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До збірника увійшли статті учасників ІІІ-х Єфремівських читань, що проводилися у 
НІЕЗ «Переяслав» (9-10 червня 2011 р.); матеріали присвячені 90-річчю з дня народження 
відомої дослідниці трипільської культури Тамари Григорівни Мовші (20 квітня 2012 р.) та 
круглого столу «Пересопницькому Євангелію – 450» (23 червня 2012 р.).

Аналізуються проблеми релігійного життя українського народу та Переяславщини 
у ІX–XXІ ст. через призму етнографії, археології, краєзнавства, тощо. Висвітлюються нові 
знахідки предметів сакрального мистецтва, піднімаються питання збереження, популяризації 
музейних колекцій, в окремих публікаціях представлено науковий доробок відомого 
археолога-трипіллєзнавця Т.Г. Мовші та вивчаються мовні особливості «Пересопницького 
Євангелія».

Для істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів, усіх кого цікавлять культурні 
надбання України.

Зважаючи на свободу наукової творчості, редколегія бере до публікації й статті тих 
авторів, думки яких не в усьому поділяє.

На першій сторінці обкладинки: Преподобний Печерський, святитель, єпископ 
Переяславський Єфрем (розпис XIX ст. із Михайлівської церкви Переяслава XVIII ст.)
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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Сучасний етап розвитку країни позначений посиленим інтересом до її минулого, що 
зумовлює активний пошук історичних паралелей процесам та явищам сьогодення. У цьому 
контексті невипадковими є зацікавлення духовним життям мешканців Переяславської землі 
та актуалізація комплексного аналізу історико-релігійних проблем.

9–10 червня 2011 року у Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав» було проведено ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської 
землі (ІХ–ХХІ ст.)», присвячені святому Єфрему Переяславському (Печерському) – 
представникові руської церкви другої половини XI ст., який стояв у витоків християнства на 
Русі, сприяв зародженню і розвитку вітчизняної літератури, освіти, медицини, формуванню 
національних особливостей архітектури, виникненню літописання. 

У роботі конференції взяли участь науковці з Києва, Львова, Черкас, Переяслава-
Хмельницького. На науковому зібранні були присутні освітяни, краєзнавці, громадські діячі 
міста.

На пленарному засіданні заслухано 11 доповідей. Решту було виголошено на 
засіданнях двох секцій: перший напрямок охопив історичні, історіографічні, археологічні, 
церковно-етнографічні дослідження релігійного життя Переяславської землі; другий – 
музейництво та охорону сакральних пам’яток, їх мистецтвознавчі дослідження загалом та 
в експозиціях чи зібраннях зокрема.

У виступах, озвучених учасниками поважного наукового зібрання, піднімалися 
проблемні, маловивчені питання духовного життя мешканців Переяславської землі, 
простежувався розвиток православної церкви на Переяславщині, висвітлювалася діяльність 
представників української церкви. 

З-поміж іншого активно обговорювалися проблеми збереження пам’яток та 
популяризації й уведення до наукового обігу сакральних колекцій музеїв України і, 
зокрема, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» ікон, одягу 
священнослужителів, церковних видань тощо. Доповідачі науково-практичної конференції 
презентували результати дослідження великої кількості сакральних пам’яток Переяславської 
землі, розкрили їх історію, звернули увагу на роль музейників у їх збереженні, відстежили 
долю культових предметів XVIII – початку XX ст., які свого часу використовувалися в 
Переяславських храмах. Повідомлення, заявлені в програмі конференції, свідчать про 
значний інтерес науковців і краєзнавців, освітян до піднятих питань. 

10 червня, на заключному пленарному засіданні підведено підсумки зібрання, 
зазначено, що озвучена проблематика сприяла розкриттю маловивчених, актуальних питань 
релігійного життя Переяславської землі, збереженню сакральних пам’яток. Також було 
рекомендовано проведення чергової конференції, у зв’язку з тим, що низка озвучених 
проблем потребує подальшої розробки.

Результатом роботи IІІ Єфремівських читань стали наукові записки НІЕЗ 
«Переяслав» «Переяславіка» – випуск 1 (3). Знаково те, що саме з цього числа відновлено 
видання наукових записок Переяслав-Хмельницького державного історичного музею 1959 
і 1960 років, започаткованих М. І. Сікорським – засновником Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав».
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Розділ І. Матеріали ІІІ-х Єфремівських читань
«Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)»

УДК 281.93(477.41) 056.253
Юрій Авраменко

(м. Переяслав-Хмельницький)

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ТА ВІРУЮЧІ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ
 ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ

У статті висвітлюється становище Православної Церкви та віруючих на Переяславщині під час 
Голодомору 1932–1933 рр..

Ключові слова: Голодомор, переслідування, Православна Церква, релігія, репресії, священики, терор, 
церква.

Тема релігійного життя на Переяславщині в надзвичайно драматичний період 1920–
1930-их рр. не залишається поза увагою учених істориків. Про що свідчать, наприклад, 
публікації науковців С. Дембіцького, В. Коцура, О. Тарапон та інших [10; 15; 27].

Разом з тим питання існування Православної Церкви і віруючих м. Переяслава 
і району саме в трагічні роки Великого Голодомору 1932–33 рр. окремо ще не 
висвітлювалось. Важливо заповнити, наскільки можливо, цю сторінку переяславського 
історичного краєзнавства.

Голодомор 1932–33 рр. в Україні – відвертий геноцид українського народу, що 
однозначно стверджується в Законі України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» 
від 28 листопада 2006 р.

Автор монографії «Україна: історія» Орест Субтельний зазначає, що число прямих 
жертв Голодомору 1932–33 рр. в Україні «коливається в межах 3 – 6 млн. чоловік» [26, 
с. 510]. Авторитетний дослідник радянської доби, С. Кульчицький вважає, що загинуло 
безпосередньо з голоду 3,5 млн. Голова Асоціації дослідників голодоморів в Україні 
В. Марочко наводить цифру 5,3 млн. Проживало ж у Радянській Україні перед Великим 
Голодомором близько 30 млн. чоловік [2, с. 41].

У Державному архіві Київської області збереглися статистичні дані, за якими тільки 
в 1933 р. у місті Переяславі померло 1055 чоловік, а в Переяславському районі – 12 тис. 
823 чол. Якщо від цих чисел відняти кількість осіб, які померли природною смертю, то 
приблизно в місті і районі саме в 1933 р. померли з голоду відповідно 828 і 11 347 чол. [2, с. 41].

Але ця офіційна статистика не відповідає реальній дійсності. За свідченнями 
очевидців Голодомору 1932–33 рр., кількість померлих голодною смертю значно більша від 
зазначених архівних даних [9, с. 405].

Щоб зрозуміти глибину трагічності становища, в якому перебувала Православна 
Церква і віруючі під час Голодомору 1932–33 рр., слід хоча б побіжно оглянути відношення 
комуністичної влади до Православ’я взагалі.

Захопивши у 1917 р. шляхом збройного перевороту державну владу, більшовики 
зіштовхнули величезну країну у жахливий вир громадянської війни, червоного терору і 
нічим не стримуваного богоборства. У ході цих подій Росія безповоротно втратила близько 
5,75 млн. чоловік (розрахунок по СРСР в кордонах 1926 р.), крім того, майже 2 млн. 
чоловік емігрувало із Європейської Росії і не менш 0,5 млн. чоловік – із Середньої Азії і 
Кавказу [25, с. 421].

«На кінець 1917 року по всій Росії панував невимовний терор. Вся Росія буквально 
заливалась потоками християнської крові, не було пощади ні жінкам, ні старим, ні 
юнакам, ні немовлятам. Здивуванням були охоплені навіть ідейні творці революції, які не 
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сподівалися, що їх робота дасть в результаті такі моря крові» – пише митрополит Санкт-
Петербурзький і Ладозький Іоан (Сничов) у своїй відомій книзі «Русская симфония» [17, 
с. 244].

За роки панування комуністичної влади жертвами безжалісного терору стали десятки 
мільйонів невинних радянських людей [5, с. 74].

У силу своїх матеріалістичних і атеїстичних переконань комуністи не вірили в 
існування Бога, релігію вважали «опіумом для народу», тому з особливим революційним 
запалом взялися викорчовувати всі прояви релігійного життя.

У 1914 році в Російській імперії налічувалось 117 млн. православних християн, 
67 єпархій, 130 єпископів, понад 50 тис. священиків і дияконів, 48 тис. парафіяльних 
храмів, 35 тис. початкових шкіл, 58 семінарій, більше тисячі монастирів [19, с. 35].

Під лозунгами «Боротьба з релігією – боротьба за соціалізм», «Церкви і тюрми 
зрівняємо з землею» більшовики розпочинають терор у першу чергу проти Православної 
Церкви, як домінуючої конфесії.

«Декретом про землю» від 26 жовтня (ст.ст.) 1917 р. у Церкви відібрали земельні 
угіддя. Далі «Декретом про відділення церкви від держави і школи від церкви» від 
20 січня (ст.ст.) 1918 р. все майно існуючих у Росії церковних і релігійних громад 
оголосили народним надбанням [19, с. 50]. У РПЦ зразу ж відібрали майже 6 тис. храмів 
(під приводом їх охорони, як «особливо цінних» пам’ятників історії та архітектури) [19, 
с. 50]. Розпочався безприкладний, відвертий грабіж Церкви. 

Скориставшись масштабним голодом на півдні Росії й України (1921–1923 рр.), 
РКП(б) весною 1922 р. розпочала чергову, найбільш масову і особливо жорстоку кампанію 
проти Православної Церкви, спрямовану на конфіскацію церковних цінностей.

Під час вилучення цінностей відбулося 1414 кривавих інцидентів, загинули 
2691 священик, 1962 ченця, 3447 черниць і велика кількість мирян [19, с. 106]. 

На кінець 1924 р. у в’язницях, таборах і на засланні перебувало 66 єпископів, в 
1927 р. – 117.

Повсюдно відбувалося руйнування церковних споруд, у більшості своїй видатних 
архітектурних пам’яток.

За даними НКВС СРCР в 1917 р. у країні налічувалося 106 356 діючих молитовних 
будинків всіх віросповідань, а в 1928 р. їх кількість зменшилась до 38 194, в тому числі 
православних відповідно з 77 767 до 32 995 [3, с. 110].

За перших двадцять років радянської влади, в Україні знищено 8 тис. церков, у тому 
числі і шедевр світової архітектури – Михайлівський Золотоверхий собор ХІ ст. [5, с. 99].

Якщо на 1 січня 1918 р. у Росії нараховувалось 1253 православних монастиря і 
скита, в яких проживало 107035 монахів і послушників, то вже в 1969 р. залишилось лише 
16 монастирів і 7,5 тисяч храмів [4, с. 345]. Розорені монастирі використовувалися для 
різноманітних народногосподарських потреб, навіть для утримання худоби.

Влада піднесла антирелігійну пропаганду в ранг державної політики.
13 жовтня 1922 р. Оргбюро ЦК РКП(б) прийняло рішення «Про створення 

комісії по антирелігійній пропаганді». Очолював цю ділянку діяльності соратник Леніна 
О. Ярославський. З його ініціативи став видаватися журнал «Безбожник», який публікував 
злісні антирелігійні матеріали. Мільйонними накладами друкувалися плакати з лозунгами: 
«Богослужіння – інструмент масового вбивства», «Богородиця – заступниця розбійників» 
[4, с. 357].

У країні організовувались судові процеси над духовенством – «пособниками ворогів 
революції», – воно піддавалося безперервному цькуванню і переслідуванням.

Дослідники історії Церкви вважають, що між 1918-м і кінцем 30-х рр. в СРСР 
загинуло до 42 тис. православних священнослужителів [19, с. 168].

Для посилення боротьби з релігією в Радянському Союзі у 1925 р. створили Спілку 
войовничих безвірників (СВБ СРСР) та відповідно в Україні – СВБ УСРР. Перед Спілкою 
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ставилися завдання: 1. Антирелігійна агітація і пропаганда. 2. Практична антирелігійна 
робота, безпосередньо пов’язана з соціалістичним будівництвом та боротьбою за новий 
побут. 3. Участь у місцевому господарському житті й кампаніях [7, с. 657].

Спілка войовничих безвірників України на березень 1931 р. налічувала в своїх рядах 
1 млн 400 тис. осіб [7, с. 660].

Центральна рада СВБ СРСР зосередила першочергову увагу місцевих осередків 
Спілки на викоріненні церковних свят, особливо Різдва і Пасхи та на проведенні 
різноманітних масових антиріздвяних та антивеликодніх заходів.

У Москві, комсомольці заповзятливо святкували «Антиріздво» і «Антипасху». 
У парках, під супровід пісень і танців, влаштовувалися величезні багаття, де палили ікони, 
богослужбові книги, ноти церковних музичних творів, опудала священиків і святих, гроби, 
що символізували релігію [16, с. 273].

Із столиці СРСР хвилі антирелігійної боротьби поширювалися по всій країні. 
Досягали вони і Переяславщини.

Петро Трохимович Масліченко, 1926 р.н., із с. Гайшин згадує: «Мати розказувала, що 
якось вона ходила паски святить. Коли їдуть на конях 12 чоловік у ризах, з кадильницями, 
відрами води, давай водою бризкать, людей розгонить. Релігію тоді трощили» [9, с. 156].

Важливою ланкою боротьби з релігією стала система освіти. Нарком освіти 
А. Луначарський писав: «Ікона, перед якою висить лампада у функціонуючій церкві, в 
десять тисяч разів небезпечніша, ніж ікона в зібранні Остроухова» [4, с. 357].

Колишній мешканець м. Переяслава Іван Романович Чухно у своєму романі-есе 
«Жизнь» згадує: «Школа і піонерська організація робили свою справу, сприяли відлученню 
дітей від впливу служителів церкви. Коли я став піонером, то, починаючи з 1927 року, 
робив тільки вигляд, що іду в церкву, а насправді усередину церкви не заходив, а з друзями 
бігав по території цвинтаря» [28, с. 46 ].

Повсюдно в школах створювалися гуртки юних безвірників [15, с. 95].
З червня 1928 р., з ініціативи ЦК ВКП (б) по всій країні піднялася чергова 

антирелігійна кампанія. Зросла кількість церковних погромів, руйнувань храмів і фізичних 
розправ над духовенством.

У середньому по СРСР в цей час закривали до п’ятдесять храмів у місяць.
В Україні лише упродовж 1930 р. було закрито 533 церкви, костьоли, синагоги. Із 

12380 церковних будівель, яких нараховувалось в Україні за царизму, з 1917 до 1936 р., 
було закрито 7341. За підрахунками історика і архітектора М.А. Міллера понад 65 відсотків 
пам’яток архітектури культового призначення на території України в 30-і роки було 
зруйновано і перебудовано для інших цілей [3, с. 124].

8 квітня 1929 р. було видано Постанову ВЦВК і РНК РРФСР «Про релігійні 
об’єднання», якою підтверджувалося запроваджене Декретом 1918 р. позбавлення 
релігійних громад прав юридичної особи, місця звершення обрядів обмежувались тільки 
культовими будівлями і кладовищами.

Постановою ВЦВК від 28 травня 1929 р. релігійна пропаганда виключалась із 
конституційних прав.

У 1930 р. по всій країні проводилось суцільне зняття церковних дзвонів. На 
виконання рішення президії Переяславського райвиконкому від 2 квітня 1930 р. також були 
зняті дзвони з культових споруд м. Переяслава.

Бутник Поліна Іванівна, 1921 р.н., м. Переяслав пригадує: «У Вознесенському 
монастирі на дзвіниці був дзвін. Розказували, що такого дзвона і в Києві не було. Він 
вирізнявся приємним, урочистим звуком. Мій батько розказував, що як варили дзвін, то 
приїжджали поміщики, купці і кидали золото в розплавлений метал» [21].

Українці здавна відзначалися ревною набожністю. Професор Іван Власовський свій 
масштабний «Нарис історії Української Православної Церкви» розпочав такою сентенцією: 
«Православна віра так зрослася з світоглядом, характером, побутом українського народу, 
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що стала ознакою української народности: приналежність до цієї віри свідчила віками про 
приналежність людини до української нації» [12, с. 1].

З поваленням у Росії самодержавства, серед патріотичного українського духовенства 
(в основному нижчого) поширилися прагнення до церковної незалежності.

Уряд Директорії 1 січня 1919 р. ухвалив «Закон про автокефалію Української 
Православної Церкви та її вищий уряд» [20, с. 421].

Проте тільки у жовтні 1921 р. відбувся собор Української Автокефальної 
Православної Церкви, на якому висвятили на єпископа протоієрея Василя Липківського 
(1864–1937) [20, с. 423]. Всього через три роки в УАПЦ вже було «30 єпископів, близько 
1500 священиків, більше 1100 парафій», що складало понад 12 відсотків від їх загальної 
кількості – 9 тис. [26, с. 493].

2 січня 1922 р. з патріотичного волевиявлення великої кількості переяславців 
«Мазепинський» Вознесенський кафедральний собор м. Переяслава перейшов у 
користування УАПЦ. Переяславську Православну церковну раду УАПЦ очолив єпископ 
Володимир Дахівник-Дахівський, якому підпорядковувалось до 30-ти парафій [13].

Василенко Меланія Феофанівна, 1922 р.н., м. Переяслав: «Сусіди – Коржі, Марченки, 
ходили в Українську церкву. Там, де монастир. (Вознесенський монастир – Ю.А.) Там вони 
співали» [22].

У місті релігійна громада УАПЦ була сформувана ще при Михайлівській церкві [10, 
с. 45].

За даними науковців НІЕЗ «Переяслав» С. Дембіцького та Л. Набок у 
Переяславському районі в 1920-их рр. релігійні громади УАПЦ заснувалися в селах 
Великій Каратулі, В’юнищах, Гайшині, Гланишеві, Горбанях, Козлові, Підварках, Пологах-
Вергунах, Положаях,  Харківцях [10, с. 45; 18, сс. 141, 149].

У жовтні 1924 р. таємна директива ДПУ звертає увагу на «постійне зростання 
впливу» УАПЦ та стверджує, що її митрополит В. Липківський та його прибічники «давно 
вже відомі» як «таємні пропагандисти українського самостійництва», що є небезпечним 
для «радянського ладу» [11, с. 82].

Орест Субтельний пише: «...у 1926 р. радянська влада розпочала фронтальний 
наступ на УАПЦ, наклавши високі податки на українські парафії та обмеживши діяльність 
духовенства» [26, с. 494].

Іван Власовський наводить у своїй книзі цікавий факт, пов’язаний з Переяславщиною: 
«Призначається, наприклад, митрополитом Іваном Павловським церковна урочистість в 
м. Переяславі (Полтавщина) в Мазепинському соборі на день Різдва св. Іоана Предтечі 
7 липня (н. ст.) 1931 р. на спомин умученого уніятами р. 1766 православного титаря 
Данила Кушніра; на цю, оповіщену в народі, урочистість мали прибути митрополит і 4 
єпископи: архієпископ Юрій Міхновський, єпископ Володимир Самборський, єпископ 
Конон Бей і єпископ Володимир Бржосньовский. Бути не може, щоб митрополит Іван 
Павловський про цю урочистість не повідомив владу в Харкові і не одержав на неї 
згоди. «Але врочистість, – як пише о. Д. Бурко, – не відбулася. Архієпископів Юрія 
Міхновського і Володимира Самборского ДПУ з Києва не пустило, єпископам Конону Бею 
і Володимиру Бржосньовському, що прибули напередодні свята, місцеве ДПУ наказало 
негайно виїхати з Переяслава, а митрополитові Івану Павловському заборонило служити 
й виступати з проповіддю. Служили тільки 5 священиків, без процесії». Харківське 
ДПУ потім «перепрошувало» митрополита Павловського і звалило вину на свої районові 
відділи; тільки ж така урядова «політика» щодо Церкви й релігії не могла вже обманювати 
«свободою віри» ні єпископів, ні духовенство, ні вірних» [12, с. 326].

Упродовж 1927–37 рр. влада здійснила фізичну ліквідацію Української автокефальної 
церкви та її ієрархів. Главу УАПЦ митрополита В. Липківського на вимогу ДПУ звільнили 
в 1927 р. від «тягара митрополичого служіння» (арештували 22 жовтня 1937 р. і стратили 
27 листопада цього ж року) [6, с. 83]. У 1929 р. арештували багатьох визначних діячів 
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УАПЦ по сфабрикованій справі за приналежність до вигаданої Спілки Визволення України 
[6, с. 84]. Наступного митрополита УАПЦ М. Борецького заарештували у березні 1930 р., 
а в 1934 р. він помер у Ленінградській психіатричній лікарні. Останню парафію УАПЦ 
розпустили на початку 1936 р. Митрополита І. Павловського заарештували в травні цього 
ж року , а вже в серпні розстріляли [6, с. 83].

З 1928 по 1938 р. у сталінських в’язницях загинуло 13 архієпископів і єпископів, 
1150 священиків і понад 20 тис. парафіян та членів окружних церковних рад УАПЦ [6, 
с. 83].

Дослідник історії РПЦ Д.В. Поспєловський відзначає, що з 1923 р. по всьому СРСР 
відчувався підйом релігійності (спостерігався ріст збільшення кількості віруючих, престижу 
і популярності Православної церкви) [19, с. 112].

О. Тарапон наводить такі дані: «За статистикою початку 1929 р. кількість віруючих 
зростала. Якщо 1928 р. у Київській окрузі їх вважалося 303 тис., то через кілька місяців 
по тому – 311 тис. Кількість общин зросла за рік з однієї тисячі до трьох. На Київщині 
діяло 469 молитовних будинків різних віросповідань, ще 148 у Києві» [27, с. 165].

Навіть радянською владою визнавалося, що на кінець 1930-х років в СРСР кількість 
віруючих складала 45–50 % від усього населення.

На початку 1929 р. було прийняте нове законодавство про релігійні об’єднання, яким 
заборонялась всяка церковна діяльність поза церковними стінами, духовенству дозволялось 
тільки відвідувати хворих і помираючих. Право на пропаганду мали виключно атеїсти. 

У кінці 1920-х – на початку 30-х років одночасно з колективізацією і розкуркуленням 
під лозунгом «Геть куркуля і його пособника – попа!» розпочалось викорінення Церкви 
на селі, де вплив її був особливо сильним. Повсюдно проводився планомірний розгром 
сільських парафій.

Активісти, очолювані комуністами і комсомольцями, збиткувалися і насміхалися над 
самими глибинними почуттями віруючих.

Лаврик Любов Миколаївна, 1960 р.н., м. Переяслав-Хмельницький: «На початку 
1930-их років у селі Горбанях нашу родичку, молоду дівчину, активісти-комсомольці 
привели силоміць у церкву, поклали її на святий Престол у вівтарі, а самі танцювали 
навколо святого Престолу з вигуками і реготом. Через якийсь час ця родичка виїхала із 
села і більше в село не поверталась» [23].

Д.В. Поспєловський зазначає, що в 30-і рр. (трьома хвилями – в 1929–1930, 1932–
1934 і 1936–1938 рр.) здійснювався всебічний наступ на всі релігії і Церкви [19, с. 81].

Чухно Іван Романович, м. Переяслав: «З 1926–1927 років церковників стали 
притісняти, позбавляли права голосу, збільшили податки… Коли в Переяславі і в більшості 
сіл району стали закривать церкви, колишній священик Успенського собору Росинський 
від духовного сану відмовився і з сім’єю виїхав до дочки в Київ. Як освічена людина 
поступив на роботу бухгалтером»». [28, с. 50].

Деякі священики, не витримуючи цькувань і переслідувань, навіть змушені були йти 
проти власної совісті і зрікалися свого сану.

Священик с. Андруші Павло Перчиков у травні 1929 р., не витримавши тиску влади 
і після того як земгромада відібрала у нього город, зрікся сану і «обстригся» [15, с. 99]. 
Дяк із с. Дениси Петро Кіндратович Іванець, маючи трирічну практику, змушений був 
зробити публічну заяву про зречення [15, с. 99]. 

Показовою є історія священика Свято-Дмитрівської церкви с. Соснови 
О.Є. Євсевського, який на початку 1930-х років, рятуючись від репресій, змушений був 
продати хату і майно, залишити сім’ю і потім переховуватися все своє подальше життя, 
боячись зустрітися з сім’єю і дітьми [14, с. 6].

У с. Виповзках колишнього священика Я. Кремянського та брата разом із сім’ями 
розкуркулили в 1930 р. і вислали з села, а його сина Олександра Яковича Кремянського, 
1877 р.н., колишнього дяка, пізніше арештували і розстріляли 21.03.1938 р. [6].
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Священик РПЦ с. Віненці Антон Данилович Луговий у 1925 р. був засуджений 
на 6 місяців ув’язнення «за дискредитацію Радянської влади під час читання проповіді в 
церкві». Потім ще двічі затримувався органами ОДПУ і перебував під вартою по декілька 
місяців – в 1929 р. «по звинуваченню за зв’язок з денікінцями і видачу останнім червоних 
партизан» та в 1930 р. «за контрреволюційну антирадянську діяльність». За відсутністю 
доказів був звільнений, але в подальшому ще двічі арештовувався і був остаточно 
репресований у 1937 р., отримавши десять років таборів [6].

Священик РПЦ Степан Терентійович Свириденко із с. Пристроми у 1927 р. був 
засуджений на один місяць примусових робіт; до 1930 р. оподатковувався підвищеним 
експортним податком, позбавлявся виборчих прав; у 1930 р. розкуркулений, мав бути 
виселеним на північ. Якимось чином йому вдалося уникнути цього і вже в 1933 р. він 
часто з’являється в с. Пристромах як священик. Підпільно справляв по хатах селян 
релігійні обряди – хрестив дітей, святив паски тощо. Звинувачений у контрреволюційній 
діяльності і репресований в 1937 р. [5].

Священики Євдоким Зіновійович Середній, Роман Гнатович Полоз, Степан 
Романович Курилко були засуджені в 1930 р. до 3 років позбавлення волі [6]. За 
антирадянську агітацію неодноразово осуджувався і о. Зеленський Іван [6].

Священик УАПЦ Андрій Кузьмович Стась був розкуркулений у 1930 р. За борги 
відібрали і продали його хату у с. Харківцях [10, с. 47].

Іван Власовський подає спогади протоєрея Демида Бурка про становище 
Православної Церкви перед Голодомором 1932–33 рр.: «В 1931 й 1932 рр. плановий 
погром Церкви на Україні та й у всьому СССР наче притих, можливо з причин обурення в 
Европі. Радянська преса почала частіше писати, що влада, мовляв, не переслідує Церкви, 
а дозволяє лише вільну антирелігійну пропаганду, що ліквідація парафій та знесення 
церков доконується «з волі трудящих». Про заслання та замучених священників преса 
мовчала; іноді лише подавались короткі вістки, що такого-то єпископа заарештовано 
«як контр-революціонера». Але офіційне, тимчасове послаблення радянських утисків на 
Церкву не перешкоджало активістам антирелігійної пропаганди на місцях. Кожен з них міг 
тероризувати священиків, а то й позбавляти їх життя, кожен мав право збиткуватися над 
святощами й руйнувати церкви, не відповідаючи за ці злочинства. Таких фактів було дуже 
багато» [12, с. 325].

На Переяславщині під час Голодомору більшість церков вже була закрита. У самому 
місті Переяславі не діяли Успенський собор, церкви Борисоглібська, Воскресенська, Спасо-
Преображенська, Михайлівська, Покровська, Петропавловська. У селах району більшість 
церковних споруд теж закрили, пристосувавши їх під клуби чи сховища.

Сонько Євдокія Антонівна, 1923 р.н., с. Велика Каратуль: «Церкву розібрали в селі 
у 1932 році» [9, c. 103].

Овсієнко Тетяна Андріївна, 1909 р.н., с. Велика Каратуль: «По селу ходили п’ять 
бригад вигрібати хліб. У бригадах були місцеві люди. Церкву в селі розорили, а добро 
розтягли. Пилипенко Ганна одягала ризи і сідала, простягнувши ноги на віз, з п’ятьма 
чоловіками. Вони реготи справляли і їздили попід дворами забирати ворочки» [9, с. 100].

Благочинним РПЦ Переяславського району з 1930 р. був призначений священик 
Петропавловської церкви приміського с. Підварки Михайловський Григорій Іванович 
(1871–1937) [5].

За архівними даними відомі імена деяких священнослужителів Переяславщини, 
які самовіддано виконували свій духовний обов’язок у другій половині 1920-их – першій 
половині 1930-их рр.: Басько (РПЦ), Богацький Григорій Іванович (1898 р.н., РПЦ, 
с. Ковалин, Борисоглібська церква у м. Переяславі), Босан Михайло (РПЦ, с. Стовп’яги, 
розстріляний у 1936 р.), Браташевський Антон Софонович (1874 р.н., РПЦ, с. Циблі, 
м. Переяслав, розстріляний у 1937 р.), Бурбеза Сергій (УАПЦ, с. В’юнище), Вірьовка 
Стефан (РПЦ), Голобородько Георгій Григорович (1867 р.н., РПЦ, м. Переяслав, 
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заарештований 8.09.1937 р.), Голубєв Георгій Степанович (1888 р.н., РПЦ, м. Переяслав, 
прибув з Києва, заарештований 8.09.1937 р.), Горлушко Іван Юхимович (1885 р.н., РПЦ, 
м. Переяслав, засуджений у 1937 р. до 10 р. позбавлення волі ), Звєрєв Гаврило Павлович 
(1874 р.н., РПЦ, засуджений у 1937 р. до 10 р. позбавлення волі), Зелінський Іван (РПЦ), 
Золотар Трохим Карпович (1870 р.н., засуджений у 1937 р. до 10 р. позбавлення волі), 
Канупер Порфирій Онисіфорович (1886 р.н., с. Помоклі, заарештований 5.10.1937 р.), Копа-
Овдієнко Василь Тимофійович (1882 р.н., РПЦ, репресований), Курилко Степан Романович 
(1874 р.н., с. Дівички, заарештований 27.10.1937 р.), Луговий Антон Данилович (1876 р.н., 
РПЦ, с. Віненці, засуджений у 1937 р. до 10 років позбавлення волі), Марченко Андрій 
Степанович (1879 р.н., м. Переяслав, засуджений у 1937 р. до 10 р. позбавлення волі), 
Михайловський Леонтій Якович (1871 р.н., РПЦ, с. Циблі, м. Переяслав, розстріляний у 
1937 р.), Перчиков Павло (РПЦ, с. Андруші), Полоз Роман Гнатович (1887 р.н., с. Козлів), 
Пономаренко Михайло Степанович (1867 р.н., РПЦ, м. Переяслав), Пономаренко Микола 
Степанович (1876 р.н., РПЦ, с. Андруші, розстріляний 10.09.1937 р.), Прохорович Тихон 
Кир’янович (1887 р.н., с. Пологи-Яненки, розстріляний у 1937 р.) Свириденко Іриній 
Терентійович (1873 р.н., м. Переяслав, засуджений у 1937 р. до 10 р. позбавлення 
волі), Середній Євдоким Зіновійович (1897 р.н.), Соболь Юхим Григорович (1884 р.н., 
м. Переяслав, засуджений у 1937 р. до 10 р. позбавлення волі), Сохацький Євгеній 
Григорович (1867 р.н., РПЦ, сс. Пологи-Чобітьки, Пологи-Вергуни, Ташань, засуджений 
у 1937р. до 10 років позбавлення волі), Стась Андрій Кузьмович (1888 р.н., УАПЦ, 
сс. Пологи-Вергуни, Горбані, Вознесенський собор, Михайлівська церква у Переяславі, 
заарештований 17.08.1937 р., перебував у таборах з 1937 по 1953 р.), Степаненко Пилип 
Микитович (РПЦ), Стеценко Микола Микитович (1898 р.н., РПЦ, м. Київ, Борисоглібська 
церква в Переяславі, засуджений у 1937 році до 10 років позбавлення волі), Черницький Олексій 
(УАПЦ), Чижевський Іван (УАПЦ, с. В’юнище), Яненко Пилип (УАПЦ, репресований) [5; 18].

Пасха – найзначніше християнське свято, символ перемоги Христа над пеклом і 
смертю, порятунок від гріха, прокляття і смерті. Незважаючи на перешкоди, що чинила 
влада, віруючі люди все-таки навіть у рік Голодомору намагалися відсвяткувати Пасху.

Горбенко Оксана Ігнатівна, 1906 р.н., с. Борисівка: «У 1933 р. перед Паскою моя 
мати купила жита та дві неділі ми товкли у ступі те жито на муку. Спекли 3 хлібини і 
15 житніх пиріжків, щоб піти в церкву посвятить. Пішла моя мати в церкву. Прийшла в 
церкву і жінка Максима без нічого. Мати дала їй два пиріжки, то вона ледве руки матері 
не відірвала, так цілувала, що і її дітки попробують свяченого хліба» [9, с. 98].

Плюндрування релігії і духовності призвело до зміни суспільної моралі. Завжди 
вважалося гріхом грабування і руйнування могил, заборонялося турбувати прах померлих 
людей. У часи колективізації і Голодомору поширилося цвинтарне мародерство. На перших 
порах грабували могили вночі і потайки, а згодом навіть вдень, не боячись покарання.

Вирівська Пелагея Онуфріївна, 1918 р.н. м. Переяслав-Хмельницький: «Я пішла з 
дому на кладовище до батькової могили. Він був захований на Ярмарковому кладовищі, під 
дерев’яною церквою. Перед голодовкою її розібрали, розбили. Біля церкви були поховані 
баришні багаті, у них перстні золоті були, сережки. Бандіти церкву розбили, позабирали у 
трунах все золото» [9, c. 57].

У звичайних, не екстремальних умовах життя, смерть людини сприймається 
оточуючими як велике, непоправне горе, особливо для рідних померлого.

У 1932–33 рр. смерть людей стала буденним явищем, втратила свій священний зміст 
страху і печалі. Масова смертність ніби як знівелювала трагічність цих подій.

Артюх Євдокія Овсіївна, 1917 р.н., с. Помоклі: «Багато людей померло з голоду, ой 
страшне! Було як ідеш по вулиці – так страшно і нікого не шкода» [1, с. 14].

Горбенко Оксана Ігнатівна, 1906 р.н., с. Борисівка: «В голод мертві люди лежали 
на дорозі як сміття. Проходять люди мимо, обминули й пішли. Відвезли на кладовище 
померлих, взяли за руки – за ноги, вкинули в яму, ніхто й не плакав» [9, с. 98].
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Хобта Юхим Трохимович, 1924 р.н., с. Травневе: «Тоді людина була хуже скотини. 
Людина нічого не стоїла» [9, с. 108].

Існує вироблена тисячоліттями традиція поховального обряду, спрямованого як на 
забезпечення успішного переходу душі покійного у світ предків, так і на охорону живих 
від шкідливого впливу духу мерця. Для віруючих у Бога і потойбічне життя людей вкрай 
важливо дотримання всіх вимог релігійного обряду поховання. Але абсолютна більшість 
померлих під час Голодомору були поховані без належного обряду, не по християнському 
звичаю, влада позбавила їх можливості  сповідування, соборування та святого причастя.

Артюх Євдокія Овсіївна, 1917 р.н. с. Помоклі: «Дід проз комин на печі лежали. 
Пішли вони босі надвір. Вертаються і питають: «Чайок ще не кипить?». Чай ми пили із 
малясом. Лягли дід знову проз комин і моляться. Рая каже: «Бабо, дід, мабуть, вмирає»! 
Дід «Отче наш» кончив – і діда немає» [1, с. 14].

Білогрудова Марія Йосипівна, 1915 р.н., м. Переяслав-Хмельницький: «Кидали 
померлих в яму як попало і пригортали землею, або просто перевернуть підводу на 
кладовищі, – да й усе» [9, с. 51].

Грабовська Олена Андріївна, 1910 р.н., м. Переяслав-Хмельницький: «Мама 
вмерла у 1932 году перед Паскою, в страсний четвер. Зойшлися добрі люди. Зняли 
двері у комнатах, зробили труну. Мамину труну поставили на воза, і дід Гордій одвіз на 
кладовище. У голодовку копали общу яму і закопували. Ніякого обряду не було» [9, с. 60].

Навіть могил жертв Голодомору на Переяславщині майже не збереглося, адже ніщо 
не повинно було нагадувати про жахливу трагедію і її причини.

Білогрудова Марія Йосипівна, 1915 р.н., м. Переяслав-Хмельницький: «На 
Ярмарковому кладовищі затоптали могили, де були поховані в голод люди» [9, с. 54].

Самогубство вважається у православному християнстві одним із найтяжчих гріхів, 
наскільки тяжким, що самогубців навіть хоронили за межами православних кладовищ, 
а священики не мають права їх ховати за церковним звичаєм. Проте Голодомор своїм 
безмежним трагізмом приглушив відповідальність людей за збереження свого життя і 
зафіксовано немало випадків, коли люди добровільно покінчили з життям.

Супруненко Наталія Григорівна, 1914 р.н., с. Воскресінське: «У нас одна жінка, 
Скряга Марфа, повісилась, як настав вже хліб. Вона така пухла була. У неї від голоду 
померло двоє чи троє дітей, а один хлопчик остався. Дядько його вихватив і виїхав з ним 
в Сибір. З молодого хліба наварила Марфа галушечок. Вона їх поїла і з жалю за своїми 
дітками повісилась» [9, с. 132].

Для православної віруючої людини натільний хрест – перш за все символ належності 
до християнської віри, спасіння і спокутування гріхів роду людського. Голод змушував 
людей продавати свої особисті святині – золоті й срібні натільні хрести.

Перерва Наталія Свиридівна, 1914 р.н. м. Переяслав-Хмельницький: «Моя мати 
віднесла в «торгсін» хрест і сережки золоті, принесла ледве не до мішка борошна» [9, 
с. 76].

Плотнікова Лідія Іванівна, 1922 р.н. м. Переяслав-Хмельницький: «В 1933 р. батько 
їздив у Київ в «торгсін». Відвіз батько в «торгсін» мамині золотий хрест такий чималий і 
срібні шати з ікони. Привіз звідти гречану крупу, муку» [9, c. 78].

Таким чином, можна зробити висновок, що незважаючи на жорстокий богоборчий 
терор, переслідування священиків і знущання над почуттями віруючих православна віра 
продовжувала існувати на Переяславщині навіть під час особливо трагічного періоду 
колективізації, розкуркулення і Голодомору 1932–33 рр. Уцілілі священики робили все 
можливе аби нести людям Боже Слово, але умови для існування Православної Церкви 
були надзвичайно тяжкі. Вірні Православної Церкви у більшості не мали можливості 
задовольнити свої релігійні потреби та прагнення, гинули з голоду без християнського 
пошанування. У ці роки відбулася глибока девальвація загальнолюдських моральних 
цінностей.
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Проведеним дослідженням тема існування Православної Церкви на Переяславщині 
в 1932–33 рр. далеко не вичерпується і потребує подальшого вивчення.
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Юрій Авраменко, Віталій Вишаровський

(м. Переяслав-Хмельницький)

ВЕЛИКЕ АРХІЄРЕЙСЬКЕ ОСВЯЧЕННЯ ЦЕРКВИ 
СВ. АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА 

В м. ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 20 СІЧНЯ 2011 РОКУ

Статтю присвячено опису великого архієрейського обряду освячення  церкви св. Архангела Михаїла, 
що відбулося в м. Переяславі-Хмельницькому 20 січня 2011 року.

Ключові слова: архієпископ, молитва, нагороди, освячення, Престол, священики, церква.

У середньовічній Русі, коли часто відбувалися жорстокі кровопролитні битви 
і збройні сутички з різноманітними чужоземними загарбниками, особливо шанували 
Пресвяту Царицю Небесну – заступницю  православних християн від нападників, а разом 
з нею і Архістратига Михаїла, який завжди перебуває поруч з Пречистою Богородицею 
на чолі всього Воїнства Небесного. Ім’я святого Архангела Михаїла в перекладі з 
давньоєврейської мови означає – „хто, як Бог”. Святий Архістратиг Михаїл – вірний 
служитель Божий, проводир Небесного Воїнства, поставлений Господом над всіма 
дев’ятьма чинами Ангельськими. В древньому Києві, зразу після прийняття християнства, 
спорудили Архангело-Михайлівський собор і влаштували монастир. У ті часи Архістратигу 
Михаїлу було присвячено багато храмів і монастирів. Мабуть, не було на Русі міста, де б 
не існувало храму Архістратига Михаїла [19, c. 92].

У давньому Переяславі перший храм Архістратига Михаїла збудував митрополит 
Київський Михаїл ще в 70-х роках ХІ ст. [8, с. 5]. Невідомо хто розпочав будувати 
великий п’ятинавовий Михайлівський собор, але вже завершував будівництво митрополит 
Переяславський Єфрем, який і освятив храм у 1089 р. «У це ж літо була освячена 
переяславська церква святого Михайла митрополитом тієї церкви Єфремом, він же її і 
збудував великою, і прибудови до неї великі поробив, і оздобив її всілякими прикрасами, 
церковними сосудами. Цей Єфрем у ті літа багато будов воздвиг навколо церкви святого 
Михайла: заклав же церкву святого Федора на городських воротях, і церкву святого Андрія 
біля церковних воріт, і город кам’яний і поставив бані кам’яні, чого досі не було на Русі. 
І прикрасив город Переяславський будинками церковними і іншими будинками» [17, 
с. 321].

Давньоруський Михайлівський собор знаходився на південній околиці Переяслава, 
там де зливаються літописні річки Трубіж і Альта, на  єпископському дворі Переяславського 
дитинця. Сучасна церковна споруда збудована на тому ж самому місці, над залишками 
давньоруського Михайлівського собору [8, с. 7].

Попередниками нинішнього храму були дерев’яна церква ХVІІ ст., будівничим 
якої вважається переяславський козацький полковник Федір Лобода та кам’яна церква 
1713 р., збудована єпископом Переяславським Захарієм Корніловичем і знищена пожежею 
14 серпня 1734 р. (Дати наведено за старим стилем – Ю. А.) [8, с. 7].

Теперішня церква в ім’я св. Архангела Михаїла закладена єпископом Переяславським 
і Бориспільським Арсенієм Берло 1 квітня 1743 р. і добудована єпископом Переяславським 
і Бориспільським Никодимом Срібницьким у 1750 р. [8, с. 7]. Михайлівська церква 
була головним храмом одноіменного чоловічого монастиря. До неї 13 травня 1750 р. 
переносяться мощі св. Преподобномученика Макарія, архімандрита Овруцького, 
ігумена Канівського, Переяславського чудотворця, які і зберігалися там до 1786 р. [8, 
с. 34]. У 1768–1770 рр. у Михайлівському монастирі перебував ревний поборник віри 
православної ігумен Мельхиседек Значко-Яворський [8, с. 17]. У 1786 р., згідно з царським 
указом, обитель скасували, а мощі святого Преподобномученика Макарія 4 серпня 1786 р. 
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перенесли до кафедрального архієрейського Вознесенського собору [8, с. 34]. З 1786 р. 
до 1864 р. Михайлівська церква була приходською і міською соборною. З 1864 р., згідно 
указу Святішого Синоду, Михайлівська церква стала тільки приходським храмом. У 1930 р. 
церкву закрили, а з 1934 р. у ній влаштували сховище «Заготльону». Під час Другої 
світової війни, в ході бойових дій, була зруйнована церковна баня. І хоча у 1951–1953 рр. 
проводились великі ремонтно-реставраційні роботи, але баня вже не була відновлена. 
У 1954 р. церковні споруди передали з балансу «Головзаготльону» у власність міста 
для створення музейної експозиції. У 1956 р. у будівлі церкви відкрили етнографічний 
відділ Переяслав-Хмельницького державного історичного музею. У 1959 р. постановою 
Київського обласного управління культури створений Музей народного одягу Середньої 
Наддніпрянщини кін. ХІХ– поч. ХХ ст., що  перебував у церковних будівлях до 2 квітня 
2010 р. У 2004 р. утворилася релігійна громада Української Православної Церкви Свято-
Михайлівської парафії (Статут громади зареєстрований Київською обласною державною 
адміністрацією 2 квітня 2004 р.). Митрополит Київський і всієї України Блаженніший 
Володимир настоятелем Свято-Михайлівського храму призначив священноінока Анатолія 
(Пономаренка). 20 липня 2007 р. на подвір’ї Михайлівської церкви, під відкритим 
небом, розпочалися богослужіння релігійної громади Української Православної Церкви 
Свято-Михайлівської парафії. З благословіння Митрополита Київського і всієї України 
Блаженнішого Володимира, після 70-річної перерви, у переддень Святої Пасхи, 3 квітня 
2010 р., у Михайлівській церкві відбулася перша Божественна Літургія. Релігійна 
громада УПЦ Свято-Михайлівскої парафії користується церквою, дзвіницею та 
трапезною на підставі наказів Міністерства культури і туризму України від 6 вересня 
2007 р. № 1070/0/16-07 «Щодо спільного користування Свято-Михайлівською церквою 
у м. Переяслав-Хмельницький Київської області» та від 1 квітня 2010 р. № 170/0/16-10, 
відповідно до Договору про постійне безоплатне користування Михайлівською церквою від 
15. 06. 2010 р., погодженого Міністерством культури і туризму України 29 червня 2010 р. 
та Акту приймання-передачі Михайлівської церкви у користування від 16 серпня 2010 р.

Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р. № 970 «Про 
впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української 
РСР» Свято-Михайлівська церква та її дзвіниця є видатною пам’яткою архітектури 
та містобудування національного значення (охоронний № 50) [7, с. 250]. Церква і 
дзвіниця з трапезною належать до загальнодержавної власності і перебувають на балансі 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

21 листопада 2010 р., вперше після закриття більшовицькою богоборчою владою 
храму, парафіяни Свято-Михайлівської парафії урочисто відзначили храмове свято 
Архістратига Михаїла в стінах церкви [11, с. 4].

Восени 2010 р. церковною громадою на чолі з настоятелем о. Анатолієм, за активної 
участі добровільних спонсорів і помічників проведений значний ремонт церковних 
споруд. З цього приводу, перебуваючи у Переяславі на святкуванні Святого Богоявлення 
19 січня 2011 р., Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк 
зазначив: «Реконструкція Михайлівської церкви вже завершується. В останні роки її 
споруда практично розсипалася на шматки. Настоятель звернувся до влади – і допомога не 
забарилася» [22, c. 1].

Освячення церкви Архістратига Михаїла відбулося 20 січня 2011 р. в день, коли вся 
Православна Церква відзначала Післясвято Богоявлення та Собор Предтечі і Хрестителя 
Господнього Іоана. Саме цим, особливо шанованим християнами святим, завершується 
старозавітна історія і відкривається епоха Нового Завіту [14, с. 1].

Освячення храму ще має назву «оновлення», тому що через цей обряд він 
із звичайного приміщення стає святим, а тому зовсім іншим, новим. За правилами 
Православної церкви (IV Всел. Соб., 4-те прав.) таку процедуру повинен звершувати 
архієрей. Якщо ж не сам, то надіслає освячений ним антимінс у новозбудований храм, що 
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покладається на встановлений і освячений священиком Престол. Таке освячення храму – 
архієрейське та ієрейське – називається великим.

Парафіяни Свято-Михайлівської парафії сподівалися на приїзд, що дійсно 
розглядався як можливий, Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита 
Київського і всієї України Блаженнішого Володимира. Адже 24 травня 2010 р. на День 
Святого Духа, після звершення святкової літургії у Свято-Троїцькому храмі міста 
Переяслава-Хмельницького, Предстоятель відвідав і Свято-Михайлівську церкву. Проте, 
через погіршення стану здоров’я, візит Блаженнішого 20 січня 2011 р. не відбувся [10, с. 4].

Цього дня прибув до парафіян Свято-Михайлівської парафії владика Олександр 
(Драбинко), архієпископ Переяслав-Хмельницький, вікарій Київської Митрополії, 
особистий секретар Предстоятеля УПЦ, щоб із благословення Блаженнішого Митрополита 
Володимира освятити відремонтовану церкву Архістратига Михаїла [14, с. 1].

До знаменної події освячення храму Архістратига Михаїла вірні готувалися 
заздалегідь. Вхід на територію церкви прикрасили аркою із зеленої хвої та різнокольорових 
стрічок. Зустрічати владику Олександра до Михайлівської церкви прийшло багато людей з 
букетами і корзинами квітів [14, с. 2].

Перед входом на церковне подвір’я владику вшановувало духовенство м. Переяслава-
Хмельницького на чолі з благочинним Переяслав-Хмельницького благочиння УПЦ 
архімандритом Нілом (Семенцем) та настоятелем Свято-Михайлівського храму ієромонахом 
Антонієм (Пономаренком), яке прибуло привітати свого архіпастиря і помолитися разом 
з ним за Божественною літургією. Також зустріли з квітами архієпископа Олександра 
міський голова Олександр Шкіра, виконувачка обов’язки голови Переяслав-Хмельницької 
райдержадміністрації Людмила Воловик, колишній голова Переяслав-Хмельницької 
райдержадміністрації Олександр Коваленко, депутат Київської обласної ради, приватний 
підприємець Борис Аврамич, голова Парафіяльної ради релігійної громади УПЦ Свято-
Михайлівської парафії Ганна Клименко та інші впливові особи. Молоді жінки в яскравому 
українському національному одязі піднесли владиці Олександру хліб-сіль [14, с. 2].

Незадовго до освячення храму, в житті його настоятеля о. Анатолія відбулася 
знаменна подія. Відповідно до правил чернечого життя, 4 січня 2011 р., його (тоді ще 
священноінока) постригли в мантію з іменем Антоній, на честь архієпископа Антонія 
Смирницького Воронезького [10, с. 4].

У чині освячення храму взяли участь священики м. Переяслава-Хмельницького – 
благочинний Переяслав-Хмельницького району, настоятель Свято-Троїцького храму, 
архімандрит Ніл (Семенець), настоятель Свято-Михайлівської церкви ієромонах Антоній 
(Пономаренко), cвященик Свято-Троїцької церкви о. Віталій Вишаровський, настоятель 
кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, протоієрей Іоан Гайдучок, 
священик цього ж Успінського собору о. Іоан  Гайдучок, син протоієрея Іоана, настоятелі 
Хрестовоздвиженської церкви с. Дем’янці о. Григорій Гайдучок та Борисоглібської церкви 
протоієрей Анатолій Міхневич, Митрополичий архідиякон Сергій Косовський. Церковну 
відправу супроводжував хор із Києво-Печерської лаври.

Взагалі чин освячення храму включає в себе:
влаштування Престолу (святої трапези);
його омивання і помазання;
облачання Престолу і жертовника;
освячення стін храму;
перенесення і покладання під Престолом і в антимінс мощів;
заключні молитви, коротка літія і відпуст.
Найголовнішою частиною храму Божого є вівтар, (лат. alta ara), що означає – 

підвищений жертовник [3, с. 93]. У вівтарі священнослужителями відправляється 
богослужіння і знаходиться найсвятіше і найважливіше місце в усьому храмі – Святий 
Престол, на якому звершується Таїнство святого причастя (св. євхаристія).
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Престолом називається особливо освячений чотирикутний стіл, який знаходиться 
прямо за Царськими вратами посередині вівтаря. Таке розташування вказує на те, що він 
умовно є центром всесвіту і людського буття [3, с. 93].

Префікс «пре» у слові «престол» означає «більше», «важливіше», отже Престол – 
це «найбільший, найважливіший від усіх столів».

На Престолі невидимо і потаємно, як Цар, возсідає Сам Господь і Владика Церкви 
[6, с. 68]. Престол у храмі тотожний небесному Престолу, з якого Сам Бог править світом. 
На Престолі Він приймає молитви і роздає Свою благодать. Це образ нематеріального 
Престолу Пресвятої Трійці [3, с. 93].

Престол символізує освячену стражданнями Господа земну область буття, ту гору 
Голгофу, де на хресті Ісус Христос приніс себе у криваву жертву заради спасіння грішних 
людей. За літургією, тут приноситься святіша жертва Тіла й Крові Христової, і з нього 
подається віруючим Святе Причастя – свята трапеза. Тому, ще Престол називається 
«трапезою» [6, с. 68].

Торкатися Престолу і цілувати його можуть лише священнослужителі [19, с. 532].
Престол завжди має чотирикутну форму. Цим виражається, що Престол із 

перебуваючим на ньому Божественним «брашном» (їжею), тобто тілом і кров’ю 
Христовими, відкритий для християн усіх чотирьох сторін світу: сходу, заходу, півночі й 
півдня [6, с. 68].

Чотири сторони Престолу означають чотири властивості Ісуса Христа: Великої Ради 
Ангел, Жертва за гріхи людського роду, Цар світу, досконала людина.

Ці чотири властивості Ісуса Христа відповідають чотирьом таємничим істотам, яких 
бачив святий Іоан Богослов на Престолі Христа Вседержителя в Храмі небесному. Цими 
істотами були: Орел – символ вишньої, горньої, ангельської природи; Тілець – символ 
жертовної тварини; Лев – символ царської влади і сили, Людина – символ людської 
природи, в якій відбився образ і подібність Божа. Ці символи, прийняті в Церкві, наділені 
чотирьом євангелістам: Іоану – орел, Луці – тілець, Марку – лев, Матвію – людина.

Іноді, наприклад, після Великого входу на Літургії, Святий Престол знаменує собою 
Гроб Господа Ісуса Христа, в котрому покоїлось тіло Його до моменту воскресіння, а 
також і самого Господа, який лежить у Гробі. При цьому згадуються обставини смерті 
Господньої [6, с. 68].

Таким чином, Престол поєднує в собі два основних уявлення – про смерть Христа 
заради людського спасіння і про царственну славу Вседержителя, який возсідає на 
небесному Престолі. Тому освячення храму починається і, в більшості, зосереджується 
саме на освяченні Престолу. Тут проходить переважна його частина.

Готуючись до приїзду в Переяслав-Хмельницький, Владика Олександр доручив 
настоятелю Свято-Михайлівського храму ієромонаху Антонію завчасно приготувати все 
потрібне до освячення як усередині вівтаря, так і в усьому храмі.

Престол церковна громада Свято-Михайлівської церкви придбала в православному 
центрі України – Києво-Печерській лаврі [21]. Він типовий, дерев’яний, його висота 
разом з напрестольною дошкою складає 105 см. (може бути до 120 см.). Довжина сторони 
стільниці – 130 см. Потрібно, щоб кути стільниці співпадали з кутами стовпців. Взагалі, 
розміри Престолу залежать від величини вівтаря. Престол у Свято-Михайлівській церкві 
поставлений прямо на вівтарну підлогу, хоча Престол може мати одну, дві чи три сходинки, 
що символізують східці духовної досконалості, необхідної для сходження до святині 
Божественних Таїн.

Так як храм Архістратига Михаїла повинен був освячуватися архієпископом, то під 
стільницею, у скріплювальному бруску, біля невеликого дерев’яного хреста, підготували 
заглиблення для закладення в нього ковчегу зі святими мощами.

На верху престольних стовпців завчасно зробили заглиблення для воскомастики, а 
на престольній дошці провертіли отвори для кілочків.
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Жертовник влаштовується такої ж висоти, як і Престол, ставиться ліворуч від 
Престолу, при північній стіні вівтаря і освячується разом з Престолом.

Напередодні освячення поставили стіл перед царськими вратами і столик у вівтарі 
з усім необхідним для освячення, а з вівтаря винесли усі рухомі церковні речі. Така 
процедура означає непохитність і непорушність стверджуваного Престолом Непорушного 
Бога.

Уранці, ще до прибуття Владики Олександра, на вогні приготували воскомастику 
із воску, товченої мастики і товченого ладану. Ці клейкі речовини потрібні для з’єднання 
трапези з кутами Престолу. Воскомастика символізує також любов до ближніх і поєднання 
з ними в цій любові Христа Спасителя. Ароматичні речовини воскомастики нагадують про 
ті аромати, з якими було поховане тіло Христове.

У храмі Владиці Олександру поверх повного церковного облачення зодягнули білі 
запони і прив’язали нарукавники, що символізують поховальний одяг Христа – плащаницю.

Священики внесли через царські врата до вівтаря стіл, що стояв перед ними та 
блюдо зі свяченою водою і чесним хрестом.

У вівтар зайшли Владика Олександр, священики і протодиякон Косовський, після 
чого царські врата і завіса закрились.

Перед тим як приступити до освячення Престолу, Владика Олександр і присутні у 
вівтарі священнослужителі зробили на нижній стороні стільниці пам’ятні написи.

Перш за все владика Олександр, благословивши своїх сослужителів, окропив 
святою водою стовпці Престолу. Потім він залив верхи всіх чотирьох престольних стовпців 
розплавленою воскомастикою (Рис. 1, 1-2).

Після короткої молитви про те, щоб Господь сподобив без осуду звершити 
освячення храму, архієпископ окропив святою водою престольну дошку з обох 
сторін. Потім цю дошку, при співанні 144-го і 22-го псалмів, було покладено на 
престольні стовпці, дотримуючись точного співпадання її кутів зі стовпцями. За участі 
священнослужителів, з допомогою заготовлених наперед чотирьох камінців, Престол 
скріпили чотирма дерев’яними кілочками – символами тих цвяхів, котрими був розіп’ятий 
Ісус Христос.

Прикріпивши трапезу, Владика Олександр вийшов з вівтаря, виголосив молитву та 
повернувся до Престолу  

Потім обмили стільницю теплою освяченою водою, далі червоним вином з розовою 
(родостамною) водою, далі помазали миром, що знаменує розливання мира на Христа 
перед Його стражданнями і ті аромати, котрими було полито Тіло Його при похованні й 
теплоту Божої любові, і благодатні дари Божії, що пролилися на людей завдяки подвигу 
Сина Божого.

Після цього Престол одягнули в спідню білу сорочку – катасарку, що означає 
«найближчий до тіла одяг». Катасарка (по церковно-слов’янському – «срачиця», від слова 
«сорочка») покриває увесь Престол до підлоги і знаменує собою плащаницю, в котру було 
обгорнуте Тіло Спасителя при покладанні Його в Гроб [19, с. 456].

Далі Престол опоясали «вервієм» – шнуром довжиною близько сорока метрів. 
Вервіє символізує собою пута, якими був зв’язаний Спаситель, коли вели Його на суд, і 
одночасно Божественну силу, котра тримає собою весь Всесвіт, обіймаючи собою Творіння 
Боже [19, с. 456].

Тому що освячення храму здійснював архієрей, то Престол опоясали за уставом 
шнуром так, щоб утворилися хрести з усіх чотирьох сторін Престолу [19, с. 456].

Якщо освячення храму здійснюється священиком, то Престол опоясується шнуром 
тільки у верхній частині Престолу у вигляді пояса.

Потім Престол зразу ж вбрали у виготовлену із золотистої парчі світлу верхню 
«індитію», що з грецької означає «одяг», який символізує одяг царственної слави Христа 
як Сина Божого, після Свого подвигу спасіння, який постав у славі Бога Отця і грядущого 
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«судити живим і мертвим». Індитія нагадує, що слава Ісуса Христа, котру мав Він перш 
усіх часів, тим не менше безпосередньо заснована на Його крайньому приниженні, навіть 
до смерті [19, с. 456].

Після покладання індитії Престол вмістили в металевий корпус, прикрашений на 
кутах колонками та різнокольоровими хрестами, покрили ілітоном, поклали на Престол 
антимінс, Святе Євангеліє, чесний хрест, покрили воздухом і окропили святою водою.

На кожній стороні металевого корпусу Престолу відтиснута ікона. Спереду, на 
стороні від царських воріт, ікона «Таємна вечеря», на стороні від Горнього місця, ікона 
«Розп’яття Христове», на правій стороні від ризниці, ікона «Хресний хід», на лівій стороні 
від паламарні, ікона «Моління про чашу». Всі ікони мають символічний зміст і означають 
Жертву Христову, яку вчинив Ісус Христос в ім’я спасіння людей.

З духовної точки зору, наявність рухомого антимінсу на нерухомому Престолі 
означає, що на Престолі незримо присутній Своєю благодаттю Господь Бог. Він не 
відділимий від свого творіння, але і не зливається, не змішується з ним. Антимінс із 
зображенням Христа, котрого покладають в Гроб, свідчить, що ми поклоняємося Престолу, 
як Гробу Господньому, тому що із нього засяяло Джерело вічного життя, Джерело нашого 
воскресіння.

Хрест і Євангеліє на Престолі є символами самого Ісуса Христа, Спасителя людства 
і Вчителя істини: бо стражданнями Своїми на хресті Він спас людей, а в Євангелії вчить 
Своїх вірних.

За Престолом ставиться семисвічник та запрестольний хрест. Простір від Престолу 
до Царських воріт вівтаря знаменує собою входи і виходи Самого Господа Бога і 
перетинається священнослужителями лише в міру богослужбової потреби.

Також прикрасили жертовник, окропивши його святою водою, поставили на нього 
сосуди, поклали покрівці, і все покрили воздухом.

Владика Олександр зняв із себе білі запони з нарукавниками і постав у блиску 
святительських риз, що зображують одяг Небесного Царя.

Після завершення влаштування Престолу, відкрилися царські врата і архієрей, 
повернувшись обличчям до людей, стоячи на колінах, разом з віруючими прочитав у 
царських вратах натхненну молитву, в якій подібно до Соломона, просив Господа зіслати 
Пресвятого Духа освятити храм і жертовник, щоб безкровні Жертви, що приноситимуться 
на ньому були прийняті в небесний жертовник.

Архідиякон Косовський подав архієпископу кадило, і той обкадив вівтар і всю 
церкву за чином. За ним йшли архімандрит Ніл і священики, які окроплювали стіни св. 
водою і помазували в певних місцях навхрест святим миром.

Після освячення храму та Престолу владика Олександр звернувся до вірян зі 
словами настанови: «…Знову у цьому храмі, який ожив, буде підноситися молитва до Бога, 
буде звершуватися те, заради чого ми сюди прийшли – шукати свого спасіння. Двері храму 
відкрилися, відкрилися двері до неба… Я сердечно вітаю вас із цією подією і передаю 
благословення Блаженнішого митрополита Володимира… Нехай ніколи двері цього храму 
більше не закриються. Приносимо подяку всім тим добрим людям, які допомогли наблизити 
ту подію, яку ми молитовно звершуємо… Нехай же Господь сподобить нас не тільки тут, 
у храмі, але сподобить і Небесних благ у Його Царстві. Хочу подякувати усім, хто доклав 
зусиль по поверненню цього храму, всім, хто коштами, хто ідеями, хто своїми талантами 
допоміг у відбудові святині. Нехай цим людям Господь воздасть сторицею… Дозвольте із 
благословення Блаженнішого митрополита Володимира піднести деякі церковні нагороди 
тим, хто потрудився над звершенням цієї визначної події…» [14, с. 2].

Орденом Української Православної Церкви – святителя Димитрія (Туптала), 
митрополита Ростовського, удостоїли міського голову Олександра Шкіру та генерального 
директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Павла 
Довгошию.
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Начальника Переяслав-Хмельницького райвідділу Головного управління Міністерства 
надзвичайних справ України у Київській області Ігоря Босенка – орденом Святителя 
Феодосія Чернігівського. Ордени та грамоти отримали ще деякі благодійники.

Архієпископ Олександр, вітаючи нагороджених, сказав: «…нехай те церковне 
благословення, що було передане із грамотами і орденами, на яких зображені наші 
святі, допомагають вам звершувати у повсякденному житті ті подвиги, до яких ви були 
покликані – допомоги ближньому. Многая і благая літа!» [14, с. 2].

Після вручення нагород архієпископ Олександр у співслужінні духовенства міста 
відправив у освяченому храмі Божественну літургію.

На малому вході владика Олександр із благословення Предстоятеля Української 
Православної Церкви, Митрополита Київського і всієї України Володимира нагородив 
настоятеля Свято-Михайлівського храму ієромонаха Антонія (Пономаренка) правом носіння 
золотого наперсного хреста та возвів його у сан ігумена [14, с. 2].

Після звершення богослужіння, від вірних Свято-Михайлівської парафії настоятель 
храму ієромонах Антоній щиросердно подякував Владиці Олександру за проведене 
священнодійство та в свою чергу привітав його із возведенням у сан архієпископа [14, 
с 2].

За доброю традицією, на молитовну згадку про проведене освячення храму св. 
Архістратига Михаїла, його настоятель, ігумен Антоній подарував архієпископу Олександру 
ікону «Моління про чаш» [14, с 2].

10 лютого 2011 р. під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і 
всієї України Володимира відбулося робоче засідання Священного Синоду Української 
Православної Церкви, на якому ухвалили рішення благословити відкриття чоловічого 
монастиря на честь Архістратига Михаїла в м. Переяславі-Хмельницькому [13].

14 червня 2011 р. на черговому засіданні Священного Синоду, що відбулося під 
головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, було 
затверджено намісником новоутвореного Свято-Михайлівського монастиря ігумена Антонія 
(Пономаренка).
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1

2

Рис. 1. 1 – 2 – освячення Престолу церкви святого Архістратига Михаїла 
архієпископом Переяслав-Хмельницьким Олександром (Драбинко), 

вікарієм Київської митрополії УПЦ.
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УДК 246.5
М. Бесхмельніцина 

(м. Київ),
Юрій Коптюх 

(м. Переяслав-Хмельницький)

ВПЛИВ ІКОНИ ОБРАЗУ МИКОЛИ ЧУДОТВОРЦЯ 
НА МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ СТАН ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ

Актуальність цієї теми визначається недостатнім дослідженням питання чим є для віруючого 
чудотворний образ та можливістю  простежити як ці ікони діяли на почуття віруючих людей стосовно до 
конкретних історичних періодів.

Ключові слова: образ, намолені ікони, святитель.

Ікони є втіленням святого письма у художній формі і служать для підсилення 
впливу на почуття віруючої людини. У ставленні до них можна чітко викристалізувати 
особливості релігійних вірувань притаманних різним часовим відрізкам. Тому питання 
власне побутування ікон включає у першу чергу їх вплив на свідомість віруючої людини, 
адже саме для цього їх і створювали. В наш час, це питання набуває особливого значення 
адже саме зараз швидкими темпами іде процес створення нової державної ідеології де 
Православній Церкві відводиться роль однієї з домінант всього культурного розвитку.

Стосовно історіографії даного питання то вона доволі строката це і письмові 
джерела ХІХ–ХХ ст. сучасні електроні ресурси. Історіографія, цього періоду значною 
мірою, присвячена окремим іконам у роботах за цією тематикою наводяться фрагменти 
сказань про чудеса та чудесні зцілення, швидку допомогу у проханнях віруючих тощо. 
Означені роботи дають змогу узагальнюючих пошуків, крім цього стає можливим 
дослідження проблеми сприйняття ікон православним населенням. Стосовно першого 
положення то увагу привертає публікація М. Едлінського автор обмежився описом 
святинь та частковими згадками про їх походження [2, с. 15]. Як приклад, можна також 
навести роботи С. Булгакова, А. Лидова, І. Cтерлігова,  цікавою також можна назвати 
роботу К. Цеханської [13] та багато інших таких як Н. Верещагіна, Л. Успенський, 
Л. Бурковська, О. Каліщук [4, с. 93] окремо потрібно зазначити роботи з цього питання 
Д. Степовика [9, с. 170-171] Саме його вважають одним з визнаних авторитетів у цьому 
питанні. Серед нових досліджень увагу привертає присвячена цій тематиці робота 
П. Чистукова [14]. 

У православному світі важко знайти більш поважного святого ніж св. Миколай, 
за визначенням віруючих причина цього полягає у майже миттєвій допомозі по молитві 
до святого образу [11]. Ікони з зображенням св. Миколая починаючи з часів Русі до 
сьогоднішнього часу змінювалися не тільки як художні твори, але і як елементи впливу 
на почуття віруючих, що зумовлювалося релігійністю населення у різних хронологічних 
відрізках. Тому недивно, що автори ікон враховували не тільки канони, але і смаки 
замовників.

Переходячи до основного змісту потрібно перш за все визначитися з головними 
категорійними поняттями, що таке власне ікона чітко зрозуміти історію вшанування ікон 
та власне вшанування образу св. Миколая.

Стосовно першого положення то саме слово «ікона» дає нам можливість зрозуміти 
що це адже у перекладі з грецької означає «зображення або образ» [12]. Ікона є невід’ємною 
частиною православної традиції. Без них неможливо уявити інтер`єр православної церкви. 
У хаті українця, як правило віруючої людини, ікона посідала чільне місце, наприклад у 
Середній Наддніпрянщині влаштовувались спеціальні полички для ікон так звані Божниці, 
у деяких представників цього регіону вдома були навіть невеликі іконостаси. Та і взагалі, 
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чи збирався українець у дорогу, чи одружувався, чи помирав усюди його супроводжувало 
святе зображення. 

Для віруючої людини ікона служить джерелом інформації про ті події і явища які 
вона приймає на віру. Тому і створення, і вшанування ікон носить елементи сакрального 
змісту і допомагає віруючому чіткіше уявити вплив божественного на всі події і явища у 
світі, який його оточує. У нашому випадку вшанування ікон св. Миколая. З поміж великих 
святих угодників Божих святитель Миколай Чудотворець користується любов’ю нашого 
народу, і кількість храмів названих на його честь є підтвердженням цього твердження. 
Чудотворця знають і шанують, як східні так і західні християни, і навіть магометани [13].

Для підримання і примноження стану емоційного збудження (релігійної екзальтації) 
у Православній Церкві на честь святих ікон розроблена система молитвослов’я. А самі, 
часто, так звані намолені, ікони дарують родичам знайомим або церкві, успадковують. 
Таким чином передають частину благодаті Святого Духа. Одна з найбільш відомих 
на сьогодні ікон, що допомагає віруючим це ікона св. Миколая з Свято-Миколаївського 
Крупитського Батуринського жіночого монастиря. Цей образ за визначенням духовенства 
явився у стародавні часи на тому місці де був старий Крупицький монастир. Ікону 
прикрашено срібною ризою з визолоченим в омофорі хрестом і вінцем. А внизу зберігся 
напис «риза сия сделана рабом Божим капитаном Иоанном Котляревским 1839 г.»  [7, с. 7].

Питання вшанування святих образів сформувалися не відразу, а стали результатом 
значних трансформаційних процесів у церкві. Пов’язані вони з VIII ст., часом іконоборства. 
Саме у цей період, а точніше у 787 р. на VII Вселенському Соборі було вироблено догмат 
про вшанування ікон. Де крім всього іншого були розроблені чіткі вказівки стосовно 
художнього зображення святих та Бога. «Шанувати не самі ікони, не дерево і не фарби, 
а поклонятися тільки особі, яка на ній зображена». Це твердження з тих часів служить 
головним орієнтиром для всіх православних християн. А ікона у вузькому значенні (тільки 
плоскісне зображення на дошці, виконане у спеціальній техніці), розглядається віруючими 
набагато складніше і виглядає інформаційно досконаліше ніж скажімо портретне 
зображення.

Чудотворних ікон Миколая-Чудотворця величезна кількість тому ми не ставили 
перед собою завдання дослідити їх усі, але спробуємо показавши декілька найбільш 
відомих у православному світі образів святого, проаналізувати яким чином зображення 
св. Миколая поширилося і набуло своєї величі.

У центрі нашого дослідження образ Миколи-Чудотворця, що несе у собі багато 
алегорій, метафор, містичного розуміння [6, с. 4]. Саме образ Святого Миколая є одним з 
шанованих святих на Середньому Подніпров’ї. На території сучасних українських земель 
культ святого Миколая з’явився досить рано і є одним з найдавніших візантійських культів 
християнських святих [1, с. 88-89]. За деякими джерелами перша церква в ім’я Миколи 
Чудотворця (Угодника) і перші ікони святителя з’явилися в Києві майже за сто років до 
хрещення Русі у 988 р. [4. с. 93]. 

Початок культу чудотворних ікон святителя Миколая в Україні припадає на кінець 
ХІ ст. У статуті київського митрополита Георгія (1072 р.), у 9-му правилі згадується, що у 
день пам’яті св. Миколая відбувалося причастя. В подальшому шанування святого тільки 
зростало. Так, за переказами, в XII ст. відбувся дивний порятунок на полюванні князя 
Київського Мстислава Володимировича. Для належного вшанування святого образу князь 
у 1113 р. збудував храм, а головною іконою у ньому стала ікона Миколи Чудотворця. 
Образ святителя поширився по землях, що входили до складу Русі. Його зображення 
було у багатьох руських православних будинках, у храмах, у каплицях на дорогах. 
Люди вшановували Миколу Чудотворця з особливим сумлінням, бо цей святий вважався 
надійним захисником і вірним покровителем всіх хто потерпає [9, с. 170-171]. Миколин 
день відзначається 6 (19) грудня – т. з. «Микола зимовий» – і 9 (22) травня як «Микола 
весняний».
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В одному з переказів про Куликовську битву йде мова про те, що коли князь 
Дмитро Донський бився з ханом Мамаєм, то на місці розташування російського війська 
з’явився образ Миколи Чудотворця у повітрі над сосною. Явлення цієї ікони стало 
щасливим знаменням перемоги. Тому недивно, що на вшанування цієї події Донський 
звелів спорудити храм на честь святителя Миколи. Монастир, який був поставлений на 
цьому місці, назвали Миколо-Угрешськім, оскільки Донський, побачивши провісницьку 
ікону, вигукнув, що «сия вся угреша сердце его»  [15].

За переказами, ікона Миколая-Чудотворця (Ірина Шелупець датує ХVІІІ ст.,) [16] 
допомогла одній родині навести сина на «праведний шлях». Він хоч і вчився у семінарії, 
але був дуже неслухняним. Його мати стала ревно молитись до чудотворної ікони Миколая-
Чудотворця, і він почув її прохання. По закінченні навчання у Відні син висвятився і став 
єпископом. З того часу ікону Миколая-Чудотворця почитають як чудотворну. Є також 
багато свідчень людей про те, що образ виліковує важко хворих дітей. Зберігається ікона 
у Княжій церкві святого отця Миколая-Чудотворця, що на вулиці Б. Хмельницького, 28-а, 
м. Львів.

У Свято-Володимирському соборі перебуває ікона з часточкою мощей святителя 
Миколая. На сьогоднішній день вона розташована праворуч (біля мощей св. Варвари), у 
центральній частині собору. 

До ікони Святого Миколая молилася мати М.В. Гоголя Марія Гоголь, щоб святий 
допоміг їй народити здорову дитину. Саме тому і ім’я сину вона обрала як у святого. 
Тому недивно, що М.В. Гоголь з такою пошаною описував поклоніння святим образам [8, 
с. 345]. Ця ікона дивним чином дійшла до нашого часу і нещодавно була відновлена. 
Освятив ікону у полтавській галереї мистецтв архієпископ Полтавський Филип. Він 
відмітив, що це велика подія у православному храмі і туди тягнеться багато людей із 
радістю і сподіваннями саме тому можна надіятися, що народження літературного генія 
буде не останнім чудом яке приписують цьому образу. 

На іконі, що є експонатом Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» 7-м святих, які знаходяться поруч по центру образ св. Миколая. Зображення 
різних святих поруч пояснюється просто це, так звана, «сімейна» ікона. Віруючі називали 
своїх дітей іменами святих та як показують такі ікони свідомо переносили елементи 
спорідненості зі святими на всю сім’ю.

Святий Миколай мав велику популярність у царській Росії, а також Франції, 
Німеччині, Бельгії, Голландії, Італії і Греції. Особливо він був шанований у м. Барі і 
м. Неаполь, на Сіцілії і в німецькому місті Фрайбург. Цей образ вшановують у Сполучених 
Штатах Америки, адже він є одним із покровителів Нью-Йорка. Ікони образів св. Миколая 
ми бачимо у всіх храмах України і християнського Світу. Віруючі, приходячи у храм, 
своїми бажаннями заряджають ікони вірою, молитвою. Вони відрізняються від інших і їх 
прийнято називати намоленими [5].

А тепер про сам образ Миколи Чудотворця на більшості ікон традиційний 
іконографічний тип св. Миколи, що склався у давній іконографії – одноперсонажне 
поясне або оплічне фронтальне зображення святителя (Євангеліє в лівій руці та 
благословляюча права рука), як у митрі, так і без головного убору. Це було характерно 
для іконопису народних майстрів ХІХ ст. Надія Верещагіна в статті «Найдавніша ікона 
Миколи-Чудотворця у Києві» говорить про ікону з Софіївського Собору, яка творить дива 
майже тисячоліття. Ікона під назвою «Миколи Мокрого» протягом століть була головною 
святинею цього храму і першою чудотворною на Русі. Глибинні джерела всенародного 
шанування пов’язані з діяльністю князя Володимира – Хрестителя Русі і Десятинною 
Церквою. Назва ікони прийшла разом з «чудом про немовля в Києві». Дитя, яке впало у 
воду і було знайдене неушкодженим біля ікони Миколи-Чудотворця в Софіївському Соборі. 
Ікону проголосили чудотворною і на її честь була збудована церква Миколи Доброго (інші 
назви Миколи Мокрого, Миколи Набережного) в Києві. 
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Інше чудо, пов’язане із святителем Миколаєм, сталося 1113 році у цьому році 
захворів Новгородський князь Мстислав Володимирович і жодні ліки не допомагали. Він 
вирішив послати своїх людей у Київ, щоб вони скопіювали чудотворну ікону св. Миколая 
і принесли до нього. Поки посли збиралися в дорогу, Мстиславові доповіли, що в озері 
Ільмень виловили ікону, на якій зображений святитель Миколай. Коли її принесли до 
нього, то князь став так гаряче молитися за заступництво святителя, що одразу став дужий. 
Потім з’ясувалося, що це була точна подоба ікони, що перебувала в Києві.

Св. Миколай також вважався оборонцем від ворогів, від воєнної біди. У зв’язку з цим 
святого Миколая як покровителя війська високо шанували на Запоріжжі. Його зображення 
є на січовій іконі Покрови, хоч це не відповідає церковно-канонічним приписам [3, с. 113-
118].

У даній публікації з’ясовано, що розроблення питань: вшанування православних ікон, 
впливу ікон на почуття віруючої людини з’ясування сталих і змінних поглядів служителів 
культу, варіативність участі місця у храмі та значення ікон у сучасній історіографії носить 
доволі фрагментарний характер та є мало дослідженим. Фактично повністю відсутні 
дослідження по території сучасної України зокрема Середньої Наддніпрянщини. Інтерес 
дослідників носить переважно загально-філософський характер з елементами церковних 
доктрин. Це виявляє слабкі сторони цього питання, не існує єдиної термінології, 
висновки дослідників не завжди достатньо аргументовані, значну кількість робіт можна 
класифікувати як науково-публіцистичні, або клерикальні. Саме тому для досягнення 
бажаних результатів у досліджені ми використали документальні та епіграфічні джерела. 
Також було використано аналіз виокремлених проблем та конфесійної безсторонності у 
вивченні явищ церковного життя. Крім цього були використані методи класифікації та 
систематизації. 
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The effect of iccons for image of Nikolay Chudotvortsa moral-spiritual condition of a believer
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the ability to trace how these icons acted on the feelings of believers in relation to specifi c historical periods.
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УДК 902 2(467»452.9-13(477.41)
Галина Бузян, Наталія Лизогуб

(м. Переяслав-Хмельницький)

КУРГАННИЙ МОГИЛЬНИК ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ 
ПОБЛИЗУ с. СОМКОВА ДОЛИНА

У статті публікуються матеріали досліджень 1978–1980, 1982–1983 рр. курганного могильника ХІ–
ХІІІ ст. поблизу с. Сомкова Долина Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

Ключові слова: археологічні дослідження, курганний могильник, поховання, поховальний інвентар.

Поховальний обряд є важливим історичним джерелом, яке дає уявлення про 
демографію, антропологічний склад, соціальний устрій, етнічні взаємини, світогляд давніх 
суспільств. У цьому ключі основою для історичних побудов у вивченні суспільства давніх 
русичів середньовічної епохи можуть слугувати некрополі давньоруського часу, на яких 
досліджено близько 4,5 тисяч курганів. [8, с. 21]. Курганний могильник у с. Сомкова 
Долина на Переяславщині є типовим серед пам’яток цього часу для регіону Середнього 
Подніпров’я, на жаль, дуже нечисленних. У найближчій переяславській окрузі (в радіусі 
близько 30 км) їх налічується десять – це курганні некрополі поблизу сіл Сомкова Долина, 
Нечипорівка [3, с. 1-5], Ташань [4, с. 15-16], Циблі [13, с. 117-123], Головурів [9, с. 42-
43], Ліпляве [8, с. 128-129] та чотири власне у Переяславі [5, с. 16-21], в яких на сьогодні 
досліджено 285 курганів із 312 похованнями. В узагальненому вигляді сомководолинський 
курганний могильник опублікований в монографічній роботі О.П. Моці, матеріали з нього 
включені, до аналізу загальноруських поховальних пам’яток [5, с. 22-23, рис. 17; 26-27, 
рис. 19; 37, рис. 41; 40, рис. 57; 53; 78; 94; 95; 128, табл. 1].

Могильник знаходиться в басейні р. Супій, на її правій притоці р. Сага, поблизу 
с. Сомкова Долина Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., за 16 км на північний 
схід від м. Переяслава-Хмельницького. (Рис. 1). Означена територія насичена пам’ятками 
давньоруського часу, зокрема, поселенськими структурами – на сьогодні тут розвідано 
8 поселень. Курганний могильник знаходиться у лісі (що посприяло збереженню наземних 
ознак пам’ятки – курганних насипів), в ур. Шия, за 2 км на захід від села, на схилі 
пересохлого водотоку «Жолоб». Він займає східний край лісу і, можливо, розповсюджується 
у цьому напрямку на поле, що знаходиться поряд з лісом, однак на розорюваній ділянці 
слідів насипів не збереглося. (Рис. 2). Всього зафіксовано близько 80 курганних насипів, 
розміщених щільною групою на площі приблизно 1 га.

Археологічні дослідження курганного некрополя біля села Сомкова Долина 
проводились у 1978–1980, 1982–1983 рр. археологічною експедицією Переяслав-Хмельницький 
державного історико-культурного заповідника та Київської обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури [15, с. 19-21; 16, с. 44-50; 17, с. 56-65]. 
Керівником експедиції був директор Заповідника  М.І. Сікорський, активними учасниками 
виступали Є.В. Махно (старший науковий співробітник ІА АН УРСР), Г.М. Бузян (завідувачка 
археологічного відділу заповідника), наукові співробітники Н.М. Тесля (Чернікова), 
Т.В. Прядкіна, Н.Г. Каменська, фотограф заповідника В.Ф. Воловик. (Рис. 4).

Протягом 4-х сезонів було розкопано сім курганів, в яких виявлено десять поховань. 
Розкопками досліджені різні частини могильника, зокрема,  чотири кургани (№ 1, 2, 3, 
4) з шістьма похованнями розкопані в південно-західній частині могильника, два кургани 
(№ 5, 6) з двома похованнями – в північно-східній частині, один курган (№ 7) з двома 
похованнями – у проміжку між ними (Рис. 3).

В археологічному відношенні поховальні комплекси – це система, що включає в 
себе три складові: поховальну споруду, похованого та поховальний інвентар. Іноді до неї 
долучаються залишки тризни та жертвоприношень [8, с. 21].
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Як відомо, курганний обряд з’являється ще в епоху енеоліту ІV–ІІІ тис. до н.е. і 
пов’язаний з формуванням індоєвропейської етнічної спільності. У кургані як частині 
космогонічних уявлень індоєвропейців дослідники вбачають первісний пагорб – 
символічний початок організованого Всесвіту, а форма курганного насипу пов’язана з 
культом сонця [11, с. 29]. Курганний обряд у поєднанні з обрядом тілоспалення був 
характерний для слов’ян в язичницький період їх існування (VІІІ–Х ст.), і збережений у 
наступну епоху, вже після утвердження християнства, є яскравим прикладом релігійного 
синкретизму широких мас населення давньої Русі. В ХІ–ХІІ ст. переважають комплекси, 
де поєднуються курганні насипи (символи язичництва в поховальній обрядовості) з 
підкурганними похованнями, здійсненими за обрядом інгумації у могильній ямі (одна з 
догм християнської релігії) [8, с. 106, 109-110]. Проте існує й інша інтерпретація обряду 
підкурганних ямних захоронень на території Київщини та Волині, який не пов’язується 
з утвердженням християнської обрядовості: деякі дослідники вважають цей дуже стійкий 
і поширений для згаданих регіонів обряд етнографічною ознакою полян і волинян [10, 
с. 46].

Насипи сомководолинського могильника, як і переважаюча більшість аналогічних 
йому, є чисто земляними. Ґрунт тут супіщаний, підзолистий. Насипи розміщені компактно, 
безсистемно, порівняно щільно один біля одного. Вони невисокі – від 0,30-0,40 до 
0,60 м, круглі в плані, діаметром 4-5-6,5 м, за виключенням одного (курган № 4), який 
мав видовжено-овальну форму довжиною 8 м, шириною 3,5-5 м. (Рис. 3, 1). Іноді  
складовими насипів давньоруських курганів є кільцеві ровики, що оточують насип. Крім 
чисто технічного моменту (з ровиків міг братися ґрунт для насипу), він виконував й 
ритуальне значення, що є відголоском досить розповсюдженої з давніх часів ідеї кромлеха 
із солярною символікою, можливо, ровик залишався після дерев’яної кільцевої огорожі 
навколо поховання [12, с. 29]. Із семи досліджених насипів ровики зафіксовані в двох 
випадках – кургани № 2 та 7. (Рис. 15, 1).

У насипах трьох курганів нашого могильника (№ 1, 2, 3) здебільшого на рівні  
давньої денної поверхні, виявлені попіл і деревне вугілля. Такі знахідки досить поширені, 
й на думку дослідників, свідчить про використання вогню під час поховального ритуалу, 
певно, пережиток давнього обряду тілоспалення [8, с. 29].

Привертає увагу наявність на давній денній поверхні під насипами більшості 
курганів і у самих насипах подрібнених уламків гончарного посуду (у курганах № 3, 5, 
6, 7). Це залишки ритуальних дійств, що відбувався під час церемонії поховання, один 
з елементів ритуалу тризни, так звана «страва» (літописне) – поминальний обід, під час 
якого використовувався керамічний посуд, який згодом розбивався на місці вживання й 
там залишався [2, с. 106-107; 12, с. 42]. Оскільки розбитий посуд зустрічається у насипах 
курганів або під насипом на рівні давнього денного горизонту, курганний насип над 
похованим споруджувався пізніше.

Під курганами у ґрунтових ямах були здійснені поховання небіжчиків, як одиночні, 
так і подвійні. Подвійні поховання здійснювалися як правило одночасно, але трапляються 
випадки, коли вони різночасові. Так, видовжена форма насипу кургану № 4 утворилася 
внаслідок досипки курганного насипу над пізнішим похованням 5 (жіноче). Поховання 6 
(чоловіче) було здійснене дещо раніше, і первісний насип був насипаний саме над ним, що 
підтверджує стратиграфія. Певно, в даному випадку має місце парне родинне поховання. 
(Рис. 8).

Серед 10 поховань могильника виявилось: 3 кургани з парними похованнями 
(дитина-дитина, жінка-чоловік, чоловік-дитина) 4 кургани з одиночними похованнями 
(чоловіче, дитяче, жіноче, чоловіче). Таким чином, на могильнику досліджено 4 дитячих, 
4 чоловічих та  2 жіночих поховання.

Захоронення здійснені у простих ямах, здебільшого прямокутної або овальної форми, 
зазвичай неглибоких – від 0,40 до 0,90 м (від рівня сучасної денної поверхні). Залишки 
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дерев’яних дощок та деревного тліну виявлені у двох похованнях, в одному випадку 
(поховання 3) дошки знаходились під небіжчиком, в іншому (поховання 5) – як знизу так і 
зверху над небіжчиком. Цвяхів у зазначених похованнях не було. Такий елемент обрядовості 
досить часто фіксується на давньоруських могильниках [8, с. 32]. Ймовірно, залишки 
деревини належали не трунам. Залізні цвяхи знайдені у трьох похованнях (поховання 6, 
7, 8), решток деревини в них не знайдено, лише у похованні 8 на деяких цвяхах помічені 
рештки деревини. П’ять масивних кованих цвяхів у поховання 6 були незвично повернуті 
шляпками до середини ями. Дослідниками помічено відсутність дерев’яних трун у значній 
частині розкритих давньоруських поховань, тому вони припускають, що померлих могли 
ховати у саванах [8, с. 59]. Можливо, цвяхами у поховані 6 закріплювали тканину над 
похованим (?).

У п’яти похованнях із десяти знайдені предмети, пов’язані з проведенням 
обрядових дійств, до яких можна віднести обламані стержні з прикріпленими до них 
знизу пластинками, певно, залишки ключів (поховання 3, 5, 6, 7, 8, 10), а також ковані 
залізні цвяхи, які розміщені по кутах могильних ям. Практично-утилітарне застосування 
цвяхів в конструкціях дерев’яних трун не підтверджена, тому можливе припущення про 
їх використання в поховальному ритуалі. Дослідники констатують, що звичайні побутові 
предмети, потрапляючи до поховальної ями отримують нові, магічні функції. Наприклад, 
ключі, які є одним з найбільш поширених амулетів, були символами багатства та 
схоронності [8, с. 36].

Положення кістяків у похованнях досить одноманітне: всі поховані лежали на спині 
у витягнутому положенні з паралельно розміщеними ногами, у похованнях 1, 5, 7 перед 
похованням ноги небіжчиків певно були ще й зв’язані. Орієнтація західна, характерна для 
християнського обряду, з невеликими відхиленнями на північ чи південь в залежності від 
пори року, коли були здійснені поховання – відповідно літня чи зимова орієнтація.

Відрізнялись поховання здебільшого за положенням рук. У похованнях 1, 3 одна рука 
лежала на грудях, інша на животі; у поховання 4, 7 одна рука знаходилась на грудях, інша – 
кистю на плечі; у похованнях 6, 8 руки були зігнуті під дуже гострим кутом і складені 
кистями на плечах, у похованні 5 – одна рука на плечі, інша на стегнах, у похованнях 9, 10 
руки були покладені на стегнах. Отож, переважають варіанти з положенням рук на грудях 
та животі (шість випадків), решта три випадки – одна чи обидві руки складені на стегнах. 
Певних закономірностей у положенні рук, пов’язаних зі статтю або віком похованих, через 
незначну кількість досліджених поховань встановити не вдається.

У шести похованнях знайдені предмети туалету. Це переважно металеві скроневі 
кільця із кінцями, що заходять один за другий (поховання 2, 5), металеве дротяне кільце 
з пальця правої руки у похованні 5. У похованнях 3 і 7 знайдено по одній металевій 
намистині, у похованні 4 – металеве напівкільце-сережка?, у дитячому похованні 10 
виявлений бронзовий браслет.

Далі подаємо опис курганних насипів та поховань під ними.
Під насипом кургану № 1 (рис. 5) знаходились поховання 1 та 2, відстань між 

якими складала 0,20-0,25 м. Ями розміщені паралельно одна одній, на одній глибині, що 
може свідчити про те, що поховання здійснені одночасно.

Поховання 1 (дитяче). Яма підпрямокутної форми  із заокругленими кутами, 
довжиною 1,45 м, шириною 0,80 м, глибиною 0,75 м (тут і далі глибини подані від рівня 
сучасної денної поверхні).

Ями були зорієнтовані по лінії захід-схід з невеликим зміщенням на південь. 
У центрі ями випростано лежав кістяк дитини, головою на захід. Череп розміщений прямо. 
Права рука зігнута під прямим кутом лежала на місці живота, ліва – зігнута під гострим 
кутом кистю на грудях. Ноги витягнуті, стиснуті в п’ятках (очевидно, були зв’язані), 
Довжина кістяка 1,07 м (був частково  пошкоджений – розтягнуті частини щелепи, деякі 
хребці та пальці ніг).
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Знахідок при похованні не виявлено.
Поховання 2 (дитяче) розміщувалось північніше від поховання 1. Поховальна яма 

довжиною 1,08 м, шириною 0,60 м, глибиною 0,75 м мала овальну форму. Кістяк практично 
не зберігся – лише в західній частині ями виявлено шматочок черепа і три молочних зуба 
дитини.

Під кістками черепа виявлено металеве скроневе кільце з роз’єднаними кінцями, 
виготовлене з тонкого круглого дроту,  дещо деформоване, діаметром 12-13 мм (рис. 5, 2).

Курган № 2 розміщений на відстані 3,5 м на захід від кургану №1. Насип кургану 
№ 2 круглий в плані, висотою 0,37 м, діаметром 4 м. При зачистці підошви кургану 
на відстані 2 м на північ і на південь від центру простежені невеликі заглиблення від 
кільцевого ровика глибиною 0,10-0,15 м. На гл. 0,35 м (на рівні давнього похованого 
денного горизонту) знайдені окремі вуглинки в південно-східному і західному секторах 
кургану та скупчення деревного вугілля в північно-західній частині.

Поховання 3 (чоловіче?) (рис. 6). Поховальна яма знаходилась по центру насипу, 
орієнтована по лінії захід-схід, прямокутної форми із заокругленими кутами, довжиною 
1,80 м, шириною 0,65 м – у верхній частині, 0,55 м – в ногах, глибиною 0,90 м (1,20 м від 
вершини).

На дні могильної ями лежав кістяк дорослої людини, ймовірно, чоловіка, у 
випростаному положенні на спині, головою на захід. Череп зміщений вліво від початкового 
місця, лежить потиличною частиною доверху, нижня щелепа зламана, зміщена, дві її 
частини лежать в південній частині ями біля черепа. Руки зігнуті в ліктях, права під 
гострим кутом, кистю на плечі, ліва рука – кистю на животі. Ноги простягнуті паралельно, 
п’ятами досередини (стопа лівої ноги відсутня). Зміщені або відсутні деякі частини кістяка 
(від рук, хребців, ребер тощо). Довжина кістяка 1,60 м.

Під черепом, кістками правої руки і біля лівої стопи лежали рештки дерев’яної 
дошки, заповнення ями біля самого дна було коричневим, на дні знайдений деревний 
тлін – вірогідно, залишки дощок на дні поховальної ями.

Справа від черепа знайдено корозовану металеву литу намистину циліндричної 
форми, зі сферичними виступами, що імітують зернь, розміром: діаметр – 6 мм, 
довжина – 8,5 мм. (Рис. 6, 2). Під час розчистки на верхніх хребцях були помітні сліди 
мідного зеленого окису, певно, від металевого предмета, який не зберігся. У ногах на дні 
могильної ями знайдено уламок залізного предмета довжиною 35 мм, шириною 10 мм. 
(Рис. 6, 2).

Курган № 3 розміщений на відстані близько 1 м на північ від кургану № 1. Насип 
круглий в плані, висотою 0,44 м, діаметр близько 4 м. На глибині 0,30 м (від вершини) 
в західному секторі насипу знайдена вуглинка і один маленький уламок стінки гончарної 
посудини.

По центру насипу розчищена поховальна яма поховання 4, зорієнтована по лінії 
захід-схід.

Поховання 4 (дитяче) (рис. 7). Поховальна яма прямокутної форми із заокругленими 
кутами, довжиною 1,50 м (по дну 1,40 м), шириною 0,58 м у західній частині і 0,45 м – у 
східній (по дну відповідно 0,46 і 0,40 м). Глибина 0,70 м (1,10-1,17 м від верхівки кургану). 
У заповненні ями зрідка зустрічалися невеличкі вуглинки.

На дні ями лежав кістяк дитини, витягнутий на спині, головою на захід. Череп 
лежав на потилиці, лицевою частиною повернутий на схід і дещо нахилений вперед. Череп 
у порівнянні з тулубом доволі великий. У нижній щелепі не всі молочні зуби випали, 
помітні ще не вирослі ікла, молочні ікла ще не випали. Кістки рук зігнуті в ліктях, права 
під гострим кутом кистю покладена на середині грудей, ліва під ще більш гострим кутом – 
кистю на плечі. Ноги витягнуті п’ятами до середини. Довжина кістяка 1,20 м.

Нижче лівої скроні виявлене напівкільце з тонкого металевого дроту із загостреними 
кінцями, покритого мідним окисом, можливо, сережка, довжиною – 18 мм. (Рис. 7, 2). 
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Аналогічні бронзові предмети виявлені в похованнях могильника поблизу с. Козаровичі, 
які визначені як сережки [18, с. 162, рис. 7, 10, 11].

Курган № 4 (рис. 8) розміщувався на північний схід від курганів № 1, 2, 3, майже 
впритул до останнього. Форма насипу видовжена, витягнута по лінії  північ-південь. 
Довжина 8 м. Насип має ширину в північній частині 4 м, по центру 5 м і південній – 
3,5 м. Максимальна висота 0,67 м, причому найвища точка зміщена на північ. У північно-
західному секторі вже на глибині 0,20 м (від верхівки) при знятті насипу було виявлено 
скупчення деревного вугілля і золи, яке на глибині 0,40 м склало пляму 1,20х0,90 м. 
У профілі бровки (північний захід – південний схід), доведеної до глибини, 0,85-0,90 м, 
чітко вловлюються викиди із двох поховальних ям в північно-західній і південно-
східній половинах кургану, що складались із темно-сірого сипучого золистого ґрунту з 
вкрапленнями деревного вугілля, яке при горизонтальній зачистці фіксувались в різних 
частинах кургану, як темні плями нечітких обрисів, що змінюються з глибиною. Близько 
1,5 м від верхівки кургану на північний схід на глибині 0,60 м був знайдений уламок 
гончарної посудини (денце).

Під насипом розчищено два поховання 5 та 6 на відстані 2,6 м один від одного.
Поховання 5 (жіноче) (рис. 9). Поховальна яма із заокругленими кутами довжиною 

2 м, шириною 0,67-0,72 м. Глибина 0,40 м (1,05 від верхівки насипу), орієнтована по лінії 
захід-схід з невеликим відхиленням на південь. У південно-східній частині ями зверху над 
кістками грудної клітки і над черепом зустрічались сліди деревини – залишки дерев’яної 
плахи покладеної зверху.

На дні ями лежав кістяк, напевно, жінки, у випростаному положенні на спині, 
головою на захід. Череп лежав зміщений на 8-10 см вгору на лівому боці потиличною 
частиною доверху, нижня щелепа зміщена. Ліва рука зігнута в лікті під гострим кутом 
лежала кистю на плечі, кістки правої руки зміщені, лежала кистю, найімовірніше, на 
стегні. Ноги простягнуті, зближені в колінах (вірогідно, були зв’язані), кістки ступні майже 
відсутні. Довжина кістяка від ніг до плеча 1,30 м, загальна довжина кістяка, можливо, 
складала близько 1,60 м.

Під кістками, вздовж правої ноги і біля черепа збереглись сліди дерев’яних дощок, 
одна лежала на дні ями під кістяком по повздовжній осі, інша – зверху над кістяком.

Біля кістяка знайдено два металевих кільця, вкритих зеленим окисом. Справа від 
черепа виявлене скроневе круглодротяне кільце, з кінцями, що заходять один за другий, 
діаметром 20 мм. (Рис. 9, 2/2). З боку правої тазової кістки знайдене кільце, виготовлене 
з тонкого круглого дроту, з роз’єднаними, але зближеними кінцями, діаметром 14 мм. 
(Рис. 9, 2/1).  Судячи з місця знаходження, це скоріше було кільце, яке знаходилось на 
правій руці.

Поховання 6 (чоловіче?) (рис. 10) розміщувалось в північно-західній частині 
курганного насипу, на північ від поховання 5. Його поховальна яма, орієнтована із заходу 
на схід, мала неправильну підпрямокутну форму із заокругленими кутами довжиною 
2,40 м, шириною – 1 м в західній і 0,72 м – в східній частині. Її глибина 0,85 м (1,56-
1,60 м від вершини), отже, вона була глибша ями поховання 5 приблизно на 0,50 м.

На дні ями головою на захід лежав кістяк дорослої людини, очевидно, чоловіка. 
Череп лежить на правому боці повернутий на північний схід, лицевою частиною майже 
притулений до лівого плеча. Він нижньою відвислою щелепою упирається в кисть лівої 
руки, створюючи враження широко відкритого рота. Руки, зігнуті в ліктях під дуже гострим 
кутом, лежали кистями на плечах. Ноги простягнуті і широко розставлені п’ятками до 
середини. Кістки стоп і частково грудної клітки не збереглись. Довжина кістяка складає 
1,70 м.

У західній і східній частині ями з правої і лівої сторони на глибині 0,60-0,70 м від 
підошви кургану, а також на дні ями біля східної стінки знайдено 5 залізних масивних, 
чотирикутних в розрізі, кованих цвяхів з широкими чотирикутними шляпками (Д=20-
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25 мм), довжиною 70-90 мм, один з цвяхів рівний, решта чотири мають загнуті кінці. 
(Рис. 10, 2). Вони були повернуті шляпками до середини ями. Залишків деревини не 
знайдено. Ймовірно, цвяхами над похованням закріплювали якусь тканину.

Поховальний інвентар відсутній.
Більш раннім похованням в кургані № 4 можна вважати поховання 6. Курганний 

насип був зведений спочатку над ним. Поховання 5 є більш пізнім. Про це може свідчити 
і дещо відмінна орієнтація поховань. Могильну яму поховання 5 викопали поряд з уже 
існуючим насипом, а можливо, й частково опустили в схил існуючого насипу, від чого 
ця яма і опинилась майже на 0,50 м вище ями поховання 6 (рис. 8). Після здійснення 
поховання 5 курганний насип був досипаний над обома похованнями. Форма самого насипу 
кургану № 4 ясно вказує на пізнішу досипку.

Курган № 5 (рис. 11) був крайнім у групі північно-східної частини могильника. 
Насип круглий, діаметром 6 м, висотою 0,40 м. В курганному насипу зустрічались дрібні 
вуглинки, а на глибині 0,50 м в південно-західному секторі знайдено два уламка людських 
кісток і один уламок стінки гончарної посудини.

Поховання 7 (жіноче). (Рис. 12). Поховальна яма була зміщена від центру курганного 
насипу на південь. Орієнтована в напрямку захід-схід з невеликим відхиленням на північ. 
Форма неправильного чотирикутника з заокругленими кутами. Її довжина 2,60 м, ширина 
східної частини 1,15 м, південної – 0,60 м. Глибина 0,70 м (1,15 м від вершини).

На дні ями лежав кістяк дорослої людини, напевно, жінки, випростаний на спині. 
Череп лежав на правому боці, лицевою частиною повернутий на південь, відділений від 
шийних хребців. На ньому біля лівої скроні зафіксований круглий отвір близько 2 см в 
діаметрі (можлива причина смерті?). Ноги випростані, дещо зближені в п’ятках, в колінах 
розсунуті. Руки зігнуті в ліктях під гострим кутом, права лежить кистю на плечі, ліва 
кистю покладена на грудях. Відсутні частина шийних хребців, пальці правої руки, деякі 
кісти обох стоп. Довжина кістяка від зміщеного черепа до п’яток складає приблизно 1,65 м.

Біля черепа поховання 7 знайдена металева лита намистина, циліндричної форми, 
прикрашена трьома рядами прилягаючих один до одного сферичних виступів, по шість у 
кожному ряду – імітація зерні. Довжина намистини 8 мм, діаметр 8 мм, діаметр отвору 
3 см. (Рис. 12, 3/4).

У засипці ями знайдений залізний предмет, що складається з прямокутного стержня, 
до якого була прикріплена прямокутна пластина, певно, нижня частина ключа. Діаметр 
стержня 8 мм, пластина розміром 16х17х3 мм. (Рис. 12, 3/1).

У кутах ями знайдено уламки (верхні частини) двох залізних цвяхів з прямокутними 
стержнями і круглими шляпками. Ширина стержнів 5–6 мм, діаметри шляпок 15 і 23 мм. 
(Рис. 12, 3/2–3).

Курган № 6 (рис. 13) розміщений у групі курганів північно-східної частини 
могильника і відстоїть західніше від кургану № 5 на 10 м. Насип його круглий, висотою 
приблизно 0,30 м, діаметр 6 м. На глибині 0,40-0,50 м від сучасної поверхні в південно-
західному, південно-східному, північно-східному секторах знайдені шість дрібних уламків 
стінок від гончарних горщиків, які концентрувались в південно-східному секторі.

Поховання 8 (чоловіче?). (Рис. 14). Поховальна яма орієнтована по лінії захід-схід 
з ледь помітним відхиленням на північ. Вона мала прямокутну форму із заокругленими 
кутами, довжиною 2,35 м, шириною 0,75 м. Глибина 0,55-0,60 м (0,85–0,90 м від верхівки 
насипу).

Кістяк дорослої людини, напевно, чоловіка, лежить випростано на спині, головою 
на захід. Череп дещо схилений вліво. Руки зігнуті в ліктях під гострим кутом, кистями 
лежать на плечах. Ноги розміщені паралельно, п’ятками до середини, стопи витягнуті 
назовні. Деякі ребра і пальці рук розтягнуті землерийками. Довжина кістяка 1,53-1,55 м.

У ямі знайдено сім залізних предметів: три залізні цвяхи довжиною 80 мм (цілий) 
та 60 і 40 мм (уламки) (рис. 14, 2/3,5,7) два уламки предметів у вигляді стержнів з 
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прикріпленими до них пластинками (розміром 30-18 мм та 40х20 мм),  аналогічні предмету 
із поховання 7, які напевно є залишками ключів (рис. 14, 2/1,4), уламок невизначеного 
предмета, що нагадує цвях (65х25 мм) (рис. 14, 2/2) і  два уламки від залізних стержнів 
довжиною 30 та 24 мм з потовщеннями та загостреними кінцями, які можуть бути 
вістрями стріл (рис. 14, 2/6). На деяких предметах збереглись сліди дерева. Три цвяхи 
розміщувались по кутах поховальної ями. У четвертому кутку лежав предмет з пластинкою 
(фрагментований ключ?), а над ним – уламок невизначеного предмета.

Курган № 7 (рис. 15) відстоїть від курганів № 5 і № 6 на відстані близько 100 м 
у південно-східному напрямку і знаходиться між курганами, розкопаними в 1983 р., і 
групою курганів, розкопаними в 1978–1980 рр. Насип круглий, діаметром 6,40 м, висотою 
0,40 м. Під насипом кургану № 7 знайдено два поховання. Одне з них розміщувалося в 
центрі, інше (дитяче) – в південній частині кургану. Під насипом виявлені окремі уламки 
гончарних посудин, які зустрічались головним чином на глибині 0,40-0,60 м, переважно в 
східній половині кургану.

Поховання 9 (чоловіче). (Рис. 15, 3). Поховальна яма підпрямокутної форми з 
коритоподібним дном, орієнтована із заходу на схід з дуже незначним відхиленням на 
північ. Довжина ями 2,50 м, ширина 0,90 м – у західній і 0,80 м – у східній частинах. 
Глибина 0,75 м (1,15 м від вершини).

На дні ями лежить кістяк у випростаному положенні на спині, що належав дорослій 
людині, напевно, чоловіку. Череп лежить на потилиці, злегка повернутий вліво, нижня 
щелепа опустилася. Обидві руки складені кистями на тазових кістках. Ноги широко 
розставлені. Відсутні кістки правої стопи, кістки кистей рук, шийні хребці, деякі кістки 
були зрушені з місця. Довжина кістяка 1,62-1,63 м.

У заповненні ями знайдено 7 уламків стінок від гончарних посудин, що, вірогідно, 
належали трьом горщикам.

Поховання 10 (дитяче). (Рис. 16). Знаходилось південніше від поховання 9.
Поховальна яма овальної форми, орієнтована по лінії захід-схід з ледь помітним 

відхиленням на північ. Довжина 1,50 м, ширина 1,10 м – в західній і 1 м – у східній 
частинах. Глибина 0,70 м (1,20 від верхівки насипу). На дні ями лежав кістяк дитини у 
випростаному положенні на спині, головою на захід. Череп лежить прямо, притиснутий 
нижньою щелепою до грудей. Права рука покладена на кістки таза, ліва – невідомо, але 
наймовірніше, – на стегні. Ноги  витягнуті, розімкнуті. Кістяк значно пошкоджений, 
особливо в районі грудної клітки, відсутні кістки ступній ніг, кисті рук, ліктьова і 
променева кістки лівої руки. Довжина кістяка 1 м.

На правій руці похованого, біля ліктя, одягнутий бронзовий витий браслет із 
розширеними та розклепаними кінцями, що заходять один за другий і за формою 
наближаються до трикутника. В основі плоских закінчень знаходиться орнамент у вигляді 
трьох напівкульок, розміщених трикутником щільно одна біля одної. Діаметр браслету 
48 мм, товщина 5 мм, довжина та ширина сплощених кінців відповідно 25 мм і 8 мм. 
(Рис. 16, 2/1).

При розчистці ями біля черепа знайдений уламок кованого залізного цвяха без 
шляпки довжиною 65 мм (рис. 16, 2/2).

У засипці верхньої частини поховальної ями виявлені уламки дна і прилягаючої 
до нього нижньої частини гончарного горщика (рис. 15, 2/3). Діаметр дна 11 см, товщина 
стінки 0,8 см.

Матеріалами, що датують могильник, слугують насамперед прикраси: скроневі 
кільця, металеві намистини, перстень, бронзовий браслет. Скроневі кільця – жіноча 
прикраса, які кріпилися у коси або підвішувалися на стрічках чи ремінцях до головного 
убору. Найбільш розповсюдженими були так звані персневидні, з кінцями, що заходять 
один за другий або з кінцями, що сходяться. Саме такі знайдені в похованнях 2 та 5. Вони 
датуються в широких межах Х–ХІІІ ст. [14, с. 13]. Дві металеві намистини з поховань 
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2, 7 відносяться до одного типу т. зв. суцільнолитих крупнозернених, що імітують 
намистини із зерню. Датуються вони у широких межах ХІ–ХІІІ ст. [8, с. 67; 14, с. 155]. 
Перстень, виявлений біля правої руки поховання 5, належить до найбільш простої форми 
круглодротяних перснів, що датуються часом від початку ХІ ст. до 70-х років ХІІ ст. 
[14, с. 122]. Бронзовий браслет з поховання 10 належить до різновиду витих металевих 
браслетів, виготовлених із двох круглих дротів, що мають розклепаний або накладний 
наконечник, прикрашений, найчастіше, трьома напівкульками у вигляді фігурного 
трикутника і кринами – зображеннями рослинних пагонів, що символізували плодючість. 
Браслет із Сомкової Долини, виготовлений з бронзи, прикрашений трьома напівкульками, 
але без орнаментації на розширених кінцях, може вважатися наслідуванням широко 
розповсюджених срібних витих браслетів з накладними криноподібними наконечниками, 
зокрема, аналогіями можуть слугувати браслети зі скарбу 1936 р. із Десятинної церкви, 
датовані ХІІ ст. [19, с. 81], Городищенського скарбу ХІ ст. [7, с. 512–513, 515, рис. 7], 
київських скарбів, інших знахідок на території давньої Русі. Появу витих та плетених 
браслетів з плоскими орнаментованими наконечниками Г.Ф. Корзухіна відносить до 
другої половини ХІ ст. [6, с. 26]. Отже, бронзовий браслет з дитячого поховання 10, що 
є спрощеним варіантом популярних витих срібних браслетів, можна датувати другою 
половиною ХІ–ХІІ ст.

Датуючими знахідками часто слугує кераміка. В нашому випадку знайдені уламків 
гончарного посуду недостатньо інформативні для більш точного датування ніж досить 
загального – ХІ–ХІІІ ст.

Таким чином, за отриманими речовими матеріалами могильник може бути датований 
ХІ – початком ХІІІ ст. Частина знахідок засвідчує досить ранню нижню дату ХІ ст. 
Наявність курганних насипів теж може підтверджувати порівняно ранній час нижньої 
дати могильника, хоча потрібно враховувати й поширене явище затримання традицій в 
ідеологічній сфері, особливо характерне для сільської місцевості, достатньо віддаленої від 
найближчого міського центру – міста Переяславля Руського.

Здобуті розкопками кількох років матеріали представляють інтерес для розробки 
питань етнокультурного та соціально-побутового життя сільського населення переяславської 
округи (волості). Поряд з могильником розвідками 1979 р. знайдено поселення, вірогідно, 
синхронне могильнику [16]. Поселення розміщується безпосередньо вздовж лісу на 
північно-східному схилі долини пересохлого у цьому місці водотоку, відомого в наш час 
під назвою «Жолоб», на відстані близько 1 км на захід від могильника. На площі близько 
300х50 м зустрічаються уламки давньоруського гончарного посуду.

Обидві пам’ятки знаходяться на одному із стратегічних торгових трактів, так 
званому Басанському шляху (місцева назва «Басанка»). Цей шлях проходив по вододілу 
басейнів річок Трубежа, Броварки та Супою від верхів’їв останньої, де знаходяться відомі 
населені пункти Стара і Нова Басань, прямуючи на Золотоношу, у давнину сполучаючи 
Чернігів із південним сухопутним відрізком магістрального шляху «у грек». Нині відрізок 
цього шляху у вигляді старої ґрунтової дороги проходить західніше сучасного села Сомкова 
Долина.

Зведена таблиця поховань
курганного могильника поблизу с. Сомкова Долина

(1978–1980, 1982–1983 рр.)
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Buzyan Galyna, Lyzogub Nataliya 
The burial mounds of the Old-Russian Time near the Somkova Dolyna village
The materials of the researches of 1978-1980, 1982-1983 of burial mounds of the 11 th -13 th centuries 

near the Somkova Dolyna village of Pereyaslav-Khmelnitsky district Kyiv region are published in the article.
Key words: archaeological research, barrow cemetery, burial, burial equipment.

Рис. 1. Карта розміщення пам’яток давньоруського часу 
в районі сіл Сомкова Долина, Студеників (Жовтневе), Соснова.

Рис. 2. Карта-схема розміщення курганного могильника 
та поселення давньоруського часу поблизу с. Сомкова Долина.



39

Збірник наукових статей. Випуск 7 (9), 2014

Рис. 3. Плани-схеми розміщення курганів у західній 
та північно-східній частинах могильника.

Рис. 4. Робочі моменти розкопок Сомководолинського курганного могильника: 
1 – учасники розкопок 1979 р. – (зліва направо) Т. Прядкіна, Н. Тесля, Г. Бузян, 

Є. Махно; 2 – розкопки 1978 р.; 3 – учасники розкопок 1983 р.: 
(зліва направо) Г. Бузян, Н. Каменська, Є. Махно.
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Рис. 5. Курган № 1, поховання 1 та 2: 1 – план та перетини; 
2 – знахідка: скроневе кільце з поховання 2.

Рис. 6. Поховання 3, курган № 2: 1 – план та перетин; 
2 – знахідка6 намистина металева; 3 – світлина.
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Рис. 7. Поховання 4, курган № 3: 1 – план та перетин; 
2 – знахідка: підвіска (сережка?) металева; 3 – світлина.

Рис. 8. Курган № 4, поховання 5 та 6: 1 – план та перетин; 2 – світлина.
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Рис. 9. Поховання 5, курган № 4: 1 – план та перетин; 
2 – знахідки: кільце металеве (1), скроневе кільце (2); 3 – світлина.

Рис. 10. Поховання 6, курган № 4: 1 – план та перетини; 
2 – знахідки – цвяхи залізні; 3, 4 – світлини.
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Рис. 11. Курган № 5, поховання 7: 1 – план та перетини; 2 – світлина – дослідження 
насипу кургану, на задньому плані Є.В.Махно.

Рис.12. Поховання 7, курган № 5: 1 – світлина; 2 – план та перетини; 3 – знахідки: 
уламок ключа залізного (1), цвяхи залізні (2, 3), намистина металева (4).
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Рис.13. Курган № 6, поховання 8: 1 – план та перетини; 
2 – світлина – дослідження насипу кургану.

Рис.14. Поховання 8, курган № 6: 1 – план та перетини; 
2 – знахідка – уламок ключа залізного (1), уламок предмета залізного (2), цвяхи залізні 

(3,5,7), уламок ключа? Залізного (4), уламки вістрів стріл? Залізних (6); 3 – світлина.
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Рис.15. Курган № 7, поховання 9 та 10: 
1 – план та перетини кургану № 7; 2 – світлина; 

3 – поховання 9: план та перетини; 4 – світлина поховання 9.

Рис. 16. Поховання 10, курган № 7: 1 – план та перетини; 
2 – знахідки: браслет бронзовий (1), уламок цвяха залізного (2), 

уламок посудини гончарної ХІ–ХІІ ст. (3); 3 – світлина.
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УДК 351 856.2; 262.1
Марина Бондаренко

(м. Переяслав-Хмельницький)

НАГОРОДИ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА 
В ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
У статті характеризується колекція нагород православного духовенства із зібрання НІЕЗ 

«Переяслав».
Ключові слова: колекція, Заповідник, нагороди, священнослужителі, набедреник, палиця.

Нагороди Української Православної Церкви служать для заохочення духовенства 
і мирян за понесені труди та заслуги перед Православ’ям – у пастирському служінні, 
богословській, науковій та адміністративній діяльності, відновленні храмів, місіонерських 
благодійних, соціальних і просвітницьких трудах [2, с. 8].

Церковні нагороди поділяються на дві категорії: ієрархічні та загальноцерковні.
Ієрархічні нагороди вручаються у строгій послідовності за заслуги перед церквою, а 

саме:
 ● підвищення в сані;
 ● елементи літургійного облачення, що несуть духовне значення;
 ● богослужебні відмінності (служіння Божественної Літургії з відкритими вратами 

до Херувимської пісні або до «Отче наш») [2, с. 8].
До загальноцерковних нагород УПЦ відносяться – ордени, медалі, ювілейні ордени 

та медалі, якими можуть нагороджуватись не тільки священнослужителі, а й державні та 
громадські особи (миряни) [2, с. 16].

У даній статті автор аналізує тільки ієрархічні нагороди, що зберігаються у фондах 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав»).

У зібранні НІЕЗ «Переяслав» зберігається колекція культових тканин, серед яких 
вирізняються нагороди православного духовенства (як доповнення до церковного одягу) 
в кількості 7 одиниць. Хронологічні межі побутування припадають на початок ХІХ – 
другу половину ХХ століть. Всі предмети надійшли до Заповідника у 60-х-70-х рр. ХХ ст. 
з різних регіонів – Середньої Наддніпрянщини (переважно Київщини, Черкащини) та 
Полтавщини.

Колекція нагород православного духовенства представлена набедрениками (6 од.) 
та палицею (1 од.). Такі нагороди можуть отримувати не тільки єпископи, а й керівники 
монастирів (архімандрити й ігумени) та священики. Набедреник є першою по черзі 
церковною нагородою, яку отримують за сумлінну, тривалу службу перед церквою. Цей 
вид заслуги був започаткований в середині ХVIII ст. московським архієпископом Платоном.

Нагородження набедреником проводиться не раніше ніж через три роки після 
хіротонії (інакше кажучи рукоположення – це богослужіння, під час якого відбувається 
таїнство священства – поставлення у священнослужителів) [2, с. 8]. Ця нагорода 
символізує «меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:17), Слово, яким повинен 
бути озброєний священик і яке одержало відображення в Четвероєвангелії, на що й указує 
прямокутна форма набедреника. Цей атрибут навішується на стрічці за два кути через ліве 
плече і спускається із правого боку нижче пояса на стегно, а при палиці (у протоієрея й 
архімандрита) ліворуч [2, с. 9].

Варто зазначити, що цей атрибут входить до складу богослужебного убрання 
(облачення) священнослужителів. Набедреник буває різних кольорів. Якщо ризи були білі, 
червоні, жовті, зелені, сині, фіолетові, то відповідно таким був й набедреник. Кольорове 
різноманіття є невід’ємною частиною церковно-літургійної символіки, що впливає на 
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почуття тих, хто молиться. Кожний колір у вбранні священнослужителя був засвоєний 
певною групою святкових чи постних днів [1, с. 37].

Білий колір – символ перетворення, преображення, втілення небесного в земному 
[3, с. 28]. Облачення білого кольору одягають на служби під час великих свят Різдва 
Христового, Вознесіння, Преображення, Благовіщеня. А також при хрещенні і похоронах.

Червоний колір супроводжує відправи богослужінь від Пасхи до Вознесіння. 
Червоний – символ невимовної, палкої любові Божої до роду людського. Але також 
є кольором крові, і тому в червоних або багряних ризах проходять служби на честь 
мучеників.

Жовтий (золотистий) і оранжевий є кольорами слави, величчя та достоїнства [1, 
с. 37].

Зелений колір означає прихід до храму Свято-Троїцьких днів.
Блакитний або синій – колір неба. Одягається на свята Пресвятої Богородиці.
Фіолетовий колір використовують у дні пам’яті Хреста Господнього. Це поєднання 

червоного кольору крові Христового і Воскресіння з синім, який вказує, що Хрест відкрив 
нам дорогу в небо [1, с. 38].

До збірки НІЕЗ «Переяслав» набедреник (Т-1288) надійшов із церкви с. Дівички 
Переяслав-Хмельницького району Київської області. Датується він другою половиною 
ХХ ст. Виготовлений з візерунчастої синтетичної тканини (вишневого, жовтого, білого 
кольорів), у вигляді довгастого прямокутника, в центрі якого нашитий жовтий хрест 
(сатин), по краях обшитий жовтою смужкою з сатину. Такою ж смугою відділена й нижня 
частина набедреника. До двох верхніх кутів пришита стрічка з такої самої тканини, як і 
сам предмет. Підкладка з попліну. Розміри: д.-60 см, ш.-41 см (рис. 1, 1) [8].

Досить цікавими є три зразки, які були знайдені в с. Ярешки Баришівського 
району Київської області. Два з них пошиті з парчевої тканини (НДФ-6557, НДФ-6559). 
Один має червону підкладу (НДФ-6559, початок ХІХ ст. за інв. описом). По центру 
набедреника (НДФ-6557) нашитий хрест із парчі жовтого кольору, по краях оздоблений 
сухозлотицею, від якого в різні боки відходять листочки з блискітками. Нижче хреста та 
внизу набедреника нашиті поперечні смужки із сріблястої парчі з рослинним орнаментом, 
які понизу оздобленні сухозлотицею у вигляді торочок (рис. 1, 2). Інший зразок (НДФ-
6559, датований початком ХІХ ст. – за інв. описом) має барочний орнамент. По кутах та 
в центрі набедреника вишиті хрести, що вписані в коло. Центральний хрест обрамлений 
зверху та знизу у дзеркальному відбитті акантовими листками, на схрещенні яких – чаша, 
що нагадує лілею (рис. 1, 3). По периметру музейний предмет (НДФ-6557) обшитий 
парчевою стрічкою (тасьмою), а інший (НДФ-6559) – парчевою стрічкою з торочками. 
До двох кутів верхньої частини набедреника (НДФ-6559) пришита парчева стрічка, а в 
наступному зразку (НДФ-6557) – смужка з бавовняної тканини, яку одягали через ліве 
плече і спускали із правого боку нижче пояса на стегно. Підкладка з бавовняної тканини. 
Їх розміри – д.-42 см, ш.-32 см (НДФ-6557), д.-51 см, ш.-41 см (НДФ-6559) [7].

Серед вище згаданих набедреників виділяється один зразок (НДФ-6558), що 
різниться своїм оздобленням. Виготовлений він із оксамитової тканини бузкового кольору, 
по якій витканий золотистою парчевою ниткою рослинно-геометричний орнамент: у 
великих картушах утворених гілочками з акантовим листям, вписана пишна квітка, що 
складається з пелюсток, листків та гілочок. Посередині був нашитий хрест, але на даний 
час він відсутній. По краях набедреник обрамлений парчевою стрічкою, внизу оздоблений 
сухозлотицею у вигляді торочок. До верхніх кутів пришита стрічка з сатину білого 
кольору. Розміри: д.-65 см, ш.-44 см. Датується серединою ХІХ століття (за інв. описом) 
(рис. 1, 4) [7].

Наступний музейний предмет (№ 4502) надійшов до колекції з Суботівської 
церкви Чигиринського району Черкаської області. Набедреник пошитий з набивної 
сатинової тканини жовтого кольору. З двох сторін та внизу прикрашений вишивкою з 
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рослинним орнаментом (гілочки стилізованих червоних, блакитних, оранжевих, білих, 
рожевих квітів із зеленими листочками). При вишиванні використано техніку – гладь. 
Орнамент обрамлений кривулькою (сірою заполоччю). По центру нашитий хрест із шовку 
(малинового кольору), всередині якого вишите коло (гладдю). З чотирьох кутів від хреста 
відходять сріблясті вишиті лінії. Підкладка з грубої бавовняної тканини. Розміри: д.-44 см, 
ш.-38 см (рис. 1, 5) [6].

Набедреник (Т-2142) був переданий із церкви с. Батьки Зіньківського району 
Полтавської області в 70-і роки ХХ ст. Даний предмет виготовлений з жовтої парчевої 
тканини, з набивним оксамитовим фітоморфним орнаментом (червоного, темно-бузкового, 
зеленого кольорів). Посередині прикрашений хрестом із парчі сріблястого кольору 
(аплікація). По периметру обшитий парчевою тасьмою з рослинним узором («гілочки»). 
До двох верхніх кутів набедреника пришита вузька смужка із цупкої тканини. Підкладка 
з жовтого сатину. Розміри: д.-43 см, ш.-38 см. Датується ця нагорода початком ХХ ст. 
(рис. 1, 6) [8].

Іншим різновидом нагород православного духовенства є палиця. Палиця – необхідна 
приналежність богослужебного убрання архієрея або архімандрита. Нагородження 
проводиться не раніше ніж через п’ять років після зведення в сан протоієрея (для 
монашествуючих – ігумена) [2, с. 9]. У символічному значенні палиця, як і набедреник, має 
теж поняття духовного меча, тобто Слова Божого, яким завжди повинен бути озброєний 
пастир для боротьби з невірою і нечестям [4, с. 656]. На відмінну від набедреника ця 
заслуга належить до більш високого рівня, оскільки символізує ще й край рушника, яким 
Спаситель втирав ноги учням. Палиця навішується під фелонь (богослужебне убрання 
священика) через плече, причому вона носиться праворуч, а набедреник – ліворуч [2, с. 9].

У зібранні НІЕЗ «Переяслав» такий вид заслуги представлений однією одиницею 
(Т-4028), що експонується в Музеї історії Української православної церкви.

Палиця пошита з жовтої парчевої тканини, ромбовидної форми, з набивним 
вишневим узором, на підкладці. По краях палиці іде смуга хрестів у фігурному обрамленні 
за давньоруськими мотивами, що засвідчує давність витоків християнства на теренах 
України. В одному з кутів нагороди пришита парчева стрічка для одягання на плече. 
Внизу оздоблена парчевою тасьмою (сухозлотицею) з торочками. Розміри: 37х38см. Даний 
предмет передала Фастовець Євдокія Гнатівна з с. Лук’янівка Баришівського району 
Київської області. Датується 30-ми роками ХХ ст. [8].

Виготовляли такі речі переважно в монастирях, при яких були майстерні по пошиттю 
одягу. Традиція пошиття облачення священнослужителів та елементів, що доповнюють 
одяг священика як нагороди практично була перервана в радянський час. І тільки зараз при 
монастирях відновилась традиція виготовлення всіх культових атрибутів, необхідних для 
церковних інтер’єрів та проведення богослужінь. На сьогоднішній день більш відомими 
майстернями при монастирях по виготовленню сакрального одягу та атрибутів є:

 ● Києво-Печерська лавра (м. Київ);
 ● Флорівський жіночий монастир (м. Київ);
 ● Свято-Воскресінський Троїцький Корецький жіночий монастир (Рівненщина) 

і т.д. [5].
Проаналізувавши збірку ієрархічних нагород священнослужителів, можна зробити 

висновок, що всі ці речі є унікальним джерелом для вивчення тканин, з яких виготовляли 
богослужебний одяг, їх орнаментики та оздоблення (техніка, орнаменти) себто тих 
чинників, які надавали цим деталям сакральності. Хоча їх кількість невелика, але вони 
містять важливу інформацію для подальшого вивчення, дослідження збірки сакрального 
мистецтва.
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Рис. 1. Набедреники: 1 – с. Дівички, друга половина ХХ ст.; 2 – с. Ярешки; 
3 – с. Ярешки, початок ХІХ ст.; 4 – с. Ярешки, середина ХІХ ст.; 

5 – с. Суботів; 6 – с. Батьки, початок ХХ ст.
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УДК 615. 918
Ірина Бова 

(м. Переяслав-Хмельницький)

ДЕЯКІ ВИДИ ТРАВ І КВІТІВ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
У ЯЗИЧНИЦЬКИХ І ХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАННЯХ

У статті подано короткий огляд і порівняльну характеристику язичницьких та християнських 
вірувань про деякі трав’янисті рослини, що природно ростуть у Середній Наддніпрянщині та згадуються 
на сторінках Біблії.

Ключові слова: Біблія, язичництво, кукіль, кропива, лобода, льон, полин, лілія, аніс, кмин, м’ята, 
рута, гірчиця, очерет.

У кожній релігії є міфи і легенди, які пов’язані з тією чи іншою рослиною. Не є 
винятком язичницькі вірування слов’ян та християнство.

У круговерті подій ми часто не помічаємо присутності дерев і трав, які оточують 
нас. Віддати їм належне допомагає Біблія. Відкривши книгу Буття, у райському садку 
зустрічаємо Дерева Життя та Пізнання Добра і Зла. Вони створені дня шостого, після 
Людини – і, власне, задля неї згодом різні рослини згадуються на сторінках Святого 
Письма, хоч і не завжди залишаються у нас в пам’яті. Проте біблійні рослини заслуговують 
на особливу увагу як ровесники давніх епох і свідки неповторних історичних подій. Вони 
допомагають нам усвідомити сув’язь античної доби із сучасністю, зрозуміти моральні 
проблеми наших предків, відчути живий плин Історії.

Шанобливе ставлення до рослин притаманне людям як у язичницькі часи, так і 
в біблійній традиції. З приходом християнства людина усвідомила, що вона створена за 
образом Божим і перестала себе ототожнювати з рослинним і тваринним світом.

На відміну від язичницьких традицій, у Біблії рослини вже не виступають 
захисниками роду чи втіленням духу предків. У Святому Письмі приділяється увага 
рослинам залежно від їх практичного або естетичного значення. Наприклад, пшениця, 
ячмінь, олива є мірилами добробуту. Дерева, трави, їх плоди стають символами 
різних чеснот, а життя культурної рослини, навіть, взірцем для наслідування. Та все ж 
народні знання не зникають з приходом християнства у Київську Русь. Відбувається 
нашарування і подальша трансформація сприйняття навколишнього природного оточення: 
древньослов’янські боги в народних віруваннях ототожнювалися з християнськими святими 
(Ярило – св. Юрій, Велес – св. Власій, Перун – Ілля Пророк, Рожаниця – Богородиця).

Під впливом християнства одні елементи язичницьких вірувань і обрядів безслідно 
зникали, другі – зливалися з християнським культом, треті – існували поряд з новою 
релігією, утворюючи так зване двовір’я. Інакше кажучи, з одного боку язичництво, 
наповнене християнським змістом, а з другого – християнство, яке значною мірою 
поглинуло, але повністю не витіснило родоплемінні релігії [7]. Деякі дослідники, зокрема 
А. Колодний та Л. Пилипович, вважають, що українці були двовірними не лише колись 
у минулому, а є такими і тепер. «Українці, – пишуть вони, – в масі своїй є двовірні. 
Це виявляється і у вшануванні ними християнських святих, і у поклонінні уособленим 
силам природи, синкретизмі обрядової практики... У свідомості українців християнство 
поєднувалося і поєднується з різними повір’ями, коріння яких сягали дохристиянських, 
язичницьких уявлень. По суті, до сьогодні у їхніх віруваннях збереглися культ предків, 
віра в домовиків, лісовиків і водяників» [3].

Це стосується і символізму рослини, що згадуються на сторінках Святого Письма 
та відомі широкому загалу і ростуть у природі на слов’янських землях. Зберігаються і 
передаються з покоління в покоління традиції та звичаї використання різних трав і квітів у 
різних сферах життя і до сьогодення. Розглянемо деякі із них.
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На сторінках Біблії часто згадуються ті чи інші рослини – близько 100 видів. Із 
трав це гірчиця, комиш, кропива, м’ята, полин, льон, рута тощо.

Значна частина різних трав та квітів природно росте у етнографічній зоні Середньої 
Наддніпрянщини. Українські вчені описали 75 назв біблійної флори та підібрали 106 
сучасних рослин, які їм відповідають.

Власне слово «трава» згадується понад 60 разів. Під травою розуміють рослини з 
однорічним чи багаторічним стеблом, бруньки яких знаходяться не вище поверхні землі. 
У Святому Письмі зустрічаються оповіді про такі трави, як лобода, м’ята, полин тощо, 
які притаманні для Середньої Наддніпрянщини. Практично усі згадки про трави у Біблії 
є порівняльними метафорами, що відображають ті чи інші природні властивості рослини. 
Наприклад, людей, що називають зло добром, солодке – гірким, мудріють у власних очах, 
людей несправедливих очікує горе та кара. Їх цвіт рознесеться, немов курява, спорохнявіє 
їх корінь, згинуть, як у вогні суха трава (Іс. 5:24; 15:6; Як. 1:10,11) [6, с. 11].

Зберіть перше кукіль і його пов’яжіть у снопики, щоб їх попалити; пшеницю ж 
спровадьте до клуні моєї (Мт. 13:30)

У притчі про кукіль (Мт. 13:24-30) під добрим насінням розуміють праведників, 
синів Божих. Крім того, добрим насінням Господь також вважає пшеницю (Мт. 13:29).

Насіння куколю – це сини лукавого, безбожні люди. А сини лукавого – це п’яниці, 
злодії, перелюбники, користолюбці, розпусники, вбивці, ідолопоклонники та інші безбожні 
люди. Отож, кукіль потрібно виполювати.

Лукавий сіяв своє зерно під час сну людей. Багато віруючих забувають про 
попередження Господа бути пильними і завжди молитися (Лк. 21:36) [6, с. 52].

Кукіль – однорічна трав’яниста рослина родини гвоздичних із великими правильними 
темно-рожевими, зрідка білими квітами. Це один з найкрасивіших бур’янів, тому у давнину 
в Україні його навіть заплітали у вінки. У народних повір’ях інколи символізує дівчину:

– Ой там на горі, на красі 
Красіє кукіль у вівсі.
– Чом ви, парубки, не йдете,
Куколю з овса не рвете?
Ой ірветься нам на душі,
Що всі дівчата хороші. (народна пісня)
У народі поле, де росте кукіль, називають чортовою нивою, бо то нечистий його 

засіяв; звідси народнопоетичний символ когось або чогось небажаного («У кожнім житі 
буває кукіль») [2, с. 318].

І буде тернина рости на палатах його, кропива й будяччя в твердинях його... 
(Іс. 34:13).

Кропива в Біблії символізує фізичні та духовні лінощі. «Ішов я попри поле ледачого, 
і попри виноградник недоумка; дивлюсь – кропивою позаростало...» – пише цар Соломон 
у приповістях (Пр. 24:30,31).

За непослух Богу найде гнів Його на грішних. «І буде тернина рости по палатах 
його, кропива й будяччя в твердинях його» (Іс. 34:13). Йому твердить пророк Осія: 
«... коштовність їхнього срібла посяде кропива...» (Ос. 9:6). Тут кропива виступає як 
символ запустіння, безлюддя, Божого гніву.

І навпаки, люди, що прийняли Бога у своєму серці, отримують Його благословення. 
Замість бур’янів, тернини та кропиви виростуть благодатні рослини. «...Замість кропиви – 
появиться мирт» (Іс. 55:13). У стародавній медицині мирт вважали еліксиром, що надає 
людині здоров’я, продовжує життя. Можливо тому стверджує Біблія, що кропиву, як менш 
цінну та широко розповсюджену рослину, змінить мирт [6, с. 49-50].

У народній уяві, що йде із сивої давнини язичництва, кропива відіграє роль оберегу, 
наприклад, на зелені свята. Вона також наділена лихою силою, оскільки за повір’ям, 
співвідноситься з «чужим» світом. З кропивою порівнюють злу свекруху. Для очищення на 
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Купала кидали кропиву в річку й купальське вогнище. Через властивості рослини і через 
те, що вона росте близько до людських помешкань, очевидно, виникли підстави для того, 
що її здавна вважають місцем водіння нечистої сили; нею лякають неслухняних дітей, 
погрожуючи: «Узнаєш, чим пахне кропива».

Водночас кропива використовується широко у народній медицині. Ця рослина має 
різновиди: водяна кропива, глуха кропива, собача кропива (пустирник). Для лікувальних 
потреб використовують листя, коріння та насіння. Кропива має кровоспинні, сечогінні та 
загальнозміцнювальні властивості, виявляє слабку жовчогінну дію [4, с. 222]. Кропива 
використовується і в народній кулінарії: загальновідомі зелені борщі із кропиви весною, 
вітамінні салати.

Самотні були в недостатку та голоді, ссали вони суху землю, зруйновану та 
опустілу! Рвали вони лободу на кущах, ялівцеве ж коріння було їхнім хлібом... (Йова 30:3,4)

У багатостраждального Йова вороги та блискавка знищили всі отари, загинули сім 
його синів і три дочки. Але збіднілий та усамітнений праведник з покірливістю приймав 
все, що давав йому Бог. Його ганьбили, насміхалися над ним не тільки колишні багаті 
друзі, а й вигнанці суспільства, що ховалися у безводному степу, вживаючи у їжу бур’яни. 
У деяких перекладах Біблії відзначається, що «вони щипали зелень біля чагарників». На 
думку перекладачів Біблії, зеленню, яку їдять за скрутних часів, могла бути саме лобода.

Богобоязливий Йов у розмовах зі своїми чотирма приятелями підкреслював 
абсолютну праведність Бога. Провідною думкою звучало, що Бог праведний і справедливо 
карає нечестивих стражданнями. Проте безгрішний Йов не міг взяти на себе вину, якої він 
не мав. Йов благословив ім’я Господа [6, с. 57].

Кожен з нас має право вибору, право на свою думку. Так і кожна рослина має місце на Землі.
На території Центральної України зростає лобода біла, запашна, лобода остиста, 

лобода смердюча та ін. Найбільш поширена лобода біла – бур’ян, що засмічує посівні та 
городні культури. У народній уяві ця рослина – традиційний символ злиднів та убогості. 
Тому кажуть: «Ото ласа їда – з часником лобода», «Постав хату з лободи, а в чужую не 
веди» [1, с. 436].

У народній медицині лободу використовують як антибактеріальний засіб, для 
лікування органів травлення, при туберкульозі. Зовнішньо застосовують при дерматитах, 
для лікування ран, для витирання при радикулітах та ревматизмі [4, с. 245].

На відміну від перше названих рослин, що заслужили негативної слави, льон дуже 
цінна рослина, яка відома на теренах Середньої Наддніпрянщини ще з скіфських часів. 
Античний історик Геродот, який мандрував у п’ятому ст. до н.е. писав: «Країна скіфів (так 
греки називали народи, що жили на території сучасної України) виробляє хліб, сочевицю, 
цибулю, часник, льон...» Літописець Нестор у книзі «Повість минулих літ» детально 
розповідає, як печерські монахи виробляли з льону пряжу і полотно, а льняну олію 
використовували для освітлення в лампаду [6, с. 60].

Вони (ангели) були вдягнені в шати льняні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей 
золотими поясами (Об. 15:6)

Льон здавна був відомий в Ассирії та Вавілонії, звідки ця рослина розповсюдилася 
і Єгипет, де посіла значне місце в землеробстві. У легкі лляні тканини загорнуті мумії 
у єгипетських саркофагах. Вони витримали плин тисячоліть і не зотліли, збереглися до 
наших днів.

Голубі, з темно-синіми прожилками квіти зачаровують своєю витонченістю та 
красою. Синій колір льону гармонує з блакиттю неба. Мабуть тому льон був символом 
чистоти та світла. З льону робили одяг для священиків: «І надіне священик лляну свою 
шату, і лляне спіднє зодягне на тіло своє...» (Лев. 6:3).

У цей дорогоцінний матеріал були зодягнені Йосип (Бут. 41:42), Давид (І Хр. 15:27). 
Із вісону (надзвичайно тонкої і коштовної лляної тканини) була виготовлена завіса у Храмі 
Господньому (2 Хр. 3:14) [6, с. 60].
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Льон – однорічна чи багаторічна трав’яниста технічна рослина, зі стебел якої 
добувають волокно, а з зерен – олію. Одне з народних свят називається льоносійка 
(3 червня) – це найкращий час для висівання льону. Лляний одяг завжди цінувався 
в українців – ще й досі одягти покійника в лляну сорочку: знак любові і поваги до 
небіжчика. У народній уяві льон асоціюється з дівоцтвом: дівчата сіють і ростять льон, а 
парубки його витоптують:

– Уродився льониченько,
Унадився паниченько 
На вороному кониченьку 
Та й витоптав льон. (народна пісня)
Топтати (витоптати) льон означає позбавляти дівочої невинності. А ще за 

народними уявленнями льон асоціюється з волоссям. Це відбилося у весільних обрядах, де 
розчісування волосся з використанням льону мало значення для врожаю. Льон символізував 
єднання молодих: і волосся буде шовковистим, і врожай льону буде на славу [1, с. 437].
У народній медицині льон мав теж широке застосування – лікували компресами вивихи, 
«спалювали» рожу, підкурювали хворих «од вітру», лікували захворювання травного каналу.

І засурмив третій янгол, – і велика зоря спала з неба, палаючи як смолоскип. І спала 
вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі тій Полин. І стала третина 
води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона. (Об. 8:10,11)

У Святому Письмі пригноблення та несправедливість подібні до полину (Ос. 10:4). 
Пророк Амос говорить (5:7): «Вони (грішники, несправедливі люди) змінюють суд на 
полин і кидають правду на землю».

Плоди легкодумності та похоті гіркі, як полин, та гострі, як меч обсічний: «Та 
гіркий її кінець, мов полин» (Повт. 29:17). Народ, який грішить, Господь обіцяє нагодувати 
полином й напоїти отруйною водою.

Особливо вражає згадка Івана Богослова про зорю на ймення Полин. Після падіння 
цієї зорі на землю стала третина води, як полин, і багато людей повмирали від води, бо 
згіркла вона (Об. 8:11). До речі, в народі полин звичайний називають чорнобилем [6, с. 76].

Так само і в народній уяві українців полин традиційно символізує печаль, смуток, 
душевні муки, гірку долю, немилого судженого. Кажуть: «Барвінок на вінок, а полин – 
на віник» або «Лучче мені, мати, гіркий полин їсти, аніж мені, мати, із нелюбом сісти». 
Ця рослина давно знаний оберіг від відьом і дідьків, а також від русалок та мавок на 
Русалчин Великдень.

Інший вид полину – боже дерево – за народними віруваннями відганяє нечисту 
силу, кажуть: «На тобі полин, сама ти ізгинь!» Полин боже дерево за народними повір’ями 
має відворотну силу щодо всякої нечисті (на Зелені свята проти русалок і мавок).

Полин добре знаний своїми властивостями і в народній медицині: протизапальними, 
глистогінними, заспокійливими (в малих дозах), збуджує апетит, стимулює роботу травних 
залоз [5, с. 176].

Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, - не працюють вони, ані прядуть. 
А Я вам скажу, що й сам Соломону всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. 
(Мт. 6:28-29)

Лілія біла має чудовий блискучо-білий дзвоникоподібний віночок, приємний 
духмяний аромат, лікувальні властивості. Очевидно, саме про цю лілію згадують Ісус 
(Мт. 6:28-29; Лк. 12:27), а також цар Соломон (Пісн. 2:1,2,16; 4:5; 6:2 і далі). Квіти лілії 
у Священописаннях оспівуються як символ взаємної привабливості (Пісн. 2:1,2; 5:13; 6:2) 
[6, с. 55].

Вишукана краса лілії здавна цінується українцями. Має традиційний 
народнопоетичний образ жіночої краси, витонченості, дівочої чистоти. У Т. Шевченка: 
«В садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата». Ця квітка наділена і значними 
лікувальними властивостями. В народній медицині лілію використовували як сечогінний 
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та знеболюючий засіб, а з пелюсток квітки виготовляли мазь для лікування опіків та 
видалення веснянок.

Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м’яти, гануса та 
кмину, але найважливіше в Законі покинули: суд, милосердя та віру; це треба робити, і 
того не кидати. Мт. 23:23

Ми завдячуємо Богу за все: хліб, одяг, повітря і те, що нас оточує. Нажите 
земне добро є не нашим, хоча ним ми володіємо. З нажитим добром люди не бажають 
розставатися. Бог передбачив це. Тому в ті далекі роки, коли вироблявся Закон для 
ізраїльського народу, була введена десятина (Повт. 14:22-29). 

Згідно з писанням, потрібно віддавати десяту частину прямих прибутків. При цьому 
десятина повинна складатися з товару високої якості. Зі Святого Письма не випливає, 
що десятина бралася з рослин та трав, до чого призвичаїлися фарисеї (Лк. 11:42; 
Мт. 23:23). Фарисеї віддавали десятину від усього, навіть малозначущих трав, цим вони 
знехтували важливими речами: чесністю, справедливістю та милосердям [6, с. 46], були 
занедбані духовні цінності милосердя, віри, любові, суда. Тут зіставляється дріб’язкова 
пунктуальність у дотриманні зовнішніх Біблійних правил і зневага до головних вимог 
Закону Божого [6, с. 20].

Аніс (у Святому Письмі – ганус), м’ята та кмин широко розповсюджені в Україні. 
Це здавна відомі рослини, їх лікувальні властивості добре вивчені українським народом, 
вони багаті ефірними оліями, мають приємний аромат, завдяки якому використовують як 
прянощі.

Аніс звичайний – однорічна трав’яниста опушена рослина заввишки 26-60 см. 
Походить з Малої Азії. До кінця XIX ст. в українських господинь ця рослина була 
майже у кожному городчику, так називали квітник. Наприкінці XX ст. в Україні її почали 
вирощувати промислово як ефіроолійну культуру. У народній медицині використовували 
плоди ганусу, які мають відхаркувальні, протизапальні, сечогінні властивості, 
застосовуються при запальних захворюваннях органів дихання (ларингіти, бронхіти, 
тощо), коклюші у дітей, хворобах травного тракту. Крім цього, ганус використовується і 
в кулінарії, як прянощі.

Кмин звичайний – дворічна трав’яниста рослина 30-80 см висотою, має довгасті 
листки, дрібні білі або рожеві квітки. Серед людей та в народній кулінарії насіння кмину 
використовують досить широко. Його вживають як прянощі в їжі, при квашенні огірків та 
капусти, ним посипають хліб. На Україні в кінці XIX ст. під час сінокосу селяни збирали 
собі два-три снопика кмину [5, с. 34]. У народній медицині кмин використовують для 
поліпшення травлення, при метеоризмі.

М’ята – трав’яниста багаторічна запашна рослина, яка займає почесне місце 
в українській обрядовості. На території України зустрічається 11 видів роду м’яти. 
Цю рослину здавна використовують у народній медицині: вона поліпшує травлення, 
зменшує нудоту, як кажуть «холодить у роті, але розігріває кишківник», також діє як 
збуджуючий та потогінний засіб. Розповідаючи про м’яту, слід також згадати, що цю 
запашну рослину запорізькі козаки додавали до тютюну. Справді, як довели вже сучасні 
дослідження, м’ята поліпшує роботу мозку, внаслідок чого людина стає бадьорішою 
та розважливішою. Цікаво, що у деяких областях України у вареники з сиром додають 
дрібно посічені листочки м’яти.

М’ята у язичницьких уявленнях давніх українців – це оберіг дитини та її здоров’я, 
вважалася дівочою рослиною. Нею прикрашали хату перед Зеленою неділею. У народних 
піснях рута-м’ята символізує кохання, дівочу цноту:

– По садочку ходжу-ходжу,
Руту-м’яту саджу, саджу.
Рута-м’ята та й не прийнялася,
Родинонька та й одріклася. (народна пісня)
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Тут вираз «рута-м’ята та й не прийнялася» вказує на те, що не зважаючи на кохання 
справа закінчилася тільки втратою дівоцтва, а не заміжжям; рута-м’ята не прийнялася, 
родина з огляду на ганьбу відреклася.

Рута, що згадується у Біблії, широко розповсюджена в Середній Наддніпрянщині 
і відома з давніх давен. Ця багаторічна трав’яниста рослина сизувато-зелена, заввишки 
20-60 см, має жовті квіти. Містить у собі ефірну олію, культивується як декоративна, 
лікарська та ефіроносна, використовується в народній медицині як засіб, що заспокоює 
болі при спазмах шлунку, збуджує апетит, вітрогонний та збуджуючий нерви. Вважається 
також абортивним засобом [5, с. 96].

У народній уяві рута символізує дівочість (кажуть: «Чи з рутою, чи без рути, а вже 
старій бабі дівкою не бути»), незайманості й суворих моральних устоїв (про рішучий намір 
зберегти своє дівоцтво дівчина співає: «Посію я рутоньку, буду підливати» і, навпаки, про 
втрату його співають: «Потеряла віночок з зеленої рути»). Взагалі, це – дівоча рослина, 
зокрема, як атрибут розлуки з милим:

– Нема мого миленького,
Нема мого друга;
Посходила по слізоньках 
Шавлія та рута.
Відповідно до давніх вірувань, рута – рослина ритуальна, чарівна – «щоб любилися, 

цілувалися», тому використовується для ворожіння:
– Три сестри свічку сукало,
Трьох-зілля клало:
І руту, і м’яту, хрещатії квіти,
Щоб любилися дітки. (народна пісня)
Або інший варіант:
– Вона дала йому чари в пшеничнім пирозі:
В єднім розі шавлія та рута.
В другім розі годинонька люта:
Шавлія та рута, щоби ся любили,
Годинонька люта, щоб ся розлучили [2, с. 514].
Руту садову не слід путати з народною назвою іншої рослини «червона рута, тобто 

монарда.
Із пряних культур, що також згадуються у Святому Письмі, у Середній 

Наддніпрянщині росте і гірчиця.
Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм 

(Мт. 13:31-32).
Ісус Христос у притчах порівнює Царство небесне з надзвичайно дрібним гірчичним 

насінням (Мт. 13:31-32; Мк. 4:31; Лк. 13-19). Згодом дрібне насіння перевершує оточуючу 
траву, стає деревом, на якому птахи знаходять собі відпочинок і корм. Слід зауважити, 
що в Палестині гірчиця чорна досягає до чотирьох з половиною метрів у висоту. Цією 
притчею ілюструє скромний початок Свого Царства, його поступовий і непомітний ріст 
як в окремій людині, так і в цілому світі, яке досягне великого розміру [6, с. 29]. Вплив 
Божого Царства проникне в усі сфери людського буття.

Гірчиця широко використовується і в лікуванні, і як пряна культура. В Україні 
зростає гірчиця біла і чорна, хоча значно менших розмірів, ніж на півдні. Ще один вид – 
гірчиця сарептська – одна з важливих олійних культур. Порошок із знежиреного насіння 
йде на виготовлення гірчичників. Саме ж насіння використовують для виготовлення 
столової гірчиці. Насіння рослини збуджує апетит, має протизапальні та антисептичні 
властивості. Гірчичні компреси використовують при простудних захворюваннях, при 
запаленні на больові зони тощо [4, с. 109].
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Хіба ж оце піст, що Я вибрав його, - той день коли морить людина душу свою, 
свою голову гне, як та очеретина... (Іс. 58:5)

Чи росте очерет без води? (Йов. 8:11)
У Біблії очерет згадується неодноразово у різних контекстах. В одному випадку 

як символ слабкості чи лицемірства, в іншому – як символ незначних людей у противагу 
величним людям, подібним до пальми (Іс. 9:13). Очерет із Біблії уособлює кволі та немічні 
рослини і тим же символізує нестійкість (Мт. 11:7; Лк. 7:24). Надламана очеретина означає 
повну безпорадність (Іс. 43:3; Мт. 12:20).

Існування водолюбних рослин неможливе без води. Життя християн без 
Всевишнього стає також неймовірним: «Чи росте очерет без води?» – запитує праведник 
Йов (8:11). [6, с. 71]

Очерет – багаторічна болотна трав’яниста рослина родини злакових із високим 
стеблом (80-500 см) і розлогою пірамідальною волоттю. За давніми народними повір’ями 
очерет належить чортам, де вони проживають, бо росте на болотах; тому дорога до пекла 
поросла очеретами.

«Щоб тебе очеретиною зміряли!» – побажання смерті від старого звичаю міряти 
покійника очеретиною [2, с. 427].

У народній медицині використовують з очерету використовують молоді пагони 
і листя як сечогінний та потогінний засіб. У кореневищах очерету міститься чимало 
крохмалю. Ще з давніх часів кореневища споживали в їжу, з них робили борошно.

Крім вище згаданих рослин у Біблії зустрічаються ще й багато інших рослин, які 
ростуть у Середній Наддніпрянщині. Це сочевиця, троянда, цибуля, часник, чорнушка, 
ячмінь. Символізм, який приписує цим рослинам Біблія, практично повністю співпадає з 
народними уявленнями давніх українців, що свідчить про мудрість, глибокі знання наших 
пращурів. Народна мудрість і знання здобуті через віки перегукуються із мудрістю сторінок 
Біблії.

Українці жили в природі, вивчали її і передавали свої знання з покоління в 
покоління. Вони добре знали, шанували й ефективно застосовували трави – справжній 
дарунок Бога Неба і Богині Землі.

Для наочного споглядання біблійних трав у Івано-Франківському ботанічному 
саду розпочинають збирати колекцію рослин, згаданих у Святому Письмі. Така ж робота 
ведеться і в Чернівцях.

Сьогодні через діяльність людини йде тотальне знищення щедрих і корисних 
рослин для людей, це явище вкрай негативне. Нинішнє природокористування, зокрема 
в сучасній Україні, є вкрай нераціональним й не зрівноваженим з погляду екології. 
Негативний вплив людини на природне довкілля посилюється і призводить до 
різноманітних хімічних забруднень, погіршення якості навколишнього середовища. Це 
повертається «бумерангом» проти нас самих, тому ми повинні максимально зберегти 
багатства, дані нам природою.

Творець землі не дозволить повністю знищити свою працю. Зауважимо, що сучасні 
природоохоронці, бажаючи зберегти якомога більше зникаючих видів, описують свої 
стислі норми, як «Приписи Ноя». Адже Ною було наказано взяти до ковчега «...з усього 
живого, із кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою» (Бут. 6:19). Біблія передрікає, 
що Бог знищить тих, хто нищить землю: «...Час настав... знищити тих, хто нищить землю» 
(Об. 11:1В) [6, с. 10].
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Оксана Висовень

(м. Переяслав-Хмельницький)

СТАНОВЛЕННЯ БАПТИСЬКИХ ГРОМАД ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (60-ті – 70-ті рр. ХІХ СТ. – 1920 РР.)

У статті подано історичний огляд зародження та розвитку Євангельсько-баптистської Церкви 
(ЄБЦ) починаючи від ХVІ ст., але основну увагу акцентовано на початках їхньої діяльності на теренах 
України в такий хронологічний період (1860-70-ті рр. ХІХ ст. – 1920 рр.)

Ключові слова: Україна, баптиська громада, церква, релігійна конфесія.

Віра, Надія, Любов – ці три слова несуть в собі не тільки величезне знакове 
навантаження, а саме на них базуються засадничі підвалини цивілізації Homo Sapience. 
Завдяки Вірі, Надії та Любові людство пройшло шлях від печерного жителя до мешканця 
сучасного мегаполісу, здолало часи зневіри, безнадії й ненависті та сподівається на краще 
майбуття як для ноосфери, так і для всієї планети Земля. Проте на шляху свого зародження, 
становлення і розвитку людська спільнота зазнавала величезних втрат і негараздів саме 
через Віру, дошкульні проблеми віросповідання, віронетерпимості, віронесприйняття тощо.

Згадаймо лише деякі яскраві приклади лише з однієї світової релігії – християнства: 
гоніння в Римській імперії на ранніх християн, Хрестові походи, кровопролитні 
міжусобиці католиків і протестантів, безжалісна боротьба прихильники католицизму 
на теренах України з вірними православ’я, переслідування тоталітарними режимами 
різного ґатунку і забарвлення в XX ст. За власні релігійні переконання і спалахнувший з 
новою силою на початку XXІ ст. конфлікт поміж християнством і мусульманством, який 
поступово переростає в протистояння між західною і східною цивілізаціями в Третьому 
тисячолітті.

На нашу думку, одним із найнебезпечніших і найпідступніших супротивників Віри 
є фанатизм-релігійний, расистський, тоталітарний тощо. Справжня Віра завжди проповідує 
любов, повагу, терпимість і толерантність до всіх опонентів. Тоді як Фанатизм зомбує 
всіх прихильників ненавидіти і фізично знищувати всіх тих, хто не розділяє їх переконань 
і гасел. Незважаючи на такий людиноненависницький Фанатизм з його гострим не 
сприйняттям загальнолюдських цінностей, щира Віра завжди, будь-де і будь в якій ситуації 
відстоювала і захищала право пересічної людини на власні переконання й особисту свободу 
совісті.

Одним з таких відданих прихильників толерантної Віри завжди були, є і будуть 
євангельські християни-баптисти. Протягом свого 400-літнього існування вони самовіддано, 
безкорисливо і жертовно пропагували Слово Боже і несли його до тих, хто чекав на нього. 
Проте, іноді євангельським християнам-баптистам на шляху їхнього вірного служіння Богу 
ставали на перешкоді інші чинники. Саме такою вагомою перепоною стала деструктивна 
позиція комуністичної радянської влади, яка в 60-80-х роках XX ст. в СРСР особливо активно 
і безжально протидіяла християнській діяльності баптистів. Ось тому, ми намагатимемося 
показати читачам людиноненависницьку сутність радянсько-комуністичного тоталітарного 
режиму, який послідовно боровся з євангельськими християнами-баптистами. Щоби 
зрозуміти і осягнути велич жертовної самопожертви євангельських християн-баптистів ми 
виокремимо найважливіші етапи становлення і кредо цієї християнської конфесії.

Її засновником вважається англієць Джон Сміт (1554–1612 рр.). Прихильники 
баптизму з самого початку свого зародження на початку XVII ст., навіть з більшим 
радикалізмом, чим вірні інших протестантських конфесій, відстоювали власну позицію, 
а саме, що Священне Писання є єдиним і досить достатнім підґрунтям Віри, вважаючи 
при цьому перекази й традиції другорядним елементом релігійного життя. Саме це 
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принципове положення дає можливість євангельським християнам-баптистам контролювати 
своє становище, постійно внутрішньо оновлюватися, покращувати форми і засоби своєї 
діяльності, активно перешкоджаючи при цьому процесу самоконсервації і самоізоляції.

Євангельські християни-баптисти вважають своєю головною рисою, яка і 
відображена в їх назві (баптіотніс, на грецькій мові означає хреститель), усвідомлене 
хрещення. Воно відбувається лише по власній волі людини і лише тільки тоді, коли вона 
особисто готова прийняти віру (в 12-14 років). Також важливою умовою її сприйняття є 
зміни у свідомості чи духовне відродження.

У внутрішньому облаштуванні своєї церкви євангельські християни-баптисти від 
самих початків свого руху проповідують і втілюють у життя свободолюбові й демократичні 
принципи існування церковної громади в соціумі – рівноправність усіх її членів, автономію 
громад, виборність керівництва тощо.

Ще засновники євангелістсько-баптистського руху першими з християн-протестантів 
конкретно сформулювали і висунули в якості одного з найважливіших принципів своєї 
Віри відділення церкви від держави. Так, засновник баптистського руху Джон Сміт вказав 
кредо Віри, в параграфі 84 якого зокрема зазначалося: «[Ми послідовно віруємо]», що 
представники влади не повинні використовувати своє службове становище і втручатися в 
релігію чи справи совісті, заставляючи і присилуючи людей до тієї чи іншої форми релігії 
чи доктрини; а надати християнській релігії право громадянськими правопорушеннями, 
неадекватними діями людей супроти людей в убивствах, перелюбах, крадіжками і т.д., 
тому, що тільки Христос є Володарем і Законодавцем Церкви і Совісті»1.

Інший родоначальник раннього баптистського руху, Тома Хелвіс, у своїй праці 
«Коротка декларація про таємницю беззаконня» вперше в модерній історії висунув вимоги 
щодо свободи совісті для всіх людей: зокрема він наголосив: «Наш пан король є лише 
земним королем, і він має королівську владу лише в земних справах, і якщо люди короля є 
покірними і вірними підлеглими, які виконують всі закони видані королем стосовно своїх 
підданих, то наш пан і король не може вже вимагати більшого, тому що релігія людей є 
справа лише між Богом та ними самими і король не повинен за це відповідати, король 
також не може бути суддею поміж Богом і людиною. Нехай вони будуть єретиками-
турками, євреями чи будь-ким ще, право карати їх земній владі належить у найменшій 
ступені»2

Незважаючи на демократичні засади баптистської церкви, світська влада завжди 
намагалася повністю підпорядкувати її у свої структури. Свободолюбові християни-
баптисти не захотіли, і не змогли знехтувати своїми релігійними принципами, тому перші 
приїжджали за межі своєї Батьківщини, в основному емігрувати до північно-американських 
колоній Сполученого Англійського королівства. Саме вони були в перших рядах борців 
за державний суверенітет Сполучених Штатів Америки і ліквідації колоніального гніту 
заокеанської метрополії. Врешті-решт все це призвело до появи на політичній карті світу 
ще однієї незалежної країни, а свободолюбові і толерантні принципи баптистів були 
вперше в сучасній історії закріплені законодавчо в «Білі про права», який прийняв конгрес 
США в 1791 р. в якості складової частини американської Конституції.

Сам процес зародження, становлення і розвитку як американської державності 
так і демократичних антирасистських і толерантно релігійних рухів у модерній історії 
США нерозривно пов’язаний з гуманістичною діяльністю християн-баптистів. Зокрема, 
багато з них брали активну участь в кровопролитній боротьбі за скасування рабства в 
часи громадянської війни в США в XІX ст., а вже в XX ст. вони на чолі з Мартином 
Лютером Кінгом виступали супроти расової дискримінації. В тому, що американське 
суспільство позбувалося багатьох своїх вад і недоліків, є на нашу думку, велика заслуга 
християн-баптистів. Адже вони вважали одним із своїх головних завдань – встановлення 

1 Underwood A.C. A History to English Baptiss. – London, 1961. – P.42.
2 Underwood A.C. A History to English Baptiss. – London, 1961. – P.47.
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соціальної справедливості ненасильницькими методами, шляхом утілення в життя 
програми «соціального Євангелія» не тільки в США, а й в усьому світі. Така соціальна і 
гуманітарна активність християн-баптистів безумовно пов’язана із важливою особливістю 
організації їх внутрішньо конфесійного життя як родинно-громадська структура церкви, що 
завдяки щільним внутрішнім зв’язкам надавала можливість кожному її члену здійснювати 
практичну допомогу єдиновірцям. А концепція загального священства сприяла розвитку 
активності й ініціативи у пересічних віруючих. Тому і кожен віруючий баптистської церкви 
вважав себе її повноправним представником.

Така активна соціальна і демократична позиція разом із потужною місіонерською 
працею та проповідування Євангелія завжди вважалося баптистами головним завданням 
церкви, вельми сприяло стрімкому кількісному зростанню конфесії. Так, якщо на початку 
XX ст. у всьому світі було близько 5млн. дорослих вірних цієї церкви, а у 80-х рр. XX ст. 
їх нараховувалося вже біля 40 млн., то на кінець XX ст. загальна кількість баптистів 
складала десь приблизно 75 млн.

Майже дві третини всіх баптистів мешкає в США, це понад 48 млн. чи 19% 
загальної кількості жителів країни. Європа є другим за чисельністю регіоном світу, де 
проживають християни-баптисти. Зокрема у Великій Британії їх нараховується 784 тис., 
в Україні – 492 тис. (в переважній більшості це українці та етнічні росіяни), в Російській 
Федерації – 363 тис., в Нідерландах – 257 тис., в Молдавії – 50 тис. тощо3.

На теренах України євангельсько-баптистський рух почав зароджуватися ще 
в 60-70 роках XІX ст., а саме в південно степових обширах. Так, українські селяни 
познайомились з цим протестантським ученням завдяки контактам з німецькими 
колоністами південної Наддніпрянщини, спочатку перших баптистів називали 
штундистами. Цей термін походить від німецького виразу Bibelstunde, що означає – 
часи вивчення Біблії. Ми хочемо наголосити, що цей термін несе в собі дуже 
велике значення і суттєве знакове навантаження, так як базується на одному з 
наріжних каменів протестантизму, а саме право віруючого на пряме спілкування з 
Богом за допомогою Біблії (в цьому випадку існування Церкви як посередника між 
віруючими і Богом вже не було таким доцільним і вимагало від неї перебудови і 
пристосування тогочасних внутрішньо – і міжконфесійних релігій). Саме тому, кожен 
християнин-баптист повинен був бути освіченою людиною, щоби самостійно читати 
і осмислювати Слово Боже на своїй рідній мові – англійській, німецькій, російській, 
українській тощо. Тоді як католицькі чи православні священики не вимагали від своїх 
вірних тотальної освіченості й розуміння Святого Письма. Навпаки, їм, а особливо 
Російській Православній Церкві (РПЦ) було з руки, щоби їх постава була поголовно 
безграмотна і затуркана, лишень би гроші справно давали попам, панів боялися й 
царя-батюшку, всеросійського самодержавця беззаперечно шанували. Саме тому і в 
православних церквах на теренах Російської імперії правили не рідною для парафіян 
мовою, а незрозумілою їм – староболгарською, чи як називали її самі ієрархи – 
церковнослов’янською.

Тому поява на українських землях нової релігійної конфесії, яка в близькій 
перспективі могла стати реальним конкурентом РПЦ була сприйнята останньою досить 
хворобливо і неадекватно. Хоча як ми знаємо, одна з головних заповідей християнства 
взагалі й Ісуса Христа зокрема звучить так: «Полюби ближнього як самого себе». Проте 
навпаки, кількісне зростання євангельських християн, баптистів і штундистів виявив 
надзвичайно негативну реакцію православної церковної бюрократії, яка мала досить 
таки потужний вплив на тогочасну політичну ситуацію, як в Російській імперії так і на 
українських землях, які на правах колонії входили до її складу. Незабаром розпочалися 
гоніння, які в поєднанні з жахливими наклепами і брутальним підбурюванням, супроти 
«сектантів» з часом перетворилася в «побєдоносницьку епоху» та варварські репресії. Як 

3 Пузков П.Н. Баптизм//Народы и религии мира. Энциклопедия. – М.,1999. – с. 687-688.
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свідчить дослідник А. Руденко, кількість постраждалих від них можна оцінити в декілька 
тисяч чоловік, що для того часу було досить таки забагато4.

Щоби краще зрозуміти дух і сутність тієї епохи, ми процитуємо деякі тогочасні 
документи. Так у резолюції Наради православних діячів, яка відбулася в 1891 р. під 
керівництвом тодішнього міністра внутрішніх справ Російської Імперії К.П. Побєдоносцева 
зазначалося: «Швидке зростання сектантства є важливою вагомою небезпекою для 
держави. Всім сектантам треба заборонити залишати своє місце проживання, допоки життя 
для них не стане невимовною мукою. Діти їхні повинні силоміць від них відбиратися і 
виховуватися у православній вірі»5.

Через деякий час юристами в Кримінальний кодекс Російської імперії були введені 
наступні доповнення: Стаття 187. за вихід із православної церкви і приєднання до іншої 
релігійної громади – позбавлення всіх громадянських, цивільних і особистих прав, заслання. 
В більш легких випадках – півтора року виховних закладів; Стаття 189. за пропаганду 
чи написання релігійних книг з метою зваблювати інших: вперше – позбавлення деяких 
особистих прав і покарання в’язницею від 8 до 16 місяців, вдруге – ув’язнення у фортеці 
від 32 до 48 місяців, втретє – заслання до Сибіру, Закавказзя чи в інші віддалені місця6.

Врешті-решт в урядовому циркулярі МВС Росії, який був датований 4 липня 
1894 р. секта штундистів (до якої, до речі, зараховували також баптистів і євангельських 
християн), була оголошена шкідливою у церковному і релігійному відношеннях, тому й 
молитовні зібрання її заборонялися. Як свідчить дослідник А. Руденко, ситуація тих років 
у якій перебували християни-баптисти, яскраво описана у книзі С. Степняка-Кравчинського 
«Штундист Павло Руденко». Тільки з початком у Росії Демократичної революції 1905–
1907 рр. почали відбуватися у тогочасному суспільстві деякі позитивні зміни у релігійній 
віротерпимості щодо протестантських конфесій. Так, з оприлюднення царського указу 
щодо віротерпимості від 17 квітня 1905 р. і Маніфесту про дарування громадянських 
свобод від 17 жовтня того ж року євангельські християни і баптисти активізували свою 
діяльність, в першу чергу видавничу і місіонерську. Хоча вже наступного року, коли 
російська революція пішла на спад, діяльність протестантських конфесій була обмежена 
положеннями царськими указу від 17 жовтня 1906 р. а вже із завершенням революції 
почався активний контрнаступ імперської влади та її посіпак на демократичні завоювання. 
З 1910 р. царський уряд почав здійснювати і впроваджувати в життя нові обмеження щодо 
облаштування релігійних зборів, також він відновив цензуру на всі релігійні видання, 
окрім православних. З початком Першої світової війни 1914–1918 рр. відновилися гоніння 
супроти євангельських християн баптистів, закривалися громади, а багатьох їх керівників 
відправили на заслання. Царською владою спеціально розповсюджувалися чутки про те, 
що ці віруючі є активними прибічниками кайзерівської Німеччини7.

Таким чином, більш як за піввікове існування релігійних громад баптистів і 
євангельських християн на українських теренах, які перебували на той час у складі 
Російської імперії вони постійно знаходилися під жорстким контролем царської влади і 
офіційної РПЦ. Верховний клір РПЦ, використовуючи свої зв’язки з царськими урядовцями, 
проводив послідовну і цілеспрямовану політику спочатку на обмеження, а з часом і на 
повне витіснення із духовного і світського життя протестантизму, в тому числі і релігійних 
конфесій баптистів і євангельських християн. Ми переконані, що це відбувалося не тільки 
в ім’я церковних догматів, та розподілу сфер впливу, грошових надходжень, а передусім 
тому, що як світській так і релігійній владі потрібні були, насамперед, фанатично віддані 
прихильники і чим менш вони освячені тим краще. Тоді як релігійні громади баптистів 

4 Руденко А.А. Евангельские христиане-баптисты и перестройка в СССР // На пути к свободе совисти. – 
М.,1989. – с. 344.

5 Шендеровский Л. Евангельские Християне. Исторический очерк. – [Торонто], 1980. – с. 118.
6 Там само, с. 119-119.
7 Руденко А.А. Цит. праця. – с. 334-345.
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і євангельських християн проповідували серед своїх братів і сестер не фанатизм, я 
віротерпимість, любов до ближніх і Слово Боже.

Після початку Лютневої демократичної революції 1917 р. і краху самодержавства 
в Росії, для протестантів в Україні настали кращі часи. Так лідери союзу баптистів 
П.В. Павлов і М.Д. Тимошенко видали «Політичні вимоги баптистів», найважливішими з 
яких були: відділення церкви від держави, свобода зібрань, спілок, слова і друку, державна 
реєстрація шлюбів, рівноправ’я для всіх громадян, незалежно від національності, свобода 
богослужіння для всіх релігійних конфесій, які не суперечать загальноприйнятим у 
суспільстві моральним нормам і не заперечують існування держави, відміна законів, які 
карають за злочини проти релігії, надання права юридичної особи для релігійних громад 
і Союзів церков. А. Руденко зазначає, що хоча ці вимоги не були повністю виконані 
Тимчасовим урядом, фактично релігійна свобода в ті часи не обмежувалася і євангельські 
християни-баптисти діяли безперешкодно8.

Отже, ми зробили стислий огляд історичного розвитку Євангельсько-баптистської 
Церкви (ЄБЦ), у тому числі і на теренах України і прийшли до таких висновків. По-перше, 
вона завжди у всі часи і епохи, та при будь-яких режимах, зокрема царському, протягом 
всього періоду свого існування –від зародження ХVІ ст. і до початку XX ст., виконувала 
головний заповіт Ісуса Христа – проповідувати і донести до серця кожної людини Слово 
Боже. По-друге, гуманістична, людино центрична і незалежницька позиція ЄБЦ ніколи 
не подобалася як ієрархам РПЦ так і можновладцям Російської імперії. По-третє, в 
ім’я свободи совісті євангельські християни-баптисти йшли на будь-які жертви, твердо 
відстоюючи свої засадничі принципи, право бути самим собою, виховувати у вірі своїх 
дітей і проповідувати Євангеліє. 
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УДК 322; 364(477.46)
Тетяна Григоренко

(м. Черкаси)

ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ 
ЧЕРКАЩИНИ (ДРАБІВСЬКИЙ ТА ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ПОВІТИ) 

ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1921–1923 РОКІВ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ 
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У статті йдеться про вилучення церковних цінностей на користь голодуючих. Радянський уряд хотів 
використати ситуацію голоду для того, щоб підірвати становище Церкви в суспільстві та конфіскувати її 
багатства. Використовуючи приховані десятиліттями архівні матеріали, дослідники дійшли думки, що не 
турбота про голодуючих мала вирішальне значення при проведенні кампанії.
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Однією з трагічних сторінок історії України XX ст. є реалізація у 20-х роках 
політичного курсу більшовиків щодо релігії та церкви. Проте перші роки радянської влади 
продемонстрували необхідність пошуку певних форм співіснування з релігією, вплив якої 
не вдалося остаточно подолати в роки «воєнного комунізму». Відразу ж після завершення 
громадянської війни більшовики почали розробляти плани кардинального «вирішення» 
проблеми існування православної Церкви в радянській державі. Церква розцінювалась 
як ворожа опозиційна сила, яка має значні матеріальні цінності. Одним з найважливіших 
напрямів у боротьбі з впливом церкви на віруючих вважався підрив її економічних позицій. 

Початок цьому процесу був покладений у першому декреті Радянської влади, який 
був прийнятий 26 жовтня 1917 р. на II Всеросійському з‘їзді Рад. Декрет законодавчо 
закріплював положення про те, що вся земельна власність, включаючи монастирську і 
церковну, стає «здобутком народу», тобто державною. Остаточно це питання було вирішено 
23 січня 1918 р., коли був опублікований декрет Ради Народних Комісарів, підписаний 
В.І. Леніним «Про відокремлення Церкви від держави і школи від Церкви». Декрет 
позбавляв Церкву рухомого і нерухомого майна і права володіти ним. Храми і необхідні 
богослужбові предмети передавали спільноті віруючих за договором з місцевою владою.

Улітку 1921 р. на півдні України спалахнув голод. Від посухи дуже постраждали сім 
губерній південної та середньої смуги: Миколаївська, Одеська, Запорізька, Кременчуцька, 
Катеринославська, Донецька та Полтавська, які зібрали з восьми головних хлібних культур 
лише 75% посіяного зерна. Більш-менш нормальний урожай був зібраний на Правобережжі, 
а 25 повітів Наддніпрянщини були визначені як райони без лишків урожаю.  Найбільше ж 
постраждали від посухи степові губернії та південь Лівобережжя.

На Черкащині у 1921 р. теж був зафіксований великий недорід, особливо це 
стосувалося повітів, що входили до складу Кременчуцької губернії, яка вважалася однією з 
семи постраждалих від посухи губерній.

Офіційною версією тяжкого голоду завжди була посуха 1921 р. Але основні причини 
масової загибелі людей в Україні 1921–1922 рр. мали соціально-економічний характер. 
Вони були пов’язані з політикою державної більшовицької партії і методами її здійснення, 
насамперед з продрозкладкою, яка продовжувала діяти в українських селах. Була ще одна 
причина трагедії 1921–1923 pp. Посиливши руйнівну та спустошливу дію природних явищ 
(посухи та неврожаю) численними конфіскаціями продовольства, офіційна центральна влада 
фактично вперше випробувала голод, як ефективний засіб придушення антибільшовицького 
повстанського руху, яким було охоплене українське село. За офіційними даними, 
наприкінці 1920 – на поч. 1921 pp. тільки у великих повстанських загонах налічувалося 
понад 100 тис. чол. Знешкодити їх каральними акціями не вдалося. Тому в 1921 р., в 
Україні було вперше запроваджено терор голодом. Конфіскуючи продовольчі рештки навіть 
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у селян постраждалих губерній, більшовики допомагали природному лихові розправитись 
із селянським повстанським рухом, небезпідставно вважаючи, що голод впорається з 
повстанцями краще, ніж каральні методи.

Церква одразу відгукнулася на велику трагедію. 22 серпня 1921 р. Патріарх Тихон 
видав Послання, в якому закликав віруючих всіх конфесій, як у Росії, так і у всьому світі 
допомогти голодуючим.

Скрізь у церковних громадах почалося створення комітетів допомоги голодуючим. 
Уряд довгий час вагався, остерігаючись зростання авторитету церкви, та все ж таки 
8 грудня 1921 р. ВЦВК дозволив релігійним організаціям збирати кошти на боротьбу з 
голодом. У Церкви була можливість організувати широку акцію на збір коштів, закупівлю 
продовольчих товарів і розподіл їх серед голодного населення, що могло б значно 
підвищити її авторитет. 19 лютого 1922 р. Патріарх видав нове послання, в якому закликав 
приходські ради жертвувати голодуючим речі, які не мали богослужбового значення, що 
знову ж не давало можливості здавати дорогоцінні речі, які знаходилися в Церкві, бо всі 
вони мали відповідне відношення до проведення служб. Послання патріарха було донесене 
до всіх віруючих. Зокрема у Державному архіві Черкаської області зберігається листівка – 
«Воззвание Благочинного Золотоношского уезда:

Страшный голод, постигший многие местности нашей страны вынуждает 
правительство обратиться к средствам церквей на борьбу с голодом.

Патриарх Тихон Благословил взять для сей цели золото, серебро и другие ценности, 
изъятие которых не может умалить и стеснить самое богослужение.

Прошу Вас, отцы и братья, паствы Золотоношской отнестись благожелательно к 
сей жертве в полной уверенности, что она спасёт многие жертвы от голодной смерти. 
Благочинный протоиерей И. Волков. 1922 г.» [1, с. 79, 80].

Для більшовиків голод став зручним приводом, щоби завдати церкві нищівного 
удару, а заразом і поповнити спустошену за воєнні та революційні роки державну 
казну. Прикриваючись лихом, можна було провести конфіскацію церковних цінностей, 
не настроюючи проти себе селян. Підриваючи економічну спроможність Церкви, 
більшовики намагалися ліквідувати якомога більше релігійних осередків (церков 
і монастирів). Вже 23 лютого 1922 р. приймається відомий декрет ЦВК – головний 
інструмент широкої кампанії по розгрому як релігії в цілому, так і РПЦ зокрема. Цим 
документом акценти зміщувалися з участі церкви у справі допомоги постраждалим 
від голоду, задекларованої патріархом Тихоном, на примусове вилучення владою 
церковних цінностей. Очевидно, що головним стало не врятування життя голодуючих, а 
прискорення ліквідації церкви як організаційної структури. 23 лютого 1922 р. Президія 
ВЦВК сама прийняла декрет про вилучення непотрібних для богослужіння цінностей 
церков і монастирів, які «могли б бути засобом боротьби з голодом на Поволжжі».  
Спеціальні комісії, у склад яких входили і віруючі, оглядали Церкви і приймали 
рішення про вилучення частини дорогоцінностей.

8 березня 1922 р. Президія ВЦВК прийняла ще один декрет про вилучення 
церковних цінностей на користь голодуючих. Народний комісаріат юстиції і ЦК Допомоги 
Голодуючим (далі Допгол) розробили інструкцію, яка передбачала всі деталі проведення 
в життя декрету ВЦВК від 8 березня. На місцях створювались спеціальні комісії, 
які оглядали, обшукували церкви і приймали рішення про вилучення коштовностей, 
як зазначалося, «непотрібних для богослужіння» [2, с. 217]. Документи свідчать: 
«Обязательное постановление Золотоношского уисполкома. Страшное бедствие постигло 
Советские республики – голод охватил житницы республики – Поволжье и часть Украины. 
Оказываемая помощь рабочими и крестьянами недостаточна, необходимы колоссальные 
денежные средства для закупки зерна за границей голодающим, вследствие чего ВЦИК 
постановил изъять все драгоценные вещи находящиеся в домах религиозных культов, а 
потому в развитие статьи 18 инструкции ЦКЮ НКВД от 10. ІІІ. 20 г. и постановления 
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ВЦИК от 28. II. 22 года опубликованного в известиях Кремгубисполкома от 10 марта 22 г. 
за № 55/877 Золотоношский Уисполком приказывает:

Всем религиозным общинам как–то: Православным, Протестанским, Католическим, 
Иудейским, Магометанским и прочих культов и вероисповеданий в трёхдневный срок со 
дня опубликования настоящего постановления в городе и 7–дневный в уезде представить 
в 4-х экземплярах списки всех церковных драгоценностей – предметы золото, серебро и 
металла. Описи должны быть составлены точно и подробно. В описи указать:

1) Какие предметы имеют историко-художественное значение;
2) Предметы имеющие материальную ценность т.-е. а) из какого материала 

сделаны, б) размер, в) вес, г) стоимость на момент приобретения в золотой валюте. Описи 
должны быть сверены с инвентарными книгами и описями в домах религиозных обществ 
составленными до 1917 г.

Руководство и проведение настоящего обязательного постановления в уездном 
масштабе возлагается на Уездподкомиссию, в волостях лично на Предволисполкома, 
Предволкомнезама и Предсельсовета. Виновные в сокрытии тех или иных ценностей при 
составлении описей будут арестовываться и предаваться суду Ревтрибунала.

Все распоряжения комиссии или членов её являются обязательными для всех 
органов советской власти и подлежат немедленному исполнению.

Все описи через Предволисполкома должны сдаваться Уподкомиссии Золотоноши 
Уфинотдел… Предуисполкома Троцюк. За секретаря Блох. 3. IV. 22 г.» [3, с. 29]. 
У наступному документі звертається увага на зловживання під час конфіскацій церковного 
майна: «Всем продгубисполкомам 

По имеющимся сведениям, некоторые местные советские учреждения и отдельные 
органы ложно истолковывают новую экономическую политику приступают к обмену 
и распродаже всякого рода ценностей, своевременно принятых Советами на учёт на 
основании Декрета об отделении церкви от государства (золото, серебро, драгоценные 
камни и соответствующие ткани). Между тем, эти предметы за вычетом тех, которые 
переданы на известных условиях религиозного общества, составляют неотъемлемую 
собственность государства. Предгубисполкомы благоволят немедленно проверить не 
наблюдаются ли на уездных и губернских органах такого рода недопустимые нарушения 
важнейшего государственного интереса. Необходимо немедленно пресечь зло и принять 
меры по тщательной охране указанного государственного достояние. Во всех сомнительных 
случаях просить разъяснения у Президиума ВУЦИКа. ( Підпис – Петровський.) Март 
1922 р.» [4, с. 6].

У четвертому номері 1990 р. журналу «Известия КПСС» опубліковано лист 
В.І. Леніна від 19 березня 1922 р., адресований В.М. Молотову для членів Політбюро 
ЦК РКП (б), з грифом «суворо таємно», який передає всю сутність ставлення вождя 
пролетаріату до Церкви. У листі, зокрема, зазначалося: «... даний момент вдає із себе 
не тільки виключно слушний, але і взагалі єдиний момент, коли ми можемо 99 з 100 
шансів на повний успіх розбити ворога на голову... Саме тепер і тільки тепер, коли в 
голодних місцевостях їдять людей і на дорогах валяються сотні, якщо не тисячі трупів, 
ми можемо (і тому повинні) провести вилучення церковних цінностей з найскаженішою 
і нещадною енергією і не спиняючись перед придушенням якого завгодно опору... Нам, 
що б то не стало, необхідно провести вилучення церковних цінностей найрішучішим 
і найшвидшим чином... Взяти в свої руки фонд у декілька сотень мільйонів золотих 
карбованців, а можливо, й декілька мільярдів, ми повинні що б то не стало. А зробити це 
з успіхом можна тільки тепер. Усі міркування вказують на те, що пізніше зробити це нам 
не вдасться, бо жодний інший момент, крім відчайдушного голоду, не дасть нам такого 
настрою широких селянських мас, який би або забезпечував нам співчуття цих мас, або, 
в крайньому випадку, забезпечив би нам нейтралізацію їх у тому розумінні, що перемога 
в боротьбі з вилученням цінностей залишиться безумовно і повністю на нашому боці… 
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…Без цього фонду ніяка державна робота взагалі, ніяке державне будівництво зокрема, і 
ніяке відстоювання своєї позиції в Генуї особливо, зовсім немислимі» [5, с. 21]. Як видно, 
лист Леніна до Молотова й членів Політбюро не містить жодного натяку на необхідність 
підтримати голодних людей за рахунок церковних цінностей. 

Щоб нейтралізувати значимість ініціатив окремих священнослужителів самостійно 
надавати допомогу голодуючим, 24 березня 1922 р. оргбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення, 
згідно з яким духовенство могло організовувати їдальні для голодуючих «виключно під 
контролем і вивіскою комісій допомоги голодуючим».

3 квітня 1922 р., Політбюро ЦК КП(б)У прийняло до виконання в УСРР директиву 
ЦК РКП(б) від 20 березня 1922 р. про цілковите вилучення коштовностей з церков 
та про заборону брати з церков замість золота, срібла та коштовного каміння гроші чи 
продовольство як відповідну компенсацію. Свідчать документи: «Всем продисполкомам 
(Белоусовским) в целях скорейшего оказания помощи голодающим предлагается под 
личную ответственность предволисполкома работу по составлению описей на церковные 
ценности закончить в 3 дня, а также произвести изъятие тех драгоценностей кои 
существенно не нарушат религиозных обрядов верующих.

Изъятые ценности направлять в Золотоношу Уфинотдел с таким расчётом, чтобы 
последние были получены в финотделе не позднее 15-го сего апреля.

Примечание: изъятое обязательно отмечается по книгам или спискам церквей и 
составленным уже описям и представляется при особых описях». 

4 квітня 1922 р. [6, с. 3].
«Обязательное постановление Золотоношского уездисполкома
В соответствии с декретом об отделении церкви от государства, в семидневный 

срок со дня оповещения подать в 3-х екземплярах инвентарные описи имущества, 
предназначенные для богослужебных и обрядовых целей, не исключая предметов ни чем 
не связанных с религиозным культом как-то ковры, дорожки, платки, полотна [7, с. 10].

Патріарх Тихон закликав віруючих не здавати церковні цінності і пасивно чинити 
опір владі. Найбільш поширеною формою протесту стали масові прохання і заяви груп 
віруючих, церковних рад про припинення конфіскацій, про заміну предметів культу грішми 
і продовольством, про повернення вже конфіскованих речей. У місцеві та центральні 
радянські органи надходили численні скарги щодо конфіскацій. Тільки на адресу 
В.І. Леніна щоденно надходили сотні прохань.

Щоб упередити спротив духовенства кампанії з вилучення церковних цінностей, 
були ухвалені постанови, згідно з якими особи, винні в приховуванні цінностей чи 
інвентарних описів церковного майна, підлягали кримінальному покаранню аж до 
застосування до них вищої міри – розстрілу. Були влаштовані також гучні судові процеси 
над священнослужителями. За розпорядженням М. Скрипника судили навіть тих, хто не 
зберіг після укладання 1917 р. нових описів церковного майна, старих – «дореволюційних» 
описів.

Служителі культу активно протестували проти насильницького ставлення властей 
до релігійних установ і відправки вилучених цінностей у розпорядження центральних 
урядових органів. Проте у більшості випадків вилучення церковних цінностей проходило 
без ускладнень. Попри жорстку політику радянських органів, більшість церковних общин 
продовжували збирати кошти та продовольство для надання допомоги голодуючим, 
відмовившись при цьому від співробітництва з ЦК Допомоги голодуючим.

У фонд Допомоги голодуючим надходило багато цінностей за рахунок конфіскації 
церковного майна та майна церковнослужителів. Існувала навіть постанова ВУЦВК від 
24 березня 1922 р. про спеціальну «Інструкцію про порядок вилучення церковних цінностей 
на користь голодуючих»: «…2. На основании описей и книг, имеющихся в распоряжении 
комиссий, данных, устанавливается очередной порядок и производства работы по изъятию 
ценностей в зависимости от имеющихся в том или ином храме ценностей, при чём в 
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первую очередь подлежат изъятию ценности из наиболее богатых храмов, монастырей, 
синагог, часовен и т. п. [8, с. 89]. 

Важливі слова про пограбування церковних цінностей знайшов у своїй праці 
Іван Власовський. Він відзначив, що «для українського народу це був грабунок його 
національного скарбу, свідка його багатовікової побожности, національної культури» 
[9, с. 18].

Архівні матеріали про втрати культурної спадщини за обсягом величезні. Що 
стосується Лівобережної Черкащини, то дані матеріали у достатній кількості зберігаються 
у фондах Державного архіву Черкаської області. Вилучення церковних цінностей на 
Лівобережній Черкащині (Драбівський та Золотогіський повіти) почалося у лютому 
1922 року. В архівах знаходиться велика кількість описів конфіскованого в 1920-х роках 
державою церковного майна. Ось лише деякі з них: «Опись серебрянных церковних 
ценностей представленных Золотоношскому Уфинотделу Уполномоченным по взысканию 
общегражданского налога по Драбовской волости т. Янушевичем, изъятых из двух церквей 
Драбовской волости в пользу голодающих.

Из Александро-Невской церкви с. Драбово.
Чаша серебрянная 84 пробы весом 1фунт 81 золотник.
Крест ручной серебрянный 84 пробы весом 1фунт 10 золотник.
Из церкви Архангела Михайла с. Драбово
Крест ручной серебрянный 84 пробы весом 1 фунт 13 золотников.
Вего серебра 84 пробы 4 фунта 8 золотников. Оценённых на сумму 81 рубль. 

30 коп.» [10, с. 10].
«Опись серебрянных церковных ценностей, представленных Золотоношскому 

финотделу членом Белоусовского волисполкома т. Масюком изъятых из церквей 
Белоусовской волости: Дарохранительница в форме просфоры серебряная 84-й пробы 
весом 31 золотник на сумму 6 руб. 42 коп.

Лом 12-й пробы весом 20 золотников на сумму 89 коп.
Всего ценностей 51 золотник на сумму 7 руб. 01 коп. 22/ІІ-22г.» [11, с. 19а].
«Опись серебрянной монеты, принятой Золотоношским Уфинотделом в уплату 

налога в пользу голодающих следующего с притча Александро-Невской церкви с. Драбово, 
согласно приказу Уисполкома № 7 по 20 коп – 10 руб.; по –  15 коп – 9 руб., по – 10 коп. – 
16 руб. Итого – 35 руб. (Приняты 25 июня 1922 года» [12, с. 267].

«4 апреля 1922 года. Список церковных ценностей, изъятых из 3-х церквей 
Белоусовской волости в пользу голодающих:

Покровская церковь с. Белоусовка
1. Дарохранительница – серебро 4 пробы, 1 щт, 2 фунта 26 золотников.
2. Крест ручной – 4 проба, 1 фунт.
3. Лжица – 4 проба, 8 золотников.
4. Лом с Евангелии 4 проба, 2 шт., 1 фунт 4 золотника.
Итого серебра 4-й пробы 4 фунта 38 золотник.
5. Чаша – серебро 12 пробы, 1 штука, 1 фунт 28 зол.
6. Дискос – 12 пробы, 1 штука, 47 золотник.
7. Звездица – 12 пробы, 1 штука, 19 золотник.
8. Риза с иконы – 12 пробы, 1 штука, 64 золотник.
9. Разный лом с Евангелии и поломанная лжица – 12 пробы, 2 фунта 08 зол.
Итого: серебра 12-й пробы 4 фунта 70 золотник.
Успенская церковь с. Дергачёвки
10. Чаша серебро 8 пробы, 1 штука, 1 фунт 65 золотник.
11. Кадыльница – 8 пробы, 93 золотник.
12. Лампада – 8 пробы, 1 штука, 36 золотник.
13. Крест ручной – 8 пробы, 1 штука, 83 золотника.
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14. Обкладка с Евангелии – 8 пробы, 1 штука, 1 фунт 24 золотник.
15. Ризы с Евангелии – 8 пробы, 2 штуки, 1 фунт 61 золотник.
Итого серебра 8-й пробы – 6 фунтов 74 золотника.
16. Чаша – серебро 12 пробы, 1 штука, 1 фунт 42 золотника.
17. Дискос – 12 пробы, 1 штука, 75 золотник.
18. Лжицы – 12 пробы, 1 штука, 11 золотник.
Итого серебра 12-й пробы 2 фунта 32 золотника.
Воскресенская церковь с. Сазоновка
Тарелочка – серебро 12 проба, 1 штука, 21 золотник.
Лом с Евангелии – серебро 12 пробы, 1 фунт 30 золотников.
Итого серебра 12 пробы: 1 фунт 51 золотник.
Всего серебра 4-й пробы 11 фунтов 16 золотников на сумму 222 руб. 34 коп. 
Всего серебра 12-й пробы 8 фунтов 57 золотников на сумму 24 руб. 84 коп., а всего 

серебра 19 фунтов 73 золотника на сумму 246 руб. 73 коп. 
31июля 1922 года [13, с. 13].
26 лютого вийшов черговий декрет ВЦВК, який анулював добровільний характер 

пожертв: тепер місцевим Радам наказувалось вилучати всі дорогоцінності, не виключаючи 
предметів, які мали богослужбове значення. Але навіть у неврожайних районах велика 
кількість віруючих була категорично проти використання багатств Церкви для допомоги 
голодуючим. Там, де ідея вилучення церковного майна не мала масової підтримки, іноді 
застосовувалась навіть військова сила. В цілому ж експропріація пройшла без особливих 
ускладнень, бо значна кількість населення відносилась до цього процесу досить байдуже, 
вважаючи цілком нормальним відчуження частки майна церкви на допомогу голодуючим. 

Наприкінці липня 1922 р. кампанію з вилучення церковних цінностей було завершено. 
За офіційними даними по УСРР держава отримала 3 пуди 3 фунти 75 золотників золота, 
понад 3105 пудів срібла, 858 діамантів (загальна вага 1469 каратів), інші коштовні каміння 
та метали. Все це було оцінено на суму понад 834 тис. карбованців золотом [14, с. 15].

 На прикладі кампанії з вилучення церковних коштовностей ми продемонстрували, 
як реалізовувався один з основних напрямків боротьби держави проти церкви. Таких 
прикладів, і не тільки в царині економічних утисків духівництва, знищення матеріальної 
бази, можна навести багато. Це, власне, уся історія існування церкви за часів радянської 
влади. Негативним наслідком державної політики щодо конфесій стала дегуманізація 
суспільства, долати яку доведеться ще тривалий час.
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Hrygorenko Tetyana 
Expropriation of church values on the Left-Bank Cherkassy region (District of Drabiv and 

Zolotonosha) during the famine (1921-1922) according to the documents of the State Archives of Cherkassy 
Region

As one of the main directions in the struggle against church impact upon religious people was considered a 
destruction of its economical stands. The occasion for decisive offensive against church was to be famine.

Key words: a famine, church values, expropriation, confi scate.
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Микола Герасько

(м. Переяслав-Хмельницький)

МІФОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БДЖОЛИ ЯК СИМВОЛУ ДУШІ

У статті розглядається питання народних уявлень, звичаїв та повір’їв пов’язаних із бджільництвом. 
Розглядається місце бджоли у народних традиціях, обрядах та звичаях.

Ключові слова: ритуал, міфологія, бджола, мед, віск, сакральність.

Бджільництво в господарській діяльності слов’янських народів посідало особливе 
місце і розвивалось з прадавніх часів паралельно із скотарством та землеробством, а в 
деяких регіонах (Полісся) мало домінуюче положення. Протягом свого історичного розвитку 
пройшло три головні етапи: дикий – хаотичний, пасічницький та рамково вуличний. Вони 
відрізнялися між собою прийомами та методами добування продуктів бджільництва та 
догляду за бджолиними сім’ями, типами вуликів, які використовували на пасіці, а головне 
рівнем пізнання природи бджолиної сім’ї, її структурного складу, знання всіх процесів, 
що відбуваються в їх складному, високо організованому, цілісному організмі. Не зрозумілі 
причини успіхів і невдач, бурхливий розвиток сімей бджіл і великі медозбори часто без 
видимої причини змінювались невдачами і загибеллю сімей, обумовили поширення у 
середовищі пасічників магічних дій і обрядів, заклинань і вірувань, особливо шанобливого 
ставлення до бджіл [1, с. 86].

З’ясовуючи місце бджоли у народних традиціях визначається сакральний статус 
комахи та його генезису, її міфологічного значення як символу душі та пов’язаної з ним 
віри у провидчий дар, а також зв’язку з людьми та господарством і залежності від неї 
домашнього щастя [1, с. 93].

Бджоли відомі збирачам меду у Середземномор’ї вже наприкінці палеоліту та у 
продовж мезоліту. Ці відомості тісно пов’язані з розвитком бджільництва в малій Азії, на 
Кавказі, Близькому Сході, Єгипті. Для релігійної системи кінця неоліту бджола в архаїчній 
свідомості асоціюється насамперед з жіночою сутністю, а отже з культом Жіночої Богині. 
Образ бджоли присутній в міфологічних уявленнях неолітичного населення Південної 
Анатолії, що засвідчує її зображення у храмовому комплексі поселення Чатал-Гююк (VІІ – 
VІ тис. до н. є.). Над тією частиною композиції храму, де зображено знаки жіночого начала, 
промальовані послідовні стадії розвитку бджоли (личинка, лялечка, доросла бджола), в 
часи неоліту жриці усвідомлено пов’язували їх з трьома віковими втіленнями жіночого 
божества: – дівчини, жінки, що народжує, старої жінки. Наскальні зображення засвідчують 
про бджіл та бджолині стільники як головні атрибути Жіночої Богині [6, c. 97].

У циклі хетських міфів, що розповідають про зникнення та повернення Бога Сонця 
та Грози Телепіну, який забрав з собою родючість, богиня – Мати посилає на пошуки 
бджолу. Вона повинна знайти Бога, вжалити його, замазати йому очі та руки воском, 
осв’ятити  і привести назад. Лише маленькій бджолі вдається виконати цю важливу 
місію – розшукати зниклого бога та повернути його разом із втраченою родючістю. Для 
релігійних традицій мешканців Малої Азії характерні вірування у Богинь – Матерів в 
уособленні бджоли. У до античні часи в храмі, присв’яченому культу цієї Богині, верховна 
жриця звалася «бджолиною маткою». Під час панування греків, ця богиня була ототожнена 
з грецькою Богинею Артемідою, яка виступала символом родючості. На її статуях 
поміщали бджолу; зображення останньої карбували на ефеських монетах. У багатому на 
мед Епідамні особливо поклонялись прародичці комах, німфі Мелісі. З Малої Азії, як з 
одного із стародавніх центрів розвитку бджільництва, почалася  експансія цих уявлень на 
інші території, на Кавказ, до Греції і далі, на північ Балкан у напрямку Карпат і територію 
Європи. 
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На Кавказі багато спільних рис з малоазійськими віруваннями про Велику Матір 
виявляє абхазька Анана – Гуна – опікунка бджільництва. В осетин збереглося ім’я богині 
бджіл Мерітта – Меліса. На території Греції ключова позиція належала стародавньому 
св’ятилищу Артеміди в Ефесі. Влаштування храму імітувало життя бджолиного вулика. 
Артеміда, як верховне жіноче божество, пов’язувалась з образом св. Ясенної бджоли, 
носительки ідеї вищої плодючості, що була її культовим символом. Жриць називали 
бджолами, а Жреців-Євнухів – трутнями, а усім керували цар-бджола і цариця – «бджолина 
матка» [2, c. 67].

Під впливом стародавніх малоазійських вірувань грецька міфологія зарясніла 
численними відомостями про бджолу як св’ящену комаху та її божественне походження. 
Бджоли супроводжували людей і Богів від початку створення світу. Вони годували медом 
немовля Зевса, якого переховували від гніву його батька Крокоса. Згодом сам Зевс 
прийняв подобу Царя – Бджоли (Меліссаліос). Ототожнювався з бджолою і символ краси – 
Аполлон. У присв’яченому йому храмі в Дельфах вшановували відому в усій Греції 
віщунку – Дельфійську бджолу. В наслідок культурних контактів греків з мешканцями 
Малої Азії, головно Ефесу, малоазійська Велика Матір, яку вшановували в іпостасі бджоли, 
утвердилась і у критському пантеоні, де злилась з місцевою богинею Кер. У збережених 
до нині іконографічних пам’ятках вона зображена в подобі бджоли. Водночас її називали 
богинею Життя і богинею Смерті, критською Великою Матір’ю. В основі критських 
міфів, у яких йдеться про «св’яту бджолу», які були найбільш ранніми європейськими 
легендами, лежала віра у божественне походження бджоли, спроможне відродити життя. 
Малоазійський вплив не обмежується лише територією Еллади та Кавказу, він сягнув 
далеко на північ. Так, болгарський вчений І. Маразов, досліджуючи, на підставі свідоцтв 
Геродота міфологію бджоли в античному світі, дійшов висновку, що у скіфів побутувало 
характерне для культу Великої Богині уявлення про меліс (дів-бджіл), а також про саму 
Богиню в образі бджоли. У цьому контексті варто наголосити, що лісостепову окраїну 
Скіфії Правобережжя Дніпра і частково Лівобережжя по Воркслі заселяло праслов’янське 
землеробське населення, яке Геродот називав за географічною ознакою «борисфенітами» 
і вказував їх самоназву – «сколоти», за грецькою традицією називаючи їх скіфами: – 
«скіфи-землероби», «скіфи-орачі». Ця праслов’янська спільнота відіграла істотну роль у 
формуванні українського етносу та його системи світоглядних уявлень. Отже вшанування 
бджоли як св’ященної істоти українською традицією правомірно пов’язати із архаїчною 
міфологією праслов’ян [3, c. 49]. Наведені архаїчні вірування в божество – Матір, що 
оберігає все живе на землі і втілюється у бджолу, священну комаху, які були поширені 
в індоєвропейському світі та суміжних з ним територіях, засвідчує особливу ритуальну 
та міфологічну значимість бджоли у представників багатьох стародавніх цивілізацій. 
У ранньому середньовіччі, на руїнах античного Риму постали самостійні європейські 
держави, що успадкували бджолярську обрядовість, яка поступово християнізувалась, 
продовжували вшановування бджолу. Внаслідок утвердження християнської ідеології 
настала зміна в оцінці ролі і значення бджоли. Нею почала опікуватись церква, оскільки 
бджола виготовляла віск, який дедалі більше почав використовуватись у виробництві 
свічок для церковної обрядовості. Цей факт значною мірою сприяв домінуванню 
християнського змісту бджолярської обрядовості. Бджіл як виробників воску возвеличували 
у середньовічних «Фізіологах», в одному з них, відомому за грецьким рукописом ІV–V ст., 
знаходимо характеристику комахи: «Вона ніколи не відпочиває, якщо ти думаєш, що 
спить, помиляєшся, вона тихо обдумує, як влаштувати щільники у вулику, а влаштувавши, 
працює день і ніч, щоб наповнити їх благословенним соком різних рослин. Вона знає, 
що працює не лише для самої себе, а й на користь всьому роду людському, вона несе 
світло у світ, роблячи віск». Велика трудівниця, яка постачає мирян солодким наїдком, а 
церкву – воском, що пламенить на вівтарях на хвалу  Господню, бджола у європейського  
простолюддя оточена не лише любов’ю, а й глибокою повагою як священне, миле Богу 
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створіння. Бджола сприймалась більшістю слов’янських народів як священна комаха, 
благословенна Богом. 

До бджоли як до священної істоти, невтомної трудівниці, за народним висловом – 
«Божої пташки», що має певний зв’язок із Всевишнім, ставились і українці. Цей зв’язок 
простежується у відомій легенді, за якою бджола живучи у раю, просила Бога дозволу 
збирати поживу з цвіту. Бог дав їй усі квіти: «Ходи по світу, із усіх рік, із усіх берегів і 
збирай Богу офіру (віск), і людям дбай, і собі дбай». Свідченням містичної пошани, якою 
українці оточували бджіл, є міфологічні уявлення, за якими бджолу вважали райським 
створінням, занесеним на землю райським деревом. Це народне переконання переплітається 
з архаїчною концепцією Всесвіту, з її рослинною моделлю (образом світового дерева), яким 
у фольклорних текстах є райське дерево. Небесне дерево організовує весь міфологічний 
простір, зокрема моделює вертикальну вісь світобудови. Три світи проектуються на кожну 
з трьох ланок світового дерева (явора), що мають своїх мешканців: –  верхівку заселяють 
птахи, стовбур – бджоли, коріння – бобри, куниці, перепілки. Це прекрасно ілюструє 
колядка з космогонічним сюжетом із Наддністрянщини: 

– Серед подвір’я зелений явір,
Під тим явором – чорні бобри,
На висиридку – ярії бджоли,
А на вершечку – сиві соколи [5, c. 784].
Отже, бджоли виступають ключовим, серединним елементом структури світового 

дерева, вони вважаються одними із будівничих існуючого світового влаштування, які 
одними із перших заселили землю.

Ставлення до бджоли як до священної істоти побутували на більшості території 
України. Назва бджоли «Божа мушка» побутувала на Волині та Наддніпрянщині, 
насамперед бджіл поважали як творців воску, з якого виробляли свічки, що горіли 
в церквах перед іконами. На народне переконання, без бджіл не могла б відбутися 
літургія, бо комахи працюють на хвалу Бога, доставляючи  віск до церкви, який здавна 
використовували як жертву особливо приємну Господу. Принесення воску до церкви 
широко побутувало у середовищі пасічників по всій Україні з прадавніх часів і збереглося 
й до нині. Дослідник історії бджільництва О.  Селіванов відмічав, що в Україні «кожен 
господар, що має пасіку, вважав своїм обoв’язком жертвувати свічки з власного воску, що 
має вигляд жертви Богу за життєві блага, які він посилає» [9, c. 616]. Сучасні дослідники 
дійшли висновку, що слово Бог первісно означало подавця, розподілювача благ. У цьому 
контексті  пожертвування і принесення до храму виступають одночасно актом обміну з 
Богом, поділом з ним [7, c. 303].

Велику пошану та повагу у людини бджола викликала за свою надзвичайну 
працьовитість – «сильно робітна, не має ні свят, ні неділі, хіба що в дощ не робить», за це 
комаху часто порівнювали з людиною. «Бог дав такий талан, щоб вона працювала, щоб не 
літала без потреби». Людей – невтомних трудівників, часто порівнювали із бджілкою.

За народними уявленнями бджіл створив сам Бог. Існували численні легенди про 
божественну природу комахи. Створивши бджолу, Бог призначив їй віку до кінця світу: 
«Як не стане бджіл, то не стане нас». Подібні думки, щодо взаємозв’язку співіснування 
бджоли і людини вкладалися в божі уста мешканцям Полісся: «Буде до туда  жити, до 
куда буде світ існувати» [7, c. 305].

Міфологічні легенди українців говорять про суперництво Бога і чорта. Господь 
створив бджолу, а чорт спробувавши солодкого меду, задумав створити аналогічну комаху і 
за кілька днів змайстрував осу, але вона не хотіла робити меду. Розсердився  чорт і розірвав 
осу навпіл. У цю ж хвилину йому сяйнула думка: «Нехай жалить людей», – і зліпив дві 
половинки оси до купи. Тому оса виглядає, ніби перев’язана навпіл». За іншою легендою 
бджолиний мед був створений зі шматка сухого хліба, кинутого св. Павлом,  яким Ісус 
поранив руку і краплі його крові, яка впала на хліб. «З цього хліба і крові моєї, – сказав 
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Христос, – буде найсолодша пожива для людини». У ту ж мить хліб перетворився на 
медовий стільник [8, c. 416].

Вірування у святість бджоли, що утвердилась у народному світосприйнятті зумовила 
особливе ставлення людини до комахи не схоже зі ставленням людини до жодної живої 
істоти. В народі вважали, що приліт бджолиного рою на подвір’я приносить у сім’ю мир, 
спокій та щастя. І навпаки, бджолярі остерігалися крадіжки комах зі своєї пасіки, оскільки 
втрата кількох сімей спричиняє непоправну шкоду їх власнику, бджоли зведуться і пасіка 
зникне, а удача перейде до того, хто забрав рій і заселив його у свій вулик. Хоча на Поліссі 
побутувала протилежна думка, що крадені бджоли щастя не принесуть, а той хто їх викрав, 
приніс додому нещастя. Така думка очевидно базувалась на великій гріховності крадіжки. 
Дари лісів та водних угідь розглядались як спільна власність. Ефективного захисту, як у 
правовому полі так і в повсякденному побуті, потребувала лише бджола. Оскільки українці 
шанували бджолу як святу комаху, то вбивати бджолу, при нападі розглядалося як великий 
гріх. Хоча застосування так званої розбійної системи при добуванні меду, призводило до 
значного знищення бджолиних сімей. У народі не прийнято було говорити на бджоли, що 
вони здохли, вони вмирають, як люди, чим відокремлюються від тваринного світу.

Вшанування праслов’янами Великої Богині  зумовило особливе ставлення нащадків 
їх міфологічних традицій – в українців до цієї комахи.

На підставі вірувань у наявність душі у бджіл, їх часто сприймали як членів 
родини, що мали тісний емоційний зв’язок з пасічником, що протягом тривалого співжиття 
пов’язував господаря та його бджіл. Культивований християнством погляд на бджіл як 
на священних істот знайшов аналогічне трактування у населення різних етнографічних 
регіонів України, а також у багатьох народів Європи [9, c. 547]. 

Серед пасічників України була поширена практика проголошення замовлянь та 
звернень до бджіл у формі прохань чи побажань, виконання яких, мало на меті сприятливо 
вплинути на ріст продуктивності та забезпечення належної стабільності пасічницького 
господарства. Суть замовлянь, адресованих бджолам, має цілісну християнську орієнтацію, 
згідно з якою комах розглядають як святих створінь, прилучених до релігійного життя 
народу, котрі працюють на хвалу Бога та на благо людини. В народному уявленні бджоли 
наділені душею, подібною до людської, душі може покидати людське тіло та інкорнуватись 
у бджолину оболонку, а духовна сутність людини після смерті набуває видимого образу 
бджоли. У більшості слов’янських народів вважали, що наявність душі у бджіл прирівнює 
їх до людей та вимагає належної поваги та шани до них. До традиційних народних 
переконань, пов’язаних із наявністю душі у бджіл, належить віра у провідницький дар 
комах, які можуть передбачати ті чи інші події в житті людини або природні феномени, 
впізнавати свого господаря та розпізнавати людей за їх поведінкою і душевними якостями. 
Існувало повір’я що у поганих людей бджоли не водяться. На думку пасічників, бджоли 
впізнавали свого власника, коли той приходив поратися біля них або відбирати мед і не 
жалили його. Не жалять комахи й добрих, чесних, працьовитих людей, котрих відразу 
розпізнають, – той, кого вжалила бджола, за народними  уявленнями, – грішник. Тому 
вважалося, що пасічництво – заняття людей, наділених високими моральними якостями; 
власники бджіл не могли вживати алкоголь й бути розпусними і навіть сама присутність 
на пасіці  п’яного магічно впливала на комах – як він не знає куди іти і крутиться без 
толку, так можуть влітку, під час роїння крутитися бджоли, не знаючи куди їм повертати 
[9, c. 614].

Наявність душі та провідницький дар комах підсилювало пошану до бджоли як 
сакральної істоти, якою вона вважалась у світоглядних уявленнях українців.

Отже бджіл, які ведуть складний та високоорганізований спосіб життя, розглядали 
як істот, здатних до мислення та самостійних дій. До них звертались з проханнями або 
вимогами, попереджували чи нагадували про певні події. Подібна практика свідчить про 
збереження в народній свідомості реліктів первісної зоолатрії (вшанування тварин), яка 
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своїми витоками сягає періоду, коли тварин та комах сприймали як антропоморфних 
створінь, наділених душею, розумом та усвідомленою волею. Не буде перебільшенням 
твердити, що бджіл сприймали як членів родини пасічника. Вважалося, що вони беруть 
участь у сімейних урочистостях, веселяться з господарем у свята, сумують з приводу смерті 
господаря. Бджоли приймали участь у родинних святах, посідали привілейоване становище 
в сім’ї господаря. Пасічницька обрядовість тісно перепліталась із традиційним трудовим 
життям бджоляра, яке увібрало в себе всю палітру народних прикмет, уявлень, вірувань 
створених природою світогляду українців, що були органічно вплетені в функціонування 
пасічництва як важливого господарського заняття. 

На сьогодні, при інтенсивному розвитку бджільництва, його переході на вищий 
промисловий рівень розвитку із застосуванням передових наукових технологій пасічники 
покладаються повністю на власний досвід, знання та вміння ніж на замовляння та магічні 
ритуали. Бджолярі стали повноправними господарями становища, своїх успіхів і невдач 
у роботі. Розвиток бджільництва повністю залежить від вміння, досвіду та працьовитості 
людини. Настали часи, коли в дикій природі, без участі людини, бджола як вид не виживе, 
її майбутнє існування повністю залежить від діяльності людини. І хоча на сучасних пасіках 
не побачиш різноманітних оберегів у вигляді щучої голови чи кінського черепа, пасічники 
не проводять ритуалів та магічних обрядів і заклинань, збереглось особливо шанобливе 
ставлення та повага людини до маленьких крилатих трудівниць, які забезпечують нас 
незрівнянними цілющими продуктами. Адже слід пам’ятати народний вислів – людина 
існує доти, допоки існує бджола.
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Mythologcal value of bee as refl ection of the soul 
Tradition and customs of Ukrainians constituted an organic part of the integral system of religious beliefs.
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ДО ІСТОРІЇ ОБЛАШТУВАННЯ СТАРОЗАВІТНОГО ХРАМУ

У статті розглядаються архітектурні особливості і специфіка облаштування старозавітного 
храму. 

Ключові слова: скинія, ковчег, храм, святилище, вівтар, херувими, єлей.

І нехай збудують Мені святиню, – і перебуватиму серед них .
Біблія. Старий заповіт. Вихід 25:8
У старозавітні часи, коли пророк Мойсей провів на горі Сінай сорок днів і сорок 

ночей Бог через нього проговорив до свого народу і заповідав побудувати йому святилище. 
В цьому храмі Господь буде перебувати і говорити до свого народу [Вих. 25:8]. Також він 
дав детальне описання побудови цього святилища. Це була скинія (шатро – переносний 
храм у вигляді палатки). Скинія була оточена прямокутним двором великих розмірів і 
шістдесятьма стовпами, які були зроблені з дерева на мідних підніжжях. Між стовпами 
були натягнуті розшиті полотнища (покривала), які утворювали стіни висотою біля двох з 
половиною метри. Всього їх було п’ятдесят шість. Навпроти входу в шатро стояло п’ять 
центральних стовпів зі східної сторони двору, які утворювали ворота скинії. Вони були 
покриті блакитною, пурпуровою і червленою вовною та крученим вісоном. Пологи воріт 
складалися із чотирьох частин. З півночі на південь було коло стовпів, на заході по три з 
кожної сторони і ще чотири підтримували полог. У дворі напроти входу розміщувався 
жертовник із дерева, кований міддю. Він повинен був горіти постійно. В самому центрі 
двору стояв мідний умивальник для священників. Саме шатро являло собою каркас і було 
покрите чотирма покривалами. Перший покров був зроблений із десяти покривал суконного 
вісону, блакитної, пурпурової і червленої вовни. На цих покривалах були виткані зображення 
херувимів. Усі покривала повинні були бути одного розміру, приблизно чотирнадцять метрів 
довжиною і два метри шириною [Вих. 26:1 – 37]. Покривала були з’єднанні петлями з 
золотими гачками по п’ять разом. Цей покров закривав як верх шатра, так і його стіни. 
Другий покров, який був покладений поверх першого був зроблений з козиної вовни. 
Складався він з одинадцяти покривал. Кожне покривало мало довжину п’ятнадцять метрів і 
ширину два метри. З’єднанні вони були так: п’ять покривал одне з одним і шість покривал 
одне з одним і кріпились за допомогою мідних гачків. Третій покров був зроблений із 
баранячих червоних шкір, а четвертий з тахашевих шкірок, вони і покривали самий верх 
шатра. Стіни скинії робили із перпендикулярно поставлених дощок, при цьому бокові 
південні і північні стіни мали по двадцять дощок, а задня західна – шість, крім двох 
особливих дощок для кутів, які з’єднували її з боковими стінами. Всі дошки були обкладені 
золотом і внизу кожна дошка вставлена в два срібних підніжжя, які слугували для їх 
утримування. Всього налічувалося сорок вісім дощок. Закріплені вони були п’ятьма 
горизонтальними поперечними засовами з кожної сторони – знизу,  зверху та посередині. 
При вході в шатро було встановлено п’ять стовпів із акації обкладених золотом, які 
знаходилися на мідних підніжках, на яких кріпилася завіса [Вих. 26:15-30]. Всередині шатро 
ділилося на дві частини завісою, яка була зроблена з тканої матерії вовни, вісону та 
кріпилася золотими гачками на чотирьох стовпах, які були зроблені з акаційного дерева і 
покриті золотом. Одна частина скинії звалася святилищем і була основним місцем служіння. 
В святилищі знаходився жертовник, який був зроблений з акаційного дерева і обкладений 
золотом. Він призначався для благовонних курінь. Також в святилищі  містився семисвічник, 
який звався мінорою, зроблений із золота. Праворуч від входу стояв стіл зроблений з 
акаційного дерева і обкладений золотом, на якому знаходилися показні хліби. На ньому 
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повинні були лежати дванадцять хлібів, розкладені в два ряди по шість. Такий хліб звався 
показним і його клали щосуботи. Частину цього хліба спалювали на жертовнику перед 
Богом, а частину віддавали тільки священикам. Хліб вважався освячений самим Богом 
[Вих. 25:30-37]. Цей хліб символізував дванадцять колін Ізраїлевих, дванадцять родів їх. 
Друга половина приміщення, яке закривала завіса звалося «Святе святих», в середині, якого 
зберігався ковчег Заповіту – священна скриня, що містила кам’яні скрижалі, з десятьма 
заповідями, дані Мойсею Богом на Сінайській горі, чаша з манною небесною, яка годувала 
ізраїльський народ під час сорокарічного ходіння в пустелі, а також посох Аарона, який 
розцвів в доказ того, що саме його брата Мойсея, Бог вибрав первосвящеником. Сам ковчег 
був зроблений з акаційного дерева, довжина його сто дванадцять сантиметрів, ширина і 
висота сімдесят п’ять сантиметрів. З середини та ззовні ковчег був обкладений золотом. По 
чотирьох його кутах знаходилися золоті каблучки по два з кожної сторони. В ці каблучки 
вкладалися держаки, які зроблені з дерева і покриті золотом. За допомогою них ковчег 
можна було переносити. Віко, або кришка ковчегу була із чистого золота. По кутах віка 
знаходилися херувими, які були зроблені також із золота. Крила ангелів підняті були догори, 
закриваючи цим віко, а їхні обличчя дивилися одне на одного і до віка ковчега. Ця кришка 
звалася ще дошкою примирення, місцем прощення [Вих. 37:1-9]. В Святе Святих 
дозволялося входити  одному первосвященику один раз на рік. З біблії ми дізнаємося, що 
весь час коли євреї воювали з народами Бог не хотів знаходитися в «домі Божому», а 
перебував в шатрі  скинії. Цар Давид хотів побудувати «дім Божий», але почувши слова 
пророка Нафана він зрозумів, храм збудує його син Соломон. Давид залишив Соломону 
великі запаси золота, срібла, заліза та міді для будівництва храму [1 кн. Хрон. 28:10-18]. 
Передавши своє царство Соломону він заповів йому побудувати храм для Бога і передав 
розроблений ним план Давидом разом з Верховним Судом (Сінедріоном). Соломон розпочав 
будувати храм Богові на четвертий рік свого правління царством. Цар Соломон побудував в 
Єрусалимі кам’яний храм, схожий на зразок храму Мойсеєвого, але значно в більших 
розмірах. Священна територія храму мала дві головні частини: зовнішній двір та внутрішній 
двір. У зовнішньому дворі відбувалися народні зібрання та молитви. На його території крім 
головного входу зі сходу вели ще входи з півночі та півдня. З цих трьох сторін приєднувалася 
будівля для священиків та складові приміщення. Через південні ворота, які були вкриті 
міддю піднімалися в двір, який веде в середину звався він також верхнім храмом, оскільки 
знаходився вище зовнішнього двору, або «двором священиків», оскільки призначався для 
священнослужителів і приєднувався до храму. Він був побудований із трьох рядів обтесаного 
каменю і ряду кедрових брусів, та був оточений низькою огорожею, щоб народ через неї 
міг бачити священнодійство. Царі могли входити в цей двір прямо із палацу через верхню 
галерею. При вході в середину розміщено було стовп – ораторська трибуна. В середині 
двору перед входом в притвор стояв мідний жертовник. Зі сходу до жертовника 
приєднувалися східці. В стороні від жертовника, в південно-східній частині храму було 
мідне море – чаша великих розмірів, яка слугувала для омивання священиків. Море стояло 
на дванадцятьох мідних биках по три з кожної сторони світу. По сторонам двору на півночі 
та на сході знаходились десять мідних умивальниць, по п’ять з кожної сторони, які 
слугували для омивання жертви. Умивальниці були прикрашені зображеннями херувимів, 
бика, лева та стояли вони на мідних коліщатах. Сама будівля була кам’яною і знаходилася в 
центрі внутрішнього двору. Дах храму плоский, зроблений з кедрового дерева. Внутрішні 
стіни храму обшиті кедром і покриті золотом, а навкруги було зображення херувимів, пальм 
та квітів, які розпускаються. Храм був продовгуватої форми і складався із трьох суміжних 
приміщень однакової ширини: притвор, зал (святилище), і Святе Святих. Притвор знаходився 
у східній частині храму. Піднімались у притвор по східцях. Зал, або святилище, де велося 
богослужіння було самим великим приміщенням храму. В середину святилища із притвору 
вели двостулкові двері, які були прикрашені вирізаними на них херувимами, пальмами та 
квітами, що розпускаються. На одвірках дверей була прикріплена мезуза, у верхній частині 
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стін знаходилися вікна. По обидва сторони стояли золоті свічники, які горіли день і ніч. 
Біля стін розміщувалося по п’ять золотих столів з хлібом показним. Перед входом у Святе 
Святих стояв жертовник для «воску ріння фіміаму», який був покритий золотом [2 кн. 
Хрон. 4:1-8]. Всі прибори, які використовувалося в служінні: лопатки, вилки, тази були 
мідними [2 кн. Хрон. 4:16], чаші, щипці, ножі, кропильниці були із золота [2 кн. Хрон. 4:22]. 
У святилищі знаходилися співці, які співали та грали на музичних інструментах: трубах, 
тимпанах, кимвалах і цим восхваляли Господа [2 кн. Хрон. 5:12,13]. Святе Святих відділене 
було від святилища кам’яною стіною, яка була обшита кедром і мала кипарисові двері, 
одвірки яких були зроблені з оливкового дерева і завішена дорогою тканиною (завісою). 
У Святе Святих знаходився ковчег Заповіту, в якому були тільки скрижалі [2 кн. Хрон. 5:10]. 
Сам ковчег стояв на кам’яному підйомі, який звався «наріжним». По переказами він 
знаходився в центрі Землі і являв собою підніжжя Всевишнього. Два великих херувимів, які 
були зроблені із оливкового дерева і покриті золотом простирали один до одного крила над 
ковчегом висота їх була п’ять метрів, а кожне крило по два з половиною метра. В Святе 
Святих священик мав право заходити один раз на рік (здійснювати там обряд «воску ріння». 
До храму з трьох сторін прилягала кам’яна будівля, яка мала три яруси і багато кімнат, що 
слугували для підсобних приміщень та складів. Слід згадати і про одяг первосвящеників, 
які служили в храмі. Первосвященик – це священнослужитель, який очолював службу в 
скинії, потім в храмі. До священиків, як і до царів застосовувався епітет «машах» 
(помазаник), оскільки посвячення в цей сан супроводилося помазанням єлеєм. Перший 
первосвященик з біблії був цар салимський Мелхісадек [Буття. 14:18]. Пізніше, при виході з 
Єгипту Бог вибрав Аарона, брата Мойсея, і лише його нащадки по чоловічій лінії мали 
законне право займати цю посаду. Священик, який служив у храмі повинен був мати такий 
одяг: нагрудник – це частина одягу священика, яка покривала його груди. Він був зроблений 
із золота, блакиті, пурпуру і червені та з суконного вісону. Мав квадратну форму. 
В нагрудник було вставлено чотири ряди дорогоцінних каменів в золотій оправі. В первому 
ряду знадилися такі камені: топаз рубін, смарагд; у другому ряду – карбункул, сапфір, 
алмаз; у третьому – опал, агат, аметист; у четвертому – хризоліт, яспис, онікс….[Вих. 28:17-
20]. Всього каменів було дванадцять, по одному на кожного із синів ізраїлевих з їх іменами. 
Нагрудник прикріплювався до єфоду золотим ланцюжком і шнуром блакитного кольору 
[Вих. 28:13-29]. Також особливим верхнім одягом священика був вищесказаний єфод, який 
був зроблений із двох полотнищ дорогого матеріалу: золота, блакитної, пурпурової та 
червленої вовни, суконного вісону. Він покривав груди та спину і з’єднувався на плечах 
двома на рамниками, на кожному з яких кріпився оправлений в золото камінь онікс з 
іменами колін ізраїлевих [Вих. 28:6-14]. Священик повинен був носити ці камені перед 
Богом на обох плечах своїх в пам’ять. На єфоді золотим ланцюжком кріпився нагрудник, в 
якому знаходилися ще два камені «урім» і «тумім», за допомогою яких священик питав 
волю Бога. Ці камені лежали в нагруднику біля серця [Вих. 28:30]. У церковно-слов’янському 
перекладі біблії вони означали появу (явлення) і істину, а в синодальному – «урім» та 
«тумім». До єфоду додавася пояс та одягалася верхня риза блакитного кольору, в якій був 
отвір для голови. На подолі ризи знаходилися гранатові яблука та дзвіночки поміж ними. 
Це для того, щоб було чути священика, коли він входив до святилища  і служив перед 
Богом [Вих. 28:30-33]. Ще у священика був головний убір, який звався кидар. Він являв 
собою довгий шматок матерії, яким була прикрашена його голова. На кидарі знаходилася 
золота стрічка з написом «Святиня Господня». Також, священник носив хітон – білий, 
тканий одяг до п’ят, який був зроблений із льону, та пояс, який містив на собі візерунок. 
Служачи в церкві, священнослужителі використовували благовонні куріння до яких входила 
особлива смола, яка при спалюванні давала солодкий аромат. Святе помазання (миро) 
готувалося із ароматичної смоли деяких ароматичних дерев: кориці, запашної очеретини і 
оливкової олії [Вих. 30:25]. Змішавши все це отримували миро святого помазання, яким 
помазували скинію заповіту, та всі предмети, які знаходилися в ній. Це миро освячувало 
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все до чого воно доторкалося [Вих. 30. 22-33]. Єлей помазання – чиста оливкова олія, якою 
натирали людей, або неживі предмети, в ознаку того, що вони вибрані для особливої цілі, 
або призначення. 

Якщо ми розглянемо християнські православні храми, то побачимо, що вони 
переважно будуються у вигляді корабля. Храм найчастіше прикрашається кількома банями 
(куполами), що завершуються хрестами. Кількість бань на церквах може бути від однієї до 
дванадцяти. Вхід у храм знаходиться з заходу, а вівтар у східній частині храму. У середині 
храм поділяється на три частини. У цьому відношенні він подібний до старозавітного 
храму, який також поділявся на три частини. Притвор – західна частина від входу; 
середній храм – найбільша частина святині, де збираються під час молитов. Середню 
частину храму називають навою, або кораблем. Перед навою попереду, перед іконостасом 
збудоване підвищення, яке зветься солеєю. Середина солеї, де диякон читає євангеліє, а 
священик проповіді зветься амвоном (в перекладі з грецької мови  означає піднімаюсь). 
Кліроси – це краї солеї з північної та південної сторони, які служать місцем для читців та 
співаків. Навпроти царських воріт, в кінці нави, розміщені хори (підвищення для людей, 
що співають у хорі). Третя головна частина храму зветься вівтарем. Вівтар виділяється 
перегородкою  (іконостасом), на якому малюють ікони. У старозавітному храмі вівтар 
звався «Святе Святих» і також відділявся від основної частини храму. Вівтар у перекладі 
з латинської  означає високий жертовник. Тільки вибрані і посвячені у священний сан 
церковні служителі мають право входити до нього. У самому вівтарі православного храму 
знаходиться престол, на якому присутній сам Христос. Він має найбільше значення у 
вівтарі і взагалі в храмі. Святий престол означає гроб, в якому був похований Ісус Христос. 
Ліворуч у південно-західній частині вівтаря від престолу знаходиться жертовник, на якому 
звершується проскомидія. Жертовник – це стіл, на якому під час завершення проскомидії 
приготовляються святі дари для таїнства святого причастя. На жертовнику знаходяться 
предмети церковного вжитку: чаша, дискос, звіздиця, копіє… На святому престолі завжди 
стоїть  скринька, в якій знаходиться частина святих дарів для причащання хворих. Інакше 
дарохранительниця зветься ковчегом і служить, як згадка про ковчег Заповіту старозавітної 
церкви, в якому зберігалася Божа святиня. 

Якщо ми порівняємо одяг старозавітного часу священиків, і  одяг сьогодення, 
то побачимо багато спільного. Православні священики повинні носити набедреник – це 
чотирикутний довгастий матеріал у вигляді ромба, прикрашений хрестом. Сакос – верхній 
одяг священика, який прикрашається дзвіночками. Мітра, або архієрейська шапка відповідає 
старозавітному кидану. Пояс, який символізує той рушник, яким Спаситель підперезувався 
під час тайної вечері. Також у православному храмі використовують єлей помазання, який 
є прообразом Духа Святого та інші благовонні куріння.

Отже, проаналізувавши все вище сказане, ми можемо зробити висновок, що 
у плануванні, облаштуванні, начинні сучасного православного храму, а також одязі 
священнослужителів є багато елементів, які були успадковані від старозавітного храму, що 
беруть свій початок ще з біблійних часів. 
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Лариса Годліна, Ірина Дунайна

(м. Переяслав-Хмельницький)

КУЛЬТОВІ АТРИБУТИ У ЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-
ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ».

Каталог

У статті проаналізовано збірку музейних предметів сакрального значення культової атрибутики та 
подано каталог.

Ключові слова: культові предмети, сакральне значення, лампади, підсвічники, хрести, 
дарохранильниці.

Збірка музейних предметів, які мали сакральне значення та були частиною 
культової атрибутики займає у фондах Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» (надалі – НІЕЗ «Переяслав») кількісно невелику частку. 

До неї входять:
 ● лампади – 58 шт.
 ● підсвічники – 33 шт.
 ● хрести – 13 шт.
 ● кадила – 2 шт.
 ● кадильниці-куришки – 3 шт.
 ● дарохранильниці – 2 шт.
 ● потири – 1 шт.
 ● ложечки для причастя – 1 шт.
 ● ковшик для «теплоти» – 1 шт.
 ● печатки для просфор – 1шт.
 ● купелі – 1шт.
 ● свічкарні – 1 шт.

До загалу збірки автори не включили культові тканини (у тому числі рушники-
«божники»), ікони, божниці, виділивши вказані групи як окремі теми. 

Датується збірка ХVІІ ст. – І чвертю ХХ ст. Географічні межі охоплюють Україну 
(Середня Наддніпрянщина, Полтавщина), частково країни Західної Європи (Польща, 
Німеччина?) та Росію. Слід зазначити, що серед названих музейних предметів досить 
багато авторських робіт-виробів місцевих майстрів. 

Формувати колекцію розпочали у 1955 році. До 1960 року збірку поповнили лише 
кілька предметів: два свічники, хрестик та ладанка. Всі вони були передані жителями міста 
для експозиції нового історичного музею. Друга половина 1960-х років стала ще одним 
етапом у формуванні збірки. Із створенням музею народної архітектури і побуту Середньої 
Наддніпрянщини гостро зросла потреба у культових предметах для відтворення інтер’єрів 
сільських церков та народного житла. 

Це був період чергового наступу держави на церкву. Затоплення придніпровських 
сіл та закриття у межах цієї програми діючих церков, директиви партії про надмірну 
кількість храмів на території окремих областей та районів привели до того, що частина 
культових предметів зосередилась у руках населення, поповнюючи кількість тих речей, 
які були врятовані віруючими у першій половині ХХ ст. із розграбованих та зруйнованих 
радянською владою православних храмів. 

Предмети сакрального значення надходили до фондів заповідника із матеріалами 
етнографічних експедицій, які працювали на території Середньої Наддніпрянщини (у першу 
чергу Переяславщини), Полтавщини та Полісся. Значна кількість матеріалів була передана 
мешканцями міста та району. Серед речей масового виробництва: скляних та металевих 
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лампад, підсвічників, хрестів траплялись авторські роботи та предмети досить рідкісні – 
кадильниці-куришки, свічкарня, хрест-«благослов», хрести-із домашнього іконостасу та 
«служебний» для відправи панахиди за межами церкви, підсвічник порцеляновий у формі 
писанки, купіль і т. п.

У 1970-х роках робота над комплектуванням збірки пожвавилася. На цей період 
припадає значна кількість надходжень із діючих церков як результат обстеження та взяття 
на облік історичних і мистецьких цінностей, які там знаходились (державна програма, до 
реалізації якої були залучені наукові співробітники заповідника). Фонди поповнювалися за 
рахунок пожертвувань сільськими священиками предметів, які зберігались у ризницях, але 
давно не використовувалися у літургійних дійствах.

Як уже зазначалося вище, багато речей для музею було подаровано переяславцями, 
представниками старосвітських родин. Саме вони у період «воїнствуючого атеїзму» 
десятиліттями зберігали від знищення культові предмети. Варто згадати про родини 
Шевченків, Вердоні, Якименків (сім’я дяка), Багацьких (сім’я священика). Не можна обійти 
увагою і тих простих сільських бабусь, які масово віддавали домашні святині, як пожертву 
для музейних церков.

Найбільше у збірці лампад. І це вмотивовано: адже у кожній хаті у домашньому 
вівтарі-покуті цілий рік день і ніч жевріла лампада. Її світло символізувало безперервну 
молитву-звернення до Бога з полум’яною любов’ю. У храмах лампади запалювали біля 
кожної ікони. Отже, потреба у таких світильниках завжди була велика. Задовольняли попит 
на лампади своєю продукцією гути та пізніше, з ХІХ ст., невеликі склоробні майстерні, 
які, зазвичай, розташовувались на вотчинних землях великих монастирів: Києво-Печерської 
Лаври, Почаївської Лаври, Межигірського монастиря та інших. Це такі гути як Пакульська, 
Вотіїївська, Хотилівська, Голубівська (Чернігівська та Київська губ.), а також склоробні 
майстерні Нової Водолаги та Слов’янська (Харківська губ.) [4, с. 19-21; 7, с. 186].

У матеріалах колекції НІЕЗ «Переяслав» можна виділити три типи лампад:
 ● лампади-резервуари
 ● лампади, пристосовані для підвішування
 ● лампади-світильники

Лампади першого типу – це скляні резервуарчики для оливи, які переважно 
вставляли у металевий футляр, що підвішувався біля ікон за допомогою ланцюжків. Таких 
лампад у збірці найбільше. Інколи лампади-резервуари мали виступ-підставку. У побуті їх 
ставили біля ікон на поличці. Особливих оздоб на поверхні вони не мали. Їхньою основною 
прикрасою був колір, який просвічував через ажурні отвори орнаментів (переважно 
геометричних). Здебільшого виготовляли їх у червоному, синьому та блакитному кольорах, 
рідше – у білому, зеленому та жовтому.

Другий тип лампад виготовляли як із скла, так із металу. У їхній верхній частині 
розміщувалися вушка для підвішування. У збірці дві лампади, що мають форму птаха 
(голуба) (К-475, К-1696) [2]. Виготовлені вони із фаянсу гарної якості, вкриті підполив’яним 
розписом. Не виключено, що виготовили їх на Києво-Межигірській фабриці у ІІ пол. – 
кін. ХІХ ст. [5, с. 106]. Подібна форма була для лампад традиційною. Ще у Давньому 
Єгипті виготовляли лампи гробниць у формі голубів. Деякі церковні лампади Римської 
імперії теж мали форму цього християнського символа [1, с. 336]. Нині у монастирських 
майстернях (Києво-Печерська Лавра) відновили виготовлення подібних лампад.

До третього типу відносяться лампади на високій ніжці-підставці, що швидше 
нагадують лампу чи підсвічник та мають форму «фігурної вази» [2].

Всі лампади в основі чашоподібні. Прикрашені вони рельєфними та заглибленими 
лінійними орнаментами. Це хвилясті лінії-наліпи, смуги крапчастого орнаменту, великі кола 
як випуклі, так і заглиблені, квіти-розети, хрести різної форми (здебільшого розташовані 
вони на металевих футлярчиках). Деякі з лампад мають форму грона винограду, квітки-
дзвіночка або ж декоровані накладними голівками ангелів.
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У збірці можна виділити кілька лампад, розмір яких вказує на приналежність 
до церковних атрибутів (1910–1930-і роки). Передані вони мешканцями сіл Андруші, 
В’юнища, Циблі (К–426-1, К–526-2) [2]. Особливість їх у тому, що металеві футляри, 
виготовлені вручну, мають спільні риси у формі та орнаментиці. Можна припустити, 
що це вироби одного майстра (швидше за все жителя Переяславщини) виготовлені на 
замовлення церковної громади одного із названих сіл. Ще дві подібні лампади, передані із 
церкви Св. ап. Петра та Павла (с. Підварки), теж датуються 1910–1930-ми роками (Е–3252, 
Е–3253) [2].

До світильників – культових предметів можна віднести і той загал свічників, що 
зберігається у колекції заповідника. В першу чергу, це багаторіжкові металеві та дерев’яні 
на багато гнізд свічники, які традиційно використовувалися у церковних інтер’єрах. 
У ХVІІ–ХVІІІ ст. подібні світильники виготовлені із дерева, що мали назву «канун» стояли 
біля панахидних столиків.

Переважна більшість свічників – це підсвічники одноріжкові на підставці, котра, 
інколи, має чашоподібну форму (підставка у кількох підсвічників має форму дзвону). Вони 
були невід’ємною деталлю повсякденного побуту. Важко виділити з них ті, що слугували 
мирянам під час молитви чи були частиною домашнього іконостасу. Деякі з них (скляні та 
керамічні) – авторські роботи П. Падалки, М. Павловського та Н. Федчука 

Виготовляли підсвічники із
 ● металу
 ● кераміки
 ● скла

Більш ранні (перша половина ХІХ ст.) з них, зазвичай, були мідними, виготовлені 
наприкінці ХІХ ст. та на початку ХХ ст. – латунні та, із так званого, «польського срібла». 
Останні виробляли на підприємствах Варшави. У збірці кілька таких підсвічників: два 
з них належали родині переяславського лікаря Чепцова (Е–2433, Е–2448) [2]. Декілька 
підсвічників атрибутовані як продукція російських заводів: «братів Чеботарьових» 
та «Самсонова» (Е–3348, Е–3534) [2]. Підставки та чашечки кількох світильників 
орнаментовані. Зазвичай, – це однораменні хрести, «бордюри» із троянд та винограду, 
традиційні деталі барочних орнаментів, що мають семантичне навантаження у рамках 
християнської символіки.

Серед матеріалів збірки виділяється порцеляновий підсвічник у формі великодньої 
писанки з підполив’яним розписом (інв. № ПХІМ–4716) [2]. За легендою музейного 
предмета він належав князю Горчакову та знаходився у його ташанському маєтку. На 
писанці-підсвічнику іконографічне зображення Богородиці із Немовлям. Протилежний 
бік підсвічника займає золотистий орнамент, в який вписана абревіатура «Христос 
Воскрес!». Подібні підсвічники входили до продукції заводів Гарднера та Кузнецова. 
Виробляли їх і на Києво-Межигірській фабриці із тонкого високоякісного фаянсу, що 
своїми технічними та художніми якостями не поступався кращим європейським зразкам 
[5, с. 106].

Варто згадати про підсвічник ковальської роботи (місцевих майстрів?) виготовлений 
для церкви св. Георгія із с. Андруші (Е–3469) [2].

У збірці кілька керамічних кадильниць-куришок роботи українських майстрів-
гончарів. Кадильниці використовували для куріння ладану в оселях на свята. Їх масово 
виготовляли в Опішному, Хомутці, Городниці у ХІХ ст. – 30-х р.р. ХХ ст. [7, с. 182]. Форма 
однієї із кадильниць дає підставу віднести її до кацій-кадильниць з ручкою (Е–3041) [2]. 
Походження цього культового предмета губиться у віках. Він згадується у літопису ще під 
1146 р. та залишається у побуті України аж до кінця ХІХ ст. [6, с. 42].

До авторських робіт хомутецьких гончарів належить і свічкарня, датована кінцем 
ХІХ ст. (К–210) [2]. Ці посудини форми глека із сплюснутою шийкою використовували для 
розтоплення воску та виробництва свічок.
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Особливу увагу варто надати хрестам, що зберігаються у фондах заповідника, 
виготовленим із дерева, металу, кераміки. Вони так саме, як і речі, що використовуються 
у євхаристичному таїнстві (дарохранильниці, потири, дискоси, лжиці, ковшики) 
безпосередньо є літургійно-обрядовими атрибутами. Кожен історичний період приносив 
у їх виробництво свої матеріали. На ранньому етапі (часи Київської Русі) такі предмети 
традиційно виготовляли із дорогоцінних металів. Пізніше, виробляючи культові атрибути 
для невеликих бідних церков масово користувались деревом (потири, ковшики), оловом, 
бронзою (дискоси, хрести, дарохранильниці). У ХVІІ–ХVІІІ ст. з піднесенням ювелірного 
промислу золотарські вироби із дорогоцінних металів поширилися на території усієї 
України. Разом з тим майстри-ювеліри використовували для виробництва культових 
атрибутів і більш дешеві матеріали: бронзу, латунь, посріблені метали, нікель.

Хрест був і залишається одним із найдавніших культових атрибутів-символів 
християнства. Хоча його семантичне навантаження, сакральне значення сягає далеких 
язичницьких часів. Вподовж багатьох століть він є одним із головних оберегів як для всіх 
християн, так і для кожної оселі. Хрестом благословляли і освячували кожне таїнство 
та обряд, кожен предмет, житло, все живе і суще у природі. Енергетичний знак: символ 
сконцентрованої світової енергії у язичництві та символ Господньої пожертви, викупу для 
кожного із нас у християнстві – він має величезну захисну силу. Тож не дивно, що саме 
при виготовленні хрестів звертали увагу не тільки на особливості форми, а й на оздобу, 
що містила орнаменти та рядки Святого Писання, надаючи предмету оберегового значення. 
Адже саме цим регламентувалося функціональне навантаження хреста у церковному обряді.

За призначенням хрести можна поділити на
 ● натільні
 ● напрестольні (аналойні); інколи частину з них називали ще запричастними, 

требними [2]
 ● запрестольні 
 ● благословенні або виносні: із руків’ям та на підставці (для відправи поза 

церквою-для хресного ходу, для відправи панахид)
 ● для домашнього іконостасу
 ● хрест-«благослов»

До натільних хрестів належить невеликий хрест-«мощовик», який поєднує у собі 
хрест та ладунку (ладанку). Крім того, три такі ж хрести-енколпіони, що датуються ХІ ст. 
знаходяться у збірці археологічних матеріалів. Знайдені вони при розкопках у Переяславі 
у 1960-х–1970-х рр. Рамена всіх названих хрестів вкриті рельєфними іконографічними 
зображеннями.

Серед хрестів, які можна назвати «мирськими» (такі, що використовувались у 
побуті мирян) виділяється хрест-«благослов» – явище поширене на Переяславщині (Е–87) 
[2]. Це простий однораменний дерев’яний хрест, який виготовляли столярі при закінченні 
будівництва хати та закріплювали його на покуті під іконами. Виготовлений «благослов» 
будівничим із с. Козинці М. Вересоцьким для мешканки с. В’юнища. Ще один хрест 
використовувався мирянами під час виконання щоденного молитовного правила. Він із 
домашнього іконостасу переяславського юриста І.П. Мінтяна (Е–176) [2]. Однораменний 
на трипалій підставці хрест має іконографічні зображення на раменах. Основа-підставка 
вкрита фітоморфним орнаментом. Серед хрестів, які використовувалися мирянами, варто 
згадати металеві старообрядницькі культові вироби. Підвішені над воротами обійстя чи 
закладені під житло при його спорудженні вони виконували роль домашнього оберега. 
Один із хрестів збірки можна віднести до кіотних (Е–3941) [2]. Даний хрест-лопатка 
має троє рамен та дві вертикальні пластини (т. звані «рушники») вкриті рельєфними 
зображеннями біблійних персонажів. Серед «предстоячих» біля розп’яття Спасителя – 
Матір Божа, св. Марфа, апостол Іоанн Богослов та св. муч. Лонгін. Вгорі, на раменах у 
орнаменті напис: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко…». Зліва та справа на кінцях 
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рамен рельєфні кола, під якими написи: справа–«Солнце», зліва–«Луна». Місяць та сонце 
були символами світотворчими, енергетичними та виступали складовими (разом із зірками) 
вогняної космічної тріади, асоціювалися у народній обрядовості з родиною (Сонце, 
Місяць та Зірки – Господар, Господиня та їх дітки). У християнстві світила канонічно 
займають своє місце на раменах хреста, уособлюючи Господа та Матір Божу та означаючи 
безперервність перебігу часу (день–ніч). Окрім цього, зображення світил можуть виступати 
ілюстративними до частини тексту Святого Писання, у якому іде мова про розп’яття Ісуса 
Христа. 

Рельєфне зображення розп’яття та написи вкривають, так званий, запричасний, 
требний хрест (Е–3128) [2]. Кінці рамен хреста та перехрестя прикрашені емалевими 
фітоморфними орнаментами та ажурними штралами (зображення променів, прикріплених 
у кутках перехресть). Живописні іконографічні мотиви Розп’яття традиційні також для 
хрестів дерев’яних: виносного (для хресних ходів, із церкви с. Гречаники) (Е–2385) та 
стаціонального (з трипалою об’ємною підставкою), призначеного для відправи панахид 
поза церквою (переданий із Макарівського району) (Е–1245) [2]. Дослідники стверджують, 
що останні особливо були поширені в Україні у ХVІІІ–ХІХ ст. (формою наближались до 
типу афонських хрестів) [6, с. 43]. Варто згадати про хрест напрестольного (аналойного) 
типу виготовлений у 1999 році Мірошниченком Сергієм, студентом історичного факультету 
Переяслав–Хмельницького ДПУ ім. Г.С. Сковороди. Автор надав хресту традиційну 
однораменну прямолінійну форму та прикрасив його металевими бляшками, що 
повторюють «хрещатий» орнамент (Е–4254) [2].

У вівтарі у центрі Св. Престолу поміж хрестами, зазвичай, знаходилась 
дарохранильниця – своєрідний ковчег-скриня для збереження Святих Дарів: Тіла і Крові 
Христових, якими причащали хворих [8, с. 645]. До матеріалів збірки належать дві 
дарохранильниці. Але форма та оздоблення виділяють їх серед інших музейних предметів. 
Одна із них – традиційної ковчегоподібної форми, багатоярусна укрита рельєфними та 
плоскісними (гравійованими) орнаментами барокового типу (інв. № 4131) [2]. В орнаментах 
переважають фітоморфні та антропоморфні мотиви. Серед них виділяються як обрамлення 
«бордюри» із акантового листя, троянд, винограду та «ананаса». Останні деталі можна 
сприймати не тільки як християнські символи (біблійні плоди), притаманні для барочних 
мотивів. Давність цих орнаментальних елементів беззаперечна. «Квітка у розрізі», гроно 
плодів, з’являючись у «світовому дереві всього насіння», виступають знаками зародження 
та безперервного життєвого циклу. У картушах вписані чотирикінцеві хрести-квітки та 
голівки ангелів (накладні) у обрамленні крил. На передніх стінках верхнього та нижнього 
ярусів відтворені євангелістські сцени: «Хресний шлях Ісуса Христа на Голгофу» та 
«Розп’яття Ісуса Христа». У «Розп’ятті» біля Христа постаті стражників із знаряддями 
тортур у руках. 

Інша дарохранильниця має вигляд башти-церкви, у формах якої проглядаються 
готичні риси (ТЗ–213) [2]. Її кути із колонами викінчені стрімкими вежами увінчаними 
хрестами, стінки мають заглиблення обрамлені арками. Оздоблена дарохранильниця 
плоскісними (гравійованими) та рельєфними орнаментами. Деякі деталі (хрести, баня, 
арки над стінками та фриз над підставкою) вкриті емаллю по сканному орнаменту. 
Емалеві орнаменти складаються із фітоморфних деталей – це шестипелюсткові квіти-
«розети», «трилисники», «завитки», «квітка у розрізі». Рамена хрестів викінчуються 
чотирипелюстковими квітами – «косими хрестами». На стінках дарохранильниці 
євангелістські сцени із рельєфними іконографічними постатями. Дверцята, що формою 
та оздобами повторюють Царські Врата іконостасу, традиційно вкриті зображенням сцени 
Благовіщення з постатями Богородиці та св. Архангела Гавриїла. На бокових стінках – 
«Моління про чашу» (справа) та «Останній суд над Христом» (зліва). Композиція сцени 
«Останнього суда…» однофігурна. Центральну частину зображення займає постать 
Спасителя у багряниці, терновому вінці із патерицею у руках. Він, покірний волі Отця, 
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готовий стати на хресний мученицький шлях за людство. Інші дійові особи євангелістської 
оповіді у композиції відсутні. Посудина-сховище для Святих Дарів повинна бути сповнена 
святості і любові навіть у орнаментах. На задній стінці зображення Господа, що тримає у 
руках свій хрест-розп’яття.

Готуючи Святі Дари, які мають зберігатися у дарохранильниці, на Тіло Христове 
(освячений хліб) крапають декілька крапель Крові Христової із Святої Чаші. Свята Чаша-
потир знаходиться разом із іншими священними посудинами у вівтарі на жертовнику-
столі, на якому готують Дари для Причастя [8, с. 645]. Сакральне значення цього атрибута 
регламентується чашею Тайної Вечері, чашею мучеництва, прийнятою Сином Божим, як 
спокуту за гріхи людства. 

Потири, що знаходяться у колекції заповідника мають традиційну форму. В ній 
виділяються три головні частини: чаша (навершя), «седес» (підставка) та «яблуко» [3, 
с. 78]. Чаша із седесом з’єднується стержнем, на якому, зазвичай, розміщували «яблуко» 
(кругле потовщення) та «пуклі» (дрібніші потовщення-виступи вгорі та внизу «яблука»).

Один із потирів декорований рельєфними та плоскісними орнаментами. На чаші у 
медальйонах іконографічні зображення, виконані гравіюванням. Це постаті Матері Божої та 
Ісуса Христа. «Яблуко», «пуклі» та «седес» вкриті фітоморфним рельєфним орнаментом. 
Тут у рамках-віньєтках розташовані троянди у обрамленні листя та пуп’янків. Інколи квіти 
заміняли голівками ангелів. Зазвичай, у орнаменти вплітали геометричні мотиви, у яких 
домінували хрести різної форми. Подібний орнамент та його окремі деталі вкривають 
стінки ковшика, на якому у геометричний орнамент вписаний текст: «Теплота веры 
исполнь Духа Святаго…» (ТЗ–213-а) [2]. На денці добре розглядається клеймо з буквами: 
«І. А». На початку Проскомідії у таких посудинах подають вино з водою для вливання у 
Святу Чашу. Далі у процесі богослужіння у ковшик наливають теплоту (підігріту воду) та 
запивку [8, с. 646]. 

Клеймо нанесене і на лжицю-ложечку для причастя («В. С.»). По формі клейма та 
обрисах ініціалів можна припустити, що предмет виготовлений у ІІ пол. ХІХ ст. в Росії на 
фабриці Семенова Василя С. [6, с. 212].

Слід відмітити, що форми виробів та складові орнаментів на предметах, які мали 
сакральне навантаження чітко регламентовані їхнім функціональним призначенням. 
Простота і досконалість обрисів вдало доповнювалися вишуканістю декору, перетворюючи 
річ у мистецький витвір.

Колекція, представлена у цій статті, наскільки різнопланова, що на думку авторів 
варто у її загалі виділити окремі теми для подальшого детального вивчення.

Каталог складається із 12 частин, до кожної із яких включені предмети за тематикою 
та функціональним призначенням. Подані вони у хронологічній послідовності надходження 
до збірки. Всі предмети мають: інвентарний номер (порядковий номер за обліково-
фондовою документацією), до якого входить шифр групи збереження («К»–кераміка), 
(«Е»–етнографія); датування та інформацію про ареал надходження.

КАТАЛОГ І. Лампади 
1. Лампада. Інв. ПХІМ - № 3992.
Синього кольору. ХІХ ст.
Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київської області
Скло, видування.
2. Лампада. Інв. ПХІМ - № 4096.
Голубого кольору. ХІХ ст. Знайдено: с. Каплинці Пирятинського району Полтавської 

області.
Скло, видування.
3. Лампадка. Інв. ПХІМ - № 4174.
Сріблястого кольору. «Вушка» голубі. Датування-? Знайдено: с. Бабачиха, 

Переяславщина. 
Скло, видування.
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4. Лампада. Інв. ПХІМ - № 5060.
Червоного кольору із «підстаканником» та ланцюжками. Кін. ХІХ ст. Знайдено: 

с. Підварки, Переяславщина.
Скло, метал, видування, карбування.
5. Лампада. Інв. ПХІМ - № 5108.
Прозора з підставкою. ХІХ ст. Знайдено: с. Пристроми Переяслав-Хмельницький 

район Київської області.
Скло, латунь, видування, карбування.
6. Лампада. К-31.
Білого кольору. Датування-? Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Скло, видування.
7. Лампада. К-32.
Світло-зеленого кольору з ланцюжками. Датування-? Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, метал, видування.
8. Лампада. К-83.
Рожевого кольору з «підстаканником» та трьома ланцюжками. Датування-? Знайдено: 

с. Дружня Макарівський район Київська область
Скло, латунь, видування, карбування.
9. Лампада. К-251. 
Білого кольору з ланцюжком. Датування-? Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький 

Київська область.
Скло, латунь, видування, карбування.
10. Лампада. К-426 (1-2).
Червоного кольору з «підстаканником». Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, мідь, видування, карбування.
11. Лампада. К-475.
У формі голуба, золотистого кольору. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Хомутець Полтавська 

область Миргородський район.
Фарфор, фарби, полива, відлив у формі.
12. Лампада. К-652.
Білого кольору. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Буди Ічнянський район Чернігівська 

область. 
Скло, видування.
13. Лампада. К-714.
Синього кольору з металевим ланцюжком. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. В’юнище 

Переяславщина
Скло, метал, видування.
14. Лампада. К-764.
Блакитного кольору. Поч. ХХ ст. Знайдено: с. Глузьке Макарівський район Київська 

область.
Скло, видування. 
15. Лампада. К-765.
Білого кольору з ланцюжком. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Хоцьки Переяслав-

Хмельницький район Київська область.
Скло, метал, видування.
16. Лампада. К-766. 
Червоного кольору з «підстаканником». ХІХ ст. Знайдено: с. Глузьке Макарівський 

район Київська область.
Скло, метал, видування, карбування.
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17. Лампада. К-767.
Червоного кольору з «підстаканником». ХХ ст. Знайдено: с. Циблі Переяслав-

Хмельницький район Київська область.
Скло, метал, видування, карбування.
18. Лампада. К-768.
Світло-рожевого кольору з «підстаканником». Поч. ХХ ст. Знайдено: с. Циблі 

Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Скло, метал, видування, карбування.
19. Лампада. К-769.
Синього кольору з «підстаканником» та ланцюжками. Поч. ХХ ст. Знайдено: 

с. В’юнище, Переяславщина.
Скло, метал, видування, карбування.
20. Лампада. К-774.
Зеленого кольору з «підстаканником» та ланцюжками. ІІ-а пол. ХІХ ст. Знайдено: 

с. Глузьке Макарівський район Київська область.
Скло, метал, видування, карбування.
21. Лампада. К-775.
Червоного кольору. «Підстаканник» оздоблений кольоровими скельцями.   ІІ-а пол. 

ХІХ ст. Знайдено: с. Глузьке Макарівський район Київська область.
Скло, метал, видування, карбування.
22. Лампада. К-781.
Червоного кольору з ланцюжками. «Підстаканник» оздоблений кольоровими 

скельцями. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Лецьки Переяслав-Хмельницький район Київська 
область.

Скло, метал, видування, карбування.
23. Лампада. К-930.
Білого кольору. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Підварки, Переяславщина. 
Скло, видування.
24. Лампада. К-967.
Червоного кольору з «підстаканником» та ланцюжками. Кін. ХІХ ст. Знайдено: 

м. Переяслав-Хмельницький Київська область. 
Скло, метал, видування, карбування.
25. Лампада. К-998.
Червоного кольору. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Демки Драбівський район Черкаська 

область.
Скло, видування.
26. Лампада. К-1003.
Червоного кольору. «Підстаканник» оздоблений кольоровими вставками з емалі. 

Датування-? Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Скло, метал, емаль, видування, карбування.
27. Лампада. К-1215. 
Білого кольору з червоним оздобленням. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
28. Лампада. К-1232.
Зеленого із вкрапленням синього кольорів. І пол. ХХ ст. Знайдено: с. Опішня 

Зінківський район Полтавська область.
Скло, видування.
29. Лампада. К-1265.
Білого кольору. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
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30. Лампада. К-1266.
Синього кольору. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Антипівка Золотоніський район Черкаська 

область.
Скло, видування.
31. Лампада. К-1442.
Білого кольору. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
32. Лампада. К-1595.
Білого кольору. Датування-? Знайдено: с. Карань Переяславщина.
Скло, видування.
33. Лампада. К-1596.
Білого кольору. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Фарфор, полива, відлив у формі.
34. Лампадка. К-1615.
Білого кольору, орнаментована коричневими лініями. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
35. Лампада. К-1661.
Білого кольору у вигляді фігурної вази. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, гранування, видування.
36. Лампада. К-1696.
У формі голуба, золотистого кольору. Поч. ХХ ст. Знайдено: с. Жовтневе 

Чорнобаївський район Черкаська область. 
Фарфор, фарба, полива, відлив у формі.
37. Лампада. К-1754.
Червоного кольору з трьома «вушками» білого кольору. Кін. ХІХ ст.. Знайдено: 

с. Мельниківка Смілянський район Черкаська область
Скло, видування.
38. Лампада. К-1905.
Червоного кольору у вигляді фігурної вази. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
39. Лампада. К-1963.
Білого кольору з трьома ланцюжками. І пол. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, метал, видування.
40. Лампада. К-2074.
Темно-червоного кольору з ланцюжками. І пол. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, метал, видування.
41. Лампада. К-2411.
Білого кольору орнаментована червоними хрестиками. Поч. ХХ ст. Знайдено: 

м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
42. Лампада. К-2412.
Білого кольору. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
43. Лампада. К-2414.
Білого кольору з вкрапленням червоного. Має ланцюжки для кріплення. Поч. ХХ ст. 

Знайдено: с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Скло, метал, видування.
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44. Лампада. К-2569.
Жовтого кольору. Поч. ХХ ст. Знайдено: Україна, митниця.
Скло, видування.
45. Лампада. Е-857.
Орнаментована, з ланцюжками. Датування-? Знайдено: с. Велика Каратуль 

Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Мідь, карбування.
46. Лампада. Е-2230.
Орнаментована, з ланцюжками. Поч. ХХ ст. Знайдено: с. Дем’янці Переяслав-

Хмельницький район Київська область.
Мідь, карбування.
47. Лампада. Е-2361.
Орнаментована, з ланцюжками. ХІХ ст. Знайдено: с. Рогозів Бориспільський район 

Київська область.
Мідь, карбування.
48. Лампада. Е-2363.
Орнаментована, з ланцюжками та скляним резервуаром. Поч. ХХ ст. Знайдено: 

м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Мідь, скло, видування, карбування.
49. Лампада. Е-2365
Орнаментована, з фіолетовими пластинками та ланцюжками. ХІХ ст. Знайдено: 

с. Рогозів Бориспільський район Київська область.
Мідь, карбування.
50. Лампада. Е-3106.
Білого кольору з трьома «вушками». І пол. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Скло, видування.
51. Лампада. Е-3213.
Орнаментована, з ланцюжком та скляним резервуаром синього кольору. Поч. ХХ ст. 

Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, скло, видування, карбування.
52. Лампада. Е-3252.
Орнаментована, з ланцюжками. Прикрашена скельцями. І пол. ХХ ст. Знайдено: 

м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, скло, видування, карбування.
53. Лампада. Е-3253.
Орнаментована, з ланцюжками та скляним резервуаром блакитного кольору. 

Прикрашена скельцями. І пол. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 
область.

Метал, скло, видування, карбування.
54. Лампада. Е-3684.
Орнаментована, з ланцюжком та скляним резервуаром синього кольору. І пол. ХХ ст. 

Знайдено: с. Помоклі Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Метал, скло, видування, карбування.
55. Лампада. Е-3871.
Орнаментована, з ланцюжками та скляним резервуаром білого кольору. ІІ пол. 

ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, скло, карбування, видування.
56. Лампада. Е-3888
Орнаментована, з ланцюжками та металевим резервуаром. На дні клеймо. 

Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Ковалин Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Метал, карбування.
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57. Лампада. Е-3935.
Орнаментована з ланцюжками. ІІ пол. ХХ ст. Росія. Знайдено: Центр «Український 

Дім».
Метал, карбування.
ІІ. Підсвічники.
1. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 2928 (1-2).
ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Мідь, лиття. 
2. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 3918.
ХІХ ст. Знайдено: с. Підварки Переяславщина.
Бронза, лиття.
3. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 3994.
ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Бронза, лиття.
4. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 4049 (1-2).
Кін. ХІХ– поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Мідь, лиття.
5. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 4463.
На три свічники. ХІХ ст. Знайдено: с. Циблі Переяслав-Хмельницький район 

Київська область.
Метал, лиття.
6. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 4716.
У формі пасхального яйця-писанки. Іконографічне зображення Матері Божої. ХІХ ст. 

Знайдено: с. Ташань Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Фарфор, фарби, позолота, полива, відлив у формі, розпис. 
7. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 4750.
Поч. ХХ ст. Знайдено: с. Студеники Переяслав-Хмельницький район Київська 

область.
Метал, карбування.
8. Підсвічник. Інв. ПХІМ - № 4798.
Орнаментований. ХІХ ст. Знайдено: с. Виповзки Переяслав-Хмельницький район 

Київська область.
Скло, гранування, видування.
9. Підсвічник. К-342.
На дві свічки, з вушком. Автор Падалка П.Я. 1969 р. м. Київ.
Глина, формування на гончарному крузі, ліплення.
10. Підсвічник. К-602.
Темно-коричневий з опуклим зображенням чоловіка з книгою. 
Автор Федчук Н. 1970 р. м. Львів.
Глина, ангоби, полива, формування на гончарному крузі, ліплення, розпис.
11. Підсвічник. К-603 (1-2).
Орнаментовані геометрично-рослинним орнаментом коричнево-зеленого кольору. 

м. Косів. сер. ХХ ст.
Глина, ангоби, полива, формування на гончарному крузі, ліплення, розпис.
12. Підсвічник. К-1082.
На п’ять «гнізд». Автор Павловський М.А. 70-ті роки ХХ ст. м. Львів. 
Скло, видування.
13. Підсвічник. Е-1251(1-2).
Орнаментований. ІІ пол. ХХ ст. Знайдено: с. Глузьке Макарівський район Київська 

область.
Латунь, посріблення, карбування, лиття.
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14. Підсвічник. Е-2019.
На підставці клеймо. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Метал, карбування, лиття.
15. Підсвічник. Е-2193.
ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Бронза, карбування, лиття.
16. Підсвічник. Е-2265.
ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Мідь, карбування, лиття.
17. Підсвічник. Е-2433 (1-2).
З ручкою, на чорній кам’яній підставці. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Латунь, камінь виробу, карбування, лиття.
18. Підсвічник. Е-2448.
Орнаментований. На підставці-клеймо. Поч. ХХ ст. Варшава. Знайдено: 

м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Мельхіор, карбування, гравіювання, лиття.
19. Підсвічник. Е-2605.
Кін. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, карбування, лиття.
20. Підсвічник. Е-2616.
На підставці у формі конуса. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Метал, карбування, кування.
21. Підсвічник. Е-3024.
Орнаментований. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Бронза, карбування, гравірування, лиття. 
22. Підсвічник. Е-3247.
ХІХ ст. Знайдено: с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Мідь, карбування, лиття.
23. Підсвічник. Е-3348.
Орнаментований, на підставці у формі конуса. Кін. ХІХ ст. Знайдено: с. Безсали 

Лохвицький район Полтавська область.
Метал, карбування, лиття.
24. Підсвічник. Е-3468.
На дві свічки. І пол. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, кування.
25. Підсвічник. Е-3469.
Має свічкотримач. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, лиття.
26. Підсвічник. Е-3534.
Кін. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Метал, лиття.
27. Підсвічник. Е-3575.
У формі чашечки. Кін. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Дерево, вирізування.
28. Підсвічник. Е-3751.
Кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Знайдено:с. Підварки Переяславщина. 
Латунь, лиття.
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29. Підсвічник. Е-3758 (1-2).
Орнаментовані. Поч. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Метал, карбування, лиття.
30. Підсвічник. Е-3930.
На підставці з ручкою. ХХ ст. Знайдено: Трубайлівка Переяславщина.
Дерево, вирізування, виточування.
31. Підсвічник. Е-3932.
Орнаментований. ХІХ ст. Автор невідомий. Знайдено: Трубайлівка Переяславщина. 
Дерево, вирізування.
ІІІ. Хрести.
1. Хрест. Е-87.
Автор Вересоцький М. 1924 р. Знайдено: с. В’юнище Переяславщина.
Дерево, різьблення.
2. Хрест. Е-176.
Із зображенням Розп’яття Ісуса Христа. Покритий чорною фарбою. Кін. ХІХ ст. 

Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська область.
Чавун, фарба, лак, лиття.
3. Хрест. Е-1245.
Із зображенням Розп’яття Ісуса Христа. На підставці. Кін. ХІХ ст. Знайдено: 

с. Глузьке Макарівський район Київська область.
Дерево, фарби, різьблення.
4. Хрест. Е-2385. 
Із зображенням Розп’яття (розпис) та двоголового орла (різьблення). Поч. ХХ ст. 

Знайдено: с. Гречаники Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Дерево, фарби, різьблення.
5. Хрест. Е-3128.
Із зображенням Розп’яття Ісуса Христа. Орнаментований синьою та білою емаллю. 

ХІХ ст. Знайдено: с. Вишневе Лохвицький район Полтавська область.
Мідь, емаль, гравіювання, карбування, лиття.
6. Хрест. Е-3940.
Із зображенням Розп’яття Ісуса Христа. На звороті текст на старослов’янській мові. 

Сер. ХІХ ст. Росія. Знайдено: передано з митниці. 
Бронза, гравіювання, карбування, лиття.
7. Хрест. Е-3941.
З іконографічними зображеннями на чільній стороні: Розп’яття, Матір Божа, Марфа, 

апостол Іоанн Богослов, мученик Лонгін. На звороті рослинний орнамент. ХІХ ст. Росія. 
Знайдено: передано з митниці.

Бронза, гравіювання, карбування, лиття.
8. Хрест. Е-4025.
З прикріпленим Розп’яттям Ісуса Христа. ХХ ст. Знайдено: м. Переяслав-

Хмельницький Київська область.
Метал, карбування, лиття.
9. Хрест. Е-4056.
Із зображенням Розп’яття Ісуса Христа. На звороті текст на старослов’янській мові. 

ХХ ст. СРСР. Знайдено:передано з  митниці.
Метал, карбування, лиття.
10. Хрест. Е-4254.
Прикрашений металевими бляшками у вигляді чотирьохпелюсткової квітки-хреста. 

Автор С. Мірошніченко м. Переяслав-Хмельницький. 1999 р.
Дерево, метал, різьблення.
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11. Хрест. Е-4443.
Із зображенням Розп’яття Ісуса Христа. Покритий коричневою фарбою. Україна, 

1990-і рр.
Гіпс, олійні фарби, лак, формування.
ІV. Кадило.
1. Кадило. К-777.
З хрестом на кришці та ланцюжками. ХІХ ст. Знайдено: с. Глузьке Макарівський 

район Київська область.
Метал, карбування.
2. Кадило. Е-3759.
З ланцюжками. Кін. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький Київська 

область.
Метал, карбування.
V. Кадильниці – куришки. 
1. Кадильниця – куришка. К-259.
З червоної глини, з вушком і чотирма отворами. Автор П.Н. Зозуля. 1920 р. 

с. Хомутець Миргородський район Полтавська область
Глина, полива, формування на гончарному крузі, ліплення.
2. Кадильниця – куришка. К-348.
Полива рожево-зелена. Автор Я.І. Падалка. 1969 р. м. Київ.
Глина, полива, формування на гончарному крузі.
3. Кадильниця – куришка (кація). Е-3041.
З вушком та отворами на кришці. Поч. ХХ ст. Знайдено: с. Лелюхівка 

Новосанжарський район Полтавська область.
Глина, полива, формування на гончарному крузі, ліплення.
VІ. Дарохранильниці.
1. Дарохранильниця. Інв. ПХІМ - № 4131.
Ковчегоподібної форми. На чільній стороні зображення іконографічних сцен: 

хресний шлях Ісуса Христа на Голгофу та розп’яття Ісуса Христа. ХІХ ст. Знайдено: 
с. Антоновка Варвинський район Чернігівська область. 

Латунь, гравіювання, карбування, лиття.
2. Дарохранильниця. ТЗ-213
У вигляді башти-церкви. Орнаментована. На чільній стороні дверцята у формі 

Царських Врат із зображеннями Богородиці та св. Архангела Гавриїла. На бічних стінках 
іконографічні зображення: «Моління про чашу» та «Останній суд над Христом». І пол. 
ХІХ ст. Знайдено: с. Лукаші Баришівський район Київська область. 

Метал, емаль, гравіювання, карбування, лиття.
VІІ. Потир.
1. Потир. Е-3471.
Чашоподібної форми, на підставці з фігурною ніжкою. ХІХ ст. Знайдено: с. Андруші 

Переяслав-Хмельницький район Київська область. 
Метал, карбування, лиття.
VІІІ. Ложечка для причастя.
1. Лжиця. Е-1225.
Металева з хрестом на кінці ручки. На звороті клеймо. Кін. ХІХ ст. Знайдено: 

с. Глузьке Макарівського району Київської області.
Срібло, гравіювання, штампування, лиття.
ІХ. Ковшик.
1. Ковшик. ТЗ-213-а
З написом по колу. ХІХ ст. На дні клеймо. Знайдено: с. Лукаші Баришівський район 

Київська область.
Срібло, гравіювання, штампування, лиття.
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Х. Печатка для проспор. 
1. Печатка для проспор. Е-3424
Чотирикутна з ручкою. Із зображенням хреста. Поч. ХХ ст. Знайдено: с.Улянівка 

Переяслав-Хмельницький район Київська область.
Дерево, різьблення.
ХІ. Купель церковна.
1. Купель. Е-180.
У вигляді чаші з двома ручками. ХІХ ст. Знайдено: м. Переяслав-Хмельницький 

Київська область.
Мідь, кування, лиття.
ХІІ. Свічкарня.
Свічкарня. К-210.
У формі глечика з двома «вушками». Автор К.А. Виволько. Кін. ХІХ ст. с. Хомутець 

Миргородський район Полтавська область.
Глина, формування на гончарному крузі, ліплення.
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Рис. 1. Дарохранильниця. ПХІМ – 4131. ХІХ ст. 
с. Антоновка Варвинський район Чернігівська область.

Рис. 2. Хрест Розп’яття. Е–3941. ХІХ ст. Росія.
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УДК 726.825.(477.47)
Олена Жам

(м. Переяслав-Хмельницький)

НАДМОГИЛЬНІ ХРЕСТИ З ПІСКОВИКУ НА ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ 
ЯРМАРКОВОМУ КЛАДОВИЩІ В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

У статті подається узагальнена характеристика  надмогильних хрестів ХІХ– 1-ї пол. ХХ ст. із 
каменя пісковику загальноміського Ярмаркового кладовища Переяслава-Хмельницького.

Ключові слова: надмогильний хрест, могила, міське кладовище, пісковик.

Здавна відомий звичай позначати місце останнього пристанища людини. На 
християнських кладовищах для вшанування пам’яті про небіжчиків на могилах 
встановлювали надмогильні плити, хрести, влаштовували склепи. Хрест як надмогильний 
знак з’явився в поховальному обряді у ІV ст., коли Костянтином Великим був встановлений 
християнський тип поховання. Християнські норми атрибутики в обрядову систему 
впроваджувалися повільно, тому надмогильним знаком, обов’язковим для християнина, 
хрест став лише ймовірно у ХІV–ХV ст. До того використовувались надмогильні плити із 
рельєфним зображенням хреста [11, с. 10]. 

Науковцями вже давно усвідомлена важливість вивчення та опису кладовищ 
у сукупності із надмогильними знаками, оскільки вони є пам’ятками, які несуть у собі 
культурологічний код та людську пам’ять. Надмогильні знаки є невід’ємною частиною 
історичного розвитку суспільства, своєрідним біографічним та генеалогічним джерелом 
вивчення історії. Вони не тільки увічнюють пам’ять людей, але й залишають своєрідний 
зріз біографічних відомостей про долі різних верств населення: від видатних діячів до 
пересічних городян чи селян.

На території Переяслава-Хмельницького найбільше старовинних надмогильних 
знаків і, зокрема, кам’яних хрестів на найстарішому в місті загальноміському Ярмарковому 
кладовищі (є ще: Альтицьке, Підварське та Каранське). Кладовище розташоване у 
природному середовищі, на останцевому підвищенні в ур. Ярмарківщина, на ділянці 
округлої форми, з пологим рельєфом, на місці давньоруського могильника.  Активно 
використовувалось у ХVІІІ–ХІХ ст. і продовжує використовуватися по сьогоднішній день. 
У ХVІІ–ХVІІІ ст. знаходилось окремо від міста на певній віддалі. Нині входить у межі 
міста, обмежується вул. Паризької Комуни, Польовою та Шкільною. З топографічних 
описів Малоросійської губернії кінця ХVІІІ ст. відомо, що на цьому кладовищі стояла 
дерев’яна церква Страшного Суду, яку у 1842 р., очевидно, замінила дерев’яна церква 
Св. Хоми, що належала до причту міської Успенської церкви [7, с. 84]. Надмогильні 
пізньосередньовічні знаки з цього кладовища в своїй більшості були дерев’яними, тому не 
збереглися до нашого часу (на сьогодні виявлений лише один). Давні кам’яні хрести, які й 
сьогодні можна побачити, датуються за написами та формою ХІХ – 1-ю пол. ХХ ст.

Кам’яні надмогильні хрести некрополів Переяслава-Хмельницького досі не були ще 
предметом спеціальних досліджень. Не визначене їх датування, розташування, не з’ясовані 
їх типи і місце видобутку матеріалу, не встановлені особи, на чиїх могилах розміщені 
надгробки. Лише окремі публікації побіжно стосувалися цієї тематики переважно в тій 
частині, що стосувалася історії виникнення Ярмаркового кладовища. Зокрема, це праці 
О. Юрченка та О. Коломійця [7, 2, 3]. Загальні відомості про надмогильні реліктові знаки 
Середньої Наддніпрянщини знаходимо в роботах М. Товкайла [5, 6].

Дане дослідження має на меті продовжити вивчення надгробків некрополів 
Переяслава-Хмельницького. Основна мета автора, привернути увагу дослідників до давніх 
кам’яних надмогильних хрестів як важливого джерела вивчення історії міста. Прагнення 
залишити відомості про них зумовлено тенденцією до швидкої руйнації цих пам’яток під 
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впливом природних і антропогенних факторів. Отож, мета даної роботи – дати опис та 
узагальнену характеристику надмогильним хрестам Ярмаркового кладовища. 

Під час проведення дослідження, автором були проведені натурні обстеження 
кладовища, зроблені детальні описи, обміри та фото-фіксація могил з хрестами із пісковику,  
що збереглися на цьому кладовищі. На жаль, не всі поховання можна атрибутувати, написи 
на більшості могил неможливо ідентифікувати, частина хрестів збереглася фрагментарно.

Загалом виявлено, обстежено, зафіксовано на схематичній карті і систематизовано 
на основі відповідних типологічних схем 169 кам’яних  хрестів із пісковику.

Абсолютна більшість старовинних кам’яних хрестів, що збереглися на території 
Ярмаркового кладовища, мають, без сумніву, християнський характер. Вони однотипні 
за функціональним призначенням – надмогильні. Їх форма завжди сприймається як 
відображення християнського символу – хреста.

Розташування могил із хрестами не має певної системи. Найбільша кількість хрестів 
збереглась у центральній частині, розташованій обабіч основної стежки Ярмаркового 
некрополя, що веде від центрального входу, та праворуч від неї. Відомо, що саме в 
цій частині кладовища знаходилася церква Св. Хоми. До сьогодні на місці ймовірного 
розташування церкви стоїть позначальний дерев’яний хрест і планується будівництво 
каплиці. Забігаючи наперед, зазначимо, що самі поблизу цього місця виявлено найбільшу 
кількість поховань священнослужителів. 

Переважна більшість надмогильних хрестів є індивідуальними – увічнюють 
пам’ять однієї особи. Колективних захоронень, позначених хрестами,  виявлено 8: «Макар 
Алексеевич Шидловский. 1866–1926 и жена Елизавета 1870–1956.», «Карпенко Аким 
Дмитриевич 1870–1918 р. Ольга Станиславовна 1880–1955…», «Упокоение диакона Иоанна 
1872 года июня 11 дня и жены его Дарии 1889 сентября 17 дня….», «Под сим крестом 
покоится прах рабов божьих Трофима Любченко и жены Ирины. Р. 1847 г. Жена р. 1855 г. 
Ум. 1903 г…», «Здесь покоятся Николай Филипович Кучер. Умер на 42 г. ж. и Анна 
Арсеньевна умерла на 84 г. ж.», «В.Д. по прах священника Иоанна Прохоровича и жены его 
Агрофены», «Здесь покоится прахь раба божия Михаила Гавриловича Билецкаго. Родился 
1872 г. умер 1862 г. и жена его Марфа Ивановна. Родилась 1841 г. умерла 1896 г…», 
«Протоирей Феодорь и Матрона Дзюбледскієско…». Можливо, колективних захоронень 
на кладовищі більше, проте встановити це складно. Лише на 81 із 169 надмогильних 
хрестів можна виявити присутність надписів (на 9 з них надписи повністю не читабельні). 
Прочитати весь текст вдається рідко – камінь викришився. Епітафії, які уціліли відносяться 
до 2-ї пол. ХІХ– 1-ї пол. ХХ ст. 

Згідно епітафій, із 81 хреста з надписами, 24 встановленні на жіночих похованнях, 
48 – на чоловічих, 8, як було зазначено вище, на колективних, 1 на дитячому (купецький 
син Степан Степанович Анісімов, 10.12.1890–12.02.1898 рр.)

Велику групу кам’яних хрестів становлять надгробки над могилами 
священнослужителів – 6 одиниць: священик Іоан Куделя (1884–1965 рр.), священик Іоан 
Прохорович з дружиною Агрофеною, священик Петро Калінович, диякон Іоан (помер 
11.06.1872 р.) з дружиною Дарією, протоієрей Феодор Дзюбледскієско з дружиною 
Матроною, дружина священика Єфросинія Горонович (померла 30.07.1856 р.), дружина 
священика Іоана (померла 18.09.1838 р.).

Зустрічаються групові поховання родичів в одному місці, наприклад, Костенки, 
Кононенки, Карпенки, Покотило, Палатні, Анісімові, Лебедевич-Драєвські. Найбільше 
ж надмогильних хрестів родини Холодних: Іван Макарович Холодний (1899–1912 рр.), 
Михаіл Холодний (1840–11.02.1859 рр.), Ольга Холодна (померла 15.05.1849 р.), Василій 
і Єфросинія Холодні (1903 р.). Відчувається, що перші три хрести Холодних виконані 
одним майстром, в них однакові форма, розміри, шрифт і графічний малюнок (схематичне 
зображення одно-купольної церкви із хрестом). Краєзнавець О.Р. Коломієць припускає, що 
ці хрести міг виготовити Іван Макарович Холодний [9].
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Написи виконані мішаною (церковно-словянською і українською) мовою, часто 
безграмотні, розміщенні асиметрично, переважно на лицьовій стороні, рідше на лицевій 
і тильній відразу,  на одному хресті на бічній стороні, часті розриви слів і переноси в 
інший рядок. Букви скорописні, зрідка уставні. Часто зустрічається криптонім «ЗП» («здесь 
погребен»), зрідка «УНА» («умер на.. году жизни»), один раз «В.Д.» на могилі священика 
Іоанна Прохоровича. Цікавий, але незрозумілий криптонім, міститься на надмогильному 
хресті Матрони Прокофьєвни Костенко (померла 1912 р.) – «АВГЗД».  Більшість надписів 
починається словами: «Здесь погребено тело…», «Здесь покотися прах….», «На сем 
мести покотися…», «Под сим крестом прах…». Надписи на …. Хрестах починаються 
відразу прізвищем. Закінчення епітафій типове: «Мир праху твоєму…», «Да будет вечная 
пам’ять…». Дуже рідко написи на хрестах, крім імені і дати смерті, несуть у собі додаткову 
інформацію про фах, стан, вік і т.п. Наприклад, згідно епітафій на надмогильних хрестах, на 
Ярмарковому кладовищі знайшли останнє пристанище: міщанин Федір Іванович Крепенко 
(помер 1877 р. на 78 році життя), купець Сергій Антонович Леонтович, фельдшер Конон 
Семенович Бездольний (18 березня 1853–4 березня 1901 рр.), дружина купця Анісімова 
Ірина Михайлівна, купецький син Степан Степанович Анісімов, губернський секретар 
Петро Яковлевич Кондратьєв (1808–1889), дружина губернського секретаря Марія Астровна 
Поліпенкова (1832–1896 рр.), дружина губернського секретаря Марія Акимівна Кондратьєва 
(1813–1884 рр.), капітан Андрій Даценко (1821–1886 рр.). Священику Преображенської 
церкви Петру Каліновичу, що помер у 1870 р. на 49 році життя, хрест поставив у 1895 р. 
(через 25 років по смерті) підполковник, ісправник Олександр Калінович. Фах кількох 
заборонених встановлено не за надписами, а за документальними джерелами. Наприклад, 
відомо, що Міщенко Юрій Іванович (1866–1940 рр.), похований на центральному вході 
на кладовище, один із шанованих у Переяславі гімназійних вчителів, викладав українську 
та російську мови й літературу [3, с. 3]. Кам’яний хрест на могилі Івана Макаровича 
Холодного (1899–1912 рр.) особисто виготовив і встановив син Петро Іванович Холодний – 
відомий український художник, громадський діяч, міністр освіти Української Народної 
Республіки [9].

Деякі епітафії вирізняються оригінальністю, драматичністю написів. Наприклад: 
«Здесь погребено тело рабы божией Наталии Васильевны Бутниковой. Ск. 23 марта 1911 г. 
на 39 году отроду. Помяни Господи душу ее во царствии небесном. Спи и почивай тихим 
сном, когда трубный слас разбудит нас». Дві схожі епітафії зафіксовані на хрестах в 
різних частинах кладовища: «Прохожий остановись. Я был то, что ты, а ты будешь то, 
что теперь я». Один хрест встановлений на могилі особи жіночої статі, інший – чоловічої 
(прізвище нерозбірливе). Цікаво, що нащадкам, котрі встановлювали хрест згаданому 
чоловіку, так хотілося привернути увагу до надпису, що його помістили на лицьовій 
стороні, а прізвище померлого викарбували на вузькій бічній стороні. Між іншим, 
це єдиний на кладовищі хрест із надписами на бічній стороні надмогильного хреста. 
Ідентифікувати більш детально надписи на хрестах без скрупульозного очистки і розкопки 
нижньої частини, де також містяться надписи, не можливо.

Якщо говорити про орнаментацію надмогильних хрестів Ярмаркового кладовища 
то вона надзвичайно скромна  або ж повністю відсутня, що є характерною рисою 
кам’яних надгробків Наддніпрянщини. Декор геометричний – символи хреста, сонця, 
сонця або хреста в колі. Найчастіше зустрічається простий грецький хрест. Серед графем 
привертає увагу рельєфне зображення церкви на надмогильних хрестах Холодних. Вчені-
меморіалісти  відносять таке зображення до нетипових образних символів надмогильних 
знаків. Його поява тут, напевно, зумовлена прагненням людини зримо засвідчити, що 
церква є місцем, де вона реалізує свою духовну потребу єднання з Богом. Зображення 
храму в народі це перш за все символ Божого Дому, без якого неможливе земне й 
потойбічне життя християнина [11, с. 249]. До рідкісних надмогильних символів 
відноситься зображення спіралі. На Ярмарковому кладовищі є один кам’яний хрест із 
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таким зображенням – на могилі Мотрони Прокофьєвни Костенко.  Кінці спіралі мають 
форму овальних виступів, на середньому з яких – подоба голівки ангела, на бічних – 
рельєфні спіралі. Вони розміщені дзеркально, а їх завитки обриваються у нижній частині. 
У символіці спіраль асоціюється зі знаком хреста як символу сонця і безупинністю 
часу (Мат. 27:45, Лук. 23:44) [11, с. 223]. До нечасто вживаних відноситься також 
зображення 4-пелюсткової розети, обведеної колом. Відомий дослідник поч. ХХ ст. 
українських надмогильних знаків К. Широцький вважав, що це образ небесного раю. 
В дохристиянських віруваннях розета символ сонця. А в християнській релігії образ сонця 
пов’язаний із розп’яттям Ісуса Христа – перед його смертю на хресті сонце на декілька 
годин затьмарилося [11, с. 211]. Хрест із таким зображенням на кладовищі один. На жаль 
атрибутувати хрест не вдалося – надписи прочитати не можливо. Один надмогильний 
хрест із зображенням субмальтійського лапчастого хреста, датований 10 квітнем 1876 р., 
інший текст прочитати не вдалося. До найбільш вживаних зображень (5 шт.) на кам’яних 
хрестах Ярмаркового кладовища слід віднести простий контурний хрест і контурний 
хрест на підвищенні (символ Голгофи) трикутної, прямокутної та куполоподібної форми. 
Загальне значення мотиву хреста у християнському мистецтві добре відоме. У ранньому 
періоді (ІІІ–ІУ ст.) він був знаком спасіння, але пізніше, у У ст., під впливом літургійної 
практики, хрест постає символом надії на майбутнє воскресіння всіх вірних [5, с. 53]. За 
давніми віруваннями під час другого пришестя Спасителя над кожною могилою просяє 
дивним світлом хрест. Це світло буде чудесним знаком воскресіння і преображення для 
спочилих. Тому позбавлення людини хреста розумілося, як позбавлення на майбутнє 
воскресіння. Середні розміри такого зображення 20 на 15 см, ширина 2–3 см. Часто 
розміщений в центрі надмогильного знаку так, що текст епітафії обтікає його. Виконане 
зображення простим заглибленням на 1–1,5 см. Найбільше серед графічних зображень – 
хрестів, виконаних вузенькою рельєфною лінією, чи просто намальованих фарбою. 
Такі зображення знаходяться виключно на початку епітафії. На трьох хрестах, в центрі, 
виконано способом заглиблення прямокутники, два з яких поділені на чотири вертикальні 
сектори. Автору, на жаль, не вдалося з’ясувати походження цього зображення.

Переходячи до питання типологізації хрестів Ярмаркового кладовища, слід 
відмітити його складність. У сучасній ставрографії (спеціальна історична дисципліна, яка 
вивчає історію і символіку хреста) не існує універсальної класифікації хрестів. Окремі 
вчені робили спроби розробити класифікацію хрестів княжих, козацьких, окремого 
регіону чи певного некрополя.  Сучасний стан цієї проблеми такий, що кожен вчений 
називає певний тип хреста так, як вважає за потрібне, в результаті це поглиблює хаос 
у типології хрестів. Першим спробував систематизувати українські хрести у 1908 р. 
К. Широцький у праці «Надгробні хрести на Україні». Його класифікація досі вважається 
базовою, хоча побудована на основі даних, зібраних переважно на Поділлі. Дослідник 
виділяє 4 основних види хрестів: трьох кінцевий, прямий чотирьох-кінцевий, скісний та 
шести-восьми кінцевий. Для хрестів Ярмаркового кладовища характерні перші два види: 
прямий чотирьох-кінцевий, створений перехрещенням двох поперечників під прямим 
кутом, і трьох-кінцевий (антонівський) – такий, що складається з двох поперечників, які 
перетинаються не посередині, а зверху. У 1995 р. науковці Р. Шувалов та І. Сапожніков 
розробили універсальну типологізацію кам’яних хрестів України. Вчені виділили 176 видів 
хрестів і стел, розділили їх на 12 груп. В основу класифікації покладено форма основ, 
пропорції рамен, наявність конструктивних деталей. Для Ярмаркового некрополя згідно 
цієї класифікації характерні наступні 5 форм хрестів:

 «Грецький» хрест (19 шт.). Утворюється схрещенням прямокутних або 
квадратних рамен, що перетинаються під прямим кутом. Основна ознака хреста – рівність 
рамен. Догматично це означає заклик до Христа усіх чотирьох сторін світу. Серед хрестів 
грецького типу зустрічаються ускладнені – чотирьох-кінцевий із загостреним верхом 
(2 шт.), заокругленими раменами, з колом у центрі хреста.
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 «Розширений» хрест (72 шт.) До його виникнення призводить незначне 
розширення рамен «грецького» хреста у різні боки. Виділяють підвиди: з невеликим 
розширенням, з великим розширенням, з нерівномірним розширенням, розширені із 
закінченням у вигляді трапеції або трикутника. Відомо, що найбільш складно обробляти в 
каменя криволінійні поверхні.

 «Трилистий» хрест (2 шт.). Рамена цього хреста закінчуються трьома 
відгалуженнями листової форми.

 «Круглий» хрест (53 шт.). Характеризується наявністю заокруглених рамен.
 «Подвійний» (22 шт.).  хрест є результатом накладання один на один хрестів 

різних типів (найчастіше розширеного і грецького).
Окрім цього, всі надмогильні хрести можна поділити на два види: хрести з колом і 

без кола. На Ярмарковому кладовищі більшість надмогильних хрестів (82 із 169 шт.) мають 
на середохресті коло різних діаметрів. Добре відомо, що сам по собі хрест як сакральний 
символ з’явився за довго до появи християнства і спершу пов’язувався з ідеєю чотирьох 
сторін і точки, що їх поєднує – центра. Згодом центр пов’язується із символом сонця, 
яке означало вічне життя (в пізніших хрестах спостерігається розходженням з центру 
променів). 

Абсолютна більшість хрестів досліджуваного некрополя характеризується середніми 
розмірами: 94 хрести висотою від 1 до 1,5 м,  53 хрести від 1,5 до 2 м, 17 хрестів в 
межах 0,5 м-1 м. Хрестів заввишки понад 2 м лише 5 шт. (найвищий серед них 2,08 м 
у наземній частині). За формою хрести  прості – відмінні лише за формою кінців – 
чотириконечні, з рівними, розширеними, злегка стесаними кутами, повністю заокругленими 
або трапецевидними кінцями. Всі вони чотириконечні, позбавлені додаткових пластичних 
елементів. Лише на двох є таблички з епітафіями пізнішого часу. На окремих хрестах є 
по чотири отвори на середохресті – певно місця кріплень табличок. Важко зустріти два 
хрести абсолютно схожі за формою. Лише зрідка трапляються подібні хрести. Можна 
бути впевненим, що вони створені приблизно в один і той самий час, одним  майстром, 
належать родичам, здебільшого розміщені поруч.

Вражають досить масивні пропорції надмогильних хрестів. Більшість пам’ятників в 
наземній частині являють собою плиту завтовшки 10-24 см, яка розширюється до низу аж 
до 40 см. Розширення в нижній частині мало практичне значення – надавало пам’ятнику 
більшої стійкості, адже хрест закопували безпосередньо в землю без спеціальних плит (у 
деяких хрестів перед переходом в підземну частину є чіткий виступ із заокругленим кутом). 
Між іншим хрестів із розширеною нижньою частиною таких, що сильно похилилися чи 
впали, не виявлено жодного. Один лише лежав, та, очевидно, був спеціально викопаний. 
Саме по ньому, точніше по його нижній частині, темнішого кольору, вдалося з’ясувати 
приблизну глибину, на яку закопувався хрест – 28 см. (розміри цього хреста: висота – 
1,12 м, ширина – 0,66 м, товщина – 0,21 м). Ми не наважилися розкопувати нижню 
частину інших надмогильних хрестів, щоб встановити на яку глибину закопані вони. 

Щодо характеристик матеріалу, з якого виготовлені кам’яні надмогильні хрести 
Ярмаркового кладовища то вони наступні. Хрести виготовлені досить професійно із 
цільновисіченої брили каменя пісковика, найймовірніше місцевого походження.

Пісковик – натуральний камінь, гірської породи, осадочного походження, 
складається із часточок кварцу, які зв’язуються між собою при допомозі інших 
мінералів, таких як кремнезем і карбонат. За мінеральним складом, фізико-механічними 
властивостями дещо поступається граніту і кварциту. Це камінь середньої твердості, 
хоча є і щільні його різновиди, які не поступаються за твердістю гранітам. За розміром 
піщинок пісковик розподіляється на дрібнозернистий (0,1-0,25 мм), середньозернистий 
(0,25-0,5 мм), крупнозернистий (0,5 мм). Необроблений пісковик зветься дикун, плитняк, 
плашка, пластун. За типом обробки розподіляється на пісковик різаний і калений. За 
складом поділяють на: кварцові, кварцово-польовошпатові, кварцово-глауконітові, глинисті, 
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вапнисті, гіпсоносні. Може бути різного кольору, але переважає сірий, жовтувато-сірий 
або білий, рідше червонуватий. Хрести на досліджуваному цвинтарі різних відтінків 
сірого кольору. Має вогнетривкість 1700 С. Найбільші родовища пісковику в Україні 
зосереджені в зонах передових прогинів геосинкліналей. Потужні пласти датуються 
докембрійською і палеозойською ерою. В давні часи найбільш відомим був пісковик з-під 
Теребовлі Тернопільської області, його експортували навіть до Китаю. З поміж інших 
відомих осередків  поширення пісковику, повідомляє «Мала гірнича енциклопедія» були: 
Наддніпрянщина (трахтемирівські, глухівські), Донбас, Поділля, Волинь, Карпати. До добре 
відомих відносилися канівські пісковики. Їх розробляли ще у Х–ХІІІ ст. [4]. Енциклопедія 
Брокгауза та Ефрона називала найкращим жорновим, а відповідно і надмогильним каменем, 
«київський піщаник» [1, с. 896]. 

Ломка каменя здійснювався двома способами – відкритим та підземним (шахтовим). 
У місцях, де камінь виходив на поверхню у вигляді скель, а також вздовж берегів рік 
його розробляли розкритим способом, підземних штолень не будували, а робили невеликі 
вирубки. Цей спосіб був значно легшим і не потребував великої кількості робітників. 
У кам’яній стелі в кількох місцях робили отвори, в які згодом вставляли дерев’яні кілки. 
Потім камінь знизу підігрівали вогнем. Він розігрівався і лопався в місцях, де знаходилися 
кілки. Щоб спрямувати напрямок розколу каменю по дерев’яних кілках вдаряли молотами. 
Підземний спосіб добування каменю був значно важчим. Копальня (штольня) мали чим 
відрізнялася від вугільної шахти. Це були досить заглиблені (на 50-100 м) проходи (прямі 
або звивисті) шириною від 1 до 2 м і висотою від 1,5 до 2 і більше метрів, так щоб могла 
пройти людина. Стеля штолень кріпилася деревяними брусками, під які підбивалися круглі 
дубові стояки, які не дозволяли брускам просідати. В результаті розробляння копалень 
утворювалися ями-ніші завдовжки 10 сажень (1 сажень – 2,13 м) і 4 завширки і глибиною 
3 саж.  Технічно процес  відбувався у кілька етапів. На першому каменярі із кам’яної 
товщі вирубали заготовки, використовуючи найпростіші, примітивні знаряддя: молоти, 
кайла, металеві і дерев’яні клини. Прямо в підземеллі заготовці надавали округлої форми 
і заданої товщини, а потім викочували її на поверхню. В ході роботи залишалося чимало 
«відходів» (пісок, уламки каменя). Пісок  тачкою вивозили і зсипали так, щоб він не 
заважав, а великі шматки каменю відкладали окремо. Згодом заготовки і шматки каменю 
доставляли до майстерень, які знаходилися у навколишніх населених пунктах, де вони 
оброблялися начисто.

Каменярство і, зокрема, хрещатництво, було добре розвинуте на Переяславщині. 
Це було зумовлене покладами необхідних матеріалів. «Починаючи від Трахтемирова і до 
Канева» – згадував Л. Похилевич у своїх «Сказаниях о населенних местностях Киевской 
губернии» –  «протягом тридцяти п’яти кілометрів, гори насунулись до самого Дніпра. 
Правобережні пагорби, що набувають характеру справжніх тектонічних гір, сягають 
тут найбільшої висоти. В деяких місцях й над ближнім гірським пасмом височать 
одне за другим подальші пасма гір. Це, начебто, далекі Карпати. Цей берег вважається 
наймальовничішим місцем на Дніпрі. Як на високій горі, так і на сусідніх з нею пагорбах 
Трахтемирова стоять кам’яні, грубо обтесані хрести, поставлені невідомо у які часи. Висота 
їх до 3 аршин. Біля них знаходяться на різних відстанях камені, на яких висічені хрести. Ці 
хрести і камені, розкидані по пагорбах, народ відносить до незапам’ятних часів» [8, с. 467]. 
Далі Л. Похилевич згадує інші села, в яких були поклади пісковика. Це Монастирок – 
село над Дніпром за 3 версти нижче Трактомирова. Поблизу села знаходилися урочища: 
Городок-гора, Маркова-гора, Здихальня-гора, яр-Пугачка. За 3 версти нижче Монастирка і 
за 8 верст від Переяслава с. Зарубинці:  «На берегу Днепра, близ деревни, попадаются 
камни с отпечатками раковин такой породы, которой ныне в Днепре не находится». 
За 6 верст нижче Зарубенець в місцевості гористій і лісистій с. Григорів. В цих краях 
знаходилось також с. Піщаники, що отримало свою назву в зв’язку із багатими покладами 
каменя пісковика. До 1842 р. належало генерал-майору Полиньову. Згодом половина села 



101

Збірник наукових статей. Випуск 7 (9), 2014

належала Вікентію Осиповичу Волянському, а половина – ротмистру Болеславу Осиповичу 
Скиргелло [8, с. 468].

Описана Похилевичем територія є унікальною за геологічною будовою складовою 
частиною східної підвищеної околиці Придніпровської височини. Це підвищення з гляціо-
тектонічними дислокаціями на юрсько-крейдовій основі. Потужність лесовидних суглинків 
1-6 м. Під ними, на глибині 4–5 аршин знаходяться поклади пісковику (місцями виходять 
на поверхню). Щоб дістатися до каменя, необхідно зняти верхній шар глини, зняти верхній 
шар пісковику, непридатного для використання через м’якість. Лише тоді буде ярус каменя  
завтовшки 3–4 аршина. Глибше камінь не брали, через те, що копальні наповнювалися 
водою. Витягували кам’яні брили з кар’єру кіньми. Підводами доправляли до Дніпра. 
Звідти човнами доправляли заготовки до каменерізних майстерень, де вже  «рубали» хрести 
та виготовляли жорна. Майстер, котрий спеціалізувався на виготовленні надмогильних 
хрестів звався «хрещатник». Та, очевидно, чіткої спеціалізації не було: майстер, який якій 
міг обробляти камінь, вільно виготовляв з нього будь-які вироби. 

Обробка кілька тонної глиби, нанесення на неї букв, зображень було складною 
роботою. Розміри, форма хрестів залежали від кам’яної заготовки і бажання замовника. 
Замовлення надходили із навколишніх територій, де вже склалися локальні традиції і 
мистецькі вподобання. Поступово складалося кілька варіантів видового і художнього 
оформлення хрестів. У кожного майстра були ескізи пам’ятників. Очевидно, за цими 
зразками здійснювалися замовлення, часом із відхиленнями через особливості матеріалу і 
побажань замовника.

Як детально організовувався процес видобутку каменя і виготовлення надгробків на 
Переяславщині не відомо. Та, певно, всюди в Україні він виглядав більш-менш однаково. 
Маємо детальний опис виготовлення надмогильних хрестів у с. Кам’янка Острожського 
по-ту Волинської губ. у сер. ХІХ ст. єврей з м. Острог взяв в оренду в цьому селі 
ставок з млином і каменоломню площею близько ½ десятини. Найняв двох майстрів для 
виготовлення надмогильних знаків, яким платив від виробітку. Для  заготовки плит для 
майстрів наймав місцевих селян. Робітникові, який добував камінь, платили 15 копійок 
за заготовку 13 вершків ширини, 26 довжини і 6 дюймів товщини. З такої заготовки 
виходило дві плити. За плиту товщиною 2 вершки, при таких же розмірах, робітник 
одержував 10 копійок. Щоб добути заготовку, робітникові приходилося змішати шар 
ґрунту, породи, вирубувати в моноліті і відколювати плиту, витягувати її кіньми з кар’єру і 
доставляти майстрові. Після обробки квадратний лікоть (13 вершків) надмогильної  плити 
з погрузкою, але без доставки цінився в 60 копійок сріблом, без погрузки – 50 копійок. 
Просте декорування кубічного аршина коштувало на місці 6 карбованців сріблом, а 
візерунчасте цінилося вище. За пам’ятник «довольно изящной работы» просили від 40 до 
50 крб. сріблом. Замовлення на пам’ятники були непостійними. Майстри за рік виготовляли 
надмогильних хрестів і плит приблизно на 500 карбованців сріблом [10, с. 174].

Майстрів, які вирубували в кар’єрах плити і виготовляли з них пам’ятники, звали 
«турніками» – гірниками. У кожного «гурніка» в кар’єрі була своя дільниця для вирубування  
заготовок, а поряд ділянка землі, куди витягувався матеріал  і оброблявся. Для зняття 
грунту і «шабри» – щебеню, перемішаного з глиною, «гурнікі» наймали місцевих чи з 
сусідніх сіл хлопців та дівчат. Дівчата копали грунт, а хлопці кирками довбали «шабру» 
до шару суцільного каменю. Верхній шар каменю м’який і непридатний для виготовлення 
надмогильних знаків. Цей камінь використовувався як будівельний для фундаментів, льохів, 
колодязів. З глибини 3–4 метрів на пам’ятники вирубували плити з «маковика» –  цільного 
твердого пісковика коричнево-жовтого кольору з темними зернами у вигляді макових. 
З суцільного моноліту «турнік» кайлом вирубував контури заготовки потрібної товщини. 
Потім під заготовкою рубалися «коні» – щілини, в які вставлялися металеві клини, по 
яких били кувалдою. При відколюванні плити між металевими клинами ставили дерев’яні 
клини, щоб не пошкодити заготовку. Відколоту плиту клали на лігари, обв’язували її 
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мотузками і кіньми витягували на поверхню. Заготовки в кар’єрі вирубували в теплу пору 
року. Зимою мерзлий камінь обробці не піддавався. Іноді деякі майстри рубали заготовки 
зимою. Для цього на моноліті палили багаття, а коли камінь розігрівався, згортали жар і 
рубали контури плити. Спеціальних майстерень для виготовлення пам’ятників у «турніків» 
не було. Витягнуті з кар’єру заготовки оброблялися поряд з кар’єром. Деякі майстри 
хрестики малих розмірів виготовляли вдома. В кар’єрі «гурніки» для добування заготовок 
користувалися лопатами, кирками, молотами, залізними і дерев’яними клинами, ломами. 
Для обробки плит, виготовлення пам’ятників був інший набір інструментів, який складався 
з «кренгелів», стамесок, «книпелів», «скребачок», аршина, лінійки, кутника.

Основним знаряддям при обробці каменю був «кренгель», яким обтесували площини. 
«Кренгель» складався з довгої металевої круглої ручки, на кінці якої була чотирикутна рамка. 
В рамку вставлялися 6-8 чотирикутних стержнів, загострених з двох кінців з високоякісної 
сталі і фіксувалися клинком. Після тесання на поверхні каменю від «кренделя» залишалися 
числені «кострубачі». За допомогою широких стальних стамесок нерівності стесувалися. 
Під час роботи по  стамесках били «книпелем», виготовленим з деревини граба, берези, 
ясена. За допомогою набору стамесок різної ширини на надмогильних плитах, пам’ятниках 
вирізалися візерунки, написи. Поверхня плит, пам’ятників шліфувалася «шкрабачками» – 
цей інструмент мав форму бруска довжиною 25–30 см, шириною 5 см, а товщиною – 
4 см. В нижній частині бруста «змійкою» вирізалася канавка, в яку вставлялася смуга 
бляхи шириною 2–2,5 см. Іноді ставили відрізок  тонкого обруча. «Кренгелі», ломи, клини, 
стамески, гурніки замовляли у місцевих ковалів. «Книпелі», «скребачки», дерев’яні клини 
виготовляли самі майстри. Молоти, метал на шкребачки купували в єврейських лавках [10, 
с. 174-175].

Таким чином, надмогильні пам’ятники – своєрідний культурно-історичний спадок, 
який дістався нам від предків. Їх вивчення стимулює відродження історичної пам’яті, 
сприяє зміцненню духовного зв’язку поколінь. Збереження та вивчення цих пам’яток 
старовини має велике наукове значення, тому порушена проблема, безперечно, є важливою 
в контексті вивчення ремесел Переяславщини зокрема, каменярства, сакрального мистецтва, 
поховальних обрядів і потребує подальшої розробки. 

Викликає занепокоєння сучасний стан некрополя і давніх надмогильних знаків: із 
169 хрестів відносно цілими можна вважати половину. Причини природні: вростання в 
землю, вивітрювання, руйнація каменя, активна забудова кладовища. 

До обігу вводяться нові пам’ятки нашого краю. Актуальним завданням є їх 
виявлення, науковий опис, систематизація та введення до наукового обігу інформації про 
надмогильні знаки, створення баз даних, видання ілюстративних каталогів, популяризації 
хрестів як пам’яток, що  мають загальнокультурну та історичну цінність. Непросто в 
одній статті згадати всі надмогильні хрести – для цього потрібне широке дослідження в 
майбутньому. 

У цілому надмогильні пам’ятки Ярмаркового кладовища відзначаються скромністю, 
простотою, невибагливістю, високим художнім рівнем виконання. Величава строгість, 
дивовижна гармонія, співвідношення величин, пропорцій, скрупульозно продумані форми, 
все разом пом’якшує сумне призначення пам’ятника. Значні розміри хрестів пояснюються 
наявністю великих покладів матеріалу та проживання кваліфікованих різьбярів у цьому 
регіоні.

Для збереження кладовищ і давніх надмогильних знаків, які, безумовно, є частиною 
історії Переяслава, пропонується взяти їх на облік, як комплексні пам’ятки історії місцевого 
значення. 

Споконвіку в нашого народу було розвинуте високе почуття поваги і шани до 
тих, хто одійшов у вічність. Тому до могил завше ставились з особливою шанобою, 
благоговінням. Місця поховань вважалися священними – їх не розривали і не розорювали. 
Кожен, хто заходив на могили або проходив повз них, неодмінно знімав головний убір, 
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віддаючи шану покійникам. Повага до предків завжди була високим рівнем моралі в усіх 
народів.
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Gham Olena 
Grave crosses from sandstone on a city fair cemetery in town Pereyaslav-Khmelnytskky
The article gives the generalized description of grave crosses ХІХ – the fi rst half of a ХХ age from sadstone 

of city Fair cemetery of Pereyaslav-Khmelnytsky.
Key words:  grave cross, grave, city cemetery, sandstone.



104

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 7(9), 2014

Рис. 1. Хрест на могилі Івана Макаровича Холодного 
(Ярмарковий некрополь)

Рис. 2. Хрест на могилі Мотрони Прокопівни Костенко
(Ярмарковий некрополь)
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Рис. 3. Фрагмент Ярмаркового некрополя

Рис. 4. Фрагмент Ярмаркового некрополя

Рис. 5. Зображення субмальтійського лапчастого хреста 
на надмогильному хресті Ярмаркового некрополя
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УДК 281.96
Наталія Заїка, Ірина Кучеренко

(м. Переяслав-Хмельницький)

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ У 20-х ТА 90-х РОКАХ ХХ ст.

У статті розглядається відродження та діяльність Української Автокефальної православної церкви 
у 20-х роках ХХ ст. та створення Української Православної церкви у 90-х роках ХХ ст. на Переяславщині.

Ключові слова: церква, Україна, відродження, священик, УАПЦ, УПЦКП.

Як говорив Великий син України – Тарас Григорович Шевченко: «Розвалиться, 
казав він, розвалиться церква-домовина (так називав він стару російську церкву)…, а з-під 
неї встане нова,… світло правди засвітить,….і помоляться на волі невольничі діти». Так 
і сталося. Відроджується Українська Автокефальна Церква у 20-х роках ХХ століття, а в 
1991 р. створюється незалежна Українська Православна Церква Київського патріархату.

У 1917–1918 роках на єпархіальних зібраннях, а також зборах солдатів і селян, 
висувалися пропозиції розірвати зв’язки з Москвою і утворити церкву на Україні, як 
незалежну автокефальну установу («автокефалія» – від грецького означає «сам собі 
голова»). У 1918 році з цією метою було створено Всеукраїнську Церковну Раду. Так 
в 1921 році 21 жовтня під час Собору, на який зібралося 500 делегатів в тому числі 
64 священика, Рада зробила рішучий крок. Вона обрала одного із своїх членів священика 
Василія Липківського Митрополитом, який тут же висвятив архієпископа і чотирьох 
єпископів. Новостворена церква добилася значного успіху, так на 1924 р. в ній було 
30 єпископів, понад 1500 священиків, близько 1100 парафій, що склало 12% від їхньої 
загальної кількості [10, с. 349].

Діяльність Української Автокефальної Православної церкви (УАПЦ) на Переяславщині  
пов’язана з приїздом Митрополита Василія Липківського у 1922 році. Подаємо уривок 
із книги Василія Липківського «Відродження церкви в Україні 1917–1930 рр.»: «Окреме 
місце на Полтавщині займає старий Переяслав з великим Мазепинським Вознесенським 
собором і при ньому старовинною єпископською катедрою. У домовій церкві цієї катедри 
небіжчик священик Арсеній Бакалинський, що був священиком у містечку Воронькові на 
Переяславщині, заснував гарну українську парафію. З нею поширився український рух на 
Бориспіль, де всі чотири церкви стали українськими. Після Всеукраїнського Собору – на 
працю до Переяславської парафії був посланий молодий  священик Володимир Дахівник-
Дахівський, теж член собору і намічений ним кандидат  на єпископа. У Переяславі він 
повів енергійну працю – і повітова рада прохала висвятити його на єпископа, що і було 
зроблено у 1923–1924 рр.» [2, с. 358].

1 січня 1922 року Митрополит Липківський і єпископ Григорій Стороженко 
прибувають до Переяслава і тут вони довідались, що їх прибуття і висвята єпископа 
викликали у всій околиці надзвичайне зацікавлення. «Вранці 2 січня до домової церкви 
зібралося тисяч п’ять народу, а в ній могло вміститися найбільше душ триста. Ченці 
тримали у своїх руках Мазепенський собор дуже цупко і нізащо українцям не давали. 
І от тільки ченці відкрили собор, вся маса людності зразу вщерть його наповнила, інші 
забрали з домової церкви Всеукраїнське духівництво з приготованими дарами і теж 
перевели у Собор, та й митрополита і єпископа провели туди. Отак несподівано для всіх 
урочиста українська відправа і висвята єпископа відбулися у великому соборі, юридично 
належному до ченців. Вони потім і жалілись, але що ж … Стихійна  маса непереможна, її 
нічим не зупиниш. Так Мазепенський собор на Переяславщині залишився на користування 
українців...» [2, с. 487].
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Так у 1922 році утворилася Українська Автокефальна Православна церква і 
одразу в цьому ж році при переяславському Вознесенському соборі реєструється перша 
автокефальна громада Переяслава. Станом на 8 грудня 1922 р. її парафіянами були 
299 душ православних. До червня 1925 р. громада збільшилася до 339 душ віруючих. 
Собор був обраний для розміщення головної кафедри Переяславського архієпископа 
УАПЦ [4, с. 86].

Правив у Вознесенському соборі з 1925 по 1927 рік – Стась Андрій Кузьмович.
Про існування УАПЦ при Вознесенському монастирі служить і той факт, що у 

травні 1927 році релігійна громада ініціювала збір пожертв поміж віруючою людністю 
парафій УАПЦ на ремонт собору тому, що «..святий Вознесенський собор міста Переяслава 
є важливим історичним пам’ятником церковного архітектурного мистецтва ХVІІ віку і 
катедрою місцевого Єпископа, що об`єднує парафії УАПЦ Переяславського і частиною 
Рогозовського, Баришевського, Березанського, Гельмязівського районів, тому і бажано, аби 
вірні цих парафій прийняли участь у ремонтуванні нашого храму, яко катедри свойого 
церковного осередку і важливого для всієї України пам`ятника мистецтва» [4, с. 53]. 
У цьому ж році настоятелем собору був архієпископ Феодосій (Сергій).

У 1922 році парафіяни Успенської церкви реєструють свою громаду, як автокефальну, 
в якій спочатку зареєстровано віруючих 251 душа, а в 1925 – 261 особа [4, с. 86].

Про діяльність УАПЦ на Переяславщині можна судити на прикладі реєстрації та 
розгортання роботи громади віруючих при Петропавлівській церкві в приміському селі 
Підварки. У лютому 1925 році від громади відокремилася група віруючих в кількості 155 
чоловік, яка утворила нову релігійну громаду УАПЦ. У травні громада вже мала свій статут 
і пройшла реєстрацію в Полтавському ГУМЕКО. Конфесійний розбрат, що одразу виник 
між громадами, був помножений на інтереси матеріального плану. На підставі рішення 
Полтавського губернського адмінвідділу між громадою українською та старослов`янською 
була укладена угода про спільне користування Петропавлівською церквою та її майном. 
Настоятелем у цьому році був єпископ УАПЦ Дахівник-Дахівський [4, с. 102], а в 1926–
1927 рр. – священик Олексій Чернівецький [5].

За свідченнями респондента В.Ф. Воловика, у Варваринській церкві при дзвіниці 
монастиря у 20-х роках знаходилася церква, у ній збиралася інтелігенція Переяслава, а 
служба проходила українською мовою. Священиком був Пилип Степаненко. Доля цього 
священика була нелегкою. Він зазнавав утисків від Радянської влади, був висланий до 
Сибіру [7].

Парафії Української Автокефальної Православної церкви у 20-х роках ХХ ст. – 
знаходились у таких селах сьогоднішнього Переяслав-Хмельницького району: Гайшин, 
Гланишів, Велика Каратуль, В’юнище, Харківці, Пологи Вергуни, Горбані, Козлів, Положаї 
та Мазінки. Що до села Мазінки, то документальних підтверджень немає, але із спогадів 
діда, респондента О.Р. Коломійця, у 20-х роках тут була Автокефальна церква до якої 
приїздив Василь Липківський [8].

Отже, діяльність Української Автокефальної Православної церкви, як в Україні 
взагалі, так і на Переяславщині, проходила успішно. Починаючи з 1926 р. органи влади 
в Радянській Україні за вказівкою з Москви, починають тиснути на УАПЦ. Накладаються 
значні податки, що призводить до постійного нагадування місцевим парафіянам, зокрема 
в Переяславі та селах району, про необхідність сплати членських внесків. Обмежується 
діяльність духовенства. Влада невдовзі заарештувала і розпустила Всеукраїнську церковну 
раду, звинуватила митрополита Липківського та його оточення в українському націоналізмі.  
Так у січні 1930 року під тиском влади на скликаному першоієрархами соборі УАПЦ само 
розпустилася [10, с. 351].

То ж і на Переяславщині, зі слів респондента о.  Василія (Гречка), у 30-х роках 
діяльність Української Автокефальної Православної церкви припиняється. «Совєти» 
зібрали духовенство на майдані – 40 чоловік і заставляли підписати зречення від церкви. 
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Підписалися під цим зречення тільки три священики, де ділася решта духовенства мало 
хто знає. Багато репресовано, заслано до Сибіру. На Переяславську землю повернулись  
одиниці [9]. Одним із тих, хто повернувся, був священик із переяславського Вознесенського 
собору – А.К. Стась (з 1937 по 1953 р. – період заслання) [1, с. 47].

1991 рік – настав давно бажаний для України час, коли і нашому, закритому 
темними хмарами небі засяяло сонце волі, свободи, Незалежності. На першому році такої 
ще крихкої тоді Незалежності, Церква, що доти була екзерхатом Російської Православної 
церкви, на підставі канонічного правила (34-те Апостольське правило, 6-те правило 
1 Вселенського Собору, 17-те правило ІV Вселенського собору) легітимним рішенням свого 
Помісного Собору, а саме в листопаді 1991 року оголосила про свій вихід з-під юрисдикції  
Московського патріархату та створення незалежної від нього Української Православної 
церкви [3, с. 45].

Про відродження Української церкви на Переяславщині розповідає о. Василій 
(Гречка): «…цієї радості у нас ніхто не відніме. І яке щастя нам, коли ми тепер з`єднались 
у свою рідну сім’ю, у свою Церкву, святкувати нам свої свята, проводити  богослужіння 
українською мовою!» [9].

Від мови, яка вживається у богослужінні, залежить також ступінь розуміння 
віруючою людиною змісту власної релігії, її основних положень і принципів. Як писав 
І. Огієнко «кожна віра найміцніше зв’язана з рідною мовою народу, бо рідна мова – то 
основний родючий грунт кожної віри. Рідна мова – шлях до Бога» [6, с. 23].

З 1991 року – о. Василій служить службу в Свято-Успенській церкві українською 
мовою. На свято Рівноапостольних Кирила та Мефодія (21.05) після Божественної 
Літургії, він проводить проповідь: «… Волею Божою, та народною ми маємо власну 
Державу та власну Церкву, спадкоємицю тисячолітньої Київської церкви». Далі у своїй 
проповіді о. Василій наголосив на тому, що Господь після довгих віків терпіння і 
випробувань, зглянувшись на наші жертви і наші молитви, дав волю і можливість бути 
господарем на власній, дарованій Богом землі. То ж в своїй Державі, на своїй  рідній 
землі ми хочемо славити Бога своєю рідною мовою!» [9]. На той час це була дуже 
ризикована проповідь. Люди із церковної «двадцятки» пишуть скаргу на о. Василія. 
Його починають переслідувати. Згодом видається наказ виконкому про відсторонення 
о. Василія від служби, а церкву передають Московському патріархату. Це і спонукало 
на протистояння зі сторони влади та української церковної громади та духовенства. На 
підтримку о. Василія стали священики: о. Миколай (Фуртис) та о. Анатолій (Євсевський). 
Не знайшовши виходу з цієї ситуації о. Василій та о. Миколай оголошують голодування. 
У храмі знаходилися менше доби. Продовжували голодування у наметах біля храму. 
Голодування тривало 5 днів. Приїзд уповноваженого по справам релігії змусив священиків 
припинити цю акцію. Уже 2 серпня (на свято Іллі), службу в Успенській церкві 
правив єпископ Антоній (Московський патріархат). Хоч більшість церковної громади і 
підтримувала о. Василія, але ті обставини, які склалися змусили його залишити прихід в 
Успенській церкві [9].

Продовжує свою службу о. Василій у храмі Бориса і Гліба (мікрорайон Борисівка) з 
вересня по листопад 1993 року. Із листопада 1993 року починає служити у пристосованому 
приміщенні (молочна кухня).

У 2004 р. за ініціативою Української православної церкви Київського патріархату на 
старому місці постав нових храм, освячений, як і попередній, на честь Апостолів Петра й 
Павла. Настоятелем якого і на даний час є священик Василій Гречка.

О. Василій прикладав багато зусиль для того, щоб давній козацький храм Святого 
Вознесіння, збудований на кошти гетьмана Мазепи, належав Українській Православній 
церкві.

Так, рішенням облвиконкому від 06.03.1992 р. зареєстровано статут громади Святого 
Вознесіння Української автокефальної православної церкви.
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Згодом у 1993 році зроблено – Доповнення до статуту парафії Святого Вознесіння 
м. Переяслав-Хмельницький Київської області № 138 від 08.04.1993 року «Про зміну 
назви Української автокефальної церкви на Українську православну церкву Київського 
патріархату».

А в 1996 році – «Рішенням міської ради народних депутатів від 21 серпня 1996 року 
м. Переяслав-Хмельницький Київського області, про передачу Вознесенського собору 
релігійній громаді Української православної церкви Київського патріархату».

Зроблено СВІДОЦТВО про державну реєстрацію юридичної особи (Серія АОО 
№ 562435) ПАРАФІЯ СВЯТОГО ВОЗНЕСІННЯ УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 
13581200000000321. Видано дозвіл під № 000627 від 16.07.2007.

16 грудня 2007 року у дзвіниці (при Вознесенському соборі) починається служба 
релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату, яка була 
зареєстрована 06.03.1992 р. Настоятель о. Михаїл (Трускавецький).

Київський патріархат став розбудовуватися, у 1993 році в Переяславі була 
зареєстрована Свято-Воскресінська громада УПЦ Київського патріархату, яка створила 
благодійний фонд будівництва храму. Коштами фонду, а також за матеріальною підтримки 
Патріарха Філарета, будівельниками Переяслав-Хмельницького ПМК-14 в 2006 р. був 
добудований новий храм Воскресіння Христового, який освятили у грудні цього року. 
Настоятель храму – протиієрей Іоан (Бобітко).

У 2006 році на території районної лікарні зведена церковна споруда на честь Святого 
Єфрема коштами Української православної церкви Київського патріархату. Настоятель 
храму о. Димитрій (Волошин).

На сьогоднішній день в Переяславі-Хмельницькому Українська Православна Церква 
Київського патріархату має 4 храми: Воскресіння Христового, Святих Апостолів Петра і 
Павла, Святого Єфрема та прихід Почаївської Матері Божої при дзвіниці Вознесенського 
монастиря. Щодо сіл Переяслав-Хмельницького району УПЦКП знаходяться у селах: 
Виповзки, Горбані, Дениси, Помоклі, Світанок, Сомкова Долина, Ташань.

Сьогодні, у цей складний, суперечливий час, ще так мало єдності серед православного 
люду, але Українська православна церква сильна своїм духом та тисячолітньою традицією, 
сильна і своїм міцним поєднанням з рідним народом. 
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Zaika Natalia, Kutcherenko Iryna 
The revival of the Ukrainian ortodox church in the Pereyaslav region in the 20th and 90th yares of the 

XXth century
The article reveals the problem of the revival and the activity of the Ukrainian Autocephalous Orthodox 

church in the 20 th years of the XX th century and the creation of the Ukrainian Orthodox church in the 90 h years 
of the XX th century in Pereiaslav region.
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УДК 348.58
Світлана Захарченко

(м. Переяслав-Хмельницький)

ДОГОВІР ГРОМАДИ З СВЯЩЕНИКОМ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПАРАФІЇ В ХVІІІ– ПОЧ. ХІХ СТ.

У статті висвітлено питання взаємовідносин у парафії  ХVІІІ–ХІХ ст. Зокрема, охарактеризовано 
договірні акти, як одну із форм домовленостей між віруючими і священиком в означений період.

Ключові слова: угода, священик, парафія, взаємини, договірний акт. 

У галузі дослідження історії церкви особливо цікавими та найменш висвітленими 
є релігіознавчі питання, що базуються на звичаєвій народній традиції. Як відомо, на 
терені України більшість християнських догматів і церковних правил під впливом уявлень 
та переконань народу досить часто набували форм приземлених, побутових. Це вносило 
певний демократизм в усі сфери релігійного життя та стало характерною особливістю 
української церкви періоду до ХІХ ст. Виборність, соборність українського церковного 
устрою неодноразово відзначали  в своїх працях світські та церковні історики, збирачі, 
аматори ХІХ– поч. ХХ ст. А. Папков, П. Знаменський, О. Лотоцький, І. Лучицький, 
С. Рклицький та ін. 

Цікавим питанням у сфері вивчення релігійних процесів є питання взаємовідносин 
у найнижчій ланці церковного управління – парафії. Саме там відбувались процеси 
формування базисних пріоритетів церковного устрою того часу. Тим цікавіше оглянути їх 
через призму відносин між громадою і священиком.

Запропонована стаття, не претендуючи на повне висвітлення теми, має на меті 
охарактеризувати таку важливу форму громадських домовленостей, як договір (кондиція) 
парафіян з священиком. 

Переважна більшість таких документів датуються ХVІІІ ст., зрідка ХІХ ст. 
В останньому випадку як локальний, спорадичний прояв давньої традиції.

Приступаючи до розгляду теми, слід зазначити, що основою для появи таких 
контрактів стало право вільного вибору священика парафіянами. Такий виборний принцип 
був пріоритетним по всій території України як в сільському так і в міському середовищі  
до другої половини ХVІІІ ст. Процес вибору відбувався таким чином. Після звільнення 
священицької вакансії протопоп надсилав до парафії свого представника. Останній за 
спільної згоди громади призначав дату виборів нового священика. В означений день біля 
храму збирались всі парафіяни та претенденти на вакансію. Як правило, кандидатами 
виступали сини, зяті попереднього священика, дяки із сусідніх парафій, молоді священики, 
бурсаки-семінаристи, безпарафіяльні священики т. зв. «дикі попи». За давньою традицією 
мали право подати свою кандидатуру і світські особи – козацька старшина, рядовий козак, 
посполитий, міщанин [8, с. 32].

Представник протопопа виголошував імена претендентів та з’ясовував кого 
парафіяни бажають бачити в себе священиком. Перевага під час вибору надавалась перш 
за все відомій особі. Тут же укладався письмовий договір, в якому обговорювалися умови 
перебування особи на даній посаді [4, с. 116-118].

Обраний кандидат за кошти громади чи з її представниками вирушав до єпископа 
на затвердження і висвячення. Пошукачу місця єпископ влаштовував іспит на знання 
віровчення, порядку виконання треб. Це мало практичну основу, оскільки кандидатами 
у священика досить часто були прості козаки, селяни. Якщо опитуваний не справлявся з 
іспитом, громада могла послати його за власний кошт «промоватись на попа», забезпечивши 
грішми на всі потрібні видатки [8, с. 32]. В подальшому єпископ висвячував претендента 
на місце, видавав «ставленную грамоту», й затверджував договір між священиком та 
громадою. 
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Потрібно зазначити, що договір мав стандартну для всієї України форму, але разом 
з тим характеризувався довільним викладом вимог. Спершу вказувалась місце та дата 
укладання контракту, ім’я обранця на посаду. Далі обумовлювалась винагорода священику 
в якості оплати за треби і ружної землі. В кінці вказувались прізвища (в деяких договорах 
на початку) членів громади і священика та їх підписи. 

Головна ціль таких домовленостей – вберегти членів громади від поборів зі сторони 
причту. Тому до кондиції досить часто вносилась пряма вимога: «більше ні у кого нічого 
не брать по рішенню парафії» [6, с. 53], щоб «піп нічого більше не вимагав», не забирав 
нічого «насильно» чи «сам собою» [4, с. 119]. Розмір винагороди за треби ретельно і точно 
вказувався громадою, а тариф заносився до контракту повністю. 

Завдяки такій фіксованій договірній системі маємо можливість прослідкувати зміни 
до збільшення в оплаті за треби протягом ХVІІІ ст. – поч. ХІХ ст.  Зокрема, за договорами, 
складеними в 1712 р. у сс. Козлові та Студеники Переяславського повіту за сорокауст 
платили 30 коп., за вінчання та відспівування покійного – по 5 коп. [4, с. 119]. Згідно 
контракту за 1804 р., укладеного в містечку Воронежі Глухівського повіту відповідно: 
сорокауст – 4 р., за вінчання в своєму приході «з убогіших людей» – 50 коп., за похорон 
дорослого – 20 коп. [1, с. 53]. 

Характерною особливістю більш пізніших актів є детальна обумовленість плати за 
різні дрібні треби, як то освячення дому, колодязя, посвячення пасок, молебень з акафістом 
і ін. Також в договорах з середини ХVІІІ ст. з’являється ще один із видів обдаровування 
священика – роковщина, або ж т. зв. «відсипний хліб». Наприклад, у контрактному акті 
1742 р. с. Білоусовки Пирятинського повіту вже вказано розміри рокового, причому «від 
парафіян непахатних – по четверику, від пахатних – по пів четверика [3, с. 11]. За іншим 
документом 1789 р. із с. Погребки Новгород-Сіверського повіту громада зобов’язувалась 
«давать в годъ отъсипного хлеба отъ всякого грунта по полчетверты старой меры, особливо 
же за требы» [4, с. 122]. 

Поряд з домовленістю щодо оплати за треби, громадою вирішувалось питання про 
земельне забезпечення священика та причту. Зазвичай їм відводилось стільки і такої землі, 
яку громада вважала за потрібне. Так, у сс. Козлові та Студениках священик був наділений 
гаєм та луками (1712 р.) [4, с. 120]. Виділена земля набувала характеру церковної власності, 
тобто її віддавали «на вечность». У більшості випадків наділ виділявся із громадських 
земель, хоча зафіксовані випадки наділення земель священику окремо козаками та 
посполитими [4, с. 120]. Указом від 1765 року громаду було зобов’язано відводити по 
33 десятини для потреб церковного причту, а в часи Павла І видається розпорядження про 
обробіток зовнішньої землі селянами [5].  

Цікавим фактом є випадки, коли громада обумовлювала в договорі міжособистісні 
відносини в середині причту, таким чином урегульовуючи їх та поширюючи свій вплив на 
клір. Наприклад,  згідно договірного акту м. Іркліїв за 1743 рік священику заборонялось 
без згоди з громадою знімати дяка і настановляти нового, право на позвонне мав лише дяк 
і ін. [6, с. 54]. 

Договірний акт був дійсним до виконання виключно сторонами, що його підписали. 
По відношенню до представників іншої громади священику надавалась повна свобода у 
діях. Як вказано в акті с. Козлова за 1712 р. священик мав право «уєднаться» з особою, 
що не була членом місцевої громади, але «сходственно с указанными повелениями» [4, 
с. 119].

Незважаючи на те, що договірна основа відносин між парафіянами і священиком 
існувала по всій Україні, була присутня відчутна різниця в процесі укладання контрактів. 
На Лівобережжі громада мала більше прав, могла вільно, без згоди представників влади 
обирати батюшку та укладати з ним договірний акт. Зовсім інша ситуація була на 
правобережжі, де панувало польське правління. Громади при виборі пароха в першу чергу 
повинні були отримати дозвіл від дідича, місцевого представника польського панства, щоб 
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приступити до виборів і укласти договір. Він же, поряд з громадою, надсилав прохання 
архієрею про затвердження даної особи священиком [4, с. 120]. 

Також пан мав право вносити в договір власні вимоги до священства. Наприклад, 
священикам білоцерківського округу заборонялося «без дворского ведома и согласия» брати 
за послуги від своїх парафіян коней, волів, корів та змушувати їх замовляти сорокаденну 
заупокійну літургію [9, с. 478].

Крім того пан або ж його управляючий могли втручатися і у сферу домовленостей 
щодо оплати праці священика. Так, в 1794 році головним управляючим маєтностями 
білоцерківського графства Яном Барковським була введена нова такса за виконання треб 
православним священиками, зменшена в десять раз від попередньої. Економам був даний 
наказ довести ці нововведення до відома населення «дабы прихожане за преподаяніе 
требъ священнику больше не давали, какъ по наданной отъ главнаго ихъ эконома Яна 
Барковскаго таксе, притверждая прихожанамъ какъ найстрожайше и страша телеснымъ 
наказаніемъ, естьли кто съ нихъ осмелится сверхъ показаннаго давать…» [9, с. 478]. 
Пізніше православні священники все ж добилися відміни заниженої оплати за треби.

Розглянувши все вище означене виникає логічне запитання: що робили сторони в 
разі невиконання зобов’язань. Найперше, щоби убезпечити себе в подальшому від чвар та 
взаємних звинувачень, договір засвідчувався в суді й набував значення юридичного акта, 
обовязкового до виконання з обох сторін. Також кожна із сторін мала право скаржитися 
до полкової старшини (ХVІІІ ст.) [4, с. 121]. На правобережних територіях правом заміни 
священика в переважній більшості користувалися в разі переходу його в унію. Таким 
чином договір давав можливість захищати інтереси православ’я на територіях підвладних 
Польщі. 

Представники вищої єпархіальної влади, будучи освіченим, модернізуючим 
потенціалом церкви, вбачали в домовленостях рудимент минулого і до певної міри елемент 
анархії. Адже на місцях траплялись випадки, коли священиком призначали особу, яка 
згодилась на менші тарифи, ніж інші претенденти. Зустрічались навіть ганебні випадки 
оренди чи купівлі-продажу церковного місця. Все це на думку вищих ієрархів призводило 
до деморалізації білого духовенства, тому стає зрозумілим їх прагнення реформувати 
організаційну структуру української церкви. 

Спроби змінити ситуацію й призначати духовних осіб церковною владою зустрічаємо 
вже в ХVІІ ст. Коли київський митрополит Варлаам Ясинський почав «сильно» ставити 
священиків на вакантні місця. Таке його рішення зустріло різкий опір міської громади, яка, 
посилаючись на жалувані грамоти та споконвічне право вибору священика, опротестувало 
дії митрополита у вищій ієрархічній інстанції [4, с. 116-117].

Вже починаючи з другої половини ХVІІІ ст. ситуація докорінно змінюється не на 
користь громадських інтересів. Особливо активну позицію щодо реформування церковного 
устрою зайняли митрополити Гаврило Кременецький (1770–1783) та Самуїл Миславський 
(1783–1796). Саме за часів їх правління право вибору священика громадою поступово 
відходить у минуле, а на вакантні посади все більше призначаються кандидати без згоди 
парафіян. Безперечно, що з відміною виборного права поступово зникає й потреба в 
укладанні договірних актів.  

У 1765 році Указом Синоду було відмінено договір між причтом та парафіянами 
й установлена такса на треби. У 1801 році послідував ще один указ, в якому оплата 
за треби була подвоєна. За царювання Миколи І оплата за головні треби була взагалі 
відмінена [5].

Давній звичай все ж не швидко здався силі наказів з гори. Зокрема, в Переяславській 
єпархії зафіксовано укладання договору між священиком та парафіянами у 1782 році 
[7, с. 6]. У першій половині ХІХ ст. спорадично зустрічається часткове відновлення  
домовленостей такого характеру. В переважній більшості стосувались вони питання заміни 
оплати за треби певним «жалуванням». Зафіксовано випадки, коли поміщики, користуючись 
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давнім звичаєм, укладали договір з причтом про постійну виплату попередньо обумовленої 
суми грошей за відмову на його користь від церковної землі [2, с. 2-8]. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що договори між священиком та громадою є 
важливим джерелом у вивченні як історії церкви, так і звичаєвості українців, оскільки 
вони містять цікаву побутову інформацію про взаємини в парафії ХVІІІ– першої половини 
ХІХ ст.
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УДК 348.58
Світлана Зубер 

(м. Переяслав-Хмельницький)

ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА 
ЯК ЗАКЛАДИ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА

(ХІХ– ПОЧ. ХХ СТ.)

У статті розглядається спадкоємність традицій церковних середньовічних братств та братств 
кін. ХІХ– поч. ХХ ст. Висвітлюються прояви громадської активності православних церковних братств в 
українських єпархіях Російської православної церкви. Особлива увага звертається на Полтавську губернію.

Ключові слова: церква, церковні братства, єпархія, парафія, церковнопарафіяльна школа, шпиталь.

Початок церковних братств криється в глибокій давнині. В Іпатіївському літописі під 
роками 1134 та 1159 уже згадуються церковні «братчини», як давно існуючі [13, с. 123]. 
До ХV ст. ці громадські організації при церкві нічим особливим себе не виявляли.

Ряд причин спричинив помітне пожвавлення діяльності старих братств саме з 
середини другого тисячоліття за Польсько-Литовської держави. Головні з них: активні 
релігійні рухи в Європі, що викликали значне оживлення релігійного життя в Польщі; 
швидкий ріст міст, помітне збагачення їхніх мешканців, не останню роль в цьому зіграло 
Магдебурське право. Міщани починають гуртуватись та створювати цехові товариства, 
тобто фахові об’єднання з метою відстоювання своїх виробничих інтересів. З часом 
діяльність братств набула релігійно-благодійницьких ознак, тобто виразного церковного 
забарвлення. Цього вимагало тогочасне активне церковне життя.

Співіснування поряд двох церков – Католицької та Православної, їхнє несприйняття 
одна одної, відкрите намагання першої отримати зверхність – все це сприяло оживленню 
діяльності старих церковних братств. Відтепер їхнім першочерговим завданням стала 
охорона своєї батьківської віри – православ’я – від латинізації і ополячення українського 
народу. Поступово братська організація набуває всестанового характеру. Маючи в своєму 
складі родовитих і заможних людей, братства набирають політичної ваги.

Найперші братства засновуються по великих містах: Львівське при храмі Успіння 
Божої Матері (1439 р.), Віленське Св.-Духівське (1458 р.), статут якого затверджений 
королем у 1538 р. Патріарх Константинопольський Єремія в 1538 р. надає цим 
братствам великих повноважень і навіть робить їх ставропігіальними, тобто такими, що 
підпорядковуються лише йому. В 20-тих роках ХVІІ ст. патріарх Єрусалимський Феофан 
надав ставропігіальні права братству Луцькому Хрестовоздвиженському (засн. в 1617 р.), 
Київському Богоявленському, Слуцькому Спаському. В 1633 р. ставропігіальним стало і 
Могилівське братство [26, с. 96-97].

Крім вищеназваних до найбільш діяльних церковних братств належали: Острозьке, 
Крем’янецьке, а також у містах Володимирі, Замості. Останнє знаходилось в Люблінській 
губернії, засноване в кін. ХVІ ст., відновило свою діяльність у 1876 р.

Збереглася грамота Гедеона Балабана, єпископа Львівського на заснування 
замостьського братства при церкві Св. Миколая (1606 р.):

«…повелеваем и благословляем их на сие братство духовное, утверждающе их 
по евангельски жити, съставляюще любовь по закону Христовы церкве творыти суд 
истинен и милостию в потребах братям недостаточествующим, а злых казнити. Сие 
законное братство обычая повинни так держати: съшедшеся на день уреченный в дом 
выбранный любовию и тихостию друг друга честию болша себе творяща, а маются 
сходити за обсыланям знамене братского в две неделе, или в чотыры, или як потреба и 
як прилучится. Повинен кождый брат полгроша дати до скринки братскои, а вступного 
грошей шесть… А братя спольне кождого року мают выбирати з межи себе старших 
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чотыри браты, поручаючи им все старшинство братства того; скрынька братская мает 
быти у старшого брата, а ключ у младшого, личбу мают чинити старши братя пред всеми 
в рок отдаючи уряды свои. А братя старшие мают пилне перестерегати повинности своей. 
Казнь всем посполитая мает быти на дзвонници седети. А если бы брат брата словом 
наганбил, мает быти каран сиденям, а вины камень воску мает дати и брата перепросити. 
Слова непотребные, корчемные хто бы молвил в братстве, вины на том фунт воску. 
А мают один до другого с послушанием мовити… А хто бы не отдал вины братскои, 
поруку не отходячи мает поставити два браты до другои схаждки… А который бы брат 
мел якую справу, а не мог бы свое и речы справовати, волно ему взяти двох братов на 
пораду и на помочь, справа вшелякая братская не мает быти выношена далей от порога 
дому братского, а на кого бы ея досведчено, двояко мает каран быти – седеням и безменом 
воску, а кто бы гордел братским судом, як преслушник церкве судится, а если ся того не 
кает до четвертои неделе, да от церкви отлучится, и священник мает его в церкви пред 
всеми обличити и от церкве отлучити, да посрамится. И аще некий брат именуем будет 
блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или пяница, или драпежник, с таковыми 
не толко посполитовати, але с ними ни ясти, ни пити. А если з допущеня Божого будет 
на брата яковый упадок или немочь, а не мел бы достатку, мают его братя вспомогати 
братскими пенязми и в немочи призирати. А которым бы братя помогали в напастех, 
в бедах, в недостатках, позычаючи им пенязи, не мают от них лихвити. А позычати 
мают тым, которые болшие недостатки терпят з допущеня Божого. А который бы брат 
преставился с того света, мают его все братя отпровадити к гробу, к тоей церкви, которой 
был парафеи, и свеча братская мает быти в церкви. А кгды будет братство знаменем 
братским обсылано, во две недели, или як потреба прилучится , или на погреб, не схочет 
ли прити который брат за трудностями своими пилными, мает оповести перед старшим 
братом. А если бы было досведчено, иж не был затруднен, мает быти каран фунтом воску. 
К тому тыж кождый брат мает вписати в помянник церковный имя отца своего, и матере 
своея, и близких пріятелей своих представшихся. А священник церкве тое мает читати 
помянник братский по утрни и по вечерни в дни поминальныя, и во великий пост, по 
уставу церковному, а на каждый рок мают быти две литоргие, за все братства, заздоровная 
и помянная, и убогих по силе наделити…» [6, с. 153-155].

В українських єпархіях на сер. ХІХ– поч. ХХ ст. ще живою була пам’ять про 
стародавні церковні братства ХV–ХVІІ ст., які відтворювали давньоукраїнські традиції. 
Новоутворені в Російській імперії з сер. ХІХ ст. єпархіальні братства Київщини, 
Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Волині, Поділля та півдня України певною мірою 
стали нащадками стародавніх організацій. Їх поява свідчила про відродження громадської 
ініціативи пастви та духовенства, колегіальних соборноправних традицій церковного 
управління та національних ознак церковного життя. «Головні правила для заснування 
православних церковних братств», затверджені в 1864 р. та опубліковані з дозволу 
Святійшого Синоду, констатували стан збереження у їх статутах «правил, зовнішніх 
місцевих звичаїв та найменувань, вживаних у давніх церковних братствах» [24, с. 491; 19, 
с. 409-410].

Церковними братствами вважалися релігійні спілки мирян та служителів культу. 
Головною метою їх створення стала необхідність охорони православної віри від впливів 
інших конфесій та покращення благодійної, культурно-просвітницької сфер життя через 
піднесення активності пастви у церковно-парафіяльній організації.

Наявність спадкоємності між середньовічними та церковними братствами другої 
половини ХІХ– поч. ХХ ст. засвідчують засновники останніх. У матеріалах діяльності 
чернігівського братства Св. Михаїла, князя Чернігівського зазначено: «Братства є 
результатом стремління до християнської спільноти, прикладом якої є велике єпархіальне 
Львівське братство ХVІ ст. [23, с. 2]. Дослідник діаспори Ю. Федорів назвав братства 
«наріжним каменем нашого національного пробудження» [27, с. 143].
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Джерельна база статті представлена документами Центрального державного 
історичного архіву України, державного архіву Києва, церковною та світською літературою, 
опублікованими у часописах «Киевская старина», «Полтавские епархиальные ведомости» 
матеріалами: статутами, правилами та звітною документацією братств.

Метою даної статті є висвітлення спадкоємності традицій, національної та 
громадської активності православних церковних братств в українських єпархіях Російської 
православної церкви кін. ХІХ– поч. ХХ ст. Основний акцент робиться на Полтавську 
губернію.

За висловом П.С. Єфименка, церква з часом випрацювалась в оригінальне і складне 
відомство, що включало в себе три складові: релігійну, освітянську та благодійницьку 
(власне церква, школа та шпиталь) [8, с. 726]. Тісний, органічний зв’язок із парафією 
підтримувався шляхом братств, що приймали в цьому саму дієву участь. Дух благодійництва 
українського народу проявлявся інтенсивніше, чим у інших націй, з одного боку, в 
результаті підйому релігійного почуття, яке постійно загострювалось боротьбою за свободу 
віри, з іншого – в результаті такого соціального ладу того часу, який не пригнічував, а 
навпаки розвивав особистий почин.

Тому в кін. ХІХ на поч. ХХ ст. в українських єпархіях спостерігався інтенсивний 
розвиток цих церковних організацій. На Київщині найбільш помітними були 
Св. Володимирське та Св. Мефодіївське братства. На Харківщині діяло братство Озерянської 
ікони Божої Матері, Чернігівщині – братство ім. Св. Михаїла, князя Чернігівського.

На Полтавщині церковні братства розгорнули активну діяльність з початку 1890-тих 
років та функціонували згідно «Правил для заснування православних церковних братств» 
від 8 травня 1864 року [1, арк. 1-1зв.]

У Полтавській єпархії, за даними О.О. Папкова, на поч. 1893 р. діяло п’ять 
братств [18, с. 11]. За даними Полтавських єпархіальних відомостей, на поч. 1898 р. – 
тридцять [16, с. 837], у 1906 р. – шістдесят три (без урахування Лубенського повіту) [15, 
с. 808]. Проте лише два братства можна виділити як головні – Полтавське єпархіальне 
Св. Макар’ївське та Лубенське Спасо- Преображенське. Решта – церковнопарафіяльні, що 
підпорядковувались єпархіальному Св. Макар’ївському братству.

Обидва братства Полтавської губернії почали своє функціонування майже одночасно. 
Першим започаткували братство в Лубнах при Спасо-Преображенському монастирі 
(10 грудня 1889 р.) з метою духовно-просвітницької та благодійницької діяльності [14, 
с. 790-791]. Згідно статуту першорядне завдання братства полягало в опікуванні та 
допомозі церковнопарафіяльним школам у Лубнах та Лубенському повіті [11, с. 1-8; 21, 
с. 880].

Відкриття єпархіального Св. Макар’ївського братства відбулося 29 квітня 1890 р. 
при Полтавській духовній семінарії [17, с. 418]. Головна мета його полягала у сприянні 
релігійно-моральному просвітництву народу в дусі православної церкви в межах 
Полтавської губернії (§§ 2,3 Статуту) [25, с. 120-121].

За Синодальними даними на 1 січня 1893 року, зі ста п’ятдесяти церковних братств 
Європейської Росії, що діяли на території сорока дев’яти єпархій, із загальною кількістю 
братчиків понад тридцять тисяч осіб, єпархіальне Св. Макар’ївське братство належало до 
одного з семи найчисельніших (у ньому значилось 1348 осіб) [18, с. 11].

Утворення та поширення братств по всій території Полтавської єпархії було 
бажаною та очікуваною потребою [12, с. 23]. Тому обидва братства одразу після заснування 
почали відкривати свої відділення. Лубенське братство створювало відділення (училищні 
братства) на території Лубенського повіту, причому лише в тих парафіях, де існували 
церковнопарафіяльні школи, адже їх заснування відбувалося саме за умови опікування над 
ними (§ 21 Статуту) [21, с. 885-886; 20, с. 459]. Проте відомий факт вступу в це братство 
і прихожан з інших повітів. Так, спілка прихожан церкви Різдва Богородиці з містечка 
Борисполя Переяславського повіту звернулася до ради Лубенського братства з клопотанням 
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про дозвіл відкрити в себе відділення Лубенського братства. Прохання було задоволено 
[22, с. 624-625].

На кінець ХІХ ст. кількість училищних братств досягла двадцяти шести. Єпархіальні 
братства започатковували т.з. церковно-парафіяльні братства (своєрідні відділення), які 
своєю діяльністю охопили решту чотирнадцять повітів Полтавської єпархії. На межі ХІХ– 
поч. ХХ ст. їх кількість досягла сорока п’яти [5] та продовжувала зростати. Вони займалися 
різними видами діяльності, проте більшість із них піклувалися про церковні школи. 
Різнопланова і змістовна робота братств сприяла їх авторитету, постійно підвищувала 
інтерес до них.

За даними на 1898 р. у Переяславському повіті діяли братства: у с. Пологи-Яненки 
Св. Миколаївське (1891 р.), с. Велика Каратуль Пантелеймонівське (1892 р.), с. Лехнівка 
св. Андріївське братство при церкві  Різдво-Іванівській (1895 р.), с. Пологи-Вергуни 
Св. Василівське (1893 р.). Значний відсоток братств Полтавської губернії складали 
братства Золотоніського повіту: містечко Ліпляве Св. Миколаївське (1891 р.), с. Бузьки 
Івано-Богословської церкви (1890 р.), с. Деньги Св. Михайлівське (1891 р.), с. Васютинці 
Св. Миколаївське братство (1892 р.), с. Старе – братство Покровської церкви (1892 р.), 
с. Мойсинці – братство Іоакимо-Аннинської церкви (1892 р.), с. Демки – братство 
Михайлівської церкви (1892 р.), с. Пищики – братство Чудо-Михайлівської церкви 
(1892 р.), с. Іркліїв – братство Троїцької церкви (1892 р.), с. Домантово – братство при 
церкві Різдва Богородиці (1896 р.) [16, с. 837].

Проявом лібералізму та громадської активності парафіян і духовенства стали 
церковні статути братств. Згідно законодавства братства організовувались на добровільних 
засадах під керівництвом місцевих настоятелів храму. Питання діяльності товариства 
вирішувалися на загальних зборах. Членами братств могли стати особи православного 
віросповідання, окрім студентів нижчих і середніх навчальних закладів, а також осіб, 
що несли судову відповідальність [2, арк. 2]. За правомірне членство в церковному 
братстві (з правом голосу на загальних зборах товариства) вимагалася сплата щорічного 
членського внеску у розмірі від п’ятдесяти копійок [4, арк. 8] до п’яти рублів (Київське 
Св. Володимирське братство) [3, арк. 27]. Інші члени братства мали дорадчі голоси, бо 
сплачували до загальної каси грошові внески нефіксованого розміру [2, арк. 2].

Серед братчиків не існувало і станових обмежень. Незважаючи на те, що переважну 
більшість персон із статусом дійсних членів становили заможні громадяни, до складу 
організацій могли входити  й особи з незначними матеріальними статками.

Внутрішня структура церковних братств зводилася до поділу на комісії (відділи) 
та підпорядковувалася їх завданням. Діяльність економічної комісії полягала у всебічному 
сприянні підвищенню матеріального добробуту населення шляхом створення ощадно-
позичкових та споживчих кас. Шкільно-просвітницький відділ сприяв відкриттю 
шкіл, влаштуванню всенародних лекцій та читань релігійного та культурно-освітнього 
змісту. Благодійно-попечительний напрям діяльності братств проявився у оздобленні та 
забезпеченні храмів церковним реманентом, всебічній допомозі причту та благодійництві.

Одним з головних напрямів культурно-освітньої роботи братств було влаштування 
всенародних лекцій та читань. Виступи релігійного, природничого, науково-оздоровчого 
та пізнавального змісту, зазвичай збирали велику кількість народу і читалися за темами: 
«Російське сектанство», «Євангеліє і наука», «Про силу та дієвість молитов» та ін. Так, у 
с. Руновщина Константиноградського повіту Полтавської губернії проводились такі читання 
та бесіди або на відкритому повітрі (на церковному цвинтарі), або в храмі Божому, або, 
навіть, у церковній сторожці. За рік таких бесід відбулося тридцять вісім [16, с. 846].

Для підвищення моральності населення під егідою братств відкривалися товариства 
тверезості. На поч. ХХ ст. ці товариства були поширені у кожній єпархії. Вони піклувалися 
переважно про підвищення моральних якостей громади, проводили заходи щодо боротьби 
з пияцтвом. Ця боротьба вилилася у масовий рух: закривалися шинки, влаштовувалися 
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кіносеанси та хресні ходи з молебнями за «болящих». У читальнях товариств масово 
поширювалися спеціальні брошури про форми та способи боротьби зі згубною звичкою. 
На придбання літератури з протиалкогольною тематикою парафіяльні братства витрачали 
не менше одного рубля на тиждень [9, с. 307]. У цьому аспекті братства слугували ядром, 
навколо якого об’єднувалися усі найкращі сили громади. Таке товариство тверезості, що 
виникло в 1890 році, діяло і при Успенській церкві містечка Царичанка Кобелякського 
повіту Полтавської губернії [16, с. 845].

Культурно-освітня діяльність братств була спрямована і на відкриття 
церковнопарафіяльних шкіл, нагляд за навчальним процесом. Так, завідування 
церковнопарафіяльними школами і школами грамоти Лубенського повіту зосереджувалось 
у розпорядчому відділенні братства, що складалось із восьми членів і голови. У відомстві 
розпорядчого відділення рахувалось в 1898–99 навчальному році сімдесят вісім шкіл: 
сорок одна – церковнопарафіяльна і тридцять сім шкіл грамоти, в яких навчалась три 
тисячі сто тридцять одна дитина. Із сімдесяти восьми шкіл повіту власне братських 
шкіл, тобто таких, що знаходились у тих селах, де були відкриті відділення братства – 
тридцять сім (двадцять чотири – церковнопарафіяльні і тринадцять шкіл грамоти). В них 
навчалось дітей – одна тисяча двісті дев’яносто один хлопчик та триста дев’яносто 
дев’ять дівчаток.

У братській учительській школі, відкритій 1 січня 1894 року, з метою підготовки 
вчителів-псаломщиків для Полтавської єпархії навчалось вісімдесят сім учнів. Закінчили 
курс з правом на звання учителя однокласної церковнопарафіяльної школи – дев’ять 
і один – з правом на звання учителя школи грамоти. Керування школою належало раді 
школи. В відомстві цієї ж ради перебувала і братська зразкова церковнопарафіяльна школа, 
яка розміщувалась в окремому новому приміщенні [10, с. 930]. 

Статути заснованих церковних товариств передбачали їх активну благодійну 
діяльність. До сфери компетенції та однією з важливих статей витрат кожного єпархіального, 
повітового чи парафіяльного братства залишалося: забезпечення потреб храму, влаштування 
будинків для членів причту, допомога жебракам та ін. Благодійність була одним з головних 
завдань діяльності братств. Так, братчики Св. Троїцької церкви в м. Полтаві скликали 
в церкву старців, жебраків, приносили коливо, хліб, мед і після завершення панахиди в 
притворі роздавали все це обездоленим за упокій померлих братчиків, яких вони могли 
і не знати. Крім того, рада братства надавала матеріальну допомогу сиротам, хворим, 
бідним. Проводились і інші благодійні заходи. Для прикладу, на кошти групи осіб цього 
братства для учнів, що співали в церковному хорі було влаштоване урочисте святкування 
Різдва із ялинкою, релігійними читаннями та співами [16, с. 839].

Братства приймали саму дієву участь і в заснуванні та підтримці шпиталів – 
притулків для тих, хто не мав сили самостійно жити. Утриманцями їх були переважно сліпі 
старці, жебраки, немічні, хворі, сироти, бездомні, ті, від кого відмовлялися рідні. Ними 
братчики опікувалися як рідними. Все це ставало прикладом великої християнської братської 
любові. Багато братств мали власні шпиталі, в яких розміщували «людей всяких, от пана 
Бога хоробою или уломностями навежоных» [24, с. 489]. Часто вони складали особливе 
братство або цех старців, на чолі якого стояв староста. Зазвичай, вони мали свій братський 
дім, могли мати своє погребальне сукно, свою братську кружку для збору пожертв, якою 
розпоряджалась вся спілка. Цікаво, що у братств старців була своя старцівська мова, яку 
старалися тримати в секреті. Кожний член іменувався товаришем. Однією з умов вступу до 
братства було наявність каліцтва. Претендент не один рік має ходити в учнях у товариша, 
при цьому його вписували у особливий зошит і він зобов’язувався вносити в братерську 
кружку певну плату. Термін навчання – шість років із платою шістдесят копійок щорічно. 
Та цей термін бажаючі могли скоротити, тоді плата піднімалась до восьми рублів у рік. 
Перейменування учня в товариша відбувалося із особливою церемонією. Після вітання 
на зборах він витримував екзамен від цехмістра перш за все на знання молитов, кантів, 
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старцівської мови. На завершення учень кланявся, цілував кожному присутньому руку та 
пригощав усіх за свій рахунок.

Цехмістр (староста) вибирався на невизначений час, зазвичай із незрячих. Він збирав 
братство для вирішення необхідних справ та для покарання винних. Винні відбувалися, 
переважно, покупкою воску для братської свічки. В давніші часи практикувались і тілесні 
покарання, але найганебнішим покаранням вважалось обрізання старцівської торби. Цим 
обрядом винуватець назавжди позбавлявся права на старцівство. Для зберігання і витрат 
братських сум вибирався ключник. Зібрання старців були екстренні і щорічні, останні 
були приурочені до понеділка першого тижня Великого посту або Трійці. Цікаві свідчення 
колишнього члена такого братства Хоми Семененка, який доживав віку у Харкові на 
Холодній горі, займаючись старцюванням. Коли йому жертвували, на його думку, занадто 
багато, він роздавав лишки дітям, дорослим зі словами : «Старечого хліба-солі не цурайся, 
він Христа ради напроханий, святий». За його розповіддю, у старців були свої отамани, 
соцькі і десяцькі, що їх вибирали щорічно на весняному сході старців. Ці зібрання частіше 
всього відбувалися між Переяславом та Києвом під Броварським лісом. Після виборів 
відбувався суд над винними, за тим приступали до виділення посагу молоді, яка збиралася 
одружуватися, особливо щедро наділяли тих, хто, одружившись, відходив «у мир», тобто 
назавжди вибував зі старцівства [7, с. 313-315].

Цілі віки існували братства і своєю славною діяльністю на користь церкві, батьківській 
вірі та нації вписали славні сторінки до нашої історії. Як високоморальний братський союз 
вони безпосередньо впливали на благочестиву людність, а своєю культурно-освітньою 
діяльністю підносили освіту цієї людності. Це був найміцніший народний поводир, широка 
форма, в яку вилилось і в якій зосередилось все життя наших пращурів з його різноманітними 
розгалудженнями. Згадавши славну діяльність головних, найдавніших братств, що утримували 
вищі школи і типографії, друкували богослужбову, полемічну та навчальну літературу, впливали 
на вище церковне правління і хід внутрішньої політики, наголосимо на братствах, що були 
розсіяні по дрібних містечках та селах, які будували і утримували церкви, турбувалися про їх 
убранство, про підтримання в них благочинного богослужіння і співів, вибирали та утримували 
священика і причетників, будували і утримували школи, лікарні, шпиталі, підтримували 
збіднілих від війни, пожежі та ін. бід, надавали прихисток вдовам та сиротам, жебракам та 
старим, хоронили померлих, мирили тих, хто судився, слідкували за громадською мораллю, 
влаштовували громадські обіди в храмові та поминальні дні, об’єднували всіх тих, хто жив у 
парафії в спільну громадсько-церковну сім’ю.

Отже, єпархіальні, повітові та парафіяльні братства репрезентували інтереси 
віруючих і були результатом реалізації громадської ініціативи. Проросійська позиція 
більшості духовенства щодо національного питання та нехтування традицій українського 
народу не згорнули піднесення національної та громадської активності в кін. ХІХ на 
поч. ХХ ст. Таким чином, багаторічні прагнення імперського уряду знищити мирське 
самоврядування у парафіях виявилися нездатними стерти пам’ять про братства як про 
релігійні та культурно-просвітницькі союзи віруючих з певною національною ознакою.
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Zuber Svitlana  
Church fraternities as establishments of spiritual department (second half 19-beginning of 20 century)
In the article the succession of traditions of church medieval fraternities and fraternities of end 19-to 

beginning 20 centuries is examined. The displays of public activity of Orthodox church fraternities are illuminated 
in the Ukrainian dioceses of the Russian orthodoxy church. The special attention applies on the Poltava province.

Key words: church, church fraternities, diocese, parish, church school, hospital.



122

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 7(9), 2014
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Олена Калінович 

(м. Переяслав-Хмельницький)

ЄПИСКОПИ ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РУСЬКОГО ХІ–ХІІІ СТ.

У статті наводиться перелік переяславських єпископів ХІ–ХІІІ ст. та їхня роль у соціальному, 
культурному та політичному житті тогочасного міста. 

Ключові слова: християнство, князівство, єпископ, церковне управління, місто, кафедра, літопис, 
монастир.  

Важко сказати, коли саме проникло християнство у межі древнього Переяславського 
князівства і як прищеплювалося та поширювалося. Той факт, що прийняття християнства 
після визнання його св. Володимиром панівною релігією в своїй державі не тільки 
не викликало спротиву жителів Переяславського князівства, а й утвердилося тут без 
особливих зусиль проповідників, без сумніву, свідчить, що ця релігія здавна була відомою, 
переважно для міського та торгівельно-промислового класу населення. Це цілком природно, 
адже жвава торгівля з Тавридою та Візантією познайомили придніпровських мешканців з 
початками християнської віри. 

Так, із житій св. Стефана Сурозького та св. Георгія Амастридського ми дізнаємося, 
що у VІІІ ст. серед русів уже було багато християн. Костянтин Багрянородний розповідає, 
що значна кількість русів хрестилася за правління візантійського імператора Василя 
Македонянина (2 пол. ІХ ст.) і тоді ж узяли собі єпископа. Дослідники під час археологічних 
розкопок і в наш час виявляють бронзові ікони, хрести-енколпіони, медальйони, які 
відносяться до більш раннього періоду, ніж хрещення Русі (988 р.). Усе це дало підстави 
російському історику І. Срезневському зауважити: «І до 988 року були на Русі християни… 
і за княгині Ольги, і за Аскольда і Діра, і навіть раніше». 

М. Максимович зазначає: «Населення тут було вельми густим, і служба Божа 
майже повсюди здавна правилася у заснованих тут князями і народом християнських 
православних храмах». 

Спочатку Переяславське князівство в церковному відношенні залежало від Києва. 
Але дуже швидко, щоправда, на короткий відрізок часу, Переяслав став стольним городом 
митрополії Руської. Незаперечним є той факт, що двоє перших історично відомих руських 
митрополитів – Леон та Іоанн – носили титул «Київський і Переяславський» і жили в 
Переяславі. Після перенесення митрополичої кафедри з Переяслава до Києва у Переяславі 
була запроваджена єпископія. Можна припустити, що це трапилося у той час, коли 
Переяслав виокремився у самостійне князівство, тобто на поч. 2 пол. ХІ ст. Це тим більше 
вірогідно, що державна влада в древній Русі заради свого зміцнення та укріплення завжди 
намагалася опиратися на авторитет влади духовної. 

У ХІ ст. Переяслав уже був обнесений кам’яною стіною з міцними воротами. У місті 
знаходилися такі кам’яні церкви: 1) Воздвиження Чесного Хреста Господня, побудована 
в 1008 р. св. Володимиром, 2) церква св. Архангела Михаїла – кафедральний собор 
переяславських єпископів, будівництво якого розпочате князем В. Мономахом і завершене 
св. Єфремом, 3) надбрамна церква св. Феодора і 4) церква св. Андрія біля міських воріт, 
побудована св. Єфремом, 5) церква Успіння Пресв. Богородиці, побудована в 1098 р. 
В. Мономахом на «княжому дворі». У Переяславі знаходилася також церква св. Іоанна 
з монастирем і міцною в’язницею при ньому. У найближчих околицях Переяслава були 
розміщені монастирі св. Савви, Різдва Пресв. Богородиці та свв. мчч. Бориса і Гліба. 

Із часу утвердження в Переяславі окремої єпископії і до поч. 2 пол. ХІІІ ст. 
переяславську кафедру посідало цілий ряд єпископів. На жаль, установити з повною 
історичною достовірністю спадкову послідовність єпископів переяславських ХІ–ХІІІ ст. 



123

Збірник наукових статей. Випуск 7 (9), 2014

неможливо. Одні дослідники обмежують список переяславських єпископів у даний часовий 
проміжок десятьма особами, інші доводять їх численність до дванадцяти, чотирнадцяти і 
навіть до вісімнадцяти осіб. 

Наводимо найбільш вірогідний з точки зору історичної достовірності послідовний 
ряд єпископів переяславських з ХІ до поч. 2 пол. ХІІІ ст. 

За припущеннями деяких дослідників, першим єпископом переяславським був 
Леонтій (Леон), часом поставлення якого на переяславську кафедру був період з 1054 
по 1061 рр. Остання згадка про цього владику датується 1149 р. [1, с. 100]. Очоливши 
переяславську єпархію, Леонтій розгорнув бурхливу діяльність на північному сході 
князівства, проповідуючи християнство і викриваючи «сонмище идолослужителей». 
Загинув під час повстання смердів під керівництвом волхвів у 1071 р. Остання згадка про 
цього владику датується 1149 р. [1, с. 102].

Достовірні дані про церковну організацію Переяслава з’являються лише у 1072 р. 
Літописець, описуючи урочистості 20 травня 1072 р. у Вишгороді з приводу перенесення 
мощів свв. Бориса і Гліба, після переліку князів та митрополитів згадує серед багатьох 
духовних осіб єпископа Петра переяславського і Миколая – ігумена переяславського [3, 
с. 121]. Однак переяславські синодики вказують на те, що першим єпископом усе ж був не 
Петро, а Миколай [2, с. 112].

Св. Симеон, єпископ Володимирський у «Посланії до чорноризця печерського 
Полікарпа» пише: «З печерського монастиря багато поставлені в єпископи… Миколай і 
Єфрем у Переяславі». Так як цей лист датований не пізніше 1225 р., і в ньому говориться 
майже виключно про перших ієрархів древніх руських єпархій, до того ж, одразу за 
Миколаєм згадується Єфрем, котрий став безпосереднім наступником переяславського 
єпископа Петра, який посідав кафедру в 1072 р., можна визначити, що Миколай і був 
першим переяславським єпископом, яким вважають його і синодики переяславські. 
Іншого єпископа переяславського з ім’ям Миколай у ХІ–ХІІІ ст. ми не зустрічаємо. Роки 
перебування його на кафедрі невідомі, але, без сумніву, він посідав її до 1072 р. 

Про єпископа Петра відомо, що він як переяславський єпископ був присутній у 
числі інших ієрархів при перенесенні мощів свв. мчч. Бориса і Гліба 20 травня 1072 р. зі 
старої дерев’яної церкви до відбудованого київським князем Ізяславом дерев’яного храму 
у Вишгороді. Дати висвячення Петра на єпископа переяславського і його смерті невідомі. 

Св. Єфрем був улюбленим домоправителем київського князя Ізяслава Ярославича. 
До сьогодні точно не визначено його походження, невідомо, що примусило його змінити 
блискуче становище улюбленця князя на сповнене труднощів життя смиренного ченця 
Києво-Печерської обителі. До монастиря  св. Єфрем був прийнятий ще прп. Антонієм, 
основоположником чернечого життя у Русі. 

Чернечий постриг св. Єфрема був причиною великого гніву на монахів і на самого 
прп. Антонія князя Ізяслава, який мав намір навіть повністю зруйнувати Києво-Печерську 
обитель. Гнів князя примусив прп. Антонія та монахів тимчасово залишити Київ. Вірогідно, 
з цієї ж причини св. Єфрем оселився в одному з монастирів Константинополя. Під час 
свого перебування у Візантії св. Єфрем за дорученням прп. Феодосія списав для нього 
«устав студійський» і надіслав йому біля 1063 р.

Єпископом переяславським св. Єфрем став не раніше 1072 р., бо тоді кафедру ще 
посідав Петро, і не пізніше 1089 р., так як тоді св. Єфрем уже святительствував у Переяславі. 
Про діяльність св. Єфрема як єпископа переяславського у літописі записано так: «Въ лето 
1089 священа бысть церковь св. Михаила Переяславльская Ефремом митрополитом тоя 
церкви, юже бе создал велику сущу, бе бо преже в Переяславли митрополия, и пристрои ю 
великою пристроею, украсивъ ю всякою красотою, церковными сосуды. Бе бо тогда многа 
здания воздвиже: докончивъ церковь св. Михаила, заложи церковь на воротехъ городнихъ 
во имя святого мученика Феодора, и после св. Андрея у церкве отъ воротъ и строенье 
баньное каменно, сего же не бысть преже въ Руси; и градъ бе заложи каменъ, отъ церкви 
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святого мученика Феодора и украси градъ Переяславльский здании церковными и прочими 
зданьи» [3, с. 137].

Св. Єфрем як колишній боярин і головний домоправитель князя, міг бути людиною 
заможною, отже, мав кошти на вищезгадані будівлі. Своїми зусиллями на користь 
громадськості св. Єфрем заслужив пошану і вдячність сучасників, а тому він, будучи 
наступником митрополитів за місцем кафедри, міг користуватися і користувався почесним 
титулом митрополита.

Ще раз згадує літопис про св. Єфрема під 1091 р., коли він був присутній при 
перенесенні мощів прп. Феодосія Печерського. Літописні сказання називають св. Єфрема 
«скопцем», що було тоді і в Русі, і в Греції звичним явищем.

Роки висвячення св. Єфрема на Переяславську єпископію та рік його смерті невідомі. 
Мощі св. Єфрема знаходяться у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, пам’ять його 
святкується 28 січня (10 лютого).

Про єпископа Симеона І відомо лише, що він перебував на Переяславській кафедрі 
під час князювання в Переяславі Володимира Мономаха і будував разом із князем церкву 
Успіння Пресв. Богородиці у Смоленську [5, с. 146]. 

Єпископ Лазар був висвячений на єпископа переяславського у 1105 р. (можливо, 
він був ігуменом Київського Видубицького монастиря). У 1115 р. він брав участь у 
перенесенні мощів свв. мчч. Бориса і Гліба з дерев’яного до новозбудованого кам’яного 
храму. 7 вересня 1117 р. єпископ Лазар помер у Переяславі [3, с. 185, 199, 202]. Літописні 
сказання називають єпископа Лазаря «блаженним».

Єпископ Сильвестр висвячений на кафедру біля 1119 р. був ігуменом Київського 
Видубицького монастиря. У літописі знаходимо тільки коротку згадку про смерть єпископа 
Сильвестра 12 квітня 1125 р., у Великий Четвер (1, с. 101).  Єпископа Сильвестра літописи 
також називають «блаженним». 

Єпископ Іоанн управляв Переяславською єпархією у 1123–1126 рр. Під час його 
перебування на кафедрі внаслідок землетрусу у Переяславі був зруйнований кам’яний храм 
св. Михаїла, збудований св. Єфремом.

Дата висвячення на єпископську кафедру Марка (Маркелла) невідома. Він 
призначений єпископом переяславським князем Ярополком Володимировичем у 1128 р. 
Був ігуменом Переяславського монастиря св. Іоанна. Роком його смерті літопис називає 
1134 р.

Єпископ Макарій посідав кафедру з 1134 по 1141 рр.
Єпископ Євфимій був поставлений на кафедру у 1141 р. 
У 1146 р. у Переяславі княжив Ізяслав Мстиславич. Після смерті київського князя 

Всеволода Ольговича кияни запросили Ізяслава на княжіння в Києві. Ізяслав отримав 
благословення на переїзд до Києва єпископа Євфимія після молитви в соборному храмі 
св. Михаїла.

У 1147 р. переяславський єпископ Євфимій брав участь у соборі руських єпископів, 
які обрали митрополитом Русі Климента Смолятича без згоди Константинопольського 
патріарха. У тому ж році він постриг у ченці київського князя Ігоря Ольговича, який 
був захоплений у полон Ізяславом Мстиславичем і знаходився спочатку у Видубицькому 
монастирі, а потім у в’язниці при Переяславському монастирі св. Іоанна. У 1149 р. 
Ізяслав Мстиславич готувався воювати зі своїм дядьком князем Юрієм Долгоруким. Після 
богослужіння в храмі св. Михайла Євфимій просить Ізяслава помиритися з дядьком і не 
проливати невинної крові. Князь не дослухався до прохання єпископа.

Рік смерті єпископа Євфимія невідомий. Остання згадка про цього владику датується 
1149 р. [1, с. 102].

Після Євфимія у списках переяславських єпископів іде Василій, який нібито був 
хіротонісаний на паству в 1157 р., однак у синодиках про нього немає ніяких згадок. 
Взагалі 2 пол. ХІІ ст. не містить точних даних про церковне життя Переяслава, який 
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переживав, як і Київ, період політичної депресії, викликаної загостренням міжусобної 
князівської боротьби за владу та посиленням центробіжних тенденцій в економічному 
розвитку Русі [1, с. 102].

Наступного переяславського єпископа – Феодора – згадує під 1168 р. разом із 
митрополитом київським Костянтином ІІ і чернігівським єпископом Антонієм Никонівський 
літопис [4, с. 136]. 

Антоній згадується у літописах під 1168 р. як присутній у сані єпископа 
переяславського в числі інших руських ієрархів на соборі в Києві, який зібрався для 
вирішення питання про те, коли можна не дотримуватися посту в середу і п’ятницю. 
Єпископ переяславський Антоній дотримувався думки, що слід дотримуватися посту 
в ці дні тижня, на які б свята вони не припадали, крім свят Різдва Христового і 
Богоявлення. 

Про єпископа Павла відомо тільки те, що в 1198 р. він був призначений на 
єпископство в Переяславі князем Володимиро-Суздальським Всеволодом ІІІ Юрієвичем, 
який у той час управляв Переяславським князівством за посередництва свого сина 
Костянтина Всеволодовича. Рік його смерті невідомий.

Після відходу з Переяслава останнього переяславського князя Святослава 
Всеволодовича у 1223 р., за дорученням чернігівського князя Михаїла Всеволодовича 
містом управляв у духовному та громадському відношеннях переяславський єпископ 
Симеон.

У 1239 р. після погрому північно-східної Русі татари рушили на південну Русь. 
Страшним ураганом пройшли вони по лівому боці Дніпра, через землі Переяславські. 
Переяслав, який відмовив татарам у покірності, був узятий приступом 2 серпня 1239 р., 
церква св. Михаїла пограбована та зруйнована татарами, місто спалене, більшість жителів 
потрапило в полон, і сам єпископ переяславський Симеон був убитий. 

Руська православна церква шанує переяславського єпископа Симеона як 
священомученика. Мощі св. Симеона знаходяться під спудом у Дальніх печерах Києво-
Печерської лаври. 

У 1261 р. за князювання Олександра Невського з дозволу і на прохання татарського 
хана Берке, брата Батия, у Великому Сараї, столичному місті Кипчацької Золотої Орди, 
митрополитом Кирилом ІІІ була утворена Сарайська або Сарська єпархія. 

У 1269 р. до Сарайської єпархії після одного зі страшних татарських погромів і 
спустошень була приєднана і древня єпархія Переяславська. Другий єпископ Сарайський, 
Феогност, хіротонісаний у 1269 р., почав іменуватися «Переяславським і Сарайським» і до 
1279 р. мав свою кафедру в Переяславі.

У 1279 р. єпископ Феогност переносить кафедру до Сараю. Переяславська кафедра 
була закрита і увійшла значною мірою до складу Київської єпархії, а єпископи Сарайські 
після рукоположення від’їжджали вже не до Переяслава, а до міста Сарай.

Церковна влада єпископа та його кліру відігравала важливу роль у суспільно-
політичному житті Переяславського князівства. Управління єпархією, сфера ідеології, 
суд, дипломатична та культурно-просвітницька діяльність – ось головні напрямки 
участі церковних діячів у житті суспільства. Аналіз структури церковного управління 
переяславської єпископії показує, що її адміністративний устрій відповідав світській владі, 
а система управління нагадувала систему князівської влади.
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УДК 726.7
Наталія Костюк

(м. Переяслав-Хмельницький)

ЦЕРКОВНІ ДЗВОНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
ТА СПРИЙНЯТТЯ ДЗВОНІННЯ ВІРУЮЧИМИ 

У статті розглядається питання виникнення дзвонів від церковно-побутового явища у християнській 
культурі до явища символічного, патріотичного. Те, яке значення у Руській православній церкві надавалося 
дзвонам, приклади побудови відомих дзвіниць. Простежується пів-віковий стан дзвоніння у сучасному 
Переяславі.

Ключові слова: дзвони, било, клепала, Київська Русь, Переяславль Руський, церковні обряди, до-
монгольський період, дзвіниці, храми, собори, літописи, канонічні дзвони.

Дзвони... Почувши їх мелодійний спів, чи не хотілося кожному з нас прислухатись 
до його чарівної гармонії та спробувати розгадати його утаємничений зміст? Мелодії 
дзвонів лунали над кожним містом, над кожним селом, були окрасою свята, передавали 
голос віків, наш нерозривний зв’язок з минулим, його традиціями і звичаями. У дитинстві 
здавалося, що саме і завдяки дзвонам свято витало в повітрі, западало глибоко в душу, 
і особливо на Великдень під ті дзвони хотілося обійняти землю... Кажуть, що через 
мелодію дзвонів сам Господь промовляє до людей. Мабуть, тому до них завжди ставилися 
з величезною шаною.

Дзвін надзвичайно важливий атрибут Православної Церкви та елемент руської 
народної культури одночасно. Він являється її виразником безсумнівно, адже культура 
українського народу формувалася у надрах давньоруської культури і тісно пов’язана 
з музикою дзвонів, яка вперше зароджувалася на теренах Київської Русі і в Переяславі 
Руському зокрема. Відомо, що дзвони у Європі використовували у ІІ столітті, у Візантіїї 
в ІХстолітті. На теренах Київської Русі їх появу можна констатувати досить точно з часом 
хрещення Русі – Х ст. Під звуки дзвонів люди народжувалися і вмирали, піднімалися 
на захист Вітчизни і гуртувалися на свята [3, c. 79]. Сьогодні доводиться по крихтах 
реставрувати той колись широкий пласт української культури. 

Музика дзвону це не лише заклик прийти до храму, нагадування про православну 
традицію, це мелодія яка стає частиною навколишньої природи, що оточує людину її 
повсякденним буттям. У самому слові «благовіст» (звук дзвону, що сповіщає про початок 
богослужіння) закладений глибокий зміст того що відбувається (з грецької блага звістка – 
євангеліє) – іде музична проповідь під час якої кожен з нас на якусь мить, відходить від 
повсякденної суєти-суєт, від усього побутового і хоч подумки звертається до Бога, відчуває 
з ним, і з віруючими єднання, згадує своїх близьких людей, що пішли із земного життя.

В енциклопедії Ф. Брокгауза та І. Ефрона дзвоники поділяються на китайські 
(найдавніші), західноєвропейські та руські. Давні китайські дзвони і дзвіночки 
вражають мистецтвом їх майстрів – ювелірів бронзового лиття – дивовижною красою 
та філігранністю  виробів. Відрізняються вони один від одного в залежності від 
використання. Це були і амулети, які носили на поясі воїни, і дзвіночки, які вішали на 
шию домашнім тваринам (вони відганяли злих духів і хвороби, повідомляли про їх місце 
перебування). Тоді з’являються і величні дзвони, які повідомляли про урочисті церемонії, 
початок літургії у храмах, пересуванні колони військ. А з V–VI ст. до Різдва Христового 
з’являються комплекти дзвонів і дзвіночків, на котрих можна було зіграти мелодію, або 
навіть музичний твір [1, c. 722].

Перші християнські дзвони були невеличкі, мали не круглу, а чотирьохграну 
форму. Їх не відливали, а виковували, кожну грань окремо, потім відварювали разом. 
Згодом з’явилися клепані дзвони з якими успішно справлялися сільські ковалі, але звук, 
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що вони породжували був надто специфічним. Історичні пам’ятки Заходу згадують про 
дзвони лише в VIIст. при храмах у Римі та Орлеані. Значного поширення на Заході дзвони 
дістали у VIIІ ст. при Карлу І Великому [13, c. 672]. Виготовлялися дзвони зі сплаву міді й 
олова, пізніше до цих металів почали додавати залізо та інколи срібло. На православному 
Сході дзвони вперше з’явились у ІХ столітті за імператора Василя І Македонянина, але 
широкого розповсюдження при храмах набули лише після захоплення Константинополя 
хрестоносцями в 1204 році.

Про певний рівень поширення дзвонів на українських землях можна говорити 
приблизно від другої половини ХІ століття. Перша літописна згадка про дзвони на Русі 
датована 1066 роком. У Києві дзвони були при Десятинній та Іринінській церквах. Розмір 
дзвонів Давньої Русі домонгольского періоду відповідав західноєвропейським дзвонам 
романського часу. Приблизна вага дзвону XI – початку XIIстоліття, фрагменти якого були 
знайдені при розкопках у Переяславі-Хмельницкому, судячи по всьому виготовленому 
руським майстром, складала 180 кілограмів (5 пудів) [4, c. 36]. 

Доба середньовічної України з часу прийняття християнства багата на розвиток 
як нових літературних і мистецьких жанрів так і звичаєм церковного дзвоніння. Воно 
сповіщало людей про початок та закінчення богослуження, супроводжувало сакральний 
спів у найурочистіших місцях, говорило про смерть парафіянина. Дзвони повідомляли 
про стихійні та громадські лиха, закликали до боротьби, прославляли військові перемоги 
тощо.

При хрещенні Русі-України із Візантії разом із богослужбовими книгами передалася 
тільки традиція використання дерев’яних бил, залізних клепал (ударних самозвучних 
музичних інструментів – ідіофонів). Звичай використовувати саме їх при богослужінні в 
Грецькій Церкві, а не дзвін, пов’язаний, імовірно, з легендою про те, що било у Візантії 
«тримають за ангельським учінням». Про це згадує, зокрема, новгородський архієпископ 
Антоній, який здійснив наприкінці ХІІ – початку ХІІІ ст. мандрівку в Царгород. Відповідно 
до уставних засад, «мале било використовувалося перед шестипсалм’ям і читанням 
кафізм, які співаються на утреннім славослов’ї; велике било – перед євангелієм і каноном, 
мідне било – після закінчення канону перед відпуском утрені. У мирських церквах 
використовувалося тільки одне велике било» [13, c. 343].

У східно-християнському обряді, який спочатку запровадив князь Володимир 
Святославович при хрещені Русі із Візантії, дзвони не використовувалися. Вони були 
запозичені руською церквою із західно-християнської традиції, а згодом на руському ґрунті 
їх використання набуває специфічного національного забарвлення і колориту.

Що цікаво, якщо в язичницький період наші предки поклонялися ідолу Перуна 
якого іменували громовержцем, то християни вважали звуки дзвону – символом грому 
небесного. Поява дзвонів у Київській Русі пов’язана з київською церквою Успіня Божої 
Матері (Десятинної), яку заклав князь Володимир (по Радзивіловському літопису – у 989 р. 
Також згадуються дзвони у храмах Новгорода ХІ ст. Полоцьку, Новгород-Сіверському і 
Володимир-Волинському (кінець ХІІ ст.). У літописах згадуються також майстри дзвонової 
справи Суздаля та Києва («колоколы принесе ис Киева, другие ту солье») [11, c. 87]. 
Найстаріший руський дзвін, що зберігся до наших часів, було знайдено під час розкопок 
1906 р. у Києві на Подолі.

Що були дзвони для церкви? Насамперед, сповіщати вірних про початок богослужінь, 
радісних, сумних подій, а до їх появи це робили за допомогою «била» або «клепала». 
Існують історичні джерела про їх наявність ще у храмах Божих Київської Русі. Це були 
своєрідні дошки – «било» з дерева, а «клепало» з металу. Ці била перейняла наша церква 
від Візантії, в якій при храмах було їх два ряди: велике і мале, ручне. У давніх монастирях, 
особливо печерних, «била» існували ще в середині ІХ ст., а старовіри використовували їх 
ще й у ХІХ ст. замість дзвонів. Це були дещо вигнуті, досить тонкі дошки з особливо 
приємним звуком, по яких вдаряли дерев’яним молотком. На зміну прийшли «клепала» – 
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металева дошка з заліза або міді, яку завішували біля храмів на ланцюгах. Про широке 
використання «била» маємо повідомлення у літописах.

У «Літописі руському» знаходимо про биття в «било» у зв’язку з упокоєнням у 
Бозі преподобного Феодосія Печерського 1074 року. «Він», Феодосій, тоді повелів зібрати 
братію всю. І братія ударила в била, і зібралися всі» [8, c. 113].

Знаходимо про «било» тут згадку, коли літописець розповідав про старця Матвія: 
«Як звичайно, коли сей старець одстояв заутреню, а братія одспівавши заутренню, перед 
зорею ішли по келіях своїх, старець же сей виходив із церкви після всіх. І коли він якось 
ішов і сів, спочиваючи, під билом, – бо келія його була оддалеки від церкви, – то побачив 
він тут, ніби натовп пішов від воріт...» [8, c. 116].

До Києва церковні дзвони, найімовірніше, потрапили в обозі цісарівни Анни коли 
вона одружилася з князем Володимиром Великим. Але у Перемишлі, Володимирі, Холмі 
вони з’явилися ще раніше й свідченням того була наявність того часу майстрів-людвісарів 
Про широке використання дзвонів під час служб Божих знаходимо в «Літописі руському» 
1066 року, коли полоцький князь Всеволод, захопивши Новгород, вивіз з міста багато 
військової здобичі, серед якої і дзвони з храму Св. Софії. Як дуже цінна військова здобич 
вважали дзвони довгий час. Були вони трофеями і в Першу і в Другу світові війни.

Як воєнні трофеї були вивезені дзвони з Київських храмів у 1169 року Андрієм 
Боголюбським під час московського погрому Києва: «... і взяли вони майна безліч, і церкви 
оголили од ікон, і книг і риз, дзвони познімали всі ці смоляни, суздальці» [8, c. 295].

Про переспів дзвонів у Святій Софії до утреньої в квітні 1185 року в час походу 
князя Ігоря на половців знаходимо в літературній пам’ятці українського походження 
«Слово про Ігорів похід»: «Йому в Полоцьку рано дзвонили дзвони утреню в святій Софії, 
а він у Києві дзвін чув» [15, c. 166].

Благовіст волинських дзвонів сповіщає нам під датою 1237 року «Літопис руський» 
такими словами: «І дзвони Данило приніс з Києва, а інші тут вилив» [8, c. 418].

У Х ст. церковні дзвони були в храмах княжого Володимира. В роки погрому ордами 
Батия землі нашої вони били на сполох, піднімали своїм мелодійним дзвінкоголоссям дух 
захисників городищ руських, обложених ворогом. Плакали дзвони за загиблими і падали 
вони з дзвіниць храмів на землю, скинуті ворогом, щоб разом з полеглими скам’яніти 
мовчанкою.

Після нашестя монголо-татар (1237–40 р.) дзвонова справа в руських землях на 
певний час згасає на кілька століть. 

Перші храми на нашій землі будували грецькі майстри, перші дзвони також завозили 
із Візантійської імперії. В роки монгольського поневолення гинули, або попадали в полон 
майстри. Під час штурму міст-фортець та сильних пожеж розбивалися або розплавлялися 
дзвони.

З 1239 по 1246 рік переяславська земля номінально підпорядковувалася великому 
київському князю Ярославу Всеволодовичу, а після смерті дісталася його сину Олександру 
Невському, який ніколи не перебував у Переяславі чи Києві, а знаходився у Суздалі. Як 
і Половецька, Переяславська земля ввійшла в склад Золотої Орди і складала один з її 
могутніх улусів – Переяслав-Сарайську єпископію.

Вся напрацьована культура християнського православ’я, все що пов’язано з 
культурою церковного співу, музикою дзвонів, архітектурою культових споруд поступово 
асимілювалося на нових землях північної Русі. І навпаки монгольське іго, поневолення 
України Литовським королем, згодом Річчю посполитою, намагання запровадити уніатство 
на землях України гальмувало розвиток православ’я і водночас розбудови всієї православної 
церковної атрибутики.

Відродження дзвонової справи у північно-східній Русі відбувається з кінця ХІV ст. 
Але центром ливарної справи стає Москва, з орієнтацією на Захід. Тому що в той час 
саме там дзвони значно більше розповсюдженні аніж на православному Сході. З Європи 
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в Росію їдуть італійські, а потім і німецькі майстри-ливарники, звідти з-за кордону в 
Росію везуть матеріали для отримання дзвонової бронзи і, уже виготовлені дзвони. Навіть 
такий вислів як «малиновий дзвін», що здається суто російським, насправді походить від 
французьського слова Malines назви бельгійського міста Мехелен, всесвітню славу якому, 
приніс карільйон із сорока дзвонів собору Сант-Ромбаутскерк.

Поступово і на українських землях створювалися центри людвісарного виробництва, 
з’являлися свої знамениті майстри ливарники. І дзвонарне мистецтво набувало воістину 
широких масштабів. З налагодженням виготовлення дзвонів зростала не лише кількість 
виплавлених дзвонів, але й збільшувалася їх вага. А це в свою чергу потребувало 
будівництва додаткових архітектурних споруд для їх розміщення. Дзвіниці – це був новий 
тип культової архітектури. З’явилися багатопрофільні дзвіниці галереї та багатоярусні 
стовпоподібні дзвіниці. 

В Україні ми знаємо монументальну архітектурну споруду – Лаврську колокольню, 
також величну дзвіницю Софії Київської. У Переяславі відома дзвіниця Вознесенського 
собору побудована вже через сімдесят років після спорудження власне самого собору. 

Після жовтневої революції на території колишнього СРСР дзвони також зазнали 
безпрецедентних в світовій історії переслідувань з ідеологічних та економічних мотивів.

З давніх документів відомо, що найцінніші дзвони були оточені особливою увагою і 
турботою людей – їх оберігали, прагнули продовжити їхнє життя, використовували лише у 
певних випадках. На жаль, не відомо, скільки унікальних дзвонів загинуло у пожежах воєн 
середньовіччя, скільки їх знищили в Україні ревнителі російського православ’я, руйнуючи 
старовинні козацькі церкви та монастирі.

У кінці 20-х років XX століття була створена спеціальна організація для заготівлі 
металевого брухту – Рудметалторг: під впливом адмінзаходів на зборах і мітингах трудящих, 
сесіях місцевих рад, у трудових колективах приймалися рішення про переплавлення дзвонів. 
Здача дзвонів на металобрухт – найстрашніше блюзнірство, зневаження святих символів. 
Із дзвонів навіть виливали погруддя вождів революції, виручені за продаж дзвонів кошти 
вносили у фонди розвитку авіації, тракторизації, культури, боротьби з голодом у 1922 році.

У 1927 році управління держприбутків Наркомфіну СРСР таємним листом до НКВД 
УРСР зобов’язало його забронювати всі дзвони держфонду республіки за Наркоматом 
закордонних справ для проведення розрахунків з іноземними державами.

Правда, пізніше таке бронювання дзвонів за НКЗС на території України відпало, 
бо вирішено було зосередити його в Москві та інших містах РФСР. Йшла боротьба з 
релігією, з історією, з духовністю. Руйнування церков і нищення дзвонів – лише одна з 
ланок довгого ланцюга подібних злочинів. 

У Переяславі, у 1937 році, була знищена, «церква-фортеця» – Покровський храм 
XVIІІ століття – шляхом підкладання під її стіни вибухівки за розпорядженням голови 
РВК. У 1935 році були спалені церкви Бориса і Гліба та Петра і Павла. В різні роки були 
знищені шляхом навмисного підпалу церкви на кладовищах св. Хоми та церква св. Миколая 
[18, c. 82]. А з дзвіниці Вознесенського собору у ті ж роки, одним з активістів боротьби 
проти релігії був нещадно скинутий дзвін, який більше ніколи не встановлювався на цій 
архітектурній культовій пам’ятці ХVIII cт.

Відродження храмів і дзвонових набатів розпочинається  у п’ятдесяті роки. 
Революція, а згодом і Велика Вітчизняна війна повністю знищили і російське, і українське 
дзвонарне виробництво. Єдиною можливою дією «збирання дзвону» на той час були 
випадково придбані, збережені і ніколи раніше не озвучені старі дзвони. Їх знаходили у 
заводських цехах, в театрах і навіть на заміських звалищах. Все що можна було придбати, 
таким чином врятовували. Багато дзвонів приносили люди, які зберігали їх у своїх 
домівках, сараях, навіть закопували у землю. 

На Переяславщині лише, з приїздом у 1952 році на роботу в історичний музей 
Михайла Івановича Сікорського, та при допомозі громадського діяча президента Академії 
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архітектури України В.Г. Заболотного ті останки культових споруд, які збереглися від 
остаточної руйнації у місті – вдалося взяти на облік всіх видатних пам’яток архітектури 
[18, c. 80].

Звичайно дзвони не збереглися ні в жодному храмі. І лише наприкінці 80-х – 
початку 90-х років ХХ ст. Михайлу Сікорському випала нагода придбати декілька дзвонів, 
як оформлюючий матеріал для історико-культурного заповідника. 

М.І. Сікорський, як ніхто розумів, що давньоруський Переяслав перша духовна 
столиця Київської Русі – його церкви і без дзвонів – це нонсенс. І для того щоб оживити 
місто, підняти із небуття не лише його архітектурно-культовий образ, але й надати йому 
голосу бога, М. Сікорський передає діючим церквам Переяслава два дзвони. Третій 
встановлює на дзвіниці Михайлівської церкви, де знаходився один із музеїв національного 
заповідника. Віднині над Переяславом від церкви до церкви у великі храмові свята линуть 
благовісти. Вони перекликаються між собою, нагадують нам про суєтність, скороминущість 
нашого життя, відроджують православну традицію історичного міста Переяславля 
Руського – першої духовної столиці Русі. 

У роки гоніння на церкву в СРСР знищували не лише священників, але й дзвонарів. 
Тому разом з реставрацією дзвіниць поставало питання відродження давньої традиції 
дзвонарного мистецтва. Вважалося, що дзвонарі народжувалися на Світлу седмицю. Тому 
що в цю неділю кожному бажаючому дозволяли вдарити у дзвін, а дзвонар спостерігав, 
підказував, допомагав. Якщо у кого гарно виходило, його запрошували на дзвоніння і 
надалі. Це вміння переходило із рук у руки від душі до душі. І хоч великий пласт культури 
дзвонарного мистецтва втрачений на жаль назавжди, але навчитися цьому мистецтву можна 
і сьогодні. Для цього не обов’язково мати музичну освіту. Основне, щоб було почуття 
ритму та не було порушень координації рухів. Хибна думка, що дзвонарем може бути 
лише чоловік. У давнину жінки-схимниці самі дзвонили у своїх монастирях і на сьогодні 
серед дзвонарів також чимало жінок у приходських церквах.

Атеїстичний нігілізм, ще довго нуртував у свідомості керівників різного рівня. Так 
відомо, що у 60-х роках минулого століття місцевий суддя Баранов у місті Переяслав 
особистим рішенням заборонив дзвоніння у церкві Успіня пресвятої Богородиці. Людмила 
Набок згадувала, як одного разу її бабуся прийшла з чергової служби і пожалілася: «Ти 
бачиш, дзвони заважають йому спати, заборонив дзвонити у церкві!» [20, c. 1]. 

У церкві розрізняють 4 канонічних дзвони: благовіст, перебір, передзвін і дзвоніння. 
Благовіст – один з найбільш стародавніх дзвонів Православної Церкви і називається так 
тому, що несе благу, радісну звістку про початок Богослужіння. Цей дзвін також оповіщає 
про здійснення таїнства євхаристії на Літургії і про читання Євангелія в інших службах. 
Благовіст може звучати як самостійно, так і у складі інших дзвонів. 

Перебір – або поховальний (поховальний, дротяний) дзвін виражає смуток і скорботу 
по покійному, і складається з двох частин: безпосередньо канонічний (тобто перебір) і 
вільний (дзвоніння) [14, c. 7].

Передзвін – складніший у порівнянні з благовістом і перебором. Він складається 
також з двох частин: канонічної (тобто самого передзвону) та вільної (дзвоніння). Класично 
передзвін це дзвін по черзі в кожен дзвін (поодинці або кілька разів в кожен), починаючи з 
більшого і до найменшого (іноді з ударом «у вся»), і так повторюють багато разів [14, c. 8].

Дзвоніння – найбільш складний у порівнянні з іншими канонічними дзвонами, але і 
найбільш яскравий у музичному відношенні виразом дзвону. Оскільки дзвоніння по своїй 
формі не обмежене церковними статутами і тому різне, як по складу використовуваних 
дзвонів, так і має різноманітну форму виконання, ритм, фактуру і інструментування.

Мовчання дзвонів – це час їх «говіння» і «скорботи» з приводу кончини і мук Ісуса 
Христа. Щоб нечиста сила не мала можливості торжествувати перемогу і творити зло, в 
цей період прийнято було замінювати дзвін іншими звуками – хлопці ходили ночами по 
селу з дзвіночками і тріскачками, старі били вітками по церковній підлозі. Дзвін як щось 
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освячене зверху і, в певному сенсі, таке, що являє присутність цієї сили (дзвін – «голос 
Божий»), пов’язувався в народних уявленнях з істиною.

У багатьох слов’янських традиціях під пасхальний дзвін люди умивалися у 
джерелі, щоб бути здоровими, а дівчата – щоб бути красивими і позбавитися «веснянок; 
під дзвін на Різдво вони ворожили про заміжжя, і т.п. На Україні і в східній Польщі на 
Пасху хлопці поперемінно забиралися на дзвіницю і дзвонили в дзвони: вважалося, що 
у того, хто зробить це раніше і голосніше за інших, краще уродиться гречка. На Поліссі 
жінки дзвонили в дзвони на Пасху, сподіваючись на те, що у них виросте високий 
льон. У західних слов’ян під дзвін у Пристрасну суботу, коли він поновлювався після 
перерви, трясли плодові дерева, щоб вони краще плодоносили. Разом з іншими формами 
обрядового шуму, дзвін використовувався для розгону градових хмар, при наближенні яких 
прийнято було дзвонити в дзвони; іноді для цього навіть встановлювали спеціальні дзвони 
[13, c. 576]. 

Коли людина важко вмирає, їй міг допомогти дзвін «по схід душі», який відгонить 
нечистих духів. Дзвону приписується колосальна сила дії і на інші природні стихії. 
У російських замовляннях, що вимовлялися при відшукуванні кладу, дзвін як «голос 
Божий» коливає землю, оголяє закладені в ній скарби і вражає нечисту силу, що стереже їх.

Дзвін асоціюється, з одного боку, з людським голосом, з іншої – зі слухом. 
У прикметах і снотлумаченнях дзвін нерідко провіщає отримання звістки. Щоб добре 
співати, дівчата п’ють воду, у якій заздалегідь омили церковний дзвін (напр. у гуцульській 
змові, вимовній при цьому: «який ти голосний, аби i я така голосна була»). Охочі зцілитися 
від глухоти, стають на Паску під великий дзвін. На весіллі під час вінчання дзвонять у 
дзвони, щоб молоді та їх діти не страждали глухотою.

Дзвін співвідноситься також із смертю. Так, існує серед нас звичай хреститися при 
звуці церковного дзвону, поминаючи померлих, і навмисно дзвонити в дзвони на Пасху 
на згадку про них. Як загроза смерті сприймалася в народі обіцянка, дана живій людині, 
«заплатити йому на позвонне», тобто дати в церкву гроші за поминальний передзвін по 
ньому [13, c. 442]. До цієї загрози вдавалися у разі різних життєвих непорозумінь, при 
несплаті боргу, при сварках, чи образах. Кожного разу, коли почується биття у дзвін, голос 
його дзвоніння відбивається радістю не тільки в тих, хто вкладав кошти, хто виготовляв 
цей святий дзвін, але й у всіх нас, хто почує його. Звучання дзвону – це не тільки поклик 
у церкву, приємна мелодія для вух, але, як твердять експерти, звук дзвону вбиває навіть 
шкідливі бактерії в повітрі. 

Православні віруючі також твердять: «Церковний дзвін очищає повітря, приборкує 
грім, блискавки, великі завихрення. Старі люди, прихожани нашого храму стверджують, 
що коли стоїш тут, під куполом церкви і чуєш дзвін, відчуваєш, як звукові вібрації 
проходять через все тіло, вони знищують шкідливі мікроби на відстані семи кілометрів» 
[19, с. 1]. Вчені-геофізики досліджують властивості вібрації церковних дзвонів. Тому 
впевнено стверджують – резонанс звукових хвиль здатен впливати на організм людини 
на клітинному рівні. Виробляються гормони, які зміцнюють імунну систему. Вібрація 
пригнічує білок мікробів. Молекулярні структури вірусів чуми, холери, тифу та грипу 
згортаються та перетворюються на кристалики. Вчені також виявили – хто стоїть поруч 
із дзвоном, той омолоджується. Вони стверджують, що звукові коливання та ультразвук 
мають і механічний, і біологічний вплив на живі організми. Дослідженнями доведено – і 
це вже відомо школярам, – що вишукана класична музика, стимулює розвиток рослин, а, 
скажімо, рок пригнічує. Біологічна дія ультразвуку полягає у знешкодженні найпростіших 
вірусів.

Здавна, навіть без цих знань, люди церковними дзвонами відлякували епідемії 
чуми та холери, відвертали градобій від посівів. Згодом з’ясувалося, що ультразвук, який 
супроводжує мелодію дзвонів, має здатність розбивати краплини дощу на дрібніші. Вони 
швидше випаровуються і не падають на землю у вигляді рясної руйнівної зливи. 
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На сьогодні церковний дзвін є і буде довговічним звучанням і закликом людей до 
прийдешніх поколінь, щоб прибували у церкву й дякували та славили Бога на кожному 
місці! Дзвін у кожному храмі закликає підтримувати духовне життя громади, молитвами та 
щирими милостинями! Звук церковного дзвону будить все нових і нових спонсорів, щоби 
споруджували вони дзвони, розбудовували церкви та були щедрі на потрібні пожертви для 
свого народу!

Нині церковні дзвони стали невід’ємною частиною православ’я – правильного 
славлення творця. Відрадно, що у наш час в Україні і зокрема у давньому Переяславі 
відроджується ця славна традиція – дзвоніння дзвонів. Хочеться вірити, що з Божою 
допомогою церковні дзвони завжди будуть радувати вірних своїм мелодійним дзвоном.
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Kostuk Nataliya 
Church bells: historical aspect and perception of the bell’s ringing by the Pereyaslav religious 

buildings’ believers
The question of the bell’s origin from church and everyday occurrence in Christian culture to the symbolic 

and patriotic one is cleared up and investigated in the article. It is also about the importance of the Kyivan Rus 
Orthodox Church’s bells and some examples of noted bell tower’s construction. The issue of half-ages condition of 
the bell’s ringing in the present-day Pereyaslav is observed here.
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УДК 268
Наталія Кухарєва

(м. Переяслав-Хмельницький)

З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ

У статті висвітлюється історія виникнення і діяльності недільних шкіл ІІ пол. ХІХ– поч. ХХІ ст.
Ключові слова: недільні школи, освіченість, грамотність, духовність, катехізація, програми, 

педагогічні методи.

Ще на початку шестидесятих років ХІХ ст. постало питання про відкриття недільних 
шкіл. Саме життя вимагало невідкладного вирішення проблеми освіти серед широких 
народних мас, особливо завдяки звільненню селянства від кріпосної залежності.

Перша в Росії недільна школа була відкрита 14 жовтня 1858 р. у м. Києві попечителем 
учбового округу М.І. Пироговим, потім недільні школи виникають у Петербурзі, Москві, 
Полтаві, Одесі, Харкові, Чернігові, Ніжині та інших містах [9, с. 31]. Одна з перших 
недільних шкіл заснована у 1858 р. у Полтаві. У межах губернії були відкриті недільні 
школи при повітових училищах у Лубнах, Миргороді, Костянтинограді, Кобеляках, Ромнах 
(дві), Кременчузі (чоловіча і жіноча), Хоролі, Прилуках, Лохвиці, Золотоноші, Переяславі 
та Борисполі (згодом стала щоденною). Всього в Полтавській губернії було відкрито 
25 недільних шкіл, в Україні у 1859–60 рр. діяло 68 недільних шкіл [17, с. 57].

Недільні школи другої половини ХІХ– поч. ХХ ст. – це відкриті народно-
просвітницькі заклади, принципи, завдання та зміст яких були спрямовані, насамперед, 
на задоволення освітніх потреб та запитів народу. Їхня діяльність базувалася на таких 
організаційних засадах, як відсутність суворих внутрішніх регламентацій, громадський 
підхід до управління та планування педагогічного процесу, дотримання основного принципу 
діяльності – «школа для учнів», створення особливих попечительств з метою турботи про 
учнів, особлива атмосфера взаємин між членами шкільного колективу, гуманне ставлення 
до вихованців, спільність інтересів учителя й учня та ін.

Недільні школи були відкриті для усіх бажаючих, незалежно від віку, статі, 
суспільного становища, національності, соціального походження та віросповідання. Після 
закінчення недільних шкіл їхні учні, як правило, не отримували ніяких посвідчень. 
Проіснували вони недовго: 10 червня 1862 р. об’явлено царський указ «впредь до 
преобразования означенных школ на новых основаниях закрыть все ныне существующии 
воскресные школы» [12, с. 817].

У квітні 1863 р. М.І. Пирогов написав статтю «Про недільні школи», де рішуче 
виступив на їх захист: «Мета народних недільних шкіл має полягати в поширенні 
осмисленої грамотност. Я сам не раз переконувався, що при старанному способі навчання 
успіхи учнів недільних шкіл дивовижні. Грамота засвоювалась швидше, ніж у приходських 
та інших училищах. Усі школи неодмінно мають бути відкриті для відвідувачів…» [10, 
с. 302].

З 1864 року знову починають відкриватися недільні школи для дорослих і дітей 
спочатку при духовних семінаріях, а потім і в повітових містах. У Переяславі існувала 
недільна школа при повітовому училищі, в окремих селах вони з’являються лише на 
початку ХХ ст. [2, с. 94].

У ролі засновників українських недільних шкіл другої половини XIX–початку 
XX ст. виступали приватні особи, урядові організації, міські управи, Громади, земства, 
різноманітні товариства, зокрема, Харківське товариство поширення в народі грамотності, 
Київське, Петербурзьке та Московське товариства грамотності, Російське технічне 
товариство, «Просвіти», місцеві відділення благодійних товариств (попечительства жіночою 
освітою, народною тверезістю), комісії народних читань і т.д. [5, с. 55].
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Відповідно до статусу засновників, в Україні діяли такі типи недільних шкіл:
 ● громадсько-приватні – засновані представниками громадсько-приватної 

ініціативи  – різноманітними товариствами, об’єднаннями, земствами та приватними 
особами;

 ● державні – засновані Міністерством народної освіти, Св. Синодом, військовим 
міністерством та іншими відомствами, урядовими організаціями, міськими управами, 
державними службовцями і т. п.;

 ● напівдержавні – засновані громадсько-приватною ініціативою за підтримки уряду, 
освітнього та інших відомств [1, с. 14].

Велику роль у справі популяризації недільних шкіл відіграли особливі комісії (зокрема, 
Комісія (Довідкове бюро) з недільних шкіл при Московському Комітеті Грамотності), 
комітети, координуючі ради, товариства діячів недільних шкіл (М.П. Старицький – 
талановитий український поет, драматург і прозаїк; М.П. Драгоманов  – український 
публіцист, історик, фольклорист і громадський діяч; А.П. Свидницький – письменник, 
який особисто склав для недільних шкіл підручник «Русская азбука»; К.В. Шейковський – 
мовознавець, етнограф і видавець, автор «Південно-руського словника», написав для 
недільних шкіл підручник «Домашня наука»; В.Й. Португалов – відомий лікар-публіцист 
та ін. (виставки, спеціальні збірники, періодичні видання та праці відомих діячів недільних 
шкіл (Я. Абрамова, Х. Алчевської, В. Вахтєрова, Е. Вахтєрової, М. Корфа, П. Казанцева, 
О. Кайданової, С. Миропольського, М. Салтикової та ін.) [11, с. 582].

У розвитку українських недільних шкіл можна виділити 4 послідовні етапи 
діяльності:

 ● початковий етап (1859–1862 pp.) – зародження, становлення і формування 
недільних шкіл (вироблення організаційних, дидактичних та методичних засад діяльності); 
розширення мережі таких нетрадиційних народно-просвітницьких закладів, об’єднання їх 
навколо координуючих центрів у різних містах України; на початку 1862 р. у результаті 
репресивної політики уряду поступове послаблення просвітницького руху на користь 
недільних шкіл та їхнє закриття відповідно до царського указу від 10 червня 1862 р. 
Протягом 1859–1862 pp. в Україні діяло щонайменше 115 недільних та суботніх шкіл;

 ● перехідний етап (1862 р. – перша половина 1888 р.) – нелегальна діяльність 
окремих недільних шкіл та початок їхнього відродження відповідно до чинного 
законодавства даного періоду («Положення про початкові народні училища» від 14 липня 
1864 р. і 25 травня 1874 p., «Правил про церковнопарафіяльні школи» від 13 червня 1884 р. 
та «Правил про повітові відділення єпархіальних училищних рад» від 28 травня 1888 p.);

 ● інтенсивний етап (друга половина 1888 р. – 1905 р.) – значне зростання 
асигнувань на користь недільних шкіл з боку земств, міських управлінь, товариств 
та приватних осіб; консолідація у своєрідні об’єднання (товариства, комітети, комісії) 
недільних шкіл; організація та участь у міжнародних та вітчизняних виставках, 
освітянських з’їздах, створення друкованого органу (рубрика «Хроника воскресных школ» 
(1897–1907 pp.) у журналі «Русская школа»), публікація матеріалів теоретико-методичного 
характеру у спеціальних збірниках та на сторінках періодичних видань з метою обміну 
педагогічним досвідом та популяризації діяльності недільних шкіл; ініціативні пошуки 
діячів недільних шкіл у напрямі задоволення освітніх запитів та удосконалення змісту 
навчання; розгалуження типології недільних шкіл; створення та видання спеціальної 
навчально-методичної літератури; розробка та популяризація освітніх програм, форм, 
методів і прийомів недільного навчання.

 ● національно-креативний етап (1905–1920 pp.) – діяльність недільних шкіл у 
період визвольних змагань українського народу та становлення національної системи 
освіти й виховання як своєрідного центру залучення учнів до надбань національної 
культури, зокрема, шляхом поєднання загальноосвітнього та національного компонентів 
змісту освіти, запровадження навчання українською мовою, створення, видання, поширення 
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та використання української навчально-методичної, науково-популярної та художньої 
літератури [4, с. 229].

Програми для недільних шкіл розробляли учителі-практики, педагоги-теоретики 
позашкільної освіти, члени комісій недільних шкіл, земських рад, освітніх комісій 
різних товариств (зокрема, Шкільної комісії Київського товариства грамотності) та інші 
представники педагогічної громадськості України і Росії. Укладачі програм дотримувалися 
демократичного принципу вибору навчальних предметів – рекомендували вивчення 
обов’язкового мінімуму, стимулюючи тим самим ініціативу розширення та поглиблення 
змісту освіти на місцях.

Із звіту Обер-Прокурора Святійшого Синоду за 1867 р. можна дізнатися, чому 
навчали в недільних школах, які відкривалися духовенством: «…изучаемы были с голоса 
молитвы, Символ Веры и Заповеди, изъяснялись дневныя чтенія из Евангелія и Апостола 
и читаны были житія Святых. Подобныя упражненія весьма важны для религиозно-
нравственнаго раз витія» [12, с. 818]. 

У недільних школах, відкритих з ініціативи приватних осіб або земствами, вивчали 
Закон Божий, читання за книгами громадянського та церковного друку, письмо, перші 4 дії 
арифметики та церковний спів. У багатьох недільних школах України вивчалися проблеми 
історії, економічних відносин, культури, літератури, географії, природознавства; за 
бажанням учнів в окремих недільних школах викладались основи фізики, хімії, геометрії, 
мінералогії, іноземних мов, законодавства, елементи вищої математики, педагогіки, 
психології та інші навчальні дисципліни.

Першим підручником, написаним для недільних шкіл українською мовою, була 
«Граматка» П.О. Куліша. 

Значний інтерес до діяльності недільних шкіл виявив видатний український поет 
Тарас Григорович Шевченко. Він покладав на них великі надії, як на один із головних 
навчальних закладів для народу, цікавився їх роботою, надавав їм матеріальну допомогу. 
Тарас Григорович висунув ідею створення відповідних підручників з різних галузей знань, 
які б не обмежувалися лише навчанням елементарної грамоти, а й давали б знання з 
природничих і гуманітарних наук. Спеціально для недільних шкіл поет написав і за власний 
рахунок видав «Букварь южно-русский». У листі від 4 січня 1861 року до М.К. Чалого, 
інспектора другої Київської гімназії, він писав: «Посилаю вам на показ 10 примирників 
мого «Букваря», а з контори транспортів отримаєте 1000 прим. Зберете гроші, то положіть 
їх в касу вищих недільних шкіл...» [6, с. 276]. У 1860 році з Петербурга він передав для 
чернігівських та київських недільних шкіл 100 примірників «Кобзаря» для продажу на їх 
користь [7, с. 280]. До речі, «Кобзар» учні вивчали нарівні зі шкільними підручниками. 
Тарас Григорович мав серйозний задум найближчим часом скласти для учнів арифметику, 
етнографію, географію та історію України. Однак передчасна смерть не дала можливості 
поету здійснити ці наміри. 

Як тільки був надрукований «Буквар», Т. Шевченко негайно почав розсилати його 
в різні губернії України, в т.ч. й до Полтави. Cеред включених до «Букваря» матеріалів 
було дві думи: «Дума про Пирятинського поповича Олексія» і «Дума про Марусю попівну 
Богуславку», 6 віршів, Псалом 132, молитви. 

Наведу шевченкове пояснення молитов «Отче наш», «Символ віри», молитву 
Єфрема Сиріна: «Іісус Христос, Син Божий, Святим духом воплощенний од Пречистої 
і Пренепорочної Діви Марії, научав людей беззаконних слову правди і любові, єдиному 
Святому Закону. Люди беззаконнії не йняли віри Його іскреннєму святому слову і 
розп’яли Його на хресті меже разбойниками, яко усобника і богохула. Апостоли, святії 
ученики Його рознесли по всій землі слово правди і Його святую молитву (далі подається 
молитва «Отче наш» церковнослов’янською мовою). Також Кобзар дає інше повчання, 
а саме: «Ширилось і ширилось святеє слово Христове на опоганеній землі. Огнем і 
кровію людською очистилось, яко злато в горнилі, теє святеє Божеє слово, але своїм 
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святим тихим, ясним світом тойді ж осліпило очі людей поганих; найшлись лжеучителі 
і лжепророкі. Тойді, 325 року по воплощенії Сина Божія, в городі Нікеї, зібрались 
пресвітери і єпископи, ревнителі святої Христової заповіді, і одностайно написали 
християнам Символ віри (подається молитва «Символ віри» церковнослов’янською 
мовою). А до молитви Єфрема Сиріна подає таке тлумачення: «Беззаконіє і неправда 
вкралась знову в душу людськую, і правдоучителі сховалися в дебрі і вертепи; побудували 
собі скити, келії і святії монастирі; і в своєму святому пристанищі молилися Богу; і 
іноді подавали святеє правди слово беззаконним темним людям. Тойді, коло 327 року 
в тихій своїй келії озвався за слово Христове едеський диякон Єфрем Сирін і, поучая 
людей і в церкві і на улиці, яко заповідь Христову, передав нам свою святую молитву 
(подається молитва «Господи и Владыко живота моего…» церковнослов’янською мовою) 
[18, c. 84]. Отже, Буквар Т.Г. Шевченка містить в собі християнську наповнюваність – у 
ньому звучать і молитви, і псалми.

Крім Т.Г. Шевченка, в цей час активну участь у складанні підручників для шкіл 
брала революційно-демократична і передова студентська молодь, зокрема, Харкова (буквар 
П.В. Завадського) і Києва «Домашня наука» К.В. Шейківського, «Таблиці для початкового 
навчання грамот» Грещанковського) та інших міст. У 1861 р. у Полтаві було надруковано 
«Азбуку по методу Золотова для Южно-Руського края». Її підготував учитель історії 
Полтавської гімназії та засновник недільної школи О.І. Стронін. У 1862 р. у Полтаві було 
видано «Українські прописи» О. Кониського [3, с. 5].

Недільні школи другої половини XIX – початку XX ст. запроваджували та 
популяризували нові педагогічні методи: бесіди, пояснювальне читання (використовувалось 
при вивченні основних навчальних дисциплін з метою повідомлення учням загальноосвітніх 
відомостей з різних галузей знань – історії, географії, природознавства, літератури), 
«взаємного навчання» (парний спосіб організації групової навчальної діяльності учнів), 
«прискореного проходження алфавіту» (термін вивчення алфавіту в недільній школі 
становив 6–12 занять), «перепитування прочитаного» (передбачав використання таких 
прийомів, як бесіда, усні та письмові відповіді з метою з’ясування ступеня засвоєння учнями 
змісту прочитаного), «вивчення читацьких інтересів» (опитування змісту прочитаного 
у формі бесід, письмових відгуків, анкетування з метою контролю за позакласним 
читанням, виявлення рівня підготовки учнів до читання різноманітної літератури), 
звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти та ін. У роботі недільних шкіл 
використовувалися різні форми організації навчально-виховної діяльності: шкільні (урочні 
та позаурочні), позашкільні (домашня робота, екскурсія та ін.); індивідуальні, групові, 
колективні [15, с. 89].

Але, на жаль, освіченість і грамотність не зробить людину вихованою з моральної 
точки зору та не сприятиме зміцненню в неї духа релігійності, адже саме релігійно-етичні 
освіта та виховання народу в середині ХІХ – на початку ХХ ст. стали питаннями першої 
необхідності. Зараз ми в деякій мірі ідеалізуємо ХІХ ст. Але вже тоді викладачі недільних 
шкіл бачили і розуміли, що одна тільки школа з істинно добрими християнськими началами 
не зробить своїх учнів ні моральнішими, ні добрішими. Доказом цьому слугує поведінка 
багатьох представників і міської, і сільської грамотної молоді, яка поринула в розгул, 
п’янство, карточну гру й інше гріховне життя. Всім відома істина, що людину виховує не 
одна лише школа, а й інші фактори, такі як сім’я, оточуюче середовище і різні життєві 
умови. Доказом цього слугує сумна історична констатація фактів, коли під впливом різного 
роду революційних впливів, агітацій, крамольної літератури в основному православне 
віруюче населення не тільки міста, а й патріархального села вдалося спровокувати на 
здійснення жахливого перевороту 1917 року.

З 20-х років діяльність недільних шкіл припиняється. Їх відродження припадає 
десь на 90-і рр. ХХ ст. Тільки зараз ми починаємо усвідомлювати, що, відірвавшись 
від пракоренів і віковічних традицій, стали байдужими не тільки до навколишнього 
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середовища, а й до самих себе. Так і хочеться гукати Шевченкове:  «Схаменіться, будьте 
люде, бо лихо вам буде!» [16, с. 737]. 

Проблема духовно-морального розвитку дітей на сьогоднішній день є вельми 
актуальна, бо це питання майбутнього нашої держави, нашої святої Православної 
Церкви, людської цивілізації. Потрібно рятувати молоде покоління від впливу шкідливих 
звичок алкоголізму, куріння, порнографії, брудних слів, які заполонили всі сфери життя 
суспільства.

Сьогодні, враховуючи чинне законодавство, яке, відокремлюючи Церкву і державу, 
унеможливлює здійснення освіти та виховання громадян нашої країни на засадничо-
християнських принципах, такі школи набирають особливої ваги і значення в процесі 
розбудови церковного організму. На сьогоднішній день недільними школами називаються 
форми прицерковної організації навчально-виховного процесу (духовно-релігійного 
характеру) дітей або дорослих, які відбуваються, зазвичай, у суботні, недільні або святочні 
(церковні свята) дні.

Сучасні недільні школи зазнали значних змін щодо змісту навчання з моменту їх 
створення. Адже розпочинали вони свою роботу як школи для неграмотного населення. 
Крім цього, зміст програмового навчання, окрім основних предметів, містив слово Боже, 
що в наш час, у зв’язку з системою загальнодержавних закладів обов’язкової освіти, 
втратив компонент предметності, залишивши тільки слово Боже.

У Рекомендаціях щодо організації навчального процесу у недільних школах 
зазначено, що «воскресная школа − это одна из форм апостольского служения, так 
как именно воскресная школа берет на себя миссию по первоначальному оглашению 
и, в известной мере, образованию христианских детей. Наше призвание – убрать все 
препятствия на пути ко Христу, помочь ребенку обрести истинную веру и познать живого 
Бога, с благословением относиться к тому таинственному действию Духа Святого в 
детской душе, которое со временем преображает ребенка и присоединяет его к полноте 
жизни Церкви» [13].

На сьогоднішній день в Україні діє близько 5000 недільних шкіл, організованих у 
різних приходах Української Православної Церкви [8, с. 10]. У Переяславі-Хмельницькому 
при Свято-Успенському кафедральному соборі, Свято-Троїцькій та Свято-Михайлівській 
церквах, у с. Єрківці діють недільні школи. Уроки в цих школах проводяться відповідно 
до вікових категорій. Кожне заняття починається і закінчується молитвою. Якщо протягом 
тижня, коли проходить заняття, є велике церковне свято, то на початку і в кінці занять 
співається його тропар і кондак [13].

У програмі переяславських недільних шкіл по катехізації дітей та дорослих 
розглядаються такі питання:

1. Початкові відомості – про Бога, про молитву, коли Господь почує нашу молитву, 
де і коли можна молитися Богу, про храм, про святі ікони, як зображується Бог на святих 
іконах і чому, кого, крім Бога, зображують на святих іконах, про святих ангелів, про 
святих людей, чому ми називаємося християнами, про хресне знамення, про поклони, 
благословення священика;

2. Молитви – короткі молитви, хвалебна молитва Господу Богу, молитва митаря, 
молитва Господу Іісусу, молитва Святому Духу, ангельська пісня Пресвятій Трійці або 
«Трисвятое», славослів’я Пресвятій Трійці, молитва Пресвятій Трійці, молитва Господня, 
ангельське привітання Божій Матері, хвалебна пісня Богородиці, молитви Пресвятій 
Богородиці, молитва Животворящому Хресту, молитва ангелу-хранителю, молитва святому, 
молитва за живих, молитва за усопших, молитва перед навчанням, молитва після навчання, 
молитва перед вживанням їжі, молитва після вживання їжі, вранішня молитва, вечірня 
молитва, молитва Чесному Хресту Господньому, яка вимовляється перед сном біля ліжка, 
молитви Господу Іісусу Христу, які вимовляються в ліжку перед сном, молитва перед 
причастям, молитва святого Єфрема Сиріна, Символ віри;
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3. Із священної історії Старого Завіту – ангели, видимий світ, створення людини, 
земний рай, життя перших людей в раю, гріхопадіння, Суд Божий над грішниками, як жили 
люди до потопу, потоп, як жили люди після потопу, Сінайський закон, історія єврейського 
народу, пророки, пояснення назв «Старий» і «Новий» Завіт;

4. Із священної історії Нового Завіту – Різдво Св. Діви Марії, Введення в храм 
Св. Діви Марії, Пресвята Діва Марія у Іосифа, Благовіщення Пресв. Діви Марії, Різдво 
Іісуса Христа, поклоніння віфлеємських пастухів, Стрітення Господнє, поклоніння волхвів, 
Іоан Хреститель, Хрещення Іісуса Христа, проповідь Іісуса Христа, Преображення 
Господнє, Вхід Господа в Ієрусалим, Таємна Вечеря, суд, страждання і смерть Іісуса 
Христа, Воскресіння Христове, сходження Святого Духа на апостолів, Успіння Божої 
Матері, Воздвиження Животворящого Хреста Господнього;

5. Про таїнства – хрещення, миропомазання, причастя, покаяння, єлеосвячення, 
священства та шлюбу [13].

Треба чудово володіти методикою викладання Закону Божого, щоб задовольнити 
допитливість як дітей, так і дорослих, дати їм потрібну інформацію, щоб душі їхні не 
охололи до такої школи і вони її не залишили.

Окрім занять по катехізису, діти і дорослі місцевих недільних шкіл переглядають 
повчальні фільми духовного змісту, у яких провідною проблемою є питання етики та 
християнської моралі. Діти готують змістовні тематичні  концерти до великих свят, зокрема, 
до свята Різдва Христового, Великодня, Святителя Миколая, духовні вистави та сценки, 
ігри, які заохочують дітей і налаштовують ровесників на побожне життя, відвідують 
православні монастирі та інші святині [14].

Таким чином, недільні школи з часу свого виникнення та діяльності пройшли 
непростий шлях розвитку. Вони були представлені двома основними типами. Це конфесійна 
недільна школа, призначена для релігійно-морального виховання та загальноосвітня 
недільна школа для дорослих і працюючих дітей, що ставить за мету здобуття ними 
початкової освіти. До завдань недільних шкіл входить навчання християнських дітей 
основам православної віри і відповідного їй життю в церкві, їх просвіта, тобто, виховання 
та навчання в Дусі і світлі Любові, Істини, добра і краси, служіння в радощах Богу та 
ближнім, допомога всім нужденним, турбота про збереження та перетворення світу і життя 
в ньому.
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Антоніна Кізлова

(м. Київ)

ПОЖЕЖА НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ 1811 РОКУ 
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ В ЩОДЕННИКУ МИТРОПОЛИТА 

СЕРАПІОНА (АЛЕКСАНДРОВСЬКОГО)

У статті розглядається пожеже на Київському Подолі 1811 р. через призму щоденника 
митрополита Серапіона (Александровського.

Ключові слова: пожежа, Київський Поділ, щоденник, митрополит.

Однією з важливих і разом з тим малодосліджених проблем в історії Києва ХІХ ст. 
є вплив на його мешканців різнорідних стихійних лих, епідемій, воєнних тривог і подій. 
Серед таких катастроф – пожежа на Подолі в 1811 р., яка назавжди змінила цю частину 
міста. Вулиць, за свідченням очевидця, не можна було розпізнати, близько 2000 дворів 
згоріло [2, с. 118]. Києво-Братський монастир вигорів дотла, у Флорівському згоріли келії 
та дерев’яна Воскресенська церква, а Вознесенська церква обгоріла, Добромикільська 
церква втратила дзвіницю, Притиско-Микільська – роками залишалася зруйнованою, від 
Набережно-Микільської залишилися тільки стіни та образ св. Миколая [4, с. 297; 5, с. 489; 
6, с. 170; 8, с. 62, 80]. Не до кінця з’ясовано причини пожежі: необережність з вогнем, 
випадковість чи підпал [2, с. 117; 3, с. 369-370].

За мету в цій доповіді було поставлено розглянути велику пожежу на Подолі через 
призму щоденника митрополита Серапіона (Александровського), а саме: виділити особисті 
враження митрополита Серапіона від пожежі, виявити, які прямі й непрямі найближчі 
наслідки пожежі, можна простежити за «Щоденником», а також з’ясувати думку владики з 
приводу причин пожежі.

Щоденник митрополита Серапіона зберігається в Інституті рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, охоплює 1804–1824 рр. (за деякі роки не 
зберігся) [1]. Втім, у ті роки, за які тексти збереглися, зокрема за 1811, записи охоплюють 
кожен день, крім 9–11 липня (тут і далі – за старим стилем), коли горів Поділ [1, арк. 365-
365 зв.]. Є свідчення, що в ці дні мешканці Верхнього міста й Печерська в ці дні тисячами 
висипали на Старокиївський вал від Андріївської церкви до Михайлівського монастиря й 
слідкували за тим, що коїлося на Подолі, не в силах допомогти [2, с. 117]. Ніяка інша 
причина, як то велика кількість справ, оголошення війни Наполеону й пов’язані з цим 
події чи хвороба (навіть тяжка) не могла перервати ведення щоденника [1]. А отже, саме 
велика пожежа на Подолі стала для владики, який тоді перебував у митрополичому домі 
на подвір’ї Софійського собору [1, арк. 365–365 зв.], вкрай критичною подією.

Особисто митрополит уперше прибув на згарище 16 липня. Він ніяк не коментує 
цієї поїздки, не висловлює на письмі ніяких емоцій [1, арк. 368]. 26 липня митрополит 
знову відвідав Поділ, уже конкретизуючи, що оглядав погорілі Флорівський, Грецький 
Катерининський і Братський монастирі, академію і бурсу. Проте також не висловлює 
своїх почуттів з цього приводу [1, арк. 369 зв.]. Це в цілому вписується в загалом сухий 
і пунктирний стиль його викладу [1], однак може свідчити й про те, що для владики 
відвідування згорілого Подолу було тільки одним з його численних обов’язків, виконання 
яких він реєстрував у щоденнику дуже коротко.

Своє ставлення до наслідків катастрофи на Подолі, владика висловив уже 
14 листопада, коли побачив, що місячної ночі на вулицях горить багато ліхтарів: «Не лутше 
ли сіе безъ нужды пропадающее обратить не бђдныхъ погорђльцевъ!» [1, арк. 389 зв.]. 
Відповідно, вирішення проблем погорільців затягнулося. Трохи згодом збереження на 
Подолі дерев’яної церкви Введення називається дивом [1, арк. 390].
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Стосовно прямих наслідків пожежі, які зафіксував митрополит Серапіон, то 
11 серпня йому доповіли, що згоріло 1240 дворів, а замість них планується збудувати 
до 300 дворів [1, арк. 372]. Більше ніяких статистичних даних владика з приводу цієї 
катастрофи не згадує, тож можна припустити, що самі по собі ці дані не були для нього 
предметом підвищеної уваги. Не згадується й про людські жертви, які були [2, с. 117; 7, 
с. 16] або про їх окреме церковне поминання.

Судячи з записів «Щоденника», протоієрей Добромикільської церкви погорів ще й на 
своєму хуторі, куди втік з Подолу [1, арк. 374 зв.]. Тож навіть ті, кому вдалося врятуватися 
і вивезти майно під час пожежі, ще не остаточно убезпечували себе й не могли цього не 
усвідомлювати, що не сприяло їхній моральній реабілітації.

Значно більше в джерелі можна виявити інформації про інші наслідки лиха. Якщо про 
саму велику пожежу митрополит Серапіон нічого не пише (кожен запис стосується виключно 
того дня, коли його зроблено), то вже 14 липня з’являється згадка про те, що на Печерську, 
майже навпроти Володимирської церкви, згорів будинок війта Рибальського, і «пожаръ сей 
навелъ такой страхъ», що люди збирали майно і вивозили в поле. Готувалися до можливої 
евакуації й на території Софії Київської, серед іншого винесли архієрейську ризницю. І всю 
ніч не спали [1, арк. 368]. Таким чином, у місті під впливом пожежі на Подолі запанувала 
загальна тривога. Як визначає сам митрополит Серапіон, «страха пожарного» [1, арк. 368]. 
Адже пожежа 14 липня, хоч і сталася вдома у війта, по суті, була поодинокою. Такі випадки 
траплялися й раніше, владика періодично згадує про них, але вони не викликали широкої 
реакції. Принаймні, мешканці Софійського двору жодного разу не готувалися вивозити все 
й виїжджати навіть якщо горіло ближче, ніж на Печерську [1, арк. 1–365]. Коли вночі 28 
липня сталася зайнявся палац військового губернатора, вони теж не піднімали тривоги [1, 
арк. 369 зв.], що може свідчити про поступове стихання шоку, пов’язаного з великою пожежею.

Досить загадкове свідчення від 4 серпня про те, що протоієрей Криницький 
розповідав митрополиту Серапіону, як на будинку годинникаря Коробки на Подолі буцімто 
прибили аркуш з віршами «о сгореніи и остальныхъ Подольскихъ домовъ» [1, арк. 370 зв.]. 
Незрозуміло, мається на увазі загроза нової пожежі в майбутньому чи опис минулої події. 
Якщо прийняти першу версію, виходить, що кияни знову отримали привід для страху, 
тому що ходили чутки, що й палац військового губернатора підпалили [1, арк. 369 зв.]. 
Принаймні, коли 11 серпня ввечері над Києвом піднялася заграва, у місті піднімали 
тривогу, а горіло за Дніпром [1, арк. 372 зв.]. Чи була тривога під час пожежі в домі Корда 
за міською заставою 16 липня, митрополит не згадує [1, арк. 373 зв.].

18 серпня в Софійському домі почали готуватися до евакуації, але навряд чи можна 
прямо пов’язати з впливом великої пожежі, адже цього разу полум’я палало неподалік від 
самої Софії [1, арк. 373 зв.].

Щодо впливу пожежі на усталений перебіг життя киян, у щоденнику митрополита 
Серапіона його можна простежити передусім через згадки про церковні відправи. 22 липня 
відзначалося тезоіменитство імператриці Марії Федорівни. Лише цього дня з’являється наступна 
згадка про пожежу: «Проповђди [в Софійському соборі – А. К.] не было, поскольку проповђдникъ 
погорђлъ». Але в цілому богослужіння відбувалося, як зазвичай, навіть архімандрит погорілого 
Братського монастиря брав у ньому участь. Людей було мало [1, арк. 368 зв.], але 1810 р. 
того самого дня «народу простаго почти не было, а господъ и офицеровъ было доволно» [1, 
арк. 294 зв.], 1809 р. також було мало простих людей, а «господа» почали приїжджати лише 
під кінець обідньої [1, арк. 268 зв.], 1805 р. – так само мало простих людей і мало «господ» [1, 
арк. 97 зв.]. Виняток становить 1806 р. (1807 і 1808 рр. не збереглися в підшивці), коли народу 
було немало і були всі чиновники [1, арк. 146 зв.]. Ймовірно, того року сприяло проведення 
служби в суботу. Отже, на відвідування урочистого богослужіння на честь імператриці в 
Софійському соборі вплинули не відчуття «страха пожарного» чи деморалізація внаслідок 
великої пожежі, а загальне ставлення киян до подібних відправ.

1 серпня, в день Успіння Богородиці, митрополит поїхав служити на згарище, 
де залишився Успенський собор, і там служив зокрема і з Братським погорільцем-
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архімандритом Іоасафом, а проповідь говорив священик теж погорілого Флорівського 
монастиря. Людей було багато, але здебільшого простих, з богомольців (імовірно, 
паломників). Відбулося водосвяття на джерелі Феліціан [1, арк. 370-370 зв.]. Братський 
архімандрит служив з митрополитом і 15 серпня [1, арк. 373]. Прот. Іоанн Леванда, 
також погорілець, тільки 28 серпня з’явився до митрополита, і той дав йому 100 руб. 
[1, арк. 375 зв.], але вже 8 вересня прот. Леванда читав у Софії Київській проповідь [1, 
арк. 377 зв.], а 12 вересня правив літургію [1, арк. 379]. Отже до храмового свята свого 
собору він підготувався й після того повернувся до звичної діяльності. Також привертає 
увагу, що двічі погорілий Добромикільський протоієрей повідомив про свої негаразди між 
іншим, коли приходив до митрополита з текстом проповіді, яку незабаром мав промовляти 
[1, арк. 374 зв.]. Таким чином, хоча про всіх киян судити за досліджуваним щоденником 
складно, помітно, що служителі Церкви навіть найбільш потерпілі від лиха, виконували 
свої обов’язки як і раніше, не уникаючи їх і не шукаючи собі заміни.

Про ймовірні причини пожежі владика, природно, не розмірковує, бо сам виклад 
його щоденника ніяких роздумів не передбачав. Однак побіжно згадується, що прот. 
Сигиревич 22 липня показував йому листа від свого сина, де повідомлялося, буцімто до 
Санкт-Петербурга вивезли 8 чоловік, яких підозрювали в підпалі Києва [1, арк. 374 зв.]. 
Більше до цієї теми митрополит Серапіон не повертається. І однозначної оцінки цього 
повідомлення не дає.

Отже, можна зробити такі висновки, які потребують додаткової перевірки на базі 
інших джерел. Пожежа 1811 р. віддзеркалилася в щоденнику митрополита Серапіона 
дуже своєрідно. Під її впливом владика навіть перервав записи, однак майже не проявляє 
особистих почуттів, і не обмірковує причин лиха, хоча й буває на згарищі, бере участь у 
вирішенні проблем. Окрім людських жертв, руйнувань та інших негараздів у безпосередніх 
потерпілих, можна припустити, що пожежа сколихнула свідомість киян, поселила в них 
страх і невпевненість у майбутньому. Однак, судячи зі «Щоденника», вже з перших днів 
навіть потерпілі служителі Церкви почали повертатися до звичних обов’язків, починає 
відновлюватися нормальне життя, тривала масова паніка не піднялася.
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Kizlova Antonina 
Fire on Kyiv Podol in 1811 year and it`s results in the diary of mytropolyt Serapion (Aleksandrovskiy).
In the article consider the fi re on Kyiv Podol in 1811 year through prism of diary of mytropolyt Serapion 

(Aleksandrovskiy).
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ТА ЄВАНГЕЛІСТА ІОАННА БОГОСЛОВА 

с. СТРОКОВА, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ, 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2001–2011 РОКІВ

Проаналізовано діяльність парафіяльної громади церкви Св. Ап. і Єв. Іоанна Богослова с. Строкова, 
Перяслав-Хмельницького району, Київської області за останнє десятиліття. Описано проведені роботи з 
реконструкції храму та благоустрою прилеглої території, названо основних благодійників.

Ключові слова: церква, парафія, реконструкція, благодійник, ікона.

Літописна історія храму на честь Святого Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, 
що в с. Строкова, починається зі згадок, датованих ще ХVIII століттям. За цей період храм 
зазнав незначних руйнувань внаслідок пожежі, а в радянські часи був розібраний світловий 
барабан і купол, тоді споруду використовували як зерносховище. В роки Другої світової 
війни відправи в церкві відновились і більше не припинялись. Дерев’яна споруда, в основу 
планування якої покладено хрест з однаковими раменами, окрім західного, що довший, 
розташована у центральній частині села. Церква має три входи, великі прямокутні вікна і 
щипцеві дахи [3, с. 156].

Раніше прихід складався не лише зі строківчан, а й з жителів сусідніх сіл, в яких на 
той час не було церков. На великі свята півчі та віруючі з сіл Велика Каратуль, Виповзки, 
Помоклі тощо разом з корінними жителями приймали участь у Богослужінні, створюючи 
атмосферу справжнього українського православного свята. У церкві Святого Апостола 
і Євангеліста Іоанна Богослова до сьогодні знаходяться рушники та ікони, подаровані 
жителями навколишніх сіл. 

Поступово в цих селах почали виникати власні парафії, тож приплив прихожан з цих 
населених пунктів суттєво зменшився, а разом з тим – все гостріше і гостріше поставала 
проблема фінансування ремонтних робіт і облаштування прилеглої території. 

Виділений для дослідження діяльності парафіяльної громади відрізок часу, а саме: 
останні 10 років, характерний передусім активними заходами зі збереження та опорядження 
старовинної церкви. 

З плином часу під дією атмосферних опадів будівля, ззовні обшита залізом, почала 
активно піддаватися корозії. Тож нагальною потребою стало перефарбування стін та даху, 
вкритого покрівельною сталлю.

Першими кроками на шляху реконструкції церкви став збір коштів на придбання 
необхідних матеріалів. Було вирішено перефарбувати дах сучасною акриловою фарбою 
зеленого кольору, стіни – олійною фарбою сірого кольору, вікна – білого. Закупівлею і 
фарбуванням займалась бригада переяславських будівельників під керівництвом Сергія 
Башука. Ремонтні роботи проводились з суворим дотриманням всіх технічних умов та 
мінімальними змінами в первинному вигляді церкви [1]. Якісна робота майстрів і зараз 
радує око прихожан церкви та гостей села Строкова. 

Зовнішнє фарбування було лише початковим етапом задуманої церковною громадою 
реконструкції. Наступні декілька років громада проводила збір коштів на придбання 
церковних прикрас, дрібний ремонт і подальшу реставрацію. Діяльність настоятеля та 
прихожан привернула увагу багатьох небайдужих жителів, а також вихідців із села. Отож, 
подальші роботи стали масштабнішими [6]. Наступною доброю справою в цьому напрямі 
влітку 2007 року став ремонт підмурівку і сходів, які за багаторічну експлуатацію були 
напівзруйновані, і тому ними було складно підійматись, особливо людям літнього віку. 
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Найболючішою ця проблема була взимку, коли сходи покривались льодом. Щоб уникнути 
таких незручностей, вирішили обкласти їх тротуарною плиткою і сконструювати зручний 
ґанок з навісом від дощу. Більшу частину фінансових витрат взяли на себе голова 
сільгосппідприємств «Амер» і «Земла Переяславщини» Олександр Григорович Ярема та 
його брат полковник МВС Віталій Григорович Ярема. Суттєву допомогу матеріалами: 
щебенем, піском, цементом надало сільгосппідприємство «Строкова-Агро» (керівник – 
Володимир Сергійович Ярема). Також пожертви внесли священик та прихожани церкви. 
Протягом літа з постачанням лісоматеріалів допомагав уродженець Строкови, лісничий 
Студенківського лісництва Микола Мазура. Так, стараннями будівельної бригади під 
керівництвом майстра Миколи Ільченка реконструйовано підмурівок та збудовано нові 
зручні сходи. Посильну допомогу в організації харчування працівників взяла на себе касир 
парафії Левченко Оксана Іванівна. Та, на жаль, через брак коштів встановлення перил та 
навісів від дощу довелось перенести на наступний рік. 

Проведена ж робота була оцінена священоначалієм Української православної церкви. 
Головних фундаторів храму та священика відзначено церковними нагородами: орденами 
«Святого рівноапостольного князя Володимира» ІІІ ступеня та подячними грамотами [2].

Через рік силами місцевих жителів було закінчено роботи з добудови ґанків 
та встановлення навісів. Подальшими діями стало облаштування церковного подвір’я, 
зведення нової огорожі: старий паркан був дерев’яний, похилений, ворота не відповідали 
правилам протипожежної безпеки. Організаційними питаннями зайнявся голова сільської 
ради Микола Васильович Жук, активний член церковної громади. Виготовлення та 
встановлення паркану та воріт традиційно профінансували Олександр та Віталій Яреми. 
Фарбу для огорожі пожертвував Сергій Володимирович Фесенко. Не залишились осторонь 
й інші парафіяни храму: жертвували кошти та допомагали своєю працею. На впорядкованій 
прицерковній території стараннями Віталія Григоровича та Олександра Григоровича Ярем 
з’явилась маленька дзвіниця [4].

У 2009 році в ході обстеження церкви було виявлено, що стіни з дубових колод 
чудово збереглись, але колона з сосни та декілька фрагментів дерев’яної підлоги 
потребували заміни, тому назріла необхідність внутрішнього ремонту храму. Обов’язковою 
вимогою було збереження автентичності інтер’єру церкви. Значну суму коштів на ремонт 
виділив благодійний фонд «Берегиня» (директор – Тетяна Миколаївна Шульга). Колону 
замінили, підлогу пофарбували. Тоді ж брати Віталій та Олександр Яреми запропонували 
пофарбувати церкву зсередини. Місцеві майстри в короткий термін пофарбували церкву 
та змінили старі електричні дроти на більш безпечні сучасні, а також встановили 
освітлювальні прилади [5].

Не залишились осторонь і голова сільгосппідприємства «Строкова-Агро» Володимир 
Сергійович Ярема, і уродженка села Катерина Антонівна Ярема. Силами прихожан 
поновлено інтер’єр храму. Доброю традицією жителів села Строкова було жертвування 
на церкву вишитих рушників. Велика кількість котрих зберігалась у церковних скринях. 
Тож вирішили відібрати найцінніші, вік яких перевищував 100 років, та прикрасити ними 
іконостас, вівтарну частину й ікони на стінах храму. 

Згодом храму почали повертати і дарувати як старовинні, так і сучасної роботи ікони. 
Показовим є повернення ікони Божої Матері, врятованої під час пожежі 1914 року та вивезеної 
в сусіднє село. Але за заповітом рятувальників повернута нащадками у рідну церкву. 

Крім того, зібрання образів храму на честь святого Іоанна Богослова поповнено 
ликами святих рівноапостольних Кирила та Мефодія роботи іконописців Києво-
Печерської Лаври кінця ХІХ століття та іконою «Благовіщеня Пресвятої Богородиці» 
кінця ХІХ століття. А також 2 ікони роботи сучасних майстрів, а саме: святого Миколая 
Чудотворця та «Почаївської Божої Матері зі стопою» подаровано меценатами церкви 
братами Яремами, яким за багаторічну допомогу рідній церкві було вручено ювілейні 
ордени «1020-річчя Хрещення Київської Русі» [2].
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Строкова – село з давньою історією, мальовничими пейзажами та старовинною 
церквою. Це не лише храм, а й свідок минулого часу, шедевр народного мистецтва, до 
якого заводять усіх гостей, і він в них викликає захоплення. Сюди люблять приїздити 
іноземці по лінії зеленого туризму, на Великдень та великі свята повертаються вихідці 
Строкови, а на храмове свято осіннього Іоанна Богослова сходяться жителі навколишніх 
населених пунктів. І за Божою службою, як і раніше, чути голоси півчих з сусідніх сіл, 
а за святковими столами лунають релігійні псальми, притаманні лише цій місцевості. 
Церква – не лише храм, а й символ історії населеного пункту, духовний стрижень, що 
єднає покоління.
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Nevmitiy Gennadiy 
Activities of parochial community of St. apostle and evangelist Ioan Bogoslov Church in v. Strokova, 

Pereyaslav district, Kyiv region in 2001-2011 years.
The activities of the parish of St. Apostle end Evangelist John the Divine in the village Strokova 

Pereyaslav–Khmelnitsky district Kyiv region has been analyzed for the last ten years. Reconstruction of the church, 
beautifi cation of the nearest territory was described. The main benefactors were named.

Key words: church, parish, reconstruction, benefactor, icon.
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ПЛАЩАНИЦІ У ЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті автор робить короткий аналіз колекції плащаниць із зібрання Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав».

Ключові слова: плащаниця, образ, Спаситель.

У наш раціональний час, коли ми звикли спрощувати багато речей, провідні 
мистецтвознавці різних країн світу почали приділяти особливу увагу культовим предметам.

Пробудження інтересу до сакрального мистецтва в усьому світі є позитивним явищем. 
Понад 70 років тоталітарного режиму мистецтво Церкви вважалось чимось ворожим. 
Нищення ікон, предметів культу – загальновідомий культурний геноцид. Державні органи 
захисту культури, поставивши все християнське мистецтво фактично поза законом, активно 
сприяли руйнуванню храмової архітектури та знищенню ставрографічних старожитностей. 
Чудом збереглися лише одиниці з цих предметів, серед яких і плащаниці [6, с. 437].

У православному храмі їм завжди надавалося великого значення. У давнину 
«воздухом» називалися тонкі прозорі тканини, і лише пізніше цю назву дали покрову, 
який найбільше видано в літургійному обряді. У церковних письменників цей покров 
зветься «платом», «чистою плащаницею», якою Йосиф огорнув тіло Ісуса для поховання. 
Назви «воздухи» і плащаниці з’являються на межі ХІІ–ХІІІ ст. Відома найдавніша – 
Андроніка Палеолога (1282–1328) з церкви Клімента Охридського. Впродовж століть 
формувалася іконографія твору, його розв’язання. Починаючи з ХVІ ст. всі наступні 
зразки відображають процес відокремлення власне плащаниць від воздухів, які пов’язані 
з пасхальними службами. Взагалі плащаниця (воздух, етітафіон) – це полотно з шовку або 
оксамиту з живописним або вишитим зображенням Христа. У ХVІІ ст. у службу входить 
звичай виносу плащаниці. В кінці вечірньої слжби Великої п’ятниці Свята Плащаниця 
виноситься на середину храму і там залишається для загального поклоніння до початку 
великої ранньої. Сам обхід з Плащаницею відбувається під час Великого Славослов’я на 
утрені Великої Суботи. Під час обходу священик несе святу плащаницю на своїй голові і 
під нею тримає ще Євангеліє, котре потім кладуть на неї біля гробу Господнього. Подекуди 
Свята плащаниця виставляється в церкві аж до Воскресної утрені. Перед ранньою, після 
відправи надгробної її виносять у вівтар і кладуть на престол, де вона залишається до 
віддання Великодня. Символічна роль цього предмету культу зумовлена не лише її 
іконографію, але й несе особисту емоційно-піднесену спрямованість, уважне ставлення до 
розробки сюжетної лінії, а також ретельне художньо-технічне виконання, що завжди було 
характерним для творів живопису і шитва. Мабуть у жодному із сюжетів живопису образ 
Спасителя, що страждає, жертвує, спокутує гріхи людства, не розкрився так глибоко і так 
проникливо, з такою майстерністю, як у плащаницях.

Колекція плащаниць із зібрання Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» (НІЕЗ «Переяслав») незначна, вона налічує лише 6 одиниць. Початок 
її формування припадає на ІІ половину ХХ ст. Різними шляхами ці старожитності 
потрапили до колекції Заповідника: після закриття церков, одна була передана 
рідними священнослужителя. Всі плащаниці із потребують як простих, так і складних 
реставраційних робіт. Через відсутність аури храмів плащаниці, що знаходяться у зібранні 
НІЕЗ «Переяслав», позбавлені інформаційного поля. Науковці вивчають їх як пам’ятки 
сакрального мистецтва, але при цьому їх літургійний зміст втрачається.

У 1971 р. до колекції надходять дві плащаниці із церкви с. Глузьке Макарівського 
району Київської області (М-230 КВ-3292, рис. 2) [2].
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На фіолетовому фоні зображення Ісуса Христа у гробі із складеними на грудях 
руками. Навколо зображення напис церковнослов’янською мовою, який українською 
звучить: «Благообразний Йосиф з хреста зняв Пречистеє Тіло Твоє, плащаницею чистою 
обвив і пахощами покривши, у гробі новім положив». По краях золотими нитками вишито 
рослинно-квітковий орнамент. По кутках – лики святих сивобородих старців (висловимо 
припущення, що це символи євангелістів – Марка, Луки, Матвія, Івана), у серединках 
квітів та листків нашиті металеві круглі пластини. Зображення Ісуса Христа намальовано 
на металі. Гроб вишитий срібними нитками з торочками по краях. Німб по краях 
прикрашений 15-ма зубцями.

При виготовленні цієї плащаниці використовувалась оксамитова тканина фіолетового 
кольору, золотисті і сріблясті нитки, полотно, метал, аплікація. За час використання дана 
культова тканина зазнала пошкоджень: зокрема оксамит вигорів. Друга плащаниця, що 
надійшла до колекції з церкви с. Глузьке Макарівського району, має інвентарний номер 
М-231 КВ-3302 (рис. 1) [2].

На темно-вишневому фоні зображення Ісуса Христа в гробі із складеними руками, 
біля гроба в головах – благообразний Йосиф, далі – Марія Магдалина і ангел. Навколо 
зображення напис «Благообразний Йосиф …». По краях вишита квітковим орнаментом, по 
кутках – зображення святих (автор припускає, що це символи євангелістів – Марка, Луки, 
Івана, Матвія). Гроб Ісуса Христа вишитий сріблястими нитками з торочками по краях. 
Німб святих прикрашений намистинами. Підкладка з зеленого шовкового атласу.

На даній плащаниці ми спостерігаємо сцену «оплакування». Всі постаті зображені 
у невимовній скорботі. Ми бачимо, як з сумом спостерігає за трагедією Йосип 
Ариматейський. Це йому увечері Великої П’ятниці було дозволено зняти розп’яте тіло 
Спасителя і покласти його на камінь помазання. У жалобі схилилась до тіла Марія 
Магдалена. Все сповнене величі й невимовної трагічності.

При виготовленні даної плащаниці використовувалась оксамитова тканина темно-
вишневого кольору та атлас для підкладки, золотисті та сріблясті нитки, намистини.

За час використовування культовий атрибут зазнав значних пошкоджень, втрачені 
лики святих, оксамит вигорів, шиття повисатувалось. 

У 1975 р. до колекції із церкви І. Богослова с. Антипівка Золотоніського р-ну 
потрапляє ряд речей церковного вжитку. Серед них і дві плащаниці. Одна з них плащаниця 
з інвентарним номером Т-3163 КВ-3752 (рис. 3) [3]. На каймі квадратної форми оксамиту 
бузкового кольору напис: «Благоверный Иосиф…». Під текстом по колу вигаптувана вита 
гілка винограду. Краї обрамлені торочками – сріблястими нитками із 1/3 золотистими. 
У центрі лежаче зображення Ісуса Христа – восковими фарбами; обшите нитками 
сріблястого, над головою – золотими. Біля нього скорботні шість фігур святих (з країв 
Йосип і Никодим, які тіло з хреста зняли, інші 4 – з схрещеними руками – всі розшиті 
нитками золотими). З країв зображення 4-х євангелістів.

Сцена «Оплакування» присутня і на даній плащаниці. Серед тих, хто стоять біля 
господнього Гробу зображені: Йосип – який зняв тіло Господнє з хреста, та Никодим, 
який приніс величезну кількість – понад 30 літрів! – надзвичайно дорогої запашної рідини 
з соку смирни і алоє. Ці та інші постаті зображені у скорботі. Плащаниця окантована 
вигаптуваною витою гілкою винограду. Виноградна лоза один з найбільш уживаних 
елементів візерунку. Це символ пожертви, принесеної Ісусом Христом.

При виготовленні даної плащаниці використовувався оксамит бузкового кольору, 
полотно, металеві нитки, воскові фарби. За час використання культова тканина зазнала 
значних пошкоджень і потребує реставрації. Друга плащаниця (інв. Т-3164 Кв-3752 рис. 5) 
[3]. З країв квадратної форми оксамиту коричневого кольору напис вишито нитками 
сріблястого кольору: «Благоверный Иосиф…». По кутах зображення ангелів з крилами 
гаптовані металевими нитками. Плащаниця з країв обшита золотистими торочками. 
Посередині лежаче зображення з вигаптуваними літерами з боків ІНС/ХС, обшите 
сріблястими нитками. Над головою розшита корона з вмонтованими в оправах «каменями». 
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Зображення обрамлене 12-ти шестигранними зірками золотистими і 4 ангелами з 
розшитими крилами. В руках ангелів: хрест, губка і драбина.

Як бачимо учні Христа – апостоли і в скорботну хвилину підтримують свого 
Вчителя. На даній плащаниці вони присутні у вигляді 12 зірок. Один з ангелів несе хрест 
життя Ісуса Христа, другий – губку вмочену в оцет, сліди тортур, а третій несе драбину – 
дорогу в світ безмежного щастя, світ праведних душ. Для виготовлення даної плащаниці 
використовувався оксамит коричневого кольору, металеві нитки, воскові фарби. За час 
використання плащаниця зазнала значних пошкоджень і потребує негайної реставрації.

Плащаницю з інвентарним номером Т-9075 КВ-27740 передав до НІЕЗ «Переяслав» 
у 1991 р. син диякона Марка Якименка церкви с. Воскресінське – Григорій Маркович 
Якименко [4].

Прямокутне полотнище із оксамитової тканини бурякового кольору на коричневій 
бавовняній підкладці. Обшита сріблястою стрічкою з торочками. В центрі аплікація з 
зображенням тіла Ісуса Христа (після того, як його зняли з розп’яття). Навколо голови 
Спасителя – золотий німб (аплікація із блискіток, синельки і сухозлотиці). Паралельно до 
країв зображення Ісуса Христа обрамлене вузькою зубчатою парчевою стрічкою. По кутах 
прямокутника виділено зображення 4-х ангелів. По обидві сторони від зображення Господа 
Бога на рівні плечей напис старослов’янською мовою «Благоверный Иосиф…». Ми маємо 
класичне зображення плащаниці, особливістю якої є орнаментований німб, навколо голови.

За час існування плащаниці були втрачені зображення двох ангелів, оксамит дуже 
витерся, полатана.

Плащаниця з церкви села Ярешки Баришівського району належить до науково-
допоміжного фонду (інв. НДФ-6566 рис. 4) [5]. Вона зроблена з коричневого оксамиту. 
Центральна частина, виділена смужкою з сріблястих ниток у вигляді прямокутника. У якому 
зображення Ісуса Христа: очі заплющені, руки витягнуті вздовж тулуба, тіло оголене. По контуру 
фігуру обрамлено срібними прикрасами у вигляді бляшанок нанизаних на нитки, викладених у 
кілька рядів. По боках від фігури Ісуса Христа нашито зображення знаряддя тортур Спасителя: 
лещата, драбини, батіг-дротянка, терновий вінець, спис із широким наконечником та спис 
із настромленою на нього губкою із оцтом, молоток. По кутах зображено серафимів. Проти 
серафимів – шестипелюсткові квіти в квадратиках, утворених смужкою із срібних ниток. По 
краю напис старослов’янською мовою. Виготовлена дана плащаниця у ХІХ ст.

На даній плащаниці зображені символи страждань Ісуса Христа, що і робить її 
відмінною від інших плащаниць, з невеликої колекції НІЕЗ «Переяслав». Слід відмітити, 
що на всіх плащаницях зображена сцена «Оплакування». Автор припускає, що всі 
плащаниці виготовлені в майстернях при монастирях.

Плащаниця Христова – це не тільки найбільша із святинь усього просвіченого 
християнством світу, але й особливої сили і значення документ. Тепер він перед нами для 
того, щоб ми дійсно відчули усю міру страждань за нас самого Сина Божого і зрозуміли 
весь жах свого падіння у вірі й вірності й дійсно наблизилися до духовного відродження.
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ХРИСТИЯНСТВО В ДОБУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: 
ПЕРСПЕКТИВИ І РЕТРОСПЕКТИВИ

У статті аналізуються проблеми і перспективи інтелектуального діалогу між представниками 
постмодерністської філософії та адептами християнського віровчення.

Ключові слова: Християнство, Церква, постмодернізм, парадигма, істина, догматика.

Серед ключових чинників, котрі сформували Європу як унікальний соціокультурний 
феномен, видатний швейцарський культуролог Д. де Ружмон виділяв юдео-християнство, 
грецьке поняття індивіда та культ об’єктивної істини. Вчений наполягав на тій обставині, 
що більшість західних цінностей та ідеалів походять від поняття «людина», яке 
запровадило християнство, – адже саме ця релігія узалежнила вище благо для особи не 
від виконання колективних ритуалів, а від особистого перетворення (подолання власних 
меж, віднайдення «образу Божого» в собі й через себе) [2, с. 166]. Саме християнство дало 
змогу мислячій людині осягнути себе як особистість – унікальну, неповторну, безмежну 
в своїй парадоксальності, протирічності й потязі до свободи. Цілковито приєднуємося 
до тези щодо того, що релігія Христа здетонувала світоглядно-моральну революцію, 
рушійною силою якої (та остаточною причиною водночас) стало поняття абсолютної 
вартості людської особистості – кожної людської особистості [2, с. 166].

Поряд з тим, міркуючи про культурно-цивілізаційні обриси й саму сутність 
Європи, мусимо також визнати, що вона складає спільноту «суперечливих і дуже різних 
за походженням вартостей, змішаних у найрізноманітніших співвідношеннях,» – широкий 
комплекс суперечностей, нескінченний пошук рівноваг, перманентно піддаваний сумнівам 
та відкриттям, котрі завжди зумовлюють все нові й нові завдання [2, с. 158-161]. 
Останньою в хронологічному плані світоглядно-філософською парадигмою, що поєднала в 
собі безмежну множину суперечностей, і став постмодернізм.

Історія західної культури й цивілізації у ХХ ст. може бути потрактована як у сенсі 
соціокультурному, так і в буттєво-екзистенційному як історія інтенсивних та перманентних 
криз та руйнацій: усталених звичаїв і традицій, суспільно-політичних концепцій, структур 
та інституцій, світоглядних уявлень, повсякденних практик, мистецько-естетичних систем 
та напрямків, морально-етичних систем та цінностей, духовності, релігійності та віри, 
ґрунтованої на уявленнях про Бога як абсолют добра, справедливості та могутності.

За вказаних обставин Християнська Церква (як католицька, так і православна 
її гілки) опинилася в ситуації втрати століттями набутого статусу та морально-етичного 
впливу на європейські суспільства, структури й ціннісні соціокультурні орієнтири яких 
виявилися деформованими (або, принаймні, суттєво трансформованими) «індустріальними» 
масштабами людиновбивства двох світових воєн, геноцидів, тоталітарних режимів та інших 
проявів «знавіснілого знелюднення» (за Ж. Ніва). Церква та пропонована нею система 
цінностей та пріоритетів виявилися украй ненадійним запобіжником проти саморуйнівного 
потенціалу «одновимірної» (деіндивідуалізованої) людини, витвореної «цивілізацією 
розуму» і позбавленої морального стрижня.

Демонтаж «охоронних механізмів» Церкви, започаткований «проектом 
Просвітництва» і продовжений в модерну добу різноманітними течіями авангарду 
максимального розмаху набув саме в «ситуації постмодерну» (коли перед Церквою постав 
цілий комплекс гносеологічних, онтологічних, інтелектуальних та морально-етичних 
викликів, адекватної відповіді на які досі не було дано). Одним із засадничих принципів 
постмодернізму стала вимога демонтажу у вирі карнавальної деструкції «непродуктивних 
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стереотипів» людської свідомості, до яких зараховано уявлення про існування істини, 
універсальних позачасових цінностей, критеріїв та імперативів, сенсу історії, еволюції та 
поступу, ієрархії смислів. Конститутивна спрямованість постмодерну – в розвінчальній 
«демістифікації», «де сакралізації», «деміфологізації» метанаративів («великих оповідей») 
усіх рівнів: політичних ідеологій, владних моделей, релігійних систем, глобальних 
універсалізуючих систем опису реальності та її витоків, – подібного штибу інтелектуальні 
конструкти трактувалися як онтологічно однотипні у своїй «шовіністично”-тоталітарній 
спрямованості. О. Івашина, аналізуючи праці одного з класиків сучасного філософування 
Р. Рорті, характеризує сучасну західну культуру як пострелігійну та посттрансцендентну.

Біля витоків цих міркувань стояла теза про «смерть Бога», запущена до 
інтелектуального обігу Ф. Ніцше (котрого вважають одним із «предтеч і пророків» 
постмодерну). Саме ця теза дала потужний імпульс до появи концепцій «смерті Автора» 
(Р. Барт), «смерті суб’єкта» (М. Фуко), «смерті реальності», переродженої на віртуальну 
гіперреальність (Ж. Бодріяр), «смерті метанаративів» (Ж. Ліотар) тощо. Ніцшевська 
максима посьогодні тлумачиться досить різноманітно, залежно від контексту її вживання, 
проте в найзагальнішому сенсі означає втрату трансцендентного, категоричну відмову від 
нього, адже мислиться воно в якості «симулякру», фікції, чистої імітації, котра маскує 
відсутність справжнього. Під цим оглядом богослов’я як ключовий компонент діяльності 
Церкви – тільки спроба надати альтруїзму більш раціонального вигляду, ніж він має (ще 
одна з відомих формул автора «Антихристиянина»). На думку Г. Ваганяна, концепт «смерті 
Бога» (одна з ключових метафор постмодерного тезаурусу) постулює перехід від однієї 
релігійної парадигми до іншої: десакралізуючий, секулярно орієнтований вплив технократії 
й модернізму призвів до витіснення «релігії як містики» на користь «віри як етики», до 
утвердження секулярного як «арени віри» [4, с. 395].

Модель історії людства, потверджена Церквою, ґрунтувалася на уявленні про 
лінійний розвиток від Гріхопадіння до Страшного Суду, послідовний розвиток-еволюція 
по висхідній, запрограмований наявністю вічної істини, безсмертям душі та самототожної 
свідомості. В концептуальному баченні постмодерної історіософії історія – завжди хаотична, 
випадкова, безсистемна й непередбачувана, це сліпа гра анонімних сил, позбавлена 
будь-якого сенсу, наперед визначеної мети, телеологічного й морально-есхатологічного 
обґрунтування (не підтверджує і не спростовує жодного абсолюту). За висловом О. Івашини, 
в постмодерні маємо «картину голодних поколінь», які безглуздо топчуть одне одного. 
Всі «метафізичні сутності», до категорії яких М. Фуко зараховував, окрім релігій, розум, 
знання, науку, свідомість та мову (ба навіть саму людину!) – наслідки випадкового збігу 
обставин. Таким чином, Церква й історіософія постмодерну представляють антагоністичні 
форми та вектори історичної уяви, діаметрально протилежні структури загального бачення 
історії, кардинально відмінні концепції теоретичного осмислення й узагальнення досвіду 
буття людини в історії.

«Криза антропоцентризму», проголошена теоретиками постмодерну (втрата 
віри в людину як істоту розумну, високодуховну, «богоподібну», поставлену в центр 
світобудови), стала фрагментом широкого дискурсивного феномену, котрий також 
однозначно заперечував претензії Церкви на володіння істинним знанням (конвертованим 
у відносини домінування в царині як соціокультурній, так і політичній). Цим феноменом 
була відмова від уявлення про необхідність виокремлення центру та периферії в якості 
бінарних опозицій у всіх сферах життєдіяльності. Саме уявний центр надавав сенсу решті 
бінарних опозицій (добро – зло, рай – пекло, Христос – Антихрист, прекрасне – потворне, 
істинне – хибне тощо), структурував картину світу в традиційну для Заходу систему 
координат. Подібну впорядковану модель світобачення критично налаштовані інтелектуали 
(Ф. Фанон, Б. Ешкрофт, Дж. Гаретц) відкинули як рудимент колоніального дискурсу 
домінування, штучний конструкт, що спотворює всю складність і хаотичність реальних 
відносин влади-знання. Ж. Дерріда перевернув дихотомію «центр / периферія» з ніг на 
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голову, стверджуючи: маргінальне насправді і є центральним, межа між першим і другим 
настільки останнім часом розмилася і втратила чіткість, що розмови про їх відмінність 
в добу глобалізації та плюралістичного мультикультуралізму втрачають будь-який сенс та 
актуальність. У цьому контексті доволі цікавим виглядає думка П. Баррі, що ідею Європи 
як джерела і центру людської цивілізації зруйнував Голокост [1, с. 82].

У подібній перспективі християнська догматика, втративши центральний, 
системоутворюючий статус в інтелектуальному просторі Європи, аксіологічно, семантично 
й гносеологічно «понижувалася» до рівня лише однієї з точок зору на світ (до того ж 
принципово рівноправної з ними, рівновіддаленої від позиції центру).

Людина і християнська релігія з перспективи постмодерну мисляться вилученими з 
ієрархії (адже всі ієрархії зруйновано!), не над, а нарівні з усіма й усім. «Децентралізація» 
інтелектуального світу відкинула цілий ряд його магістральних принципів, занурила 
в круговорот «мовних ігор», еру «радісної свободи». Оскільки жодного авторитетного 
центру (сакральної книги, системи непохитних критерій і аксіом тощо) не існує – тексти, 
раніше кваліфіковані як істинні, «душеспасительні» й цілісні, почали сприйматися в якості 
фрагментарних, внутрішньо розірваних, позбавлених центру, таких, що «борються з собою» 
(адже сповнені «лакун», «розламів» і «тріщин»). У подібному руслі працював і М. Фуко, 
вбачаючи своїм головним завданням руйнацію всього, що має вигляд систематичності, 
цілісності, самототожності й послідовності, – насправді це тільки «фіктивні» фігури 
репрезентативного мислення (як от – сутність, буття, істина, абсолют, священне тощо).

Стратегія деконструкції, програмово проголошена Ж. Дерріда, мала на меті відкрити 
«роз’єднаність» тексту (релігійний він чи світський, не мало жодної ваги) й довести: текст 
сповнений суперечностей і конфліктів, що їх він не може ані зрівноважити, ані подолати. 
Прикладом застосування подібної дослідницької стратегії слугує монографія Г. Блума «Ісус 
та Ягве. Божі імена» (2005 р.), в якій автор озвучує доволі епатажні речі: Новий Заповіт 
всуціль викривив дух і літеру Старого Заповіту; Ісус змаргіналізував і зредукував постать 
Яхве (Свого Батька) до невиразного образу Отця у Святій Трійці; Ісус і Яхве – «найбільші 
іроніки у світі», що їх згодом наслідували Шекспір і К’єркегор; в ідеї Трійці елліністичний 
тріадичний політеїзм витіснив справжній монотеїзм Танаке [6, с. 107-113].

Ідея бінарних опозицій, як фундаментальний смислоутворюючий засновок догматики 
Церкви, згідно з яким неможливе примирення-синтез цих опозицій (Бог – Диявол, Ангел – 
біс, Град земний – Град Небесний), – в постмодерному мисленні втрачає сенс: символічні 
протилежності кваліфікуються як умовні, відносні і врешті-решт взагалі вилучаються 
з дискурсу. Не останню роль в цьому відіграла теза про неможливість адекватних і 
універсальних критеріїв для розрізнення: кожна система опису чи наративна модель 
функціонує за власними критеріями та смислами.

Ще одним потужним каталізатором постмодерної парадигми стала критика т. зв. 
«логоцентризму». До базових форматів логоцентристських репрезентацій поряд з мовою-
письмом, концептами науки й раціональності, віднесено й релігійні системи, зверхньо 
об’єднані під ярликом «метафізики». Прихильники деконструкції намагалися надати 
цим «знаковим тотальностям» статусу рівноправних, а не особливих учасників у «грі 
смислоозначування», послідовно обстоюючи вимогу децентрації, ґрунтованої на прикладних 
стратегіях «політ коректності». Стандарти й канони в усіх сферах – тільки фікції, їхнє місце 
має зайняти «гра» – поняття, абсолютизоване в постмодернізмі, ключовим тропом для 
якого Т. Бодуен визначає іронію. Представникам постновочасного світогляду надзвичайно 
близька теза Й. Хейзінги: всі без виключення форми духовного життя людини мають 
ігрову природу. Подібний «пан ігровий» підхід семантично знівелював цілий комплекс 
понять (серйозності, постійності, священної непорушності, абсолютної стабільності тощо), 
що їх можна вважати фундаментальними для усталеної догматики Церкви.

Домінування Церкви в духовному просторі суспільних практик ґрунтувалося, 
насамперед, на ствердженні монополії на істину й відмові від світоглядного й етичного 
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плюралізму, що є, за Г. Арендт, найвищим «законом світу». Постмодернізм же 
засадничо плюралістичний, постулює епістемологічну, онтологічну та наративну рівність 
найрізноманітніших систем опису та тлумачення реальності. Серед базових концептів 
цього напрямку – відмова від монізму уніфікацій, руйнування інтелектуальних та ціннісних 
ієрархій, тотальна толерантність до «іншого» й усіх проявів «віншування» (навіть тих, що 
традиційно заперечувалися «макроцивілізацією християнського світу»).

Коли Церква наполягає на тому, що немає спасіння «поза Христом» і нею самою, – 
лейтмотивом багатьох мислителів-постмодерністів є твердження про духовність як суто 
внутрішнє зусилля самої людини (і лише її), як проект «побудови себе зсередини» через 
систему індивідуально винайдених цінностей (М. Фуко, Р. Барт, Р. Рорті, П. Ріккер). 
Принцип відкриття «істини» в собі, постульований Церквою, замінюється ідеєю 
інтелектуального й етичного самостворення на підставі свідомого вибору традиції 
порядного людиноспівіснування, нічим і ніким не детермінованої. Істини, як наполягають 
представники нової парадигми, ніколи не перебувають «поза» людиною – вони створюються 
людиною в культурі, адже завжди є властивістю лінгвістичних сутностей-суджень [5]. За 
словами Ж. Дерріди, істина – лише різновид вигадки, вигаданість якої забуто. Останнім 
за часом заблудженням називав істину М. Фуко. Істини завжди минущі, оскільки кожна 
історична доба приносить власні епістемологічні моделі, критерії та картини світу. Важко 
уявити щось більш віддалене від християнського тлумачення проблеми істини, аніж 
подібні міркування, що для інтелектуала-постмодерніста є, по суті, апріорними засновками 
філософування. Ю. Легенький з цього приводу безапеляційно кваліфікує постмодернізм як 
«сучасний варіант сатанізму».

Наслідком вищеозначеної світоглядної «прірви» між догматикою Церкви та 
засадничим антидогматизмом постмодерного кола інтелектуалів, кваліфікованих Р. Рорті як 
«ліберальні іроніки», стало взаємне несприйняття та обопільне ігнорування, принципове 
протиставлення християнства «діонісійським» підвалинам постмодернізму. Проте в 
сучасному глобалізованому й тотально взаємопов’язаному світі впливові суспільні та 
культурні напрямки, інституції, дискурсивні стратегії та світоглядні парадигми фатально 
приречені не просто на співіснування, але й на пошук «точок дотику», сфер порозуміння 
та плюралістичного прийняття «віншування» одне одного. Отже мають бути віднайдені 
певні локуси сприйняття й моделі інтелектуальних компромісів, ґрунтовані на усвідомленні 
єдності ноосфери як невичерпного поля інформаційно-семантичних ресурсів для всіх 
можливих (навіть протилежно зорієнтованих) інтерпретативних спільнот. В цьому 
контексті особливий інтерес викликає робота авторитетного католицького теолога з Польщі 
Ю. Жицінського «Бог постмодерністів», лейтмотивом якої є теза про обов’язок християн 
смиренно шукати ефективні проповідницькі шляхи і в середовищі людей, що позитивно 
сприйняли постновочасні «культурні коди» як складову власного світогляду. М’яко й 
толерантно критикуючи базові засади постмодерну, автор висловлює переконання: значна 
частина з них стане важливими творчими засадами сучасної гуманітаристики, а окремі 
концепції навіть цілком придатні до синтезу з теологією (зокрема, увага до периферійних 
«малих наративів», культурна поліфонія, недовіра до всеохоплюючої раціональності 
тощо) [3].

Попри відсутність видимих передумов, наважимося припустити можливість 
вироблення світобачення, яке б дозволяло інтелектуально й етично примирити Церкву 
й постмодернізм. Це вимагатиме утримувати в одній перспективі потужну енергетику 
оновлення, пафос перманентного бунту проти «остаточних цілостей» (завжди відносних), 
невтомні духовні пошуки, засновані на сприйнятті мислення насамперед як руйнівної 
і критичної акції, – і потребу людської природи в стабільності, постійності, відчутті 
захищеності, визначеності, справедливості та солідарності. Обидві парадигми заслуговують, 
аби надати їм рівної ваги, особливо в умовах радикалізації в царині як культури, так і 
політики, універсалістських претензій на радикальне перетворення світу на засадах 
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глобальної вестернізації та вульгарно спримітивізованої ліберальної демократії (запанування 
якої, мовляв, і ознаменує «завершення історії»). Богословів і постмодерністів об’єднує 
засадничий гуманізм, потяг зробити життя менш жорстоким і більш справедливим, 
захистити підстави людської гідності й свободи, зменшити страждання навколо, здатність 
побачити в інших «побратимів по стражданню» (термін О. Івашини). Кращих представників 
Церкви та «пост сучасної» філософії пов’язує намагання зупинити глобальний процес 
втрати сенсу індивідуального людського життя, що набирає катастрофічних обертів у 
сучасному світі, який дедалі більше «віртуалізується», переповнюється «симулякрами» й 
маніпулятивними фікціями штучно створеного середовища. Церква кваліфікує цей процес 
як «бісівську облуду», а мислителі-постмодерністи – як «переведення реального в режим 
симуляції».

І Церква, й інтелектуали постмодерну актуалізують завдання і шляхи осмислення 
індивідуально-екзистенційного досвіду буття людини в світі, гуманізації наукового 
знання, наповнення його «живим пульсом» людських почуттів. За умов, коли досягнення 
науки кардинально трансформують навколишній світ, спричиняють тектонічні 
метаморфози в політиці, екології, медицині, світоглядних уявленнях, – вимога органічно 
поєднувати науково-раціональний підхід з етико-гуманістичними перспективами, духовно 
прийнятною стратегією «екології ноосфери», обстоювана інтелектуалами від Церкви й 
від «постмодерного проекту», набуває ваги ключової передумови можливості існування 
історичної перспективи. Як бачимо, точки дотику й проекції співробітництва таки існують 
і мають потенціал для поглиблення.

На нашу думку, можна прогнозувати збільшення культурного та світоглядного 
значення і впливу як Церкви, так і постмодерної парадигми, оскільки обидві виконують 
межово актуальну суспільнозначущу функцію: ведуть до подолання відчуження індивіда 
від власної сутності та від «інших», критичного заперечення абсолютизації науково-
технологічного раціоналізму, унеможливлюють монопольне панування жодної з політичних 
ідеологій.

Щоправда величезним мінусом інтелектуалів від Церкви, враховуючи вищеозначений 
соціокультурний контекст, є претензія на володіння істинною в останній інстанції та 
поблажливо-зверхнє ставлення до представників інших релігійних або світоглядних 
напрямків.

Варто також звернутися до проблем влади, а також дисциплінарних процедур нагляду 
та покарання, що мали століттями надзвичайно велике значення для утвердження Церкви 
в якості впливової (а іноді й домінантної) соціальної інституції. Саме у творчому доробку 
видатних інтелектуалів-постмодерністів тотальній демістифікації й розвінчанню піддано 
особливості переходу від традиційних форм панування до дисциплінарного типу влади, що 
відбувся на межі XVIII–XIX століть в контексті історично визначених тілесних практик. 
М. Фуко досить переконливо описав і проаналізував процес «виготовлення» «нормального» 
(бажаного) індивіда шляхом застосування до людини маніпулятивних тілесних практик, 
методів, технік та інструментів дисциплінарно-владного контролю над усіма сферами 
людської життєдіяльності. Технології прихованого панування й маніпуляцій, описані 
французьким дослідником в роботі «Наглядати й карати», не можуть не наштовхнути 
на роздуми про аналогічні методи впливу і контролю, що їх від раннього середньовіччя 
використовувала Церква для контролю над паствою (ритуали-процедури сповіді, покаяння, 
епітимії, посту тощо).

Коли поглянути з позицій постмодерного розвінчального критицизму, в методах і 
діяльності представників церковних структур неважко побачити (окрім «семантичного 
тоталітаризму» й «диктату логоцентризму») ще й яскравий приклад того, як дисциплінарний 
різновид владних маніпуляцій інфільтрується до інших різновидів і дозволяє владним 
впливам діставатися до найвіддаленіших, найсокровенніших та найтонших елементів 
свідомості (й підсвідомості). Церковний обряд дуже ритуалізований, поєднує в собі 
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церемонію влади, маніфестацію сили і виявлення істини. Як правило, він реалізує функцію 
нормалізаційного контролю та нагляду, що дозволяє кваліфікувати (індивіда), класифікувати 
(вчинки, думки й бажання) й карати / винагороджувати (за гріхи / благочестя). Як бачимо, 
перед нами постає, практично, «повний набір» владно-маніпулятивних механізмів, що їх 
світська влада почала застосовувати не раніше XVII ст., а влада церковна – як мінімум 
тисячоліттям раніше.

Демістифікуючи стратегії панування, технології духовного закріпачення й 
ідеологічного нав’язування, зводячи їх до рівня «паразитів свідомості» постмодерна 
філософія, по-суті, й церковні інституції вводить до цього ряду.
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Наталія Павлик

(м. Переяслав-Хмельницький)

МАЄСТАТ ДУХОВНОГО ДВОКРИЛЛЯ

У статті характеризується духовна лірика переяславських поетів Ольги та Андрія Будугаїв на 
перетині філософських, теологічних та літературознавчих потрактувань.

Ключові слова: Бог, поет, релігійний, Ольга Будугай, Андрій Будугай, вірш, світло, віра.

«Так говорить Господь Бог: Прилинь, духу, з чотирьох вітрів, і дихни…» [1, с. 871–
872]. Ці біблійні слова не так розкривають конкретику ситуації, в якій були сказані Господом 
Богом, скільки знаменують першооснову людського буття – духовність. Власне поезія і є 
тим одухотворенням, що розкриває сакральну тему буття. Співставляти чи протиставляти 
поезію і релігію недоцільно, а от визначити їх спільні ознаки видається можливим, і тут 
варто звести ці дві течії в філософську категорію екзистенції (лат. existentia – існування). 
В екзистенціалізмі як філософській течії існує два напрямки: атеїстичний (М. Гайдеггер, 
Ж. П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар) і релігійний (К. Ясперс, Г. Марсель, М. Бубер). 
Разом вони намагаються розкрити природу людської душі, помічними в цьому їм є митці. 
Але такі потуги – Сізіфів труд: досягти логічно викінченого потрактування у пізнанні 
ще не вдалось нікому – «…у мистецтві, як і в релігії, не буває поступу: якщо в Бога 
беззастережно віриш, то митця беззастережно любиш. Або не віриш і не любиш. Культ 
Митця, як і культ Бога, непідвладний логіці» [5, c. 433]. Сила розуму не в спромозі сягнути 
глибин невідомого, тому мистецтво експлуатує інтуїцію, підсвідомість. Одним із способів 
наблизитись до таїнств сакрального мистецтва є поезія, зокрема духовні вірші.

Історичні витоки духовних віршів сягають XVI ст., коли мандрівні дяки, учні 
духовних шкіл, лірники за мотивами Святого Письма, апокрифів створювали свої 
поезії. Першими авторами в давнину на теренах України були Данило Туптало, Самійло 
Мокрієвич, пізніше І. Максимович. Тематичні цикли присвячувались Ісусу Христу, Матері 
Божій, Миколі Чудотворцю та іншим, і за стилістикою були епічними чи ліро-епічними. 
У XVII–XVIII столітті духовні вірші зазнали впливу версифікації, а в XIX–XX ст. – 
нової авторської інтерпретації. До цього жанру звертались Т. Шевченко, Ю. Федькович, 
Є. Сверстюк та інші [7, с. 220].

Сучасне літературознавство поставило межі існування літератури різного рівня: 
у літературному соціумі співіснує література нон-фікшин (з англ. – «без вимислу»), 
тобто «література факту», паралітература – таке собі чтиво для невибагливої публіки і 
високохудожня елітарна література. Сьогодні на літературних теренах Переяславщини 
помітні дві постаті, в поезії яких струменить чисте джерело духовних віршів: Ольга та 
Андрій Будугаї. Їхні поетичні напрацювання в контексті заданої тематики дослідження 
налічують три значимі книги: «Сторінки історії Запорозького козацтва» (2008 р.), 
«Святковий вінок» (2009 р.), і в співавторстві із Сергієм Литвиненком «Слова-світи» 
(2010 р.). Характерно, що спільним у творчості Ольги та Андрія Будугаїв є глибинна 
духовна єдність з Богом, а не просто літературно задіяна церковна термінологія. Вони – 
духовне двокрилля в поезії, самовідтворення й зростання, що словом несуть правдиву вість 
своєї відданості Богу, примножуючи любов, радість, доброту, довготерпіння. Подружжя по 
життю, вони знайшлися і в творчому огромі, поєднавшись просвітленістю сердець у вірі 
Христовій. 

Маєстат (лат. – велич) духовного двокрилля О. та А. Будугаїв не в позірному 
вивершенні десь на літературному олімпі, а в творчому сплаві духу, в єдності мети – 
приносити плоди слова (поезію) людям, у стоїцизмі – переносити тягар життя нікого 
не очорнивши словом. Звідси – дуже світла й промениста енергетика їх творів, звідси 
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словесна стриманість і лагідність, звідси ж і непідробна любов до людей, милосердя, 
співпереживання. Творчий тотем формувався не планово, а вигранювався знаменними 
й невідворотними подіями їхнього життя, в періоди натхнення являючи вірші-прозріння, 
вірші-одкровення.

Із підткання віршів – текстів – можна виокремити майже невидимі ознаки стилю, 
чи радше, усвідомлених напрацювань у формуванні віри як світогляду кожного з авторів 
окремо. Якщо в Ольги Будугай  проступає крізь рядки віра як безкритичне прийняття 
істини, то в Андрія Будугая Богоявлення зринають із складних смислових, усвідомлених 
і світоглядно опрацьованих понять. Свого часу поет проходив етапи самопізнання і 
духовного росту: читав праці О. Бердника, В. Леві, Т. Антонової, цікавився фантастикою та 
психологією. Душа і дух, як побудований всесвіт, що являє собою творчість – такі питання 
ставив сам собі А. Будугай, а відповіді шукав у Біблії.

Вірші Ольги та Андрія Будугаїв пресвітлі в непроглядній темені життя.
          Христос Воскрес!
«Христос воскрес! Воістину воскрес!
Нам радість світла пролилась з небес!» –
Так все живе про Господа співа.
Дарує щедро Бог свої дива.
Розквітлу землю сонце обійма, 
Радіють дітки разом з усіма.
Нехай у душах не встає руїна.
Христос воскрес – воскресне Україна! [3, c. 10].
У двох строфах вірша О. Будугай заклала збагачену контамінацією (від лат. 

contaminatio – зіткнення) думку, в якій розсіяла проміння добрих помислів. Останній 
рядок вірша ваговитий: проведено паралель важкого шляху Ісуса на Голгофу й складного 
історичного поступу України. Вінчає закінчення вірша наскрізно тріумфуюча віра поетеси 
у відродження України, і ця віра непохитна, тому й незаперечна:

– «Ціную вірші, як ікони, що несуть
Для душ згорьованих в безсмертя віру» [2, с. 20].
Таку місію надає своїй поезії О. Будугай. Віра у світлі й помічні сили небесні 

проступає в багатьох віршах поетеси. «Коли віра підніме наш дух із Руїни!» [2, c. 7]. 
У вірші «Нашим матерям» чуємо побажання: «Хай Господь вам кращу долю посила» 
[2, c. 10], «Дай змогу, Господи, батькам радіти…» [2, c. 11] – тут вчувається прохання. 
У значній частині творів О. Будугай вияскравлює адресата своїх сердечних поривань, 
які кличуть на поміч силу Господню в щирих переживаннях і побажання поетеси: чи то 
посвята львів’янам, чи тихі й набожні звернення до батьків, коханого, друзів. Повсюди 
натхненний порив, наскрізна причетність до всього живого й стражденного, усвідомлення 
свого мистецького покликання:

– «Щоб жоден склад у віршах не посмів
Служити сірій або чорній силі…
Молитвою до Світла стане склад» [2, c. 21].
У дуже простій формі поетеса досить твердо задекларувала своє «ні» всьому 

демонічному, «виникнення віри в одному натхнені відбувається під космічним гіпнозом» 
[5, c. 457].

Ольга Будугай розраховує на релігійно орієнтованого вітчизняного інтелектуала, 
коли у вірші «Шлях ученого» говорить про Сидора Кіралева, якому присвячений вірш: 
«І радість першовідкриття веде його в світах, // Де ходять поруч Авель правди й хитрий 
Каїн» [2, c. 22]. Нижче авторка зазначає, що сил для пошуку в такому поляризованому 
світі герой просить у Творця: добро (Авель) – зло (Каїн). Поетеса застосовує такий 
художньо-стилістичний прийом як алюзія, коли у творі є натяк або вплетено посилання на 
певну історичну подію, образ і розраховано на ерудицію читача, який знає про що йдеться 
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[7, c. 30]. Так у вірші «Вербова віть» говориться, як син Давида ішов у славне місто 
(Єрусалим), все навколо було уквітчане зеленим гіллям (нині вербові віти).

У творчості О. Будугай є вірші, де тільки відслідковується морально-релігійна 
тематика, але є й зразки суто духовних віршів. 

Світло таїнства Різдва
Сльозою щастя Мати Божа вмилась,
Ісуса в яслах тихо сповила…
Немов всесвітня прокотилась злива,
Омила душі і дала тепла.
Прибралась Правда в сонячну сутану,
Щоб Віра у серцях горіть могла,
Щоб розірвало слово зла кайдани
Й Надія знов розкрила два крила.
До Бога навернуло душі грішні 
Величне Світло таїнства Різдва,
Щоб одягли ми Духа шати пишні,
Зір»вавши плоті рубище з єства [2, c. 14].
Є в О. Будугай і пізнавальні вірші, де в топонімах закладено християнське 

потрактування: «А річку Бердою назвали, Що означає “Дав Господь”», «Бердянськ! Ти 
справді “Дар від Бога”» [2, c. 27]. Психологізм, дидактичне спрямування морально-етичних 
імперативів, що базуються на християнській вірі, характерні ліриці О. Будугай.

Другим крилом духовного двокрилля є творчість Андрія Будугая. Відмінною й 
більш «силовою» бачиться філософічність його творів, зорієнтованих на екзистенціалізм 
К. Ясперса, який не заперечує християнських догм, але надає перевагу свободі в 
психологічній структурі особистості. У вірші російською мовою «На Пути Дао» А. Будугай 
стверджує: «Дао – шире всех философем» [2, с. 63] і розгортає інвективи власного 
осмислення буття: ніхто не обхватить безкінечність і вічність нічим; те, що можна 
сказати – те вміщає в себе занадто мало; той, хто ставить себе ззаду – опиниться першим. 
«…Мистецький твір має бути насоченим соком офір» [5, c. 432].

Вірш «Звучание полёта» – гімн душі, що злетіла у звуках, адже в цьому є таїнство 
пізнання Творця. Поет гуманістичних ідеалів подає надію кожному потверджуючи, що 
душа, яка впала – не безнадійна, адже в ній є промисел Творця світів: від протона – 
до зоряних систем; ритми духа і в серцебитті, і в роботі технічних схем. «Заволодіти 
правдивою істиною – то мета митця» [5, c. 452]. Сама метафорика говорить про ясне й 
світле полум’я, що здіймається з факела душі деміурга: «Акрополь Света», «Эон Любви», 
«Ариадна Небес», «Искра Вечной Любви». «Мета кожного поета – вседозволеність. 
З теологічного погляду це може бути лівий ритуал з каїністичним підтекстом, а може мати 
праве забарвлення, коли свастика рухається до Спасіння. Залежно від того, чию волю 
виконує поет, в якому темпераменті згорає, адже в поетових жилах тече кров того, хто 
послав, а відтак поет є речником болю Бога чи Сатани» [5, c. 439].

Андрій Будугай – поет світлої сили, тому прямолінійно говорить: «Душу Тьме ни за 
что не продай!» [2, с. 93]. Абсолютизуючи добро, закликаючи творити світло А. Будугай 
навіть для протиставлення не вживає термінів з відтінком демонічності. Еманація (тобто 
витікання) його духовних потоків сотворяща, адже енергетика, посил зливаються з 
духовністю того, хто приймає таку поезію.

– «В цьому світі, де все продається,
Не купити лиш Віру й Любов: 
Віра Богом за працю дається,
А Любов – то є Світла покров» [2, c. 119].
«Віра порівняно з любов’ю незрівнянно божистіша, духовніша і …не надійніша… 

Віра не втілюється і в цьому, як на мене, трагедія поетів, котрі покликані мирити, 
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втішати…» [2, c. 480] – так сказав С. Вишенський. Поет прагне, щоб віра була наче щит, 
адже в житті багато спокус, що руйнують душу і тіло. У вірші «Гріх із дрібниці» звучать 
дидактичні мотиви: треба протистояти тим, хто може додати брехні, мов солі, ударити 
словом, лицемірити. А. Будугай висловлює своє бачення природи творчої особистості: 
«… айбільше – це сама душа, // Цінуй її – склад Божого Вірша!» [2, c. 117].

Коли наскрізно проглянути всю творчість А. Будугая, можна помітити, що майже 
в кожному вірші є звернення до Бога про поміч, підтримку, милосердя. Поет увірував і 
просвітлений бачить за обрії земного буття. «Господь – єдиний, // Хто не зрадить нас!» 
[2, с. 120]. Самі назви таких віршів як «Ввійти у Вічність», «Ієрархи одного життя», 
«Скарбниця Творця», «Віра й Любов» говорять про присутність теологічної тематики, але 
є в поета твори чистої форми – духовні вірші. «Форма для поезії є тим самим, що для 
християнства – собор» [5, c. 467].

Патріарху Євтимію
Проходить час і чітко розумію:
Аршинами не зміряти святе!
Твій дух через віки несе надію,
Рятунком кожному із нас стає.
Ісихія дала тобі глибини,
Афон-гора очистила тебе.
Реформу ти прозрів тоді з вершини,
Хрест взявши та не скинувши ніде.
У Лемносі ж, в імперському затворі 
Егейське море подолав твій дух:
Вільнішим вільних став під час неволі 
Та наточив духовний плуг.
І силу ту ти передав народу, 
Мур віри збудував на сотні літ,
І в Тирново ти дав від рабства «воду», – 
Юних слов’ян урятував твій щит! [2, c. 105].
Є у творчому доробку подружжя Ольги та Андрія Будугаїв і спільні тексти пісень, 

але єднання митців не в зовнішніх формах творів, а в світоглядних глибинах, що озвучені 
А. Будугаєм у вірші «Дай, Боже!» –  «Єдиним подихом Олірни // Вінчай співтворчості 
злиття» [2, с. 99]. Не залишилася по за увагою митців і релігійно-національна тематика. 
Педагоги розробили сценарій літературно-історичних вечорів з використанням своєї 
збірки «Козацька літератка», де розкрили хвилюючі сторінки історії славного Війська 
Запорозького Низового, що боролося за рідну українську землю, за віру християнську. 
У вірші «Незалежність» говориться, що козаки йшли на плаху: «Щоб звести до Неба 
храм держави, // Де Любов Господня розіллється // На Славуту, степ, козацькі лави» [4, 
c. 31].

Сценарій поділений на сторінки, тож друга сторінка зветься «Віра запорожців» і 
структурована віршами, назви яких промовляють, як січове братство боронило християнські 
душі від побусурманення: «Євангеліє», «Віра», «Молитва», «Церква Покрови», «Архангел-
архістратиг», «Хрест». Віра в козацькому серці – хранителька й порадниця, адже «Без віри 
вмерла б Україна» [4, c. 33]. Ольга та Андрій Будугаї зазначають, що душа козацького 
лицаря постійно в молитві – розмові з Богом, де оживає дух, множаться сили і міцніє 
віра. Церква Покрови – то святиня козацька, там дух, а не камінь був головним, там Матір 
Ісуса «Вкрила народ свій Руном Світловим» [4, c. 34]. Художньо обігрують митці і факт: 
на козацьких хоругвах вишивали зображення архістратига Михаїла («Звитяжний отаман 
Небесних Сил» [4, c. 35]). Кожен козак мав натільний хрест, символічне значення якого 
автори розкривають у вірші «Хрест»: це доля-хрест; хрест – танцювальний прийом із 
гопака; хрест, що могилу вінча; хрест, яким козак нечисть відганяв.
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Чуттєва спаяність двох сил, життєві перехресні випробування, талант чистої проби – 
ті чинники, що вінчають успіх творчого тандему Ольги та Андрія Будугаїв. Їхні твори до 
фанатизму просочені релігійністю, але такий фанатизм живодайний, одухотворений поезією. 
«В релігії, як і в поезії, фанатиків обмаль, якщо порівняти їх із рештою людей, яких не 
можна навчити віри та навчити розуміти поезію» [5, c. 467]. У психології творчості Ольги 
та Андрія Будугаїв спільним між релігією і поезією є духовні прозріння та вознесіння, де 
натхнення в поезії є тим самим, що екстаз у молитві. Тож маєстат духовного двокрилля 
митців сягає висот, яких дозволяє сягнути вимір трансцендентний (який перебуває поза 
досвідом, неприступний для людського пізнання [6, c. 562]).

Подружжя Ольги та Андрія Будугаїв відбулось у творчій гармонії якраз на духовно-
релігійних теренах. Вони стверджувалися в пошуках абсолюту, долаючи світоглядне 
трансцендентне безмежжя, витримуючи екзистенцію буття: у бажанні позбутись відчаю 
приймали зв’язок із суспільством, відхиливши як самотність, так і бунт, і на основі 
християнського гуманізму досягли індивідуальної свободи слововиявлення поезією. В їхній 
творчості релігійний світогляд став оплотом і аж ніяк не авторитаризмом моральних норм, 
адже в мистецтві почуттєвість протилежна раціональним переконанням. Досягненням 
Ольги та Андрія Будугаїв є емоційні вияви самозаглиблень, які розширили їх творче «Я» 
і водночас відкрили горизонти пізнання божественного через слово. «Воістину «спочатку 
було Слово», як і воістину й те, що “по всьому залишиться Слово”» [5, c. 439].
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

У статті розглядається розвиток і роль церковно-парафіяльних шкіл Полтавської губернії в 
ІІ половині ХІХ століття. 

Ключові слова: церковно-парафіяльна школа, Полтавська губернія, народна освіта, навчання.

Досліджуючи розвиток освіти Полтавської губернії ІІ половини ХІХ століття, 
неможливо залишити без уваги церковно-парафіяльні школи. Вони були фундаментом 
народної освіти, адже від них залежав рівень грамотності людей. Постає питання, які 
основні завдання мали церковно-парафіяльні школи? Аналізуючи розвиток церковно-
парафіяльних шкіл доцільно зазначити, що народне виховання було під керівництвом 
церкви. Населення Полтавської губернії, та й всієї Російської імперії, з довірою та 
розумінням відносилось до започаткування шкіл. Для покращення викладання, в них були 
створені спеціалізовані вчительські курси, які підвищували методичний рівень викладання.

Характеризуючи значення церковно-парафіяльних шкіл, неможливо не звернути 
увагу на журнал «Полтавські єпархіальні відомості», в яких зазначено: «Народь совершенно 
основательно заключаеть, что главное значеніе церковно-школьнаго преподаванія 
заключается не вь сухомь формальномь обученіи, а вь религіозно-воспитательномь 
воздьйствіи на подрастающее покольніе, вь глубокой преданности Православію, Престолу 
и Отечеству» [3, с. 952].

«Положення про початкові народні училища», прийняте в Російські імперії 1864 р., 
запровадило нову систему керівництва народною початковою освітою. Згідно з ним народні 
училища могли відкриватися різними відомствами, громадами і приватними особами. 
Церковнопарафіяльні школи визнавались одним із різновидів початкових шкіл. Метою 
народних училищ проголошувалось утвердження серед народу релігійних та моральних 
цінностей, надання необхідних початкових знань. Контроль за розвитком шкільної справи 
покладався на парафіяльних священиків.

У червні 1884 р., за імператора Олександра ІІІ, були видані «Правила про 
церковнопарафіяльні школи», що створило для їх розвитку більш сприятливі умови. 
Церковному відомству було надано великі повноваження у системі народної освіти. 
У «Правилах» наголошувалося, що метою такого типу школи є поширення серед народу 
православного вчення, християнської моралі і прищеплення початкових корисних знань. 
Школи поділялись на однокласні з дворічним терміном навчання та двокласні з чотирирічним. 
У них викладались: Закон Божий, спів, церковнослов’янська грамота, російська мова, 
письмо, початкові знання з арифметики, рукоділля (для дівчаток). У двокласних школах, 
окрім цього, викладалися: короткий курс історії Російської імперії, географія, креслення, 
малювання, короткі відомості з природознавства. Причому Закон Божий міг викладати 
парафіяльний священик або особливий законовчитель, затверджений єпархіальним архієреєм. 
Знання, які давали школи, були мінімальними. У 1896 р. було видано «Положення про 
управління школами церковнопарафіяльними і грамоти відомства православного ісповідання».

Головний тягар у народній освіті покладався на народних вихователів, які повинні 
були завжди займатись зміцненням та закріпленням у громадському житті ідей православ’я 
та самодержавства. З розвитком церковно-парафіяльних шкіл і встановленням єдності між 
керівниками держави і церкви, Російська імперія повинна була стати великою і міцною 
державою. З точки зору тодішньої ідеології, освіта повинна була не стільки навчати, 
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скільки виховувати шляхом просвіти, ідеалами і вірою тодішньої держави, під прапори 
якої народ самостверджено мав проливати кров за віру, царя та Вітчизну.

Деякі сільські громади, по бідності чи з інших причин, не могли зробити грошового 
внеску на церковно-парафіяльні школи, бажаючи, щоб батьки учнів за власні кошти 
надавали освіту своїм дітям. Але, в свою чергу, ці громади не заперечували великої 
користі церковно-парафіяльних шкіл. Якщо ж у представників громади були власні діти, то 
вони піклувалися про школи і підтримували їх. Як приклад того, що церковно-парафіяльні 
школи були потрібними населенню та розвивалися, розглянемо 1872 р. Доцільно звернути 
увагу на те, що ні одна школа не було закрита, а навіть відкривали нові. Крім того, деякі з 
них реорганізовувались в однокласні та двохкласні земські школи. 

У 1872 р. в Полтавській губернії відкриті церковно-парафіяльні школи:
 – у Полтавському повіті 1 – в селі Рибцях;
 – у Зінківському повіті 5 – в місті Зінькові дві церковно-приходські школи, при 

Троїцькій та Воскресінській церквах, жіночі школи в містах Зінькові та Опішня, а також 
школа в селі Лютенські Будища;

 – у Хорольському повіті відкрито 4 школи: в місті Хорол, Волошинська церковно-
приходська школа, Матвіївська, Єреміївська;

 – у Переяславському повіті відкриті дві школи: в селах Війтовцях та Студенниках;
 – у Кобеляцькому повіті відкриті 3 школи в селах: Пригарівка, Комарівка та 

Міхновка;
 – у Миргородському повіті відкрита церковно-приходська школа в селі Бакумівка. 
З кожним роком народна освіта Полтавської губернії розширювалась. Таким чином, 

порівнюючи 1894 та 1895 рр., ми бачимо збільшення кількості навчальних закладів. 
Зокрема, в Полтавській губернії училищ відомства єпархіальної училищної ради в 1894 р. – 
320 церковно-приходських шкіл та 416 шкіл грамот, в 1895 р. – 339 та 466 шкіл.

Стосовно розподілу закладів по повітах Полтавської губернії, то найбільше шкіл 
відомства Міністерства народної освіти знаходилось у Костянтиноградському повіті 
(71), а найменше – в Лохвицькому (32) та Лубенському повітах (27). Церковних шкіл 
найбільше було в Кобеляцькому і Лубенському повітах, а найменше – в Миргородському 
та Пирятинському повітах [9, с. 2].

Однак, не всі діти Полтавської губернії були охоплені навчанням. Так, у Кобеляцькому 
повіті станом на 1894 р. на 681 дитину шкільного віку припадала 1 школа, у Лубенському 
повіті 1 школа на 285 дітей, у Хорольському – на 285 дітей та у Пирятинському – на 299 дітей.

На час Всеросійського перепису 1897 р. у губернії проживало 2778151 чоловік 
населення, у тому числі міського 274294. Письменних налічувалося лише 16 %, у тому 
числі у містах 39,8 %. Тому питання початкової освіти гостро стояло перед населенням 
Полтавської губернії.

Найвище керівництво церковними школами у Полтавській єпархії належало Іларіону – 
єпископу Полтавському і Переяславському (1887–1904). Слід сказати, що він багато уваги 
приділяв церковним школам, особливо жіночим. Так, у Козельщанській церковнопарафіяльній 
школі дівчат навчали кресленню, малюванню для того, щоб здібні могли продовжити його у 
монастирській школі іконопису. Учениць навчали шиттю, рукоділлю, веденню домашнього 
господарства. Під керівництвом єпископа діяла Полтавська єпархіальна училищна рада, яка 
піклувалася про церковнопарафіяльні школи і вживала заходів щодо покращення їх умов 
навчання. Завідування церковними школами у 15 повітах єпархії належало відділенням 
єпархіальної училищної ради.

З 1873 р. при Золотоніському Красногірському жіночому монастирі відкрито 
початкове народне училище. Окрім загальноосвітніх предметів, дівчата вивчали церковний 
спів, рукоділля, Закон Божий, який викладав місцевий священик Микола Дамаскін. Шість 
учениць-сиріт перебували на повному утриманні монастиря. Училищем опікувалась 
настоятелька Красногірського монастиря ігуменя Анатолія.
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На початок 1899 р. у Полтавській єпархії налічувалося 1069 церковних шкіл (472 
церковнопарафіяльних, 588 шкіл грамоти, церковно-учительська школа, 3 другокласних, 
3 двокласних, зразкові школи при Полтавській духовній семінарії та жіночому 
єпархіальному училищі). На кінець цього року кількість церковнопарафіяльних шкіл 
збільшилася на 30. Дітей у церковних школах навчалося 38391 чоловік – 26731 хлопчик і 
11660 дівчаток, у тому числі в церковнопарафіяльних – 13719 хлопчиків і 6804 дівчинки та 
у школах грамоти – 11367 хлопчиків і 4224 дівчинки.

У чоловічих церковнопарафіяльних школах, крім вивчення загальноосвітніх предметів, 
дітей навчали палітурній справі, садівництву, городництву, теслярському ремеслу тощо. 
Зокрема, у школі при Густинському монастирі Прилуцького повіту школярі навчались 
столярному ремеслу, малярству, вчилися шити одяг та вивчали штукатурну справу. 
У Сампсоніївській церковнопарафіяльній школі, що на Шведській могилі, на околиці 
Полтави, діти опановували палітурну справу, садівництво, городництво, бджільництво. 
Вивчення у школах прикладних предметів мало велике значення, тому що цим самим школи 
пристосовувалися до реальних потреб сільського населення.

Згідно з «Правилами» 1884 р. завідування школою і найближче керівництво належало 
місцевим священикам, які одночасно були і законовчителями. Учителями в церковних школах 
були особи, котрі отримали освіту переважно в духовних навчальних закладах. Зокрема, 
учителів для церковнопарафіяльних шкіл і шкіл грамоти готували Полтавська духовна 
семінарія та єпархіальне жіноче училище. Звичайно, духовні семінарії на Україні 
офіційно були «великоруськими» навчальними закладами, але насправді, неофіційно, – 
то були українські школи, бо ні російські вчителі, ні російська мова викладання не могли 
викоренити поміж учнів рідну українську. Семінаристи були переважно вихідцями із села, де 
більшою мірою зберігались українські культурні традиції.

Щоб заохотити учнів до навчання у школах духовного відомства, Синод найкращим 
випускникам надавав пільги по відбуванню військового обов’язку. Так, у 1893/94 
навчальному році такі свідоцтва отримало 751 із 8612 учнів Полтавської єпархії.

Виховному процесу в церковнопарафіяльних школах надавалося велике значення, а 
найважливішим виховним засобом ставали уроки Закону Божого. На них учні навчалися нормам 
християнської моралі, долучалися до загальнолюдських цінностей. Учителі виховували 
в дітях віру, шанобливість, працелюбність, повагу до старших. З ініціативи Іларіона, 
єпископа Полтавського і Переяславського, з 1897 р. випускники церковнопарафіяльних 
шкіл отримували Євангеліє на кошти тієї церкви, при якій знаходилася школа. Учителі 
іноді організовували паломництва до найвіддаленіших куточків губернії (кордони якої 
збігалися з єпархією) та за її межі. Звичайно, такі подорожі запам’ятовувалися учнями на 
все життя, згуртовували дитячий колектив, знайомили молоде покоління із християнськими 
святинями. 

Отже, церковна школа, у порівнянні зі світською, мала ряд недоліків. Вони 
виявлялися в організації та методиці навчально-виховного процесу, консервативній системі 
викладання, незадовільній матеріально-технічній базі. Однак школи духовного відомства 
відіграли помітну роль в історії початкової освіти Полтавської губернії. Залучення учнів до 
християнських джерел духовності та загальнолюдських цінностей, оволодіння елементарними 
освітніми навичками та пізнавальною інформацією характеризувало позитивний бік справи. 
Церковнопарафіяльні школи в основному були поширені серед сільського населення, більшість 
шкіл інших типів для якого були недоступними. У них значна частина часу припадала на 
вивчення духовних дисциплін, але все ж зв’язок з реальністю залишався тісним (уроки 
рукоділля, садівництва, городництва тощо). Але не можна відкидати і той факт, що 
церковнопарафіяльні школи використовувалися державою для русифікації населення, 
нівелювання залишків національної свідомості українців. Однак, ці школи виконували свою 
історичну місію – навчали грамоті тисячі сільських дітей.
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Revega Victor 
The history of the development of church parochial schools in Poltava provincein the second half of 

the nineteenth century
The article deals with the history of the development of church parochial schools in Poltava province in 

the second half of the nineteenth century. The role of church parochial schools is depicted in the development of 
Poltava province public education in the second half of the nineteenth century.
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УДК 291.337
Наталія Ревега

(м. Переяслав-Хмельницький)

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКИ-МОТАНКИ ЯК ДУХОВНОГО ОБЕРЕГУ

У статті розглядається технологія виготовлення ляльок-мотанок. Розкривається її роль у житті 
людини.

Ключові слова: оберіг, символ, обряд, традиція, лялька-мотанка.

Лялька-мотанка є одним із найдавніших символів української культури. Поряд з 
рушником, вона виконувала важливу функцію – оберегу. Саме цей фактор і визначив 
основні характеристики та методики їх створення.

У своїй суті це маленький витвір мистецтва, це поєднання минулого і сучасного, це 
зв’язок з предками, посередник між старшим та молодшим поколінням.

Назва лялька-мотанка пов’язана з тим, що технологія виготовлення полягає не в 
шитті, але в нанизуванні ниток та стрічок. До вміння робити ляльку відносились дуже 
серйозно та відповідально. Саме тому, цьому ремеслу навчали із раннього дитинства.

Досить часто, люди створювали ляльки, для того, щоб відвести біду або хворобу 
від людини або родини. У зв’язку з цим, було прийнято робити їх безликими, для того, 
щоб насправді оберігали. Ні в якому разі не дозволялось надавати людських рис обличчя, 
оскільки вони не повинні бути ні на кого схожими, для того, щоб не заподіяти шкоди.

Лялька-мотанка виконує безліч досить символічних ролей. Прийнято вважати, що 
лялька відіграє функцію посередника між живими людьми та тими, кого на цьому світі вже 
немає і навпаки, ще не з’явився. Особливу увагу приділяли весільним лялькам-мотанкам. 
Вони були одягненні у відповідності з усіма весільними традиціями та йшли обов’язково в 
парі, а також відігравали роль не лише оберегу молодої родини, але й вважались символом 
продовження роду. 

Згідно численним віруванням, коли людина хворіла, їй давали спеціально 
виготовлену ляльку-мотанку. Після того, як хвороба проходила, її спалювали, вважаючи, 
що вона перейняла на себе всю негативну енергію. Також, досить часто виготовляли 
окремі ляльки для проведення численних ритуалів, у які вплітали всі ті предмети або речі, 
яких людина прагнула позбутись. Як результат, такі ляльки топили у воді або спалювали 
на багатті.

Кожна лялька-мотанка повинна бути одягнена у вишиванку, спідницю та запаску. Всі 
елементи підбираються у відповідності із регіональними та географічними особливостями, 
і при цьому кожний з предметів одягу також виконує роль оберегу. Так наприклад, спідниця 
є символом землі, сорочка позначає три життєві часи – минуле, теперішнє та майбутнє. 
Обов’язковими вважались також такі атрибути, як різні барвисті та кольорові намиста 
або вишиванки, які персоніфікували благополуччя й достаток. І звичайно, невід’ємним 
елементом одягу був головний убір. Це могла бути шапка, хустка або що не будь інше, але 
головний убір обов’язково повинен був бути присутнім на ляльці, тому що він символізує 
зв’язок з небом.

До наших днів дійшли обрядові зображення певних стихій чи символів природи з 
трави або дерева – Купайло та Марена, символи Води й Вогню на святі Івана Купала; 
Масляниця, яку роблять, коли проводжають зиму і зустрічають весну. На Волині старі 
люди бережуть пам’ять про обряд, що його проводили навесні: всім селом виготовляли 
ляльку – «Весну-панянку», обряджали її стрічками та свіжою травою, і відвідували сусіднє 
село, заходячи в ті хати, де були дівчата на виданні або хлопці на порі. Навіть городні 
опудала, що їх до сьогодні ставлять на городах, аби відлякували горобців, на початку були 
священними ляльками-охоронцями оселі й обійстя від злих духів.
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Також у волинських селах ще донедавна зустрічалися обряди «проводів русалок», 
що їх здійснювали на Зелені свята. Під час цього обряду жінки танцюють із солом’яними 
ляльками в руках. Очевидно, в давні часи вони символізували душі померлих, тим більше, 
що вважалося, що русалками стають діти та незаміжні дівчата, які вмерли наглою або 
насильницькою смертю.

Повір’я, що лялька – це вмістилище душ померлих предків – породило певні 
традиції їх створення в різних народів.

З давніх-давен в українських родинах молода мати, чекаючи дитину, робила 
ляльку-мотанку, котра уособлювала собою майбутнє дитя. Перш ніж покласти в колиску 
новонароджену дитину, туди клали цю лялечку, і вона ставала оберегом дитини, її 
захисницею, символом зв’язку з усім родом, який захищав людину, де б вона не була.

В Україні, ще на початку ХХ століття дівчата, готуючи скриню з весільним посагом, 
разом з рушниками та сорочками, клали туди своїх ляльок. Кожна дівчина робила мотану 
ляльку, яку забирала із собою в нову сім’ю. Причому в родині чоловіка дозволялось 
молодій дружині, допоки в молодят немає діток, гратись лялькою, і чим більше, вважалося, 
вона грається лялькою, то швидше стане матір’ю, і тим здоровіші будуть діти. А коли 
народжувалась дитина, то молода мати клала своїх ляльок до дитячої колиски, щоб 
оберігали дитя від хвороб та поганих очей, а коли дитина підростала, то ляльки віддавалась 
їй для грання.

При виготовленні ляльки-мотанки в жодному разі не використовується голка, а 
тільки нитки і тканина. Лише в останні часи майстри, що роблять колекційні ляльки, 
які вже мають не тільки сакрально-обрядове, але й художнє та естетичне значення, 
використовують голку для оздоблення – і то лише вбрання – ляльки вишивкою або 
гаптуванням. Всі інші, найважливіші деталі ляльки-оберегу, дотепер виготовляються без 
застосування голки.

У деяких регіонах України ляльку робили не з самої тканини, а й допомогою 
інших матеріалів: наприклад, голову могли вирізати з дерева або робити з макової голівки. 
Втім, останній випадок – це теж зразок обрядової магії, адже мак – це водночас і символ 
родючості, і могутній оберіг проти нечистої сили. Мак-видюк здавна сіяли біля порогу 
хати, щоб він захищав оселю від нечисті.

Древні народи вважали, що лялька є посередником між живими й тими, кого на 
цьому світі вже чи ще немає. Вважається, що лялька-мотанка повинна бути безлика, а 
та, яка служить берегинею – з хрестом замість обличчя. Обличчя як такого у традиційної 
ляльки-оберегу немає. Це має подвійну причину: по-перше, хрест, як один з найдревніших 
оберегів, має сильне захисне значення, а по-друге, ляльку остерігалися пов’язувати з 
конкретною людино, якщо це не диктувалося спеціальними магічними обрядами, бо 
вважалося, якщо ляльці зробити обличчя, а особливо очі, в них може вселитися дух живої 
істоти.

В основі української ляльки-мотанки – хрестоподібна фігура, де єдина 
об’ємна деталь – це голівка. Її виготовлення – це найважливіший момент процесу 
створення ляльки-мотанки. Майстер (а частіше – майстриня) змотує спіраль – символ 
безконечності Буття і вічності (знову ми зустрічаємо спіраль, як основу для обличчя 
мотаної ляльки!), і покриваючи її шматинкою, вкладає свої думки і наміри: для чого 
ця лялька робиться, у чому вона покликана сприяти і в чому допомагати своєму 
майбутньому власнику. Потім голівка обмотується ниткою, яка викладається у формі 
хреста. Хрест в даному випадку є й оберегом – символом Сонця, життя і нових 
починань, і символізує саму людину, гармонію її персонального фізичного світу 
(горизонталь) і духовного (вертикаль). І обов’язково вузлова лялька мотається за рухом 
сонця – тоді вона принесе вдачу та щастя.

Лялька-мотанка здавен була оберегом в українській родині. Кожна матір робила для 
своєї дитини ляльку, щоб та гралась.
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Revega Nataliya
The use of a winding doll as a cultural talisman
The article deals with the technology of making winding dolls. The role of a winding doll is depicted in a 

person’s life.
Key words: talisman, symbol, ritual, tradition, winding doll.

Рис. 1. Лялька-мотанка «Пеленашка» або «Немовля».
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Рис. 2. Лялька-мотанка «Берегиня».

Рис. 3. Лялька-мотанка «Мати з дитиною».
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СЛУЖБА ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА В АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У статті висвітлено особливості організації та діяльнсоті військово-душпастирської служби в 
армії Директорії Української Народної Республіки.

Ключові слова: священик, духовенство, українська державність, військова служба, українське 
військо, душпастирство, війна, бойові дії, старшини, козаки.

Сучасні Збройні Сили України як ніколи потребують духовної опіки, адже складна 
економічна і соціально-політична ситуація, яка виникла на сучасному етапі розвитку 
нашої молодої незалежної держави, значно впливає на морально-психологічний стан 
військовослужбовців і потребує додаткових моральних зусиль, удосконалення духовних 
якостей для самовідданого виконання службового обов’язку. Проте, на відміну від армій 
провідних країн світу, у Збройних Силах України душпастирську службу, як певну офіційну 
структуру, поки ще не створено. І причиною цьому є ряд об’єктивних причин.

У першу чергу – неспроможність утворення в Україні вже протягом двадцяти років 
Єдиної помісної Української Церкви і саме завдяки постійному політичному протистоянню 
між Московським і Київським патріархатами. Українська Автокефальна Православна 
Церква мало чисельна і неспроможна впливати на відповідне протистояння. А з цього 
витікає й те, що вносити відповідні міжконфесійні непорозуміння в українське військове 
середовище, де переважна більшість осіб традиційно сповідує саме православну віру, 
небезпечно на сьогодні. У свою чергу Українська Греко-Католицька Церква та Римо-
Католицька Церква мають помітну кількість прибічників лише на Заході України.  

По-друге, в українському військовому середовищі, як і в українському суспільстві 
загалом, побутують різні погляди на проблему душпастирської опіки у військах. Адже йде 
складний перехідний психологічний процес в обстановці переоцінки цінностей. Інколи 
можна почути від офіцерів різних рангів й таке, що духовно-моральне виховання воїна 
не є важливим, а головним і цілком достатнім є фізичне виховання, висока платня та 
суто професійні навички і вміння. Звісна річ, що таке бачення аж зовсім не сприятиме 
досягненню успіхів у військовій справі. З цього приводу доречно навести думку військових 
теоретиків минулих війн, які наголошували, що як би не був озброєний воїн, він нічого 
не вартий, якщо не озброєний духовно. «Тільки релігія дає міцну і тривалу підтримку 
державі. Дайте мені одного доброго священика, і тоді мені не потрібні сотні поліцаїв», – 
так високо оцінював роль церкви і священнослужителів імператор Наполеон Бонапарт [10].

Серед останніх історіографічних праць в Україні, що вміщують матеріал, пов’язаний 
безпосередньо із досліджуваною тематикою помітно виділяються: «Структура Армії УНР 
доби Директорії» В. Задунайського (1994 р.) [4] та «Душпастирська служба українських 
військових формацій першої половини ХХ ст.» Д. Забзалюка (2007 р.) [5]. 

Між тим, слід зазначити, що висвітлені в них матеріали потребують значного 
доповнення, а відповідно і подальших досліджень історичних аспектів формування і 
діяльності душпастирства у військових формуваннях Української Народної Республіки 
у період національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр. Крім того, ця тематика є 
беззаперечно актуальною у сфері відродження української національної воєнно-історичної 
науки.

Третя фаза української державності – доба Директорії УНР (з 18 грудня 1918 р. до 
18 березня 1921 р.) характеризується тим, що Директорія, розуміючи значення духовних 
впливів на армію, продовжувала кращі традиції, започатковані в діяльності Комісії у 
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справах військового духовенства при Головному штабі Української Держави Гетьмана 
П. Скоропадського, що дістало відображення як у практичній діяльності державних 
органів, так і в законодавстві. 

Армія Української Народної Республіки успадкувала від армії Української Держави 
не тільки переважну більшість гетьманських частин, а й, зокрема, численну когорту 
військових священиків, які знаходились у підпорядкуванні Духовній Управі на чолі з 
протопресвітером А. Матєюком. На вимогу Головного Отамана військ і Флоту Української 
Народної Республіки С. Петлюри священиків колишньої армії Української Держави було 
переатестовано спеціальною комісією і залишено у війську лише тих, хто був виключно 
українського походження та зі стійкими національно-патріотичними переконаннями. 
Відсіялась велика кількість неблагонадійних, чому підтвердженням є, зокрема, зафіксований 
в архівах факт про те, що зі складу 48 пан-отців, призначених ще наказом Гетьмана 
№ 245 від 11 жовтня 1918 р. до формуємих восьми територіальних армійських корпусів, 
проходити подальшу військову службу в лавах армії УНР залишився лише один священик – 
о. В. Сукачів [12, арк. 1]. А всього при владі Гетьмана до сухопутних військових частин 
було призначено 95 пан-отців [1, с. 26].

Взагалі, в ході дослідження даної проблематики встановлено, що близько 80 % 
священиків, які звернулись до нової військової влади не пройшли атестацію. Після чого, 
за браком національно-свідомого білого духовенства доводилося залучати до українського 
війська навіть ієромонахів з православних монастирів Поділля.

Вже 1 січня 1919 р. був оприлюднений Закон Української Народної Республіки «Про 
автокефалію Української Православної Церкви та її вищий уряд». Цим законом Директорія 
фактично вольовим політичним рішенням утворювала в Україні помісну національну 
Церкву всіляко ігноруючи Московський Патріархат. Зразу ж було спрямовано відповідне 
офіційне звернення до Вселенського Константинопольського Патріарха з проханням 
визнання Української Автокефальної Православної Церкви. У цей же час протопресвітер 
П. Пащевський очолив Головну управу військового духовенства Армії УНР (введена 
до складу штабу Дієвої армії УНР), яка фактично замінила створену при Гетьманаті 
Духовну Управу. У «Законі» наголошувалося, що Головний священик Армії УНР входить 
до складу Українського Церковного Синоду, що значно розширювало його повноваження. 
Таким чином, є усі підстави стверджувати що саме в цей час і відбулося офіційне, на 
законодавчому рівні, становлення в Українській армії в добу Директорії УНР військово-
душпастирської служби. 

Наказом по війську УНР від 15 січня 1919 р. на облік до Головної управи військового 
духовенства було взято 30 військових священиків [6, с. 149]. Пан-отці традиційно, як і в 
часи Гетьманату, прирівнювалися до рангу «підполковника», а відповідно й отримували 
щомісячну платню, що складала 9 000 гривень. Користувалися відповідними пільгами і 
соціальними гарантіями з боку держави на законодавчому рівні  [13, арк. 30].

Слід зазначити, що душпастирями греко-католиками в Осадному Корпусі Січових 
Стрільців керував о. С. Гребенюк, а православними протоієрей О. Маричев [3, с. 115].

У січні 1919 р. розпочалася Друга українсько-російська війна. Військові душпастирі 
прийняли в ній активну участь знаходячись у складі військових частин, поділяючи нарівні 
з козаками усі незручності воєнної обстановки.  Пан-отці благословляли вояків перед боєм 
на ратну звитягу. У своїх коротких проповідях перед атакою завзято пропагували любов 
до Батьківщини, правдивість і необхідність жертвувати своїм життям заради України і 
її щасливого майбутнього, подолання страху перед ворогом шляхом самопереконання, 
братерську підтримку бойових друзів у ході бойовища, збереження своїх командирів у 
бою та виконання їх наказів. Знаходячись постійно на передовій, доволі часто особистим 
прикладом душпастирям приходилось надихали козаків щодо стійкості в ході бою, 
виявляючи слабодухих словом переконувати в необхідності продовжувати бій. Після 
переможного бою військові священики організовували поховання вояків як своєї, так і 
ворожої армії, відспівуючи загиблих. У перервах між боями, по можливості, здійснювали 
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богослужіння вшановуючи визначні релігійні свята. Надавали поради командирам не лише з 
релігійних питань, а й у розв’язанні конфліктних ситуацій у військових колективах, нерідко 
самі приймали активну участь у вгамуванні конфліктів серед старшин і козаків у ролі 
посередників. За необхідністю проводили навіть індивідуальні співбесіди зі старшинами 
і козаками щодо сумлінного виконання ними своїх статутних обов’язків, так як це вкрай 
необхідно і саме в цей час коли вирішується питання існування України як держави. 
В додаток до всього, проводили певну духовно-виховну роботу з дружинами українських 
вояків (з метою моральної взаємодопомоги, спрямованої на зміцнення сімейних стосунків 
тощо), бо загальновідомо, що дружини з дітьми (переважна більшість дружин старшин) 
перебували в тилових обозах армії другого порядку. Між тим, значна кількість дружин 
військовиків (виконуючи обов’язки медичних сестер, зв’язкових, урядовців перев’язочно-
харчових пунктів тощо) перебували й безпосередньо у бойових частинах поруч із своїми 
чоловіками. Як свідчать архіви і українська історіографія військові священики дійсно були 
«душею» Української армії.

Під час проведення мобілізаційних заходів військові душпастирі приймали 
безпосередню участь у приведенні до військової присяги на вірність Українській Народній 
Республіці новобранців і юнаків Спільної Юнацької школи, благословляючи їх під час 
своїх патріотичних промов на ратні успіхи, надбання знань і досвіду  та перемоги в боях 
з ворогами України. 

Після так званої «листопадової катастрофи» 1919 р. у Зимовий похід по тилах Білої 
Добровольчої і Червоної армій в лавах Армії УНР рушили й військові священики. У складі 
Запорозької групи йшов П. Пащевський, у лавах Волинської групи В. Сукачів, а серед 
козаків і старшин Київської групи М. Маринич. Молитви і проповіді рідною українською 
мовою, що «милозвучно лунала» із вуст душпастирів єднали військо, розбуджували любов 
до Батьківщини. Військові священики не тільки словом, а й прикладом, знаходячись 
у передніх рядах, надихали козацтво до бою [9, с. 415]. Як свідчать джерела, не без 
наполегливої роботи душпастирів міцніли ряди вояків, що й допомогло достойно здійснити 
і завершити партизанський рейд у травні 1920 р.

Польове духовенство перебувало в лавах Армії УНР і під час російсько-польської 
війни 1920 р. Й надалі очолював Управу військового духовенства протягом війни Головний 
пан-отець, протопресвітер – митрофорний протоієрей П. Пащевський [14, арк. 93]. Завжди 
з козаками на передовій знаходились пан-отці: А. Волкович (1-а дивізія), В. Сукачів (2-а 
дивізія), І. Теодорович (3-я дивізія), М. Маринич (4-а дивізія), В. Лаба (5-та Херсонська 
дивізія), П. Білон (6-та дивізія), О. Бублій (Окрема кінна дивізія), Н. Никитюк (Спільна 
Юнацька школа), І. Джулинський (1-ша Кулеметна дивізія) та ін. У ході дослідження 
стало відомо, що на посадах пан-отців перебували священики не молодше 30 років за 
віком, що безумовно мало свій специфічний сенс і підкреслювало певний життєвий і 
освітній досвід священика, а відповідно і авторитет серед українських старшин і козаків  
[15, арк. 7]. Військові священики на вигляд мали таке ж вбрання і атрибути як і цивільні 
священнослужителі (рясу, митру та хрест відповідного зразка, згідно до свого сану). При 
собі мали найнеобхідніші матеріальні церковні засоби для відправлення служби Божої в 
польових умовах (так би мовити – польову Церкву). Під час безперервних бойових дій 
церковне майно зберігалось в обозах другого порядку. 

Результати дослідження свідчать, що своєю присутністю в лавах вояків під час 
бойових дій пан-отці морально підтримували слабодухих, допомагали пораненим як могли, 
так як все це  було невід’ємною частиною їх душпастирської діяльності в ході війни. 

Військові священики освячували навіть зброю і бойову техніку, а саме: 
самоходи, автопанцирники, бронепотяги, літаки, гармати тощо, тим самим теж 
позитивно впливаючи на підвищення морально-психологічного стану старшин і козаків 
армії УНР, які безпосередньо застосовували цю зброю і техніку в боях. Так, 5 вересня 
1920 р. у Станіславові відбулося  освячення бронепотяга «Кармелюк» протоієреєм 
П. Пащевським [2].
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Слід зазначити, що залучались до душпастирської служби в ході російсько-польської 
війни і священнослужителі цивільних приходів з Правобережжя України, які за своїми 
переконаннями прагнули відновлення Української Народної Республіки і підтримували ідею 
створення Української Автокефальної Православної Церкви. Неодноразово за проханням 
керівництва УНР у своїх приходах (церквах) під час проповідей вони роз’яснювали 
місцевому населенню цілі та завдання перебування союзного польського війська на теренах 
України, та закликали йти на мобілізацію, тим самим проводячи пропаганду воєнної 
політики проводу Української Народної Республіки. І позитивний результат звичайно ж 
був [16, арк. 7]. Деякі невдовзі наклали головами за своє душпастирювання, а саме, після 
відступу Армії УНР за Дністер і зайняття Правобережжя російськими червоноармійськими 
військами. Так, 30 священиків Української Автокефальної Православної Церкви у серпні 
1920 р. були розстріляні за «буржуазно-націоналістичну» пропаганду і участь в боротьбі 
за відновлення Української Народної Республіки китайцями-червоноармійцями в Кам’янці-
Подільському [8].

В українських історіографічних джерелах зафіксовано лише одиниці богослужінь 
за участю всього особового складу Української армії. Так, в оперативних звітах штабу 
Армії УНР від 21 вересня 1920 р. було законстатовано факт проведення в урочистій 
обстановці на правому березі Дністра, за присутністю всього без винятку особового складу 
армії і особисто Голови Директорії і Головного отамана військ і флоту УНР С. Петлюри, 
важливого релігійного заходу – богослужіння і благословення старшин і козаків перед 
загальним наступом в київському напрямку. Цей наступ мав успіх [11, с. 234].

Незабутнім для наступних поколінь українців є й той факт, що під час героїчної 
оборони Замостя українською 6-ю Січовою Стрілецькою дивізією (з 29 серпня до 2 вересня 
1920 р.) пан-отець П. Білон постійно перебував поруч з командиром дивізії полковником 
М. Безручко на передовій лінії оборони фортеці, надаючи тим самим приклад моральної 
стійкості, незламності і патріотизму. Як загально відомо, гарнізон фортеці відбив усі атаки 
значно переважаючого за чисельністю противника і з честю протримався майже четверо 
діб до підходу союзницьких польських військ [17, арк. 72].

Хоча й траплялися випадки дезертирства козаків з лав Армії УНР у ході російсько-
польської війни, але у своїй більшості вони були поодинокі і в цьому є й заслуга плідної 
пропагандистської роботи з боку військових душпастирів, які користувались заслуженим 
авторитетом у козацькому середовищі і своїми переконливими промовами, патріотичними 
закликами і бесідами стримували ці ганебні прояви. Крім всього, без перебільшень 
можна віднести до заслуг результативності праці українського військового духовенства і 
той загально відомий факт, що в Армії УНР не застосовувались загороджувальні загони, 
чого не можна заперечити у відношенні Червоної армії [11, с. 292–294]. Поряд з усім 
сказаним, слід засвідчити, що ані українська історіографія, ані архіви жодного факту 
дезертирства серед військових душпастирів Армії УНР, протягом російсько-польської 
війни, не зафіксували, що черговий раз робить позитивний наголос на адресу українського 
військового духовенства.

Зрада з боку «союзницької» Польської Республіки призвела до поразки Армії УНР 
у війні за незалежність Української Народної Республіки. Після 21 листопада 1920 р. 
разом зі старшинами і козаками Армії УНР військові священики опинились у таборах 
інтернованих у Польщі. В армії, яка налічувала майже 40 000 осіб, опікувались над 
військовослужбовцями лише кільканадцять священиків. З метою збільшення чисельності 
військового духовенства влітку 1921 р. виникла ініціатива закласти у Каліші Псалтирські 
курси. Ідею підтримав екзарх православної церкви у Польщі Георгій, а Міністерство 
віросповідань дало свою згоду. Керівником курсів став о. П. Пащевський. Псалтирські 
курси закінчили: С. Федоронько, Л. Ворошок, Д. Залізняк, М. Лещук, П. Шпартяк, Г. Бунь 
та І. Веливченко [7, с. 141]. Завдяки створеному Православному Козацькому Свято-
Покровському Братству на чолі з о. П. Білоном та за фінансовою допомогою українського 
мецената Є. Бачинського виходив навіть періодичний журнал «Релігійно-науковий вісник». 
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У таборах активно діяли церковні Братства – святої Покрови та Кирила й Мефодія, які 
гуртували навколо себе й не давали упасти духом у нестерпних таборових умовах життя.

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна із упевненістю відзначити, що саме в 
добу Директорії УНР в Українській національній армії й відбулося повномірне становлення 
служби військового духовенства (можна з упевненістю зазначити навіть – становлення 
інституту душпастирства), незважаючи на воєнний стан і слабке матеріальне забезпечення. 
Без перебільшень кажучи, певний історичний досвід дієвості душпастирства у військовому 
середовищі є доречним і для сучасності. 
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УДК 264-68
Микола Сидоренко

(м. Переяслав-Хмельницький)

УКРАЇНСЬКИЙ КАНТ ЯК ОРИГІНАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ЖАНР 
ЕПОХИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОККО

У статті розглядається історія виникнення українського канту як побутової міської пісні ХVІІ–
ХVІІІ століть. Також просліджуються етапи його розвитку як оригінального музичного жанру епохи 
українського Барокко. Характеризуються його музичний стиль, нова форма діалогу чи монологу, висока 
емоційність виконання, що притаманні цьому жанру, а також музично-поетичні особливості та яскрава 
самобутність.

Ключові слова: кант, музичний жанр, багатоголосся, гармонія, інтонація, музична форма, фольклор.

У ХVІІ–ХVІІІ століттях увагу дослідників було спрямовано в основному на 
вивчення жанрів і форм професійного мистецтва, тоді як царина побутової міської культури 
залишалась, як правило, поза полем їхнього зору.

А тим часом саме ці жанри, зближені у витоках з народною творчістю, становили 
те живильне середовище, на якому згодом виросло національне класичне мистецтво. До 
таких жанрів належить і український кант, маловивчений напрямок східнослов’янської 
культури, побутова міська пісня ХVІІ–ХVІІІ століть. Відомості про нього містяться у 
працях істориків, філософів і мистецтвознавців, які займаються вивчення джерел і шляхів 
розвитку національної культури.

Кант – це триголосна куплетної будови світська побутова пісня. Виник він 
на межі ХVІ–ХVІІ століть. Кант продовжував розвиватися протягом двох століть. За 
змістом поетичного тексту і за характером музики канти можна розподілити на ліричні, 
гумористичні, сатиричні й урочисті. У деяких із них звучали мотиви протесту проти 
соціальної нерівності, який має свої особливості. Фактура його гомофонно-гармонічна. 
Другий голос супроводжує мелодію переважно в терцію, третій – бас – є гармонійним 
фундаментом, основою акордів. У питанні дослідників кантів як цілого пласту пісенно-
музичної культури ХVІІ–ХVІІІ століть є багато питань, на які потрібно відповісти. 
Недослідженість кантової проблематики потребує глибокого дослідження цього музичного 
жанру.

Даючи більш повне визначення канту як музичному жанру слід констатувати що:
Кант – це багатоголосна (найчастіше трьохголосна) пісня напівпрофесійного 

походження із силабічним текстом побутового світського, або духовно-моралістичного 
змісту [2, с. 5]. Вони співаються ансамблем чи хором співаків без музичного супроводу. 
Духовні канти іноді позначаються терміном «псальма». За музичною мовою світські 
тяжіють до народної пісенності. Псальми – духовні канти тяжіють до професійного, 
церковного співу [2, с. 7].

Як правило канти – синкретичний твір поета й композитора в одній особі, що 
зберігає традицію анонімності (навіть у тих випадках, коли автор відомий). Канти набули 
поширення на Україні протягом ХVІІ–ХVІІІ століть. Час виникнення і його розвитку – 
початок нового періоду східноєвропейської історії, що відзначається зростом міст, 
національно-визвольними рухами, становленням націй, інтенсивною секуляризацією, а 
отже і демократизацією та гуманізацією мистецтва, усвідомленням і висуненням на перший 
план особистісного, авторського начала в художній творчості [1, с. 4].

Типовий жанр епохи Барокко. кант органічно поєднує в собі середньовічні і 
новочасні риси. Барочний вплив дуже помітний у духовних кантах – псальмах, тоді як 
світські пісні – канти наслідують кращі ренесансні традиції [1, с. 6].

У канті – носії принципово нового інтонаційного ладу – співіснують з принципами 
середньовічної модальності і функціональної системи мажору – мінору, певна лінеарність – 
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з яскраво вираженим гомофоно-гармонічним складом, силабічна система віршування – з 
силабо-тонічною. Цю двоїстичність канта можна розглядати і в потоці проблеми взаємодії 
мистецтва писемної й усної традиції. За словами Т. Леванової, яка намагалася дослідити 
природу їх виникнення, кант знайшов своє місце немовби між жанрами професійного 
мистецтва і народною музикою усної традиції [2, с. 9].

У питанні дослідження кантів немає спеціальних музикознавчих праць, присвячених 
цій проблематиці. Наявного музично-поетичного матеріалу не зібрано, його не 
систематизовано і комплексно не видано. Цей жанр заслуговує на якнайпильнішу увагу 
з огляду на свою виняткову важливу роль у культурно-історичному розвитку України в 
ХVІІ–ХVІІІ століттях. Ним упродовж тривалого часу цікавилися історики, літератори, 
фольклористи, зокрема такі визнані вчені як: П. Безсонов, О. Веселовський, М. Возняк, 
В. Гнатюк, В. Перетц, І. Франко, Г. Нудьга. Але їхні публікації та спостереження були 
лише першим етапом наукового освоєння жанру. Музикознавчих праць, присвячених канту 
небагато. Найвагоміший внесок у музикознавче вивчення кантів – це праці дослідників 
останньої чверті ХХ ст. Т. Леванової та Ю. Келдиша. В них на підставі багатого 
рукописного матеріалу зроблено важливі теоретичні висновки про типологічні й специфічні 
прикмети, музично-поетичні особливості цього жанру [2, с. 11].

Як професійний співак і бандурист, виходець із українського села, виконавець 
багатьох музичних жанрів від себе можу добавити, що світський український кант 
відзначається яскравою музичною самобутністю, яка зумовлена його близькістю до 
народно-пісенного мистецтва. В простій кантовій мелодиці та чіткій її ритміці відчувається 
вплив розповсюдженої в музичному житті міста сільської пісні. Чисельність міст завжди 
поповнюється сільським населенням. З переселенням до міст сільське населення приносить 
із собою і сільську пісню. Серед цих переселенців траплялося багато талановитих 
музикантів і співаків. Їхня безпосередня пісенно-музична творчість починала впливати на 
формування міської культури, зокрема і на нові її жанри – канти. Пізніше кант робить свій 
певний вплив на перші обробки народних пісень, а також на інструментальний супровід 
ранніх пісень – романсів. 

Взаємодію канта і народної сільської пісні можна охарактеризувати терміном 
«взаємоперетворення». З одного боку канти переходили в фольклор і продовжували своє 
існування уже як народні пісні; з другого народні пісні – розспівуючись на два, частіше 
три голоси під «канти». Тобто в стилі канта, зберегли кантову традицію до наших часів.

Український кант увібрав у себе інтонацію народної пісні в найширшому значенні 
цього слова. Через кант український пісенний фольклор входить у музичну культуру 
російського, білоруського та інших слов’янських народів. Таким чином можна сказати, 
що кантове мистецтво України – невід’ємна частина загальноєвропейської культури, 
зокрема пісенної. Серед можливих джерел канта слід виділити перш за все: духовні 
вірші, знаменний розпів і народно-пісенну творчість. Ці складові являються генетичними 
зв’язками розвитку канта з національною музичною культурою [2, с. 14].

До контактних джерел, які впливали на розвиток канту слід віднести європейське 
демократичне мистецтво, зокрема польські, чеські духовні пісні. Перший вплив на процес 
його виникнення і розвитоку могли справити також творчість скоморохів, яка була його 
«Функціональним» попередником, та інструментальна танцювальна музика, насамперед 
народна. 

У процесі побутування канта можна виділити три стадії: виникнувши в письменних 
шарах міського населення, він поступово розповсюджувався в широких різночинних 
колах. Його співають найрізноманітніші представники третього стану – учні братських 
шкіл, студенти колегій і академій, купці, ремісники і навіть селяни. Нарешті кант 
переходить у пісенний фольклор і продовжує жити в мистецтві лірників і бандуристів. 
Його творці оперували при їх створенні не окремими інтонаціями з мелодій, а усталеними 
інтонаційними комплексами, варіюючи і розвиваючи їхній тематичний матеріал залежно 
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від міри свого таланту. Цьому мистецтву притаманний високий ступінь типізації музичного 
матеріалу, який найшов вияв у викристалізованих мелодичних наспівах і гармонічних 
зворотах. Канти переписувалися, продавалися і досить часто за високу ціну. Видавалися і 
кантові збірники, які дарували із відповідними надписами. Щодо текстових особливостей, 
то для українського виду твору характерні: нове світовідчуття у ліричній, в основному 
любовній тематиці, нова форма діалогу, або монологу, висока емоційність висловлювань, 
становлення силабо-тонічної системи віршування, суміжна і напівперехресна рими, 
шести рядова строфа. Мова кантів специфічна. Вона ввібрала в себе різнонаціональні 
нашарування. Її виняткова цінність полягає у збереженні історичного шару української 
мови ХVІІ–ХVІІІ століть, причому не книжної, а наближеної до народної в її первісному 
вигляді. 

У різноманітних проявах взаємодії музики й тексту кантів провідна роль належить 
музиці, яка є важливим інструментом тонізації силабічних текстів. Своєрідною є жанрова 
модель українського творів, вона необхідна для визначення національної специфіки і 
атрибуції.

З огляду на усну традицію побутування (поряд із писемною традицією) кант 
часто настільки трансформується, обростаючи різномовними нашаруваннями, що на 
підставі тільки особливостей тексту встановити національну приналежність його дуже 
важко. Назвемо наступні українські канти: «А де ж тая голубонька», «А у полі річка», 
«В неділеньку рано», «Дівчино мила», «Тече вода по долині», «Ходжу як блудний», «Про 
зрадливе кохання». Щодо зв’язків з професійною творчістю, то необхідно відзначити, що 
стильові особливості канта увійшли в партесний концерт, який розвивався паралельно з 
ним.  Кант вплинув на лексику, на характер його багатоголосся, увійшов у нього як один 
з обов’язкових компонентів. Далі зв’язки канта можна знайти і в пізнішій творчості – в 
жанрі роману, в оперній, хоровій і камерно-інструментальній музиці ХVІІІ століття. 
Сліди канту прослідковуються і в сучасній музиці. У сучасних жанрах масової культури 
функціональним нащадком канта є самодіяльна авторська пісня. 

Світські канти об’єднано в такі тематичні групи: любовно-ліричні, жартівливі, 
побутові, пародійні, соціальні, сатиричні, моралістичні. У ХVІІ–ХVІІІ століттях писали 
канти Єпіфаній Славинський, Павло Демуцький, Феофан Прокопович, Дмитрій Туптало, 
Тимофій Щербацький, Григорій Сковорода і інші [7, с. 11]. Наводимо перелік кантів 
написаних цими авторами у ХVІІ–ХVІІІ століттях. Єпіфаній Славинський написав 
кант «А где ж тая голубонька сама полетіла». Перу Павла Демуцького належать канти: 
«Христос Господь воскрес», «Ішов козак з України, мушкет за плечима». Феофану 
Прокоповичу – «Боже зри моє смиренье». Дмитрію Тупталу належать канти: «Надежду 
мою в Бозі полагаю», «Христе, мій Боже, Ісусе сладчайший», «Ісусе мій прелюбезний, 
серцю слабосте», «Взирай с приліжанієм, тлінний чоловіче». Тимофію Щербацькому: 
кант-колядка «Що я кому виноват, за що погибаю». Григорію Сковороді: «Всякому 
городу нрав і права», «Ах ушли мої літа як ветры с круга света», «Ах часте, счастье, 
бедное, злое», кант-колядка «Ангели сніжайтеся», «Щастіе, где ты живеш?», «Ах ты, 
свете лестный».

Музику кантів у рукописних збірниках записано в «київській» так званій квадратній 
нотації в сопрановому, альтовому, теноровому, басовому ключах. При цьому кожному 
голосу відведено окремий рядок. Знаки альтерації в кантах при ключі не ставляться, а 
виставлені як випадкові при нотах. Розмір, як правило вказано при ключі. Тактування в 
кантах відсутнє, збережено тільки роздільні знаки, які розмежовують рядки, або піврядки 
[8, с. 12].

Провідне місце серед вище згаданих авторів кантів без сумніву належить 
Г.С. Сковороді, який жив і творив у провідних культурно-освітніх центрах України другої 
половини ХVІІІ століття – Києві, Переяславі, Харкові. Його погляди, вчення і діяльність 
віддзеркалювали погляди світської і духовної інтелектуальної еліти тогочасної України. 
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Г. Сковорода був не тільки філософом, а й видатним музикантом і композитором свого 
часу. Музику він вважав однією з форм пропаганди прогресивних соціальних ідей, 
засобом звернення до народу. Пошуки істини, протест проти соціальної несправедливості, 
засудження гнобителів простого народу – поміщиків, князів, лихварів, церкви знайшли 
своє відбиття не тільки у філософських трактатах, притчах, байках, віршах Григорія 
Сковороди, а і в його музично-поетичних творах – побутових кантах і піснях. Виходячи 
за межі світської музики, зокрема любовної пісні-романсу, Г. Сковорода у своїх кантах і 
піснях звертається до значно ширшого кола тем. Серед них переважають мотиви соціальної 
нерівності, визиску людини людиною, заклику до чесного трудового життя, темі любові до 
природи, прагнення моральної чистоти.

Сковородинівські канти і пісні ще за його життя почали входити в музичний побут 
народу, поширювалися в різних варіантах у репертуарі українських кобзарів та лірників. 
Г. Сковорода створюючи власні твори сам часто їх виконував у супроводі гри на якомусь 
музичному інструментів. Зокрема він чудово грав на бандурі, скрипці, флейті, сопілці, 
гуслях. Мандрівні народні співці – кобзарі та лірники виспівували його канти і пісні на 
шляхах України. Популярність його пісень та кантів серед народу була такою величезною, 
що багато із них становилися народними. Народ їх сприймав як власний народний витвір 
[6, с. 18]. 

Гострою сатирою канти викривали й бичували потворні риси людського суспільства, 
закликали до його оздоровлення, виливали вічну печаль і тугу людини за прекрасним і 
істинним, справедливим. Оспівували красу природи, яка дає їй заспокоєння й наснагу, 
впливали на її самовдосконалення. Музична мова Г. Сковороди, зберігаючи деякі елементи 
старого стилю кантів, найбільше тяжіла до народно-пісенного мелосу. Для його творів 
характерні мотиви пошуку щастя, душевного спокою, пізнання себе і навколишнього світу. 
Згідно своєї філософської концепції, щастя людини Григорій Савович вбачав не в погоні за 
чинами, багатстві, неробстві, а в не розбещеності, моральній чистоті людини, в її «сродній 
праці» [9, с. 497].

На нашу думку кантова культура України ХVІІ–ХVІІІ століть потребує подальшого 
різнобічного вивчення, що не тільки розширить панораму музичного мистецтва ХVІІ–
ХІХ століть, а й допоможе, дасть можливість осягнути типологію багатьох музичних 
процесів, які відбуваються в музичній культурі сьогодні. 

На жаль кантових збірників на Україні збереглося дуже мало. Чимало українських 
пісенників було перевезено в Росію. У багатьох з них містяться тільки літературні тексти 
кантів. Чимало українських збірників із такими творами з тих чи інших причин недоступні 
для дослідників (загублені або перебувають у закордонних приватних збірках). У репертуарі 
кобзарів та лірників канти займали набагато скромніше місце за своєю чисельністю ніж 
«псальми» [4, с. 7].

Канти частіше співало міське населення, особливо це було улюбленим заняттям 
бурсаків. Студенти Києво-Могилянської академії «мирнували» тобто просили милостиню, 
співаючи їх під вікнами багатих киян, значно рідше псальми [4, с. 8]. Серед популяризаторів 
творів також були мандруючі дяки та інші служителі церкви. Про це пишуть у своїх працях 
С. Смоленський, М. Сперанський, О. Шреєр-Ткаченко.

Таким чином, роблячи висновок із всього вище сказаного, можна констатувати те, 
що різнобічне порівняння українських кантів з ліричними, танцювальними і жартівливими 
народними піснями із різних фольклорних збірників показало, що кант і народна пісня 
мають багато спільного:

1. Усна традиція побуту.
2. У музичному відношенні – єдині принципи мелодичного розвитку: повторність і 

варіантність.
3. Подібність структуризації побудови кожного із них.
4. Взаємопроникнення одне в одного і т.д.
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З одної сторони канти переходять у фольклор і продовжують своє існування уже 
в якості народних пісень, з другої сторони, українські пісні співалися на 2, 3, 4 голоси в 
його стилі і зберегли цю традицію до сьогоднішнього дня. Тобто український кант відбив 
у собі інтонацію народної пісні в самому широкому розумінні цього слова. 

Також необхідно підкреслити й те, що в українській пісенно-музичній творчості 
були не тільки народна пісня та дума, а й інші музичні жанри народної творчості, зокрема 
і канти.
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Mykola Sydorenko
Ukrainian Song – Kant as a original music genre of Ukrainian baroque epoch 
The article deals with the peculiarities of the musical style of H.S. Skovoroda’s edgings as the original 

musical genre. It also analyzes the importance of this genrem in the song-musical creative work of the great 
Ukrainian philosopher, poet and a musician.
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Світлана Тетеря

(м. Переяслав-Хмельницький)

ДУХОВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
В РОЗПИСАХ ГРИГОРІЯ СОКОЛА

У статті розглядається духовний аспект творчості майстра декоративного розпису Григорія 
Сокола. 

Ключові слова: розпис, духовність, творчість.

Переяславська земля багата на творчі особистості. Одні з них відомі широкому 
загалу, а інші імена тільки вводяться до наукового обігу. Одним із таких є Сокол Григорій 
Прохорович (1950 р. н.) – житель с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської 
області, лауреат премії ім. О. Бойченка (1973 р.). Ця постать у мистецтві мало вивчена 
і асоціюється з ім’ям його славної землячки Марії Буряк. Дійсно ці дві непересічні 
особистості жили довгий час в одному селі і в один час. Їх неординарне світосприйняття 
знайшло свій вихід на папері в розписах. Дітище Григорія Сокола – це студія «Рушничок». 
Вона була створена за його ініціативи у 70-х рр. ХХ ст. та діяла під керівництвом 
художника більше 20-ти років. Немає серед нас Марії Пантелеймонівни, зупинила свою 
рооботу студія «Рушничок», відійшов від творчості Григорій Сокол, але ми маємо розписи 
майстрів та їх учнів. Лишилося те високодуховне сприйняття світу, яке вони посіяли 
не тільки серед своїх односельчан, а й не одного покоління українців, які сприймають 
духовний досвід предків через призму творчості митців [1, с. 3].

Розписи Григорія Сокола виступають на мистецькому тлі, як зовсім самостійні 
і непересічні з роботами інших мистців, що працюють у цьому напрямку. Дуже часто 
асоціюють його творчий доробок із творчістю Марії Пантелеймонівни Буряк. Зі слів самого 
автора він не був учнем Марії Буряк, про що свідчить манера, техніка та сюжети робіт 
майстра. Варто зазначити, що в розписах майстра композиція має, зазвичай, виділений 
центр з чітко визначеним обрамленням. Крім того, розписи двобічно-врівноважені 
з симетрично розміщеними елементами, тло заповнене, але не дуже густо. Доречно 
зауважити, що симетричність не є дзеркальною, а з кожного боку візерунок носить 
індивідуальний характер у розкольоруванні та формі елементу. Така манера виконання 
присутня в усіх розписах майстра. Якщо робота носить сюжетний характер, то елементи 
оздоблення інтер’єру, наприклад рушнички на стінах, теж не відображають дзеркально ліву 
та праву сторону («Заручини», 1988 р., М-2752) (рис. 1) [2]. Яскраві кольори елементів 
розпису та яскраве тло не робить розпис важким, а навпаки такий підбір кольорової гами 
робить картину урочистою, святковою. Завдяки майстерності художника в розписах колір і 
композиція виступають як одне ціле.

Аналіз робіт проведено на основі фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» та мистецьких 
творів, що зберігаються в помешканні Г. Сокола в с. Ковалин Переяслав-Хмельницького 
району Київської області. Ці твори були виявлені під час експедиції наукових працівників 
НІЕЗ «Переяслав» у це село, у 2010 році. Варто зазначити, що Григорій Сокол маючи свій 
мистецький стиль, залишився вірним йому і в останніх роботах. Це характеризує художника, 
як людину, що прийшла в світ мистецтва з цілком сформованим світосприйняттям і 
баченням як його реалізувати на папері. 

Більшість розписів Григорія Сокола змальовують сцени із життя селян та обряди, 
що супроводжують українців із народження і до останніх днів, та є невід’ємною частиною 
життя українського села. Крім цього, на нашу думку, можна виділити кілька груп 
орнаментальних мотивів, характерних для розписів Г. Сокола:

 ● фітоморфно-орнітоморфні;
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 ● фітоморфно-антропоморфні;
 ● сцени із селянського побуту та обрядовості;

Фітоморфно-орнітоморфні мотиви в розписах митця присутні кількісно обмежено. 
Квіти і галузки на них яскраві, з елементами персоніфікації, близькі за стилем до школи 
Ганни Феодосіївни Собачко-Шостак. Дуже часто в розписах автора зустрічається квітка 
в розрізі, що характерно для багатьох майстрів декоративного розпису, в тому числі і 
Г.Ф. Собачко-Шостак. Розпис «Весняні квіти» (1977 р., М-897), який відноситься до даної 
орнаментальної групи, відображає народні уявлення про світобудову [2]. Квітка у вазоні 
(модифіковане дерево), по боках якої птахи, символізує Дерево Життя, а птахи в народних 
віруваннях уособлюють зв’язок із потойбічним світом. У картинах чітко прослідковується 
уявлення про Світове Дерево, основа якого пов’язана з підземним царством, а крона 
знаходиться у світі вищих сил. Світове Дерево – це образ, осмислити який може тільки 
митець, що черпає від предків свої сили та досвід, і передає їх із покоління в покоління 
духовним надбанням та моральними цінностями. Григорій Сокол моделював свої розписи 
за допомогою образів, що оточували його в повсякденному житті. Звідси ще одна 
орнаментальна група – фітоморфно-антропоморфні розписи.

Фітоморфно-антропоморфні мотиви в картинах Григорія Сокола представлені 
досить широко і різнопланово. Дані розписи є логічним продовженням попередньої 
групи, але в них Дерево Життя, Берегиня набирають більш чітких обрисів. У даних 
роботах сюжет менш абстрагований і ближчий для розуміння широкому загалу, що 
сприяє популяризації мистецтва автора. Варто зазначити, що в цих творах ми зустрічаємо 
представників різних соціальних верств населення. До орнаментальної групи віднесемо 
розпис «Вони вчились в нашій школі» (1983 р. М-1435), «Сільські кузнеці» (1976 р. 
М-977) (рис. 2) [2]. Варто зупинитись на орнаментації елементів одягу антропоморфних 
образів. Люди, незалежно від статі та соціального статусу, одягнені в яскравий одяг весь 
орнаментований візерунками. Як уже зазначалось раніше, симетричність орнаментів не 
є дзеркальною. Такий же підхід художника і до оздоблення одягу героїв його картин. 
Кожен елемент не повторює інший не в кольорі, не в формі, а носить індивідуальний 
характер, хоча візуально без деталізації вони сприймаються як цілком симетричні. Ця 
особливість характерна для всіх робіт Григорія Сокола, хоча зустрічається і в інших 
майстрів, наприклад Марії Буряк, але досить локально. Таке композиційне, кольорове 
вирішення розписів дає можливість зробити важкі робітничі професії більш красивими, 
та дає поштовх молоді іти по слідах героїв, що споглядають на нас із картин майстра. 
Інтелігенти в його розписах зовнішньо не відрізняються від робітників, що викликає 
повагу в підростаючого покоління до будь-яких професій: робітників, інженерів, 
космонавтів  тощо. Красивими змальовує автор своїх односельців-хліборобів. Зерно, яким 
вони засівають поле зображено як квіточки, що цвітуть в робітничих руках. На думку 
автора, саме так Г. Сокол виховував у своїх односельців повагу насамперед до людини, 
незалежно від її соціального статусу та професії. Головне – бачити в повсякденному 
прекрасне та нести любов і добро людям. 

Цікава група розписів у яких змальовуються сцени з побуту та обрядовості, які 
передають життя українського села другої половини ХХ століття. У роботах Григорія 
Сокола чітко прослідковується національно-патріотичне сприйняття соціумом буття. 
Розписи «Заручини» (1988 р. М-2752), «Весілля» (1979 р. М-956) створені в 70–80-х роках 
ХХ століття, коли національне сприймалося через призму радянського і нівелювалося 
ідеологією тогочасного суспільного устрою [2]. Григорій Сокол пропагує національну 
ідею і виховує національні почуття у всіх, хто знайомиться з його творчим доробком. 
Відтворюючи на папері обряди, що побутували в селі в давнину і збереглися в дещо 
зміненому вигляді до нашого часу, автор пропагував національну обрядовість серед 
широких мас. Саме завдяки обрядам предків, життя людей програмувалося на добро, 
благополуччя. 
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Землеробство – це основа селянського життя та побуту. Зрозуміло, що сучасні 
землероби відрізняються від своїх пращурів, але елементи древніх обрядів чи ритуалів 
присутні і сьогодні. В своїх картинах Григорій Сокол («Жнива», 1979 р. М-958) звертається 
до землеробських традицій минулого. Важка хліборобська праця, як пісня лине до нас з 
розписів автора. Кольорова гама та композиція несе оптимістичний настрій. Хоча сучасність 
тут подається через призму минулого, зрозуміло, що автор постає єдиним цілим з героями 
своїх розписів, він їх любить і поважає. Всепоглинаючою любов’ю  до України, до свого 
народу проникнуті всі роботи автора. Одяг на героях національний з індивідуальністю, 
притаманною Григорію Соколу (густа орнаментація, яскравість, симетричність лише 
в розміщенні орнаменту, але індивідуальність розкольорування та форми на кожній 
стороні). Тварини на розписі «Жнива» мають теж орнаментований тулуб, що возвеличує 
їх як безпосередніх учасників нелегкої хліборобської праці. Розглядаючи даний розпис, ми 
можемо прослідкувати весь хліборобський цикл від сівби з допомогою волів до жнив (є і 
жниці й косарі), а на дальньому плані стоїть млин, з допомогою якого завершувався весь 
процес обробки зерна – виготовленням борошна.

Колекція розписів автора налічує 28 одиниць збереження і охоплює хронологічний 
період з 1973 до 1988 рік. Дані роботи, як зазначалось раніше, мають стиль притаманний 
автору з перших робіт і до останніх розписів, що входять до колекції НІЕЗ «Переяслав». 
Усі роботи, окрім розпису «Заручини» (1988 р. М-2752), були закуплені безпосередньо в 
автора. Вона була передана Дирекцією художніх виставок України. Даний розділ мистецької 
колекції Заповідника можна вважати сформованим і завершеним у науковому плані, так як 
він дає змогу проаналізувати творчість автора в повному об’ємі.

Розписи Григорія Сокола проникнуті національною філософією добра та любові до 
всього сущого, до України. Творчість митця спонукає до осмислення історичного минулого, 
збереження звичаїв та обрядів, пам’ятати своїх предків та шанувати  сучасників. Людина, 
яка в радянські часи при нівелюванні всього українського, зуміла по крихтам зберігати 
національні тенденції в мистецтві, заслуговує на шану сучасників і прийдешніх поколінь. 
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Рис. 1. Григорій Сокол «Заручини», 1988 р.

Рис. 2. Григорій Сокол «Сільські кузнеці», 1976 р.
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УДК 322; 364 (477.41)
Ганна Ткаченко

(м. Переяслав- Хмельницький)

ЦЕРКВА ПРЕСВЯТОЇ ПОКРОВИ С. ПОМОКЛІ 
ТА ЇЇ ПАРАФІЯ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)

У статті репрезентовано основні аспекти історії Покровської церкви с. Помоклі та її парафії 
кінця XІX – поч. XXІ ст.

Ключові слова: православна громада, храм, священик, паламар, псаломщик, благодійники-меценати, 
недільна школа.

Село Помоклі розміщене за 18 км на північний схід від Переяслава-Хмельницького. 
Поблизу нього збереглися кургани скіфського часу (VІ–ІІІ ст. до н. е.) та залишки 
стародавнього земляного валу [1, с. 526]. Село Помоклі виникло  на березі озера Пархоми. 
Місцеві перекази пов’язують походження назви села від місцевості, що заливалася водою. 
Існує також думка, що слово «помоклі» – це татарське «погоріле». У списку 1622 р. село 
назване у формі Помокле, на карті Г. де Боплана – Помокла [2, с. 130].

За свідченням археологічних джерел поселення на території с. Помоклі існувало 
вже ХІV–ХV ст. До сьогодні збереглися давні назви урочищ, кутків, озер. Кутки: Дігтярка 
(де виробляли дьоготь), Будаї (добували залізну руду) [13].

Помоклі – село козацьке, представники якого входили до перших сотень 
Переяславського полку за часів Богдана Хмельницького. То ж не дивно, що всі вони 
потрапили до списків реєстрового козацтва (чим зумовлений факт, що село не зазнало 
кріпацтва). Цікавими є згадки про жителів с. Помоклі у народних піснях. У двох з них 
епітетом є слова «дуки» та «дукачі». Дукати – гроші, дукачі – багаті, заможні. 

Місцева легенда розповідає про хороброго ватажка Соболя. Він хоробро бився з 
ворогом і загинув на полі бою уже за оборонним валом. Похоронили його з почестями, а в 
знак шани насипали високу могилу, яка й зараз височіє на південний схід від села. 

Офіційні джерела засвідчують, що в с. Помоклі православна громада існувала вже 
в середині XVІІІ ст. У загальному державному реєстрі населення зазначено, що в ньому 
проживав один священик [4, с. 206].

За кліровими відомостями 1784 р. при Покровській церкві села служили вже три 
священнослужителі: священики Стефан Суханський (мав синів Дмитра та Івана) і Григорій 
Михайловський (служив на пастві в 1788 р., мав сина Андрія) та диякон Петро Суханський 
[3, с. 150]. Факт про те, що в с. Помоклі була збудована церква в 1849 р. лише засвідчує, 
що це була вже не перша храмова споруда. «Покровская церковь  деревьяна, в одной 
связи с колокольней, холодная…» [5, с. 181]. Храм був дерев’яний, а куполи, за спогадами 
старожилів, навіть, були позолочені [10].

У 40–70 рр. XІX ст. церковну парафію св. Покровської церкви очолив Йосиф Забіяка, 
який був знаним не тільки в селі, але й по всій Полтавській губернії. Він був талановитим 
іконописцем, а також досвідченим майстром зі спорудження іконостасів. Отець Йосиф мав 
у Помоклях власну іконописну майстерню. Та найчастіше митцю робили замовлення на 
виготовлення повного іконостасного ряду [3, с. 150].

Церковна парафія Покровського храму була досить значною. В 1895 р. вона складала 
4336 чол., в 1902 р. – 4482 чол. Але в 1912 р. кількість віруючих зменшилась і становила 
3293 чол. Серед них привілейований стан складали – 43 чол. Міщан – 6, козаків і селян – 
3247 чол. [5, с. 184].

«В с. Помокли, Помокельской волости, основано в 1881 г. народное училище, помьщ. 
в общ. Церковном домь., на содержание училища отпуск. от земства 346 руб. 50 коп. 
и от общ. 115 р. 50 коп. Учащ. 32 м. и 2 д. Попечитель губ. секр. Василий Григоревич 
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Михайловский сь 19 августа 1893 г. Учительница Александра Константиновна Карманова, 
окончила Переяслав. женск. прогімназію. Законоучитель свящ. Констянтин Семен. Сакунь 
с 1 янв. 1881 г». [7, с. 158].

У 1894 р. при церкві була відкрита церковно-парафіяльна школа. З 1897 р. при 
церкві почала діяти бібліотека. На той час там діяло два церковні братства: чоловіче в ім’я 
св. Миколая Чудотворця і жіноче – в ім’я св. великомучениці Варвари.

Настоятелями і служителями храму були: в 1870 р. – паламар Георгій Фаворський, 
1894 р. – священик Олександр Гайдаренко, псаломщик Костянтин Савицький, у 1895 р. – 
священики Костянтин Сакун, Олександр Гайдаренко, псаломщики Тимофій Іллін, Костянтин 
Савицький. У 1912 р. – священики Костянтин Александрович, Миколай Комарецький. 
Псаломщики – Тимофій Ільїн, Іван Лаврівський, церковний староста – Йосип Потапенко. 
Священик мав шестикімнатну квартиру [5, с. 181].

На жаль фото старого храму не збереглось. Як розповідають місцеві жителі, 
помоклівська церква була однією з найкрасивіших та найбільших у Переяславському повіті 
(500 кв. м.) В українському селі церква була невід’ємним елементом загальної архітектури. 
О. Довженко писав, що в старому селі за центр і орієнтир завжди служила церква. Пам’ять 
про Свято-Покровську церкву с. Помоклі живе й понині. Ще до цього часу у селі згадують, 
як майстерно співав церковний хор (Черненька Галина, Слизька Марфа, Хорунжі Катерина, 
Марія, Галина та ін.) [9].

На церковному дворі, на північний захід від церкви завжди стояла церковна 
сторожка. Традиційно це були громадські споруди. Будували їх дерев’яними, зрубними 
або каркасними, вкривали соломою або залізом. На сільському сході громада вибирала 
церковного сторожа. Він охороняв церкву, прибирав у церковному дворі, на цвинтарі, а 
також виконував обов’язки дзвонаря. Церковний сторож звільнявся від тілесних покарань, 
від сплати натуральних повинностей, був на утриманні сільської громади, жив біля церкви 
у призначеній для церковного сторожа хаті – церковній сторожці. Довгий час дзвонарем у 
церкві с. Помокель був Филон Білик, якого пам’ятають старожили [10].

У 30-х рр. XX ст. Свято-Покровська церква була зруйнована. З церкви було знято 
бані і відкрито у ньому клуб, бібліотеку, акушерський пункт. «Церкви рубали до основи або 
знімали з них тільки верхи і влаштовували клуби, колгоспні комори, що було характерним 
явищем для всієї Східної і Центральної України [7, с. 141]. Після руйнації церкви жителі 
с. Помоклі ходили до церкви Івана Богослова у с. Строкова.

Про те все змінюється до кращого. У 2001 р. у с. Помоклях виникає релігійна 
громада, старостою якої обирають Людмилу Олексіївну Білько.

8 січня 2001 р.було видано свідоцтво за № 606/1335 про реєстрацію релігійної 
громади Української православної церкви Київський Патріархат Свято-Покровська парафія 
с. Помоклі Переяслав-Хмельницький р-н. Підстава для реєстрації: Закон України «Про 
свободу совісті та релігійні організації». Начальник відділу В. Поліщук.

10 січня 2003 р. канцелярія УПЦ КП видала указ, де говориться, що «Священик Іван 
Поліжак призначається настоятелем Свято-Покровської церкви села Помоклі Переяслав-
Хмельницького району Київської єпархії з обов’язковою явкою до благочинного» (Філарет 
Патріарх Київський всієї Руси-України).

Церква знаходилась у приміщенні, де до цього був клуб, але воно було аварійне 
і тому протягом останніх років богослужіння проходять в пристосованому приміщенні 
старої школи, яка має площу 60 кв. м. 

Її купили для парафіян спонсори Володимир Володченко та Михайло Макаров. Вони 
не місцеві жителі, а кияни які в с. Помоклях мають дачі. Коли на початку 2008 р. на сході 
села Помоклі люди вирішили будувати нову церкву, то знову звернулися за допомогою до 
Володимира Федоровича та Михайла Олександровича. І вони не відмовили. Сільська рада 
підготувала територію до будівництва. В липні 2008 р. будівельники залили фундамент для 
церкви, а до листопада 2008 р. київські будівельники звели коробку церкви. В 2009 р. було 
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збудовано дах. Покрівлю виготували майстри з Тернопільщини. Церква – п’ятикупольна, 
головний великий купол діаметром 4х4 м. Під ним вікна, через які світло потрапляє до 
церкви. Чотири менші куполи «глухі». Всі вони покриті булатом, який має вигляд «золота» 
[8]. (Рис. 4).

26 вересня 2009 р. було проведено освячення хрестів Філаретом Патріархом 
Київським всієї Руси-України. Крім проведення церковної відправи, патріарх нагородив 
відзнаками церкви ряд осіб, причетних до будівництва Свято-Покровської церкви 
с. Помоклі. Володимир Володченко та Михайло Макаров були нагороджені орденами 
святого Миколая, голова сільської ради Галина Черненько – патріаршою медаллю, директор 
господарства «Лан» Володимир Савченко – почесною церковною грамотою, керівнику 
господарства «Соснова» Юрію Павлушку та іншим патріарх висловив подяку [8].

Новий храм зведений за індивідуальним проектом відомого вітчизняного архітектора 
Георгія Рогожина. (Рис. 1). Церква – цегляна, хрестоподібна в плані. Має площу 140 кв. м, 
висота – 18,5 м.

Головні спонсори-меценати В. Володченко і М. Макаров витратили на будівництво 
Свято-Покровської церкви понад 400 тис. гривень. В облаштуванні території церкви 
допомагали місцеві господарства «Соснова» та «Лан». Вони провели світло, поставили 
паркан [11].

У червні 2011 р. бригада київських будівельників завершила тинькування стін зовні 
(рис. 2) і продовжила роботи в середині приміщення. Церковна парафія с. Помоклі вже 
має іконостас вартістю 70 тис. гривень та замовила престол у майстрів з Хмельниччини. 
(Рис. 3). У перспективі планується будівництво дзвіниці на церковному подвір’ї [11].

Отець Іван Поліжак не тільки піклується про будівництво церкви, але й веде 
уроки християнської етики в недільній школі, яка діє в ЗОШ І–ІІІ ст. с. Помоклі. При 
завершенні будівництва нової церкви навчання в недільній школі будуть перенесені в 
приміщення старої церкви. А тепер щонеділі школу відвідує 30 дітей місцевих парафіян. 
Вони вивчають Старий та Новий Завіти, історію церкви та церковних свят [12]. Адже 
християнська педагогіка є основою патріотичного, духовного, морального, естетичного, 
фізичного розвитку молодого покоління і подальшого розквіту нації.

Таким чином, переглядаючи історію Свято-Покровської церкви с. Помоклі слід 
відзначити, що на її розвиток у різні періоди її існування великий вплив мало суспільне 
життя, від якого церква не була осторонь. Але не можна забувати, що рушійною силою 
історії, насамперед, були і є люди з їх натхненням та прагненням мати свою церкву. 
Свято-Покровська церква будується на кошти меценатів-благодійників та парафіян. Своєю 
меценатською діяльністю В. Володченко та М. Макаров засвідчили розуміння їхнього 
високого призначення в житті суспільства.

Коли ми говоримо про національну еліту, то думаємо про ті найпозитивніші 
спрямування, які відповідають за духовне оздоровлення суспільства. Коли ми втрачаємо 
розуміння ролі церкви у своїй історії, ми неодмінно втрачаємо свою етнічну самосвідомість.
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Рис. 1. План-схема новозбудованої церкви св. Покрови с. Помоклі поч. XXІ ст.
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Рис. 2. Загальний вигляд новозбудованої церкви св. Покрови с. Помоклі поч. XXІ ст.

Рис. 3. Фасад новозбудованої церкви св. Покрови с. Помоклі поч. XXІ ст.

Рис. 4. Куполи новозбудованої церкви св. Покрови покриті «булатом».
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УДК 348.585
Наталія Ткаченко

(м. Переяслав-Хмельницький)

ДО ІСТОРІЇ КАНОНІЗАЦІЇ СВЯТИХ ЗЕМЛІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ

У статті висвітлюється історія і час канонізації православних святих, життя і діяння яких 
пов’язані із Переяславщиною.

Ключові слова: канонізація, святий, святитель, страстотерпець, преподобномученик, великомученик, 
загально церковні і місцево шановані святі.

Слава християнської церкви – її святі, які під час свого життя на землі, виявили 
великі християнські чесноти й сягнули вершин духовної досконалості, до якої закликає  
Христос усіх  людей: «Будьте ви досконалі, як отець наш небесний» (Матфей, 5, 48)

Канонізація – це офіційне визнання і проголошення церквою даної особи святою 
й внесення її в списки святих з призначенням певного дня святкування її пам’яті, це, 
найчастіше, день її упокоєння. За підставу канонізації беруться до уваги: життя і його 
справи, чудеса, що він творив за життя, або діялися після його упокоєння за молитвами до 
його заступництва, в деяких випадках ствердження нетлінності мощів.

Канонізації розділяються на місцеві і загальноцерковні, в залежності від того, яке 
святкування вони визначають святому. Місцевими святкуваннями є ті, що здійснюються 
в одному храмі (монастирі) і ті, що святкуються в єпархії. Здавна канонізація місцево 
шанованих святих в єпархіях здійснювалась єпископом за згодою митрополита і собору 
єпископів митрополії.

Загальноцерковні канонізації завжди здійснювались Предстоятелем церкви з собором 
архієреїв, а в синодальний період – священним синодом. Усі святі, незалежно від того, 
якою церковною владою були канонізовані, визнаються церквою рівно шанованими.

Одна з проблем, яка постала при висвітленні даної теми, – кого зарахувати до 
святих землі Переяславської – тих святих, які жили і творили славні діла на цій землі, 
загинули тут, чи тих, з іменами яких були пов’язані чудеса.

Була визначена засада – назвати відомих на сьогодні святих, канонізованих у різні 
часи, починаючи від світанку історичного буття і впродовж дальшої історії, які жили, 
творили чудеса, прийняли мученицьку смерть на Переяславській землі, біля мощів яких 
здійснювалися чудеса. 

Святі благовірні князі, страстотерпці Борис і Гліб (в хрещенні Роман і Давид) – 
перші офіційно канонізовані святі. До сьогодні точно не встановлена дата офіційної 
канонізації святих. Для висвітлення історії їх канонізації звернемося до історичних подій 
тих часів, висвітлених у літописах.

У 1015 році помирає великий київський князь Володимир Святославович і київський  
великокняжий стіл займає Святополк. По старшинству він має право претендувати на 
київський стіл, але обставини його народження і відношення до нього Володимира 
Святославича заставили Святополка бути насторожі. Як свідчать літописні джерела, 
бажаючи утвердитися в Києві, Святополк став знищувати своїх можливих суперників: один 
за одним гинуть сини Володимира княжичі Святослав, Борис і Гліб.

Хоча, як припускає багато сучасних дослідників, вбивство князя Бориса не менш 
вигідне було ще одному претенденту на київський стіл – Ярославу [6, 13]. Кандидат 
богослов’я, українська дослідниця І. Жиленко вважає, що смерть св. Бориса була абсолютно 
невигідна Святополку, аргументуючи це тим, що він (Святополк) потребував підтримки 
Бориса, який визнав його зверхність у боротьбі з Ярославом [6, c. 84]. Дослідниця 
причини вбивства св. мучеників шукає у часі, «який передував політичній кризі по смерті 
св. Володимира» [6, с. 85]; стосунки Володимира з обома старшими синами (Святополком 
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і Ярославом) були дуже непростими, а св. Бориса, до якого був особисто прив’язаний, 
який був народжений у християнському шлюбі, а головне, від порфірородної доньки 
візантійських імператорів, князь Володимир бачив своїм спадкоємцем. Дослідниця логічно 
доводить, що вбивство св. Бориса і Гліба було вигідне як Святополку, так і Ярославу, хоча 
останньому і в більшій мірі.

Вбивство Бориса відбувається на Альті. Князь повертається з походу на печенігів і 
дізнається про смерть батька. Дружина пропонує йти на Київ і сісти на батьківський стіл, 
але Борис відмовляється. Розчароване військо розходиться, княжич залишається лише з 
невеликим загоном. Літописець фіксує, що посланці від Святополка «напали на нього як ті 
звірі дикі з усіх сторін шатра і простромили його списами і пронизали Бориса і слугу його 
Юрія, що князя прикрив, упавши на нього, разом із ним».

Церковна традиція пов’язує цю подію із місцевістю поблизу Переяслава (колишнє 
село Кондоідовка, з середини XIX ст. – Борисівка). У XVII ст. на березі Альти було 
встановлено кам’яний хрест із написом, що засвідчує дану сторінку історії. Над хрестом 
була збудована капличка. Хрест зберігся, він знаходиться всередині пізніше збудованої 
церкви.

Також дослідники, в зв’язку з невизначеністю місця загибелі княжича, називають 
берег Альти в сучасному Борисполі. Там М.К. Каргер дослідив рештки кам’яної церкви, 
яку він пов’язав з літописною «Летською божницею» [7, c. 75].

Тіло Бориса повезли до Києва, по дорозі виявили, що князь тяжко поранений, 
тоді два варяги добили його. Тіло князя було таємно перевезене до Вишгороду і таємно 
поховане в церкві.

Того ж року був вбитий і княжич Гліб.
У результаті довготривалої боротьби на київському княжому столі утвердився 

Ярослав Мудрий. Його діяльність була спрямована на посилення могутності і самостійності 
Русі. Бажаючи зміцнити незалежність руської церкви від Візантії, Ярослав Мудрий 
добивався канонізації руських церковних і державних діячів.

Такими першими, офіційно визнаними Візантією святими стали Борис і Гліб. 
Зважаючи на вищевказане, А. Дублянський називає датою канонізації 20-ті роки XI ст. 
(1020 або 1026 рік), період, коли Ярослав Мудрий закріпився в Києві [5, c. 31]. Дослідник 
стверджує, що канонізацію провів митрополит Іван (болгарин), після того, як було 
стверджено нетлінність їхніх мощів та біля них відбулися чудеса [5, c. 32].

Час і обставини канонізації св. мучеників Бориса і Гліба уже впродовж двох століть 
є каменем спотикання дослідників Київської Русі. Так, цю подію відносять, до перших 
десятиліть по їх загибелі М. Алешковский, Е. Голубинский, Л. Мюллер, А. Поппе [2, 4, 
10, 12].

У більшості джерел датою канонізації називається 1072 рік, рік перенесення мощів 
страстотерпців до новозбудованої кам’яної церкви в Вишгороді.

Отже, діапазон канонізації розтягнутий більше як на 50 років. Російський дослідник 
О. Ужанков аргументовано доводить, що загальноцерковна канонізація свв. Бориса і Гліба 
відбулася тільки після 1086 року, а всі врочисті заходи по перенесенню мощів до 1086 року 
свідчать про місцеве пошанування, причому не тільки в Вишгороді, в отчині Ізяслава, а 
й у Чернігівському і Переяславському князівствах, в отчинах Святослава і Всеволода 
Ярославичів [13, c. 1-48]. Дослідник стверджує, що загальнодержавна канонізація 
страстотерпців відбулася між 1086 і 1093 роками, в період, коли Всеволод Ярославович 
княжив в Києві (1078–1093).

Очевидно, поширення культу святих Бориса і Гліба від місцево шанованих до 
загально шанованих здійснювалося від 20-х до 80-х років XI ст. І. Жиленко, посилаючись 
на «Житія святих» святителя Димитрія Туптала (Ростовського) припускає, що руська  
(місцева) канонізація могла відбутися за часів Ярослава, при митрополиті Іларіоні, 1043 чи 
1048 року, а пізніше відбулася грецька (загально церковна) канонізація [11, с. 89].
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Як перші прославлені українські святі вони були визнані патронами України-Русі і 
за княжих часів день їхньої пам’яті (24липня) святкувався дуже врочисто.

У 1115 році мощі князів були перенесені до мурованої церкви, що носила їх імена.
Під час нападу монголо-татар у 1240 році мощі їх загинули. За народними 

переказами, вони сховані на дні криниці під вівтарем вишгородської церкви.
Попри втрату мощей та запустіння головного місця вшанування, святі 

мученики Борис і Гліб продовжують на сьогодні лишатися серед найбільш шанованих 
східнослов’янських святих.

24 липня 1015 року  разом з князем Борисом під час раннього богослужіння в шатрі 
знаходився вірний слуга його, угорець Юрій (Георгій). Слуга намагався боронити князя й 
заступив його своїм тілом і був убитий на місці та обезглавлений. Разом зі своїми братами 
Мойсеєм і Єфремом Юрій був на службі у князя Бориса. День пам’яті св. Юрія угрина 
2 (15) травня. Брати його, які тоді врятувалися, також були канонізовані – це преподобний 
Мойсей угрин [5, c. 64] і преподобний Єфрем угрин [5, с. 45].

Після смерті Юрія на березі Альти Єфрем взяв голову брата і пішов з нею на північ, 
де біля м. Торжка заснував спочатку притулок для прочан, а потім обитель та церкву 
св. Бориса і Гліба. Там уславився святим життям. Помер преподобний Єфрем 28 січня 
1053 року. Його мощі було відкрито в 1572 р., разом із головою його брата Юрія (Георгія), 
яка була упокоєна в його гробниці [6, с. 93].

На Переяславщині культ святих Бориса і Гліба – один з найшановніших. Уже в 
першій половині XVIII ст. на Заальтицькому передмісті Переяслава, на перетині головних 
шляхів, існував храм святих страстотерпців князів Бориса та Гліба [11, c. 104].

У 1840 р., у день престольного свята 24 липня, був освячений храм святих Бориса 
і Гліба, збудований на місці загибелі князя Бориса. Церква на крові св. Бориса ніколи 
не мала парафії, служба в церкві відбувалася тільки в храмові свята та здійснювалися 
панахиди і заупокійні відправи.

М. Максимович, досліджуючи Переяславщину, у 1856 р. зафіксував, що другого 
травня, на весняного Бориса, припиняється польова робота, після літургії йде великий 
хресний хід із переяславського Вознесенського собору до каплички, що встановлена на 
місці загибелі князя Бориса на березі Альти. Після здійснення обряду водоосвячення 
на березі Альти народ цілими сотнями занурюється  в освячену річку, щоб скупатися 
в ній і потопити там свої печалі. Багато людей весь молебен слухає, стоячи в річці 
[9, c. 49].

Ще один український святий – преподобний Печерський, святитель, єпископ 
Переяславський Єфрем був канонізований у 1643 р. Петром Могилою.

Відзначився ділами християнського благочестя, будівництвом церков, єпископських 
дворів у Переяславі та Суздалі. Був Переяславським і Київським митрополитом. За 
свідченням Києво-Печерського Патерика, саме св. Єфрему належить ініціатива заснування 
перших на Русі лікарень при монастирях, притулків для прочан і убогих, безкоштовного 
лікування хворих у підвладній йому єпархії. За св. Єфрема почали вести історичні записи – 
Переяславський літопиc, який пізніше увійшов до складу загальноруських літописних 
списків.

Помер св. Єфрем у Переяславі у 1104 р. (хоча деякі дослідники називають 1098 р.) 
Похований в усипальниці збудованого ним Михайлівського собору, а пізніше його 
мощі були перенесені до Києво-Печерської лаври і покладені у печері преп. Антонія у 
Введенській церкві, де знаходяться і нині [5, c. 44].

Порівняно скупо висвітлена в джерелах діяльність єпископа переяславського 
Євфимія, який перебував на єпископській кафедрі з 1141 до 1149 р. Це був складний 
час. Коли між старшими і молодшими гілками Мономаховичів активізувалась боротьба за 
Київський стіл. Князівські чвари розоряли державу, єпископ Євфимій прагнув примирити 
князів. Хоча йому це не завжди вдавалося.
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Також він згадується у літописах як один з учасників знаменитого Собору руських 
єпископів 1147 р., на якому без згоди Константинопольського патріарха і всупереч йому 
митрополитом Руським було обрано Климента Смолятича. Єпископ Євфимій помер у 
1149 р. і похований у Михайлівському соборі Переяслава [3, c. 114]. Де знаходиться 
поховання єпископа – невідомо.

До числа святих відноситься ряд благовірних князів, що своїм благочестивим 
життям здобули вічну славу у бога. В їх числі Переяславські князі, внуки Володимира 
Мономаха Всеволод Мстиславич і Михалко Юрійович.

Св. благовірний князь Всеволод (у хрещенні Гавриїл), син св. князя Мстислава 
Володимировича Київського, княжив у Новгороді, в 1132 р. та  Переяславі. Помер у 
1138 р. у Пскові. Мощі його було відкрито у 1192 р., а день пам’яті відзначають 11 лютого 
[5, c. 35].

Син Юрія Володимировича (Долгорукого) Михалко Юрійович, який княжив у 
Переяславі в 1174–1175 рр. також був канонізований [3, c. 140].

Святитель Симеон, єпископ Переяславський, свого часу був ченцем Києво-
Печерського монастиря, а потім був висвячений на єпископа Переяславського. Очолив 
оборону Переяслава під час нашестя монголо-татар у 1239 р. Священиків монголо-
татари не вбивали, але оскільки Симеон виступив у ролі воїна, навіть полководця, то й 
він розділив долю жителів міста. Мощі його знаходяться у Дальніх (Феодосієвих) печерах 
КПЛ.

Канонізований у 1643 р., коли митрополит Київський Петро Могила канонізував 
всіх Печерських угодників, мощі яких знаходились в Ближніх і Дальніх печерах. У святці 
був внесений у 1762 р. [5, c. 19]. У рукописних святцях вказується день пам’яті святого – 
28 серпня [5, c. 75].

У тому ж таки XVII ст., у 1688 р., Собором єпископів було проголошено святим 
преподобномученика Макарія, Переяславського чудотворця [1, c. 85]. Макарій, архімандрит 
Овруцький і Канівський, виявив себе охоронцем православ’я, прославився як чудотворець, 
зцілюючи своїми молитвами хворих і сліпих та відвертаючи їх від згубних шляхів. 
Відзначався також прозорливістю – передбачив свою мученицьку смерть.

У 1678 р. турки з татарами пішли війною на Україну, 4 вересня вони здобули Канів 
і увірвалися до монастиря, в якому сховалося багато людей. Макарій безстрашно зустрів 
ворога з хрестом у руках, просив не вбивати невинних людей і не оскверняти святині. 
Вороги схопили його, витягнули з монастиря і почали тяжко мучити, нарешті відрубали 
голову й тіло кинули на площі міста. Люди, що сховалися в Успенському соборі, вночі 
забрали тіло ігумена. Наступного дня собор був спалений разом з усім монастирем.

Коли вцілілі канівці розбирали згарище собору, серед обгорілих тіл виявили 
непошкоджене вогнем тіло преподобномученика Макарія. Через небезпеку ворожого 
нападу нетлінні мощі святого 13 травня 1688 р. були перенесені до Переяслава, де біля 
них відбувалися чудеса.

З 1942 р. мощі святого знаходяться в Черкасах, спочатку в Троїцькій церкві, з 
1965 р. – у церкві Різдва Богородиці, з 2003 р. – в соборі архістратига Михаїла [8, c. 7]. 
Пам’ять вшановується 7(20) вересня – день упокоєння, 13(26) травня – день перенесення 
святих мощей з Канева у Переяслав.

Св. великомученик Данило Мліївський, Черкаський, був канонізований рішенням 
священного Синоду УПЦ 19 жовтня 1993 р. Як правило, перед офіційним проголошенням 
канонізації святого відбувається його народне вшанування. Уже в 20-х роках XX ст. лунали 
пропозиції зарахувати мліївського титаря до числа святих.

Данило Кушнір жив у XVIII ст., був церковним старостою у Млієві (нині село Мліїв 
Городищенського району Черкаської області).

Він відмовився переходити в уніатство і був страчений поляками в присутності 
односельчан 29 липня 1766 р. Його тіло кати спалили, а голову насадили на високу 
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палю. Згодом голову Данила Кушніра викрали. Її було передано до Переяслава, центру 
Переяславсько-Бориспільської єпархії, оплоту православ’я на Лівобережній Україні. 
В жовтні 1766 р. голову Данила Кушніра було врочисто поховано в Переяславському 
кафедральному Свято-Вознесенському монастирі в одній з ніш, всередині собору, справа 
від головного входу. Можна припустити з великою вірогідністю, що мощі св. Данила 
Кушніра знаходяться там і сьогодні, адже ніяких даних про перепланування стін храму під 
час ремонтних і реставраційних робіт наразі не відомо.

День пам’яті святого великомученика Данила Кушніра – 11 серпня.
Отже, ми ще раз звернулися до історії канонізації відомих на сьогодні святих, культ 

яких поширений на Переяславщині. Вони жили в різні часи, походили з різних верств 
населення, але їх життя і діяльність були пов’язані з нашим краєм упродовж тривалого 
періоду історії.
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КАМ’ЯНИЙ ХРЕСТ ІЗ С. СУШКИ КАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

Публікується кам’яний хрест першої половини ХІХ ст. із села Сушки Канівського району та 
розглядаються тенденції розвитку намогильних знаків, що було пов’язане зі зміною мистецьких смаків 
місцевого населення.

Ключові слова: хрести, намогильні знаки, народне мистецтво.

Село Сушки Канівського району Черкаської області лежить в долині лівого берега 
Дніпра. Як і в низці інших лівобережних долинних сіл, тут збереглися унікальні зразки 
намогильних знаків (надгробків) [4–6], що складають окремий вид народного мистецтва 
українців. При дослідженні дерев’яних стовпоподібних надгробків реліктових типів, що 
потребували першочергової уваги через недовговічність матеріалу, з яких вони виготовлені, 
я також звертав увагу й на кам’яні надгробні хрести, які в долині лівого берега Дніпра 
зустрічаються дуже рідко. Частіше такі хрести використовувалися в лівобережних 
населених пунктах, віддалених від долини Дніпра, зокрема, багато таких пам’яток у місті 
Переяславі, де кам’яні хрести використовувалися впродовж  тривалого часу. Так само 
широко вживаними були кам’яні хрести різних типів на Дніпровському Правобережжі. 
Тому поодинокі кам’яні хрести, що зрідка зустрічаються в лівобережних придніпровських 
долинних селах, заслуговують на особливу увагу.

Кам’яний хрест із Сушок (рис. 1) належить до найдавніших. Він розташований 
у старій частині цвинтаря і стоїть окремо від інших поховань пізнішого часу. Інших 
намогильних знаків навколо нього не збереглося, як і слідів від поховань. Чотирираменний 
видовжений хрест з розширеними кінцями (crux immissa) виготовлений із сірого пісковику. 
Такі хрести в Україні називали корсунськими [1, с. 156], лапчастими [2] чи лабчастими 
[7]. На його верхньому рамені вирізано чотирираменний хрест з прямими кінцями й 
обабіч від нього – зображення «губки» та «тростини». На середохресті вирізано напис 
(можливо незакінчений) «Гиодро», а в нижній частині хреста вдалося прочитати напис 
«1832 года». Це єдиний кам’яний хрест такого типу, пізніше такі кам’яні хрести в Сушках 
не використовувалися, або ж не збереглися.

Оскільки кам’яні хрести своїми формами часто наслідували дерев’яні хрести, а 
не навпаки [3, с. 34], ймовірно, пануючим типом намогильного знаку в першій половині 
ХІХ ст. були стовпоподібні цільні дерев’яні знаки із завершенням у вигляді корсунського 
хреста, які могли використовуватися паралельно з кам’яними. Через недовговічність 
матеріалу до нашого часу вони не дійшли.

У центральній частині цвинтаря збереглося кілька високих мармурових 
шестигранних постаментів із завершенням у вигляді  латинського хреста, що датуються 
другою половиною ХІХ ст. Ці дорогі намогильні пам’ятники виконані професійними 
майстрами. Очевидно, під впливом цих мармурових надгробків у Сушках виник новий 
тип намогильних знаків – цільні дерев’яні стовпоподібні намогильні знаки, переважно у 
вигляді латинських або, рідше, корсунських хрестів на постаментах, останнім здебільшого 
надавалася форма зрізаної чотиригранної піраміди чи шестигранника. Найдавніші з 
них датуються початком 20-их років ХХ ст. З цього часу вони стають основним типом 
намогильних знаків у Сушках, хоча водночас продовжують використовуватися такі ж 
надгробки із завершенням у вигляді корсунського хреста. У нашій класифікації різьблених 
цільних стовпоподібних намогильних знаків Середньої Наддніпрянщини вони віднесені 
до тринадцятого типу [4, с. 36, рис. 6: 10, 12, 13, 15]. Такі надгробки були поширені 
лише в Сушках і в значно меншій кількості – у сусідньому селі Прохорівці і зовсім не 
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відомі в навколишніх селах. Натомість, у навколишніх селах переважає корсунський хрест, 
виділений і винесений у верхню частину намогильного знаку [4, с. 31–35, рис. 3–5].

На прикладі розвитку намогильних знаків у Сушках простежується дві тенденції: 
з одного боку маємо тяглість традиції в збереженні певних форм намогильного знаку 
(мається на увазі форма корсунського хреста), а з іншого – їхню змінність і варіабельність, 
що було пов’язане зі зміною мистецьких смаків місцевого населення, його розуміння 
доцільності і краси. Народне мистецтво не є незмінним явищем, закостенілим у певних 
формах. Зазнаючи різноманітних впливів, у тому числі й професійного мистецтва, воно 
постійно збагачується новими формами і новими символами.
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Lithoidal cross from v. Sushky of Kaniv district
The lithoidal cross of the fi rst half of XIX century from the  village Sushky of the Kaniv district is published 

and are axamined progress of tomb sings trends, that was related to the change of artistic tastes of local population.
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Рис. 1. Кам’яний хрест із с. Сушки
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ДУШПАСТИРСЬКА ОПІКА УКРАЇНСЬКИХ МИРОТВОРЦІВ В ІРАКУ

У статті розглядаються особливості душпастирської опіки українських військовослужбовців під час 
виконання ними миротворчої діяльності в Іраку.

Ключові слова: миротворці, військове духовенство, душпастирство.

На сьогодні Церква юридично відокремлена від держави, однак зовсім відмежуватися 
від всіх проблем, якими живе країна, і якими живуть військовослужбовці-віруючі, як 
громадяни цієї держави, вона не може. Тому правове відокремлення Церкви від держави 
залишається частково зовнішнім. Це протиріччя особливо проявляється під час участі 
священиків у миротворчих місіях наших Збройних Сил.

Питання щодо доцільності відправки військових священиків до республіки Ірак 
було спірним. Адже з одного боку ця держава була захоплена іншими країнами, а з 
другого – там знаходяться наші військовослужбовці, бо таке політичне рішення було 
прийняте керівництвом нашої держави. Під час першої ротації українського контингенту 
(5-а окрема механізована бригада) не було священиків, хоча військове духовенство 
було у складі підрозділів інших країн. Після перших тижнів перебування українських 
військовослужбовців в Іраку стало зрозуміло, що необхідно ввести до складу українського 
контингенту священиків [1]. Військовослужбовці самі попросили про це командування. 
Військові священики Української Православної Церкви (далі УПЦ) та Української 
Православної Церкви Київського Патріархату (далі УПЦ КП) були відправлені до Іраку до 
6-ої окремої механізованої бригади (омбр).

Перед відправкою українського контингенту до Іраку повстало питання щодо 
врегулювання місця священика у миротворчих підрозділах Збройних Сил України. Вихід 
був знайдений – священики були призначені на офіцерські посади (офіцера з питань 
релігії у відділ з гуманітарних питань). Непростим було питання, пов’язане із відбором 
претендентів на душпастирське служіння у військовому контингенті. Не всі конфесії 
були спроможні відправити своїх священиків. Крім того, потрібно було визначитися із 
відсотком віруючих у підрозділах, до якої конфесії вони належали і лише потім призначати 
душпастирів. Вийшло так, що ті хто мав найбільше віруючих, а саме УПЦ та УПЦ КП, і 
отримали дозвіл на відрядження представників своєї конфесії.

Відбір священників для душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил 
України, які виконували миротворчу місію, здійснювався насамперед за їх особистим 
бажанням. Вони проходили співбесіду з представниками Міністерства оборони. До 
уваги бралися моральний стан кандидата, культура поведінки, а головне усвідомлення 
священицьких обов’язків та бажання служити ближнім. Було зрозуміло, що така людина 
представлятиме не тільки себе, Церкву але й державу, яка йому довірила нести цю 
відповідальну та нелегку місію. 

Першими набули практичного досвіду служіння у зоні бойових дій протоієрей 
Володимир Кошарко з УПЦ КП та ігумен Іоасаф Перетятько – представник УПЦ. Свого 
часу вони  пройшли військову підготовку: перший відслужив строкову службу, а другий 
став офіцером запасу. Їх місія заключалася у душпастирській опіці українських військових в 
Іраку. Після перевірки стану здоров’я і відповідної підготовки на Яворівському військовому 
полігоні протоієрей Володимир Кошарко та ігумен Іоасаф Перетятько були відправлені до 
Іраку в 6-у омбр українського контингенту.

По прибутті священиків їх прийняв командир бригади генерал-майор С. Островський 
та зорієнтував їх щодо морально-психологічного стану особового складу і особливостей 
району дій. Душпастирська робота з віруючими військовослужбовцями організовувалася у 
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різних підрозділах 6 омбр, переважно у таборах «Дельта» та «Зулу». Одразу ж постало 
питання про облаштування каплиці. Відділення з гуманітарних питань бригади всіляко 
сприяло цьому. Протягом місяця довелося приводити до ладу занедбане приміщення, що 
було виділене. Доки здійснювались ці роботи, польський капелан вертолітного загону отець 
Марек Стшелецький люб’язно надав можливість українцям проводити богослужіння у своїй 
каплиці та виділив час з 8.00 до 10.00. Уперше богослужіння молебню відбулось 29 лютого 
2004 року, а перша Божественна Літургія була звершена в Хрестопоклонну неділю (3-я 
неділя Великого Посту перед Пасхою). Перед святом Входу Господнього в Єрусалим 
відбулось освячення української каплиці в присутності командира бригади генерал-майора 
С. Островського, офіцерів, прапорщиків, солдат, а також запрошених військовослужбовців 
польського контингенту [2]. Після цього розпочались постійні щоденні богослужіння з 9.00 
до 10.00 і з 19.00 до 20.00.

Можливості церкви використовувалися у виховній роботі з особовим складом. 
Каплички українського контингенту в Іраку перетворювалися в центри не лише духовного, 
але і культурного життя [2]. Перші дні перебування священиків серед українського 
військового контингенту у ролі душпастирів не вирізнялися плідністю, тому що особовий 
склад не був звиклим до перебування священиків поруч. Лише через місяць їх присутність 
ні у кого не викликала подиву. Наші військовослужбовці швидко до цього звикли. На це 
вплинуло те, що особовий склад почав виконувати бойові завдання і при їх виконанні 
поставала загроза життю. 

Про доцільність перебування серед військових душпастиря засвідчив вже той факт, 
що каплиця ніколи не була безлюдною. На передпасхальних богослужіннях було особливо 
багато сповідників і причасників. У ніч на Пасхальному богослужінні налічувалось 
близько 100 чоловік. Знаючи про каплицю, її відвідували й араби, які працювали на базі 
«Дельта». Місцеве населення з повагою і дуже схвально відгукувалось про те, що наші 
військовослужбовці є віруючими людьми. До українського священика приходили також 
православні румунські миротворці. Просили молитися за них та за їх родини. Постійним, 
якщо можна так сказати, прихожанином українського військового храму став американець 
Джейсон.

Священики займалися духовно-патріотичним вихованням, яке вміщувало в собі 
не тільки загальнолюдські, але в першу чергу християнські цінності, включаючи в себе 
дружбу і братню любов до інших народів. У той же час воно виключало пропаганду 
релігійної ворожнечі, навіть якщо від рук мусульман гинули українські військовослужбовці. 
Коли були обстріли, наші духівники одягали бронежилети і шоломи,  заявляючи, що 
найсильніша зброя – то слово Боже. Наші пастирі не носили зброю [4]. Її також не мали 
ні польські, ні американські капелани. Останні взагалі мали охоронців.

Для оперативності у діяльності військового священика, можливості відвідувати 
найдальші бази і блок-пости американські капелани мали авто «Хаммер», як пересувну 
каплицю. Цей позитивний досвід, на жаль, не вдалося  використати українським 
військовим за відсутністю такого пристосованого під каплицю автомобіля. Українські 
військові священики проводили зустрічі з представниками духовенства інших національних 
контингентів, під час яких обговорювалися питання важливості духовно-релігійної 
підтримки військовослужбовців, які перебувають в зоні бойових дій.

Перебування вже перших військових священиків у складі українського контингенту в 
Іраку (лютий–вересень 2004 р.) розвіяло будь-які сумніви стосовно доцільності включення 
душпастирів до українських військових формувань за кордоном. З жовтня 2004 р. по 
квітень 2005 р. у складі 7 омбр в Іраку перебували ієромонах Лука Винарчук (УПЦ) та 
ієромонах Феофан Кобець (УПЦ КП), з травня по грудень 2005 р. у складі 81-ї тактичної 
групи знаходились протоієрей Володимир Мандзюк (УПЦ) і протоієрей Володимир 
Кошарко (УПЦ КП).

На жаль, український контингент у Республіці Ірак зазнавав втрат, тому військовим 
священикам доводилося проводити панахиди за загиблими військовослужбовцями. До 
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українського військового контингенту разом з керівництвом держави і Міністерства 
оборони прибували представники Церкви [4, 5]. Якщо говорити про відношення 
місцевого населення до українських військових священиків, то слід зазначити, що іракці, 
здебільшого, миролюбні, привітливі люди. Вони з поважністю відносилися до православних 
священиків [3].

Основними формами діяльності військових священиків в Іраку були:
 ● проведення богослужінь у місцях дислокації військових контингентів, організація 

святкування релігійних свят;
 ● проведення бесід щодо роз’яснення сутності християнського віровчення, суті та 

змісту священних книг, релігійних обрядів і свят та на морально-етичні й патріотичні теми;
 ● освячення зброї, бойової техніки, приміщень, надання благословення 

військовослужбовцям, особливо перед виконанням завдань;
 ● налагодження співпраці з військовими капеланами інших військових контингентів, 

участь у проведенні державних та військово-професійних свят;
 ● проведення душпастирських бесід з особовим складом, особливо з 

психотравмованими, участь у проведенні годин «Духовності»;
 ● хрещення особового складу, проведення сповідей, молебнів щодо оздоровлення 

поранених та над загиблими;
 ● надання допомоги у комплектуванні бібліотечок народознавчих світлиць 

духовною літературою для особистого вивчення її військовослужбовцями тощо.
Душпастирська діяльність військових священиків під час виконання завдань у 

Республіці Ірак проводилася як серед військовослужбовців військової служби за контрактом, 
так і серед офіцерів та прапорщиків Збройних Сил України. Вона була спрямована на 
створення умов, за яких військовослужбовці могли б реалізувати своє конституційне право 
на свободу світогляду та віросповідання.

Отже, час перебування військових священиків у складі українського миротворчого 
контингенту в Іраку довів доцільність душпастирської опіки військовослужбовців у 
Збройних Силах під час виконання ними завдань, пов’язаних з ризиком для життя. 
У військових частинах, що брали участь у миротворчій операції, введення посад військових 
священиків (офіцера з питань релігії) було оправдане.
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ЦЕРКВИ КИЇВЩИНИ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

У статті досліджуються церкви Київщини під час нацистської окупації. Показується використання 
німецькою владою авторитету церкви з метою ідеологічного впливу на населення.

Ключові слова: церкви, Київська область, окупація, населення.

Періоду окупації відведено значну роль у контексті української історії XX століття. 
Важливим аспектом, який допомагає відтворити картину життя людей в умовах 
окупаційного режиму, є вивчення діяльності церковних установ Київщини у досліджуваний 
період.

Вивчаючи стан наукової розробки теми, очевидним стає те, що дана тематика 
мало розглядалася істориками у радянські часи. В історичній літературі важко знайти 
монографії, наукові статті, які проливали б світло на цю проблему. Разом з тим у часи 
незалежності української держави ситуація дещо змінилася. Цьому сприяли нові умови 
дослідження історії України. Серед них зменшення документів з грифом засекреченості. 
З’являються фундаментальні праці, в яких досліджується діяльність церкви у 1941–1944 рр. 
До таких можна віднести працю Ю.В. Волошина «Православна церква в України періоду 
нацистської окупації (червень 1941 – жовтень 1944 рр.)». Релігійне життя в Наддніпрянській 
Україні під час окупаційного режиму висвітлюється у статті О. Гончаренка [11, с. 35]. 
Фрагментарно досліджується тема у книзі Л.М. Набок, О.В. Колибенка «Православні 
храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність».

Дана розвідка є початковою спробою дослідити церкви на Київщині у часи 
нацистської окупації області.

У 1941 р. поступово населені пункти України стали окупованими територіями. 
В умовах окупаційного режиму суттєво знизився рівень життя населення окупованих 
областей. Та позитивним проявом німецького командування були їхні дії щодо відкриття 
церков та храмів, які у 20-ті – 30-ті роки були частково позакривані [2, с. 19]. У липні 
1942 року шеф СД Гейдріх видав директиву, адресовану вищим керівникам СС та поліції. 
У документі наказувалося не лише не чинити ніяких перешкод впливу православної 
церкви на маси, а й, навпаки, заохочувати. Цим документом також заборонялося 
перешкоджати діяльності релігійних сект [2, с. 21]. Начальник поліції безпеки і 
СД Гайдріх у своїй директиві вищим керівникам СС від 2 липня 1941 р. вказував, що не 
потрібно чинити ніяких дій проти прагнень православної церкви щодо поширення свого 
впливу на маси [7, с. 123]. 

Разом з тим у плани нацистів не входило виникнення сильної в адміністративному 
відношенні та єдиної церкви; духовенству не дозволялося займатися політикою [2, с. 21; 7, 
с. 123].

Свого часу імперська канцелярія видала спеціальну інструкцію про поводженення 
окупантів з українським населенням. Її п’ятий пункт стосувався діяльності церков. 
У ньому вказувалося, що діяльність автокефальної та інших церков на території України 
не забороняється до того часу, доки вони не займаються політикою [2, с. 25]. Уся повнота 
влади у релігійному житті зосереджувалась у руках генеральних комісарів [7, с. 124].

Вище німецьке командування надавало конкретні розпорядження щодо здійснення 
контролю над релігійними установами. Так, услід за директивним листом 22 червня 1942 р. 
всім керівникам СС та поліції областей, у тому числі і Київської була розіслана директива, 
видана імперським комісаром України. У ній було вказано ставлення імперського комісара 
до релігійної ситуації: «На Україні, так як і в Німеччині, кожен може вірити по-своєму. 
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Нами припускається будь-яка релігія і будь-який церковний напрям, якщо вони лояльні 
до місцевої адміністрації і виявляють готовність сприяти створенню позитивного настрою 
серед населення і не роблять нічого, що сприяло б негативним тенденціям…» [3, с. 94].

Місцевій владі наказувалося перешкоджати перетворенню українських святинь на 
місця паломництва [2, с. 25]. Так, для відвідування Києво-Печерської лаври свого часу 
існували перепустки [4, с. 213].

Цікавим фактом із історії цієї лаври є те, що на головній її дзвіниці, історичній 
цитаделі міста Києва, окупанти встановили червоний з чорним хрестом та свастикою 
прапор вермахту [8, с. 65].

За часів окупації пожвавилося життя київських монастирів, які за радянської влади 
не виявляли ознак активності. Після вступу німців до міста в Києво-Печерській лаврі 
оселилося 27 ченців, настоятелем яких був архімандрит Валерій. Очистивши ближні 
печери, ченці взялися за впорядкування монастиря [6, с. 53].

Зростала кількість ченців і в інших монастирях: в Іонівському їх налічувалося 10, 
Михайлівському – 30 осіб. Виробничо-художнє товариство Києва почало розробляти проект 
внутрішнього оформлення Михайлівського монастиря [6, с. 54].

Оскільки німецька влада не бажала втрачати робочі руки і заборонила поповнювати 
новими людьми чоловічі монастирі, жіночі значно переважали за чисельністю черниць 
і насельниць. Так, у Введенському жіночому монастирі налічувалося 150 черниць і 
послушниць, Покровському – 200, Флорівському – 250, причому 200 з них повернулися 
до рідної обителі після того, після того, як розійшлися по світу під час антирелігійної 
кампанії в Радянському Союзі. Усі київські монастирі підпорядковувалися Автономній 
церкві [6, с. 54].

В уцілілих київських церквах збільшилася кількість богослужінь та відправ 
(хрестин, вінчань тощо). Окупаційна влада демонструвала свою лояльність до віруючих 
та духовенства, намагаючись показати відмінність своєї позиції від позиції більшовиків 
[6, с. 54].

З відкриттям київських церков було введено обов’язкове причащення для кожного, у 
першу чергу для поліцейських. Священики записували – реєстрували всіх, хто сповідався 
та причащався [6, с. 290].

Діяльність осередків православ’я відновлювалася не тільки у Києві, але й на іншій 
території Київщини. Наприклад, з 1941 р. відправи у Свято-Троїцькій церкві Переяслава 
відбувалися тільки на великі свята [9, с. 94].

У 1941 р. церковна громада храму Святого Миколая Чудотворця с. Чопилки після 
того, як радянською владою приміщення було переобладнано під клуб, – повертається до 
храму і відновлює богослужіння. Відправи українською мовою проводив священик, який 
приїхав з Переяслава [9, с. 163].

У 1942 р. віруючі сільської громади с. Гайшин у церкві Святого Апостола і 
Євангеліста Іоанна Богослова поновили богослужіння. Священиком був І.М. Бесараб. 
Громада належала до патріаршої орієнтації [9, с. 125, 126].

У 1942 р. громада слов’янської патріаршої орієнтації у с. Гланишів після того, як 
на початку 30-х років церкву на вимогу райрадвлади закрили і як склад засипали зерном, 
відкрила церкву і розпочала богослужіння. Відправи проводили священик Г. Унетрієвський 
(можливо Неутрієвський) та псаломщик Шпиль [9, с. 127, 128].

У 1942 р. віруючі с. Дем’янці утворили церковну громаду. Для відправ зайняли 
порожню хату, яка була біля старого церковища. Громада була патріаршої орієнтації [9, 
с. 129, 130].

У церквах проводилися не тільки суто релігійні служіння. Наприклад, у Соборі  
св. Андрія Первозванного, що був кафедральним собором УАПЦ ще 15 березня 1942 р. 
здійснили урочисту управу на честь великого Кобзаря – Т.Г. Шевченка. Архієреї виголосили 
промови про життя і творчість національного Пророка [6, с. 53]. Повідомленням 
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НКВС УРСР від 8 червня 1942 р. зафіксовано дані про те, що в Андріївському соборі 
Києва був організований духовний хор, відкрита майстерня по виготовленню ікон [10, 
с. 156]. У відкритих церквах часто не вистачало церковного інвентарю для здійснення 
богослужіння. Тоді потрібне церковне начиння збиралося серед місцевого населення, 
з фондів різних музеїв і навіть театрів. Зокрема, директору Київського оперного театру 
адресувалося звернення общини Михайлівського монастиря про повернення відібраних 
свого часу предметів культу [5, с. 118, 119]. 

У церкви поверталися колишні священики, які раніше працювали сторожами, 
охоронцями [6, с. 290].

Значна частина православного духовенства, зазнавши утисків від радянської влади, 
спочатку повірила, що німці принесли справжнє визволення, щиро вітали прихід німецьких 
військ, закликаючи молитися за їхню перемогу [7, с. 123]. За документом радянської 
спецслужби майже у всіх церквах і монастирях міста Києва і в селах відбувалися молебні. 
Духовенство пропагувало прихід німців як визволителів [6, с. 262]. 

Генерал-комісар Київської округи Магунія, підводячи підсумок діяльності 
окупаційної влади в галузі релігії, у звіті констатував: «…принцип надання свободи совісті 
виправдав себе як для автономної, так і для автокефальної церков. Церкви обох напрямків 
майже скрізь добре відносились до нас…» [2, с. 24].

Українські єпископи на сторінках газет навіть звернулися до канцлера Німеччини 
А. Гітлера з нагоди першої річниці радянсько-німецької війни. У зверненні вони дякували 
канцлеру за «звільнення від більшовизму». Але в історії війни відомі випадки, коли 
представників духовенства змушували виступати на стороні німецької влади. За свідченням 
митрополита Феофіла, крім наказів про популяризацію німців як «визволителів від 
більшовиків», гестапо примушувало його виступати з профашистськими проповідями як у 
церкві, так і на сторінках преси; влаштовувати урочисті молебні за здоров’я А. Гітлера та 
видавати відповідні відозви до населення [1, с. 194].

Розпочавши депортацію українського населення до Німеччини, єпископів зобов’язали 
розіслати по парафіях заклики до віруючих добровільно їхати на роботу [1, с. 194].

Під тиском окупаційних властей православні єпископи закликали населення 
підтримати «новий порядок». Ці заклики зумовлювали невдоволення віруючих, зменшували 
авторитет церкви [7, с. 124].

Поразки гітлерівців на фронтах та посилення окупаційного режиму спричинили 
зростання руху опору в Україні. За таких умов нацисти змушували церковних діячів 
звертатися зі зверненнями до населення, у яких закликали віруючих до активної боротьби 
з партизанським рухом [2, с. 47].

Отже, незважаючи на те, що відновлення церков на Україні окупанти популяризували 
як відродження української культури (повідомлення фашистської радіостанції «Метрополь» 
від 20 жовтня 1942 р., зафіксовані розвідкою НКВС [10, с. 161], основним їхнім завданням 
було використання духовенства для пропагандистської діяльності з метою ідеологічного 
впливу на населення.

Вимушені виконувати ганебні накази окупаційної влади, представники духовенства 
з часом уже не мали великого авторитету серед віруючих, і їхня пропаганда не завжди 
мала бажані для окупантів результати [2, с. 49]. Але не всі представники духовенства 
погоджувалися займатися пропагандою. Якщо в 1942 р. священики здебільшого лише 
висловлювали невдоволення політикою німецьких загарбників, зрозумівши, яке визволення 
вони з собою принесли, то в 1943 р. вони вдалися до більш активних форм протесту, 
стали надавати реальну допомогу партизанам, відмовлялися виконувати вимоги єпископів 
про агітацію. Такими діями вони накликали на себе репресії з боку влади [2, с. 53].

На основі вище висвітленого варто відмітити, що в роки окупаційного режиму 
змінилася релігійна ситуація в Україні. З приходом німців була відкрита значна кількість 
церков на Київщині. Незважаючи на це, віруючі мали змогу тільки частково відправляти 
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свої духовні потреби. Церковна політика нацистів суттєво відрізнялася від атеїстичного 
ставлення до церкви радянської влади. Нацисти передусім переслідували ціль, яка була 
спрямована на використання авторитету церкви. Представники духовенства, які спочатку 
здебільшого з довірою ставилися до гітлерівців, з часом зрозуміли їх дійсні наміри та 
змінили ставлення до них. 
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Tonkonog Olena 
The Churches of Kyiv region during the national occupation
The churches of Kyiv region during Nazi occupation is researched in the article. Using the autority of the 

Church by German power in order to ideology infl uence to the population is also shown here.
Key words: сhurches, Kyiv region, occupation, population



205

Збірник наукових статей. Випуск 7 (9), 2014

УДК 265.311.34(477.41:323.4)
Юлія Хитровська

(м. Київ)

ПРИЧЕТНІСТЬ КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ЛІБЕРАЛЬНОГО 
ТА РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХІВ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Спираючись на архівні документи та наукову літературу, автор статті досліджує проблему участі 
римо-католицького кліру в ліберальному та революційно-демократичному рухах у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття.
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Метою даної статті є неупереджений аналіз проблеми участі римо-католицького 
кліру в ліберальному та революційно-демократичному рухах у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ століття. Для її дослідження автором опрацьовано й залучено архівні 
документи та ґрунтовні наукові розвідки, зокрема, монографії Г. Марахова, В. Ревуненкова 
та О. Платонова. 

Репресивні заходи російського самодержавства, застосовані ним до польських 
патріотів після розгрому польського національно-визвольного повстання 1830–1831 років та 
низки польських таємних товариств, що діяли наприкінці 30-х років ХІХ століття, не змогли 
покласти край польському національно-визвольному руху, який репрезентували таємні 
організації. Впродовж усього XIX століття патріотично налаштовані поляки не припиняли 
своєї боротьби з царським урядом, у тому числі й на території Правобережної України, 
хоча й діяти їм доводилося у глибокому підпіллі. Надалі вони готували нове повстання, яке 
вибухнуло 1863 року. Так, Київське таємне товариство, що виникло наприкінці 50-х років 
ХІХ століття, намагалося розширити коло своїх членів за рахунок створення нових груп 
та гуртків у навчальних закладах цивільного і військового відомств, серед ремісників та 
селян, а також у військових частинах. Серед таких гуртків і груп, котрі з’явилися протягом 
1860–1861 років у місті Києві, певне зацікавлення викликає підпільна група Київського 
військового училища. Його організатором і керівником був студент історико-філологічного 
факультету Київського університету Євген Моссаковський. Цікаво, що народився він у 
родині священика, 1859 року закінчив Волинську духовну семінарію. Однак священицький 
сан не прийняв через свої атеїстичні переконання [1]. Створена ним група діяла у 
революційно-демократичному дусі. Вона прагнула вивчати та розповсюджувати твори 
О. Герцена й Т. Шевченка і готуватися до повстання проти російського абсолютизму. Варто 
зауважити, що поряд із роз’ясненням основних засад революційно-демократичної ідеології 
Моссаковський проводив серед членів цієї підпільної групи атеїстичну пропаганду. 
Так, він розвінчував основні постулати релігії, зокрема, існування Бога: «спочатку люди 
вшановували як божество все, що вони не могли збагнути у природі, наприклад, грім, 
блискавку та інше, сили природи вони вважали божеством, однак і тепер є ще багато не 
збагненного, але коли…вони зрозуміють усі таємниці природи, тоді увірують, що бога 
немає» [2]. Також Моссаковський доводив, що «всі люди походять не від Адама та Єви, 
як стверджує релігія, а від природи». Заперечуючи Святе Письмо, він говорив, що йому 
вірити не можна [3]. Визнаючи, що «весь світ й усі тварини створилися самі», він відкидав 
усе надприродне, у тому числі й існування душі та потойбічного світу: «немає раю, немає 
пекла й усіх його мук» [4]. Розбираючи окремі сторінки Святого Письма, Моссаковський 
викривав його політичну шкідливість. Процитувавши, наприклад, слова апостола Павла, 
що «всі власті, існуючі на землі, від Бога», він відкинув це твердження. Якщо сприймати 
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слова апостола, говорив Моссаковський, то виходить, що всіх начальників, які знущаються 
над народом, «бог поставив робити подібні речі», а це означає, що «або немає бога, або ж 
апостол говорить неправду» [5]. Він переконував своїх прихильників брати у нього і читати 
«книги, написані різними російськими бунтівниками, а також вірші проти бога і царя й 
взагалі антиурядового спрямування» [6]. Наприкінці листопада 1861 року Моссаковського 
було заарештовано поліцією, однак він відбувся порівняно м’яким покаранням – засланням 
у Харків під суворий поліцейський нагляд [7].

Варто зауважити, що окрім вирішення питання про відновлення польської 
державності поляки-патріоти продовжували розробляти плани щодо трансформації 
суспільно-політичного ладу у відновленій Великій Польщі. Для нас ці плани видаються 
цікавими, адже у польському національно-визвольному повстанні 1863–1864 років 
безпосередню участь приймало й католицьке духовенство, у тому числі й те, яке проживало 
в Правобережжі. 

Центральний національний комітет, утворений для координації дій польських 
повстанців, проголосив необхідність непримиренної збройної боротьби проти російського 
самодержавства за національне звільнення «Польщі, Литви та Русі» та створення на основі 
цих земель незалежної польської держави, на території якої повинен був встановитися 
новий суспільний устрій – буржуазний, що характеризувався б громадянським рівноправ’ям 
та свободою, у чому простежується явний вплив масонської ідеології. Також заслуговує 
на увагу питання перетворень у поземельних відносинах, які хотіли здійснити польські 
повстанці після перемоги над російським абсолютизмом. Зокрема, ними були прийняті так 
звані аграрні декрети, що регламентували порядок наділення селян землею. Так, у першому 
декреті мовилося: «Будь-який земельний наділ, яким досі володів кожен господар на 
основі виконання панщини чи виплати чиншу, стає віднині разом із городами, житловими 
та господарськими спорудами, а також правами та привілеями, цілковитою і спадковою 
власністю цього господаря, без накладання на нього будь-яких обов’язків, данин, панщини 
чи чиншу, із єдиною умовою – виплачувати встановлені податки та виконувати потрібну 
для батьківщини службу…» У декреті увага зверталася на те, що колишні власники землі 
повинні були отримати за неї компенсацію із фондів держави, а всі укази та постанови 
царського уряду щодо селянського питання підлягали скасуванню. До того ж він стосувався 
не лише поміщицьких, а й казенних, пожалуваних, церковних та будь-яких інших володінь. 
Другий аграрний декрет регламентував права так званих безземельних осіб. Так, зокрема, 
у ньому йшлось про те, що «..халупники, загородники, комарники, батраки й взагалі всі 
громадяни, які утримують себе виключно на заробіток і воюють у лавах Національного 
війська за вітчизну, після закінчення військових дій отримають у власність шматок землі 
не менше 3-х моргів із національних фондів…» [8].

Незважаючи на прийняття вищеназваних аграрних декретів, керівники повстання 
мало зробили для підготовки селянства до участі у ньому, адже  вочевидь побоювалися, 
що масовий рух озброєних селян проти царизму може перерости у соціальну революцію, 
спрямовану проти польських поміщиків. Отож, селяни в основній масі не піднялися 
на боротьбу за національне звільнення. Вони не були достатньо готові до повстання, 
розглядаючи його як змову повстанців із польськими поміщиками. Можна навести 
лише поодинокі випадки формування селянських повстанських загонів. Зокрема, такими 
були загони під проводом ксьондза Бжоски, що здійснив напад на м. Луків, та ксьондза 
Пєшковського, що здійснив напад на м. Ласкажів [9].

Після поразки повстання 1863–1864 років польські патріоти не порвали із 
міжнародним ліберально-демократичним рухом, тісно пов’язаним із діяльністю масонської 
організації. Зокрема, представники польської еміграції входили до деяких міжнародних 
демократичних організацій: «Європейський демократичний союз», реорганізований пізніше 
у «Міжнародний республіканський союз», «Міжнародне товариство робітників». Перший 
Інтернаціонал також підтримував незалежність Польщі. У ньому, зокрема, працювали 
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польські представники Цверцякевич та Жабицький [10]. Між іншим, ІІІ Відділення було 
поінформовано про існування польських масонських лож у Парижі, про зв’язки та поїздки 
окремих їх керівників у Варшаву [11]. При арешті та обшуку окремих учасників польського 
повстання 1863–1864 років, зокрема, швейцарського підданого Жирода, було виявлено 
листи до женевських масонів [12]. А Галицьке намісництво повідомило дирекцію поліції 
у Львові про знайдене у місті Берні (Швейцарія) у інженера Герінга таємне листування 
діячів польського повстанського уряду з їх агентами у Парижі [13].

Варто зауважити, що незважаючи на брутальну репресивну політику самодержавства 
щодо повстанців, польський національно-визвольний рух, що мав зв’язки із міжнародною 
масонерією, продовжував існувати. І надалі в польських губерніях функціонувала велика 
кількість організацій, у тому числі й масонських, які мали антиросійську спрямованість 
і фінансувалися із-за кордону. Таємні польські товариства діяли також і на території 
Правобережної України. Про це можуть свідчити, зокрема, циркуляри Волинського 
губернатора від 1869 року про посилення нагляду за діяльністю польських таємних 
товариств у губернії та спостереження за нелегально прибулими із-за кордону особами. 
Скоріше всього, у роботі подібних товариств приймало участь й католицьке духовенство. 
На цю думку наводить інформація, яку подає у своєму рапорті до поліцейського наглядача 
першої частини Рівненський повітовий справник. Доповідаючи про свій нагляд за 
функціонуванням польських таємних організацій у своєму повіті, він, зокрема, називає 
серед політично небезпечних для російського самодержавства осіб ксьондза Фелікса 
Лонковського й припускає, що той втік закордон [14]. Про діяльність польських таємних 
товариств, пов’янаних із масонством, згадує у своїй монографії Олег Платонов. Так, 
зокрема, у Києві з 1903 року існувала націоналістична організація польської студентської 
молоді під назвою «Полонія», яка активно підтримувала польський сепаратизм. Вона 
отримувала матеріальну підтримку із-за кордону, зокрема, із Австрії [15]. На жаль, про 
участь у ній духовних осіб нічого не відомо. 1913 року про існування таємної польської 
націоналістичної організації «Ліга непідлеглості Польські» та її друкованого видання 
«Штандарт робітничі» повідомляли у своєму листуванні з дирекцією поліції у Львові 
Галицьке намісництво, Станіславське повітове староство та інші установи [16]. У серпні 
1913 року газета «Век» звернулася із закликом до польського населення Галичини надати 
матеріальну допомогу організації «Скарб військовий» для підготовки виступу проти 
царської Росії [17].

У 10-х роках ХХ століття польські націоналістичні сили вирішили об’єднатися в 
один союз із гучною назвою «Унія незалежності», зібравшись для цієї мети на з’їзд у 
м. Цюріху. Саме на цьому зібранні вони заявили, що «вважають збройну боротьбу проти 
агресивного російського царизму, на випадок війни, найближчою, єдино можливою метою 
польського народу...» Польські націоналісти починають активно подорожувати по Росії, 
агітуючи й організовуючи місцевих поляків проти російського уряду. У березні 1913 року 
вони навіть проводять свій з’їзд у Петербурзі. В цей час у середовищі польських 
патріотичних сил виникає таємна так звана католицька організація, яка мала на меті 
проведення політичного терору проти самодержавства та ліквідацію Росії як держави: «де б 
ми не знаходилися – при владі, в школах, на засланні, завжди і скрізь ми повинні віддавати 
всі свої сили для військового шпіонажу. Ми повинні і можемо краще за японців вивчити 
слабкі сторони нашого ворога. Наша честь вимагає не перебирати будь-якими засобами, 
які можуть зашкодити Росії... Всі поляки, які знаходяться в російській армії, незалежно від 
своїх чинів, повинні пам’ятати про польську справу, повинні знати, що боряться із Росією 
не лише у воєнний, а й у мирний час» [18].

Отже, ще наприкінці XVIII – на початку XIX століття верхівка католицької 
церкви, незважаючи на серйозні розбіжності в ідеології католицизму та масонства, 
пішла на зближення з польськими масонами із політичних міркувань – для виборювання 
незалежності Речі Посполитої. Це було пов’язано із неминучістю секуляризації та 
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встановлення над «латинською» церквою такого ж адміністративного контролю з боку 
імперської влади, під яким вже давно перебувала Російська православна церква. У цей 
історичний період польська еліта значною мірою опиралася на масонську організацію, 
керуючись виключно патріотичними прагненнями відродити Велику Польщу. Для польських 
таємних товариств підтримка католицької церкви була вагомим чинником напередодні 
повстання 1830–1831 років проти Росії, яке вони наполегливо готували, адже католицизм 
мав могутній ідеологічний вплив на значну частину населення Правобережжя. Цій меті 
підпорядковували свої зусилля утворені на початку XIX століття в Правобережній Україні 
польські таємні товариства та масонські ложі, а також місцеве католицьке духовенство. Як 
засвідчують архівні документи, вони продовжували свою діяльність і в середині ХІХ – на 
початку ХХ століття, особливо активізувавшись напередодні та під час повстання 1863–
1864 років проти самодержавства, домагаючись повалення російської монархії. Однак 
участь католицького кліру у цих процесах була вже дещо скромнішою, ніж на початку 
ХІХ століття.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СВІЧОК У РЕЛІГІЙНИХ 
ЗАКЛАДАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ТА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

У даній статті досліджені традиційні технології виготовлення воскових свічок, причини занепаду їх 
домашнього виробництва, а також питання про значення свічкового прибутку в церковному житті XVIII – 
початку XX ст.; увага приділена і церковним підсвічникам з релігійних закладів Лівобережної Черкащини та 
Переяславщини.

Ключові слова: бджолиний віск, воскова свічка, свічникарство (виготовлення свічок), (єпархіальний) 
свічковий завод, свічковий прибуток церкви, церковний староста, підсвічник.

Віск, воскові свічки, як праобраз сонця, його життєдайної сили, були відомі 
задовго до прийняття християнства нашими пращурами. Свічка відігравала значну роль у 
повсякденному та обрядовому житті українців, була обов’язковим ритуальним атрибутом 
впродовж всього життя людини: під час народження, весілля та смерті. Вона широко 
використовувалась і в родинній, і в календарній обрядовості. Варто згадати свічки, яким 
українці надавали особливого значення – Громиця, Страсна свічка та ін. Сили вогню і 
світла воскової свічки набула особливого значення в Божих храмах нашої землі.

Свічникарство здавна було важливою складою бджільництва. У повсякденному 
житті людей воно займало значне місце.

Воскові свічки за характером виготовлення можна умовно поділити на саморобні та 
заводські. Традиційні технології виготовлення воскових свічок подає у своєму дослідженні 
зі свічникарства Р. Данковська. Зокрема, вона виділяє такі способи їх виготовлення: 
1) «сукання»; 2) «обливання», 3) «виливання» і 4) «тягнення» [1, с. 47].

«Сукання» свічок полягає у тому, що віск розминали, з нього робили смуги бажаної 
довжини, в які загортали ґніт, а потім заготовка свічки викачувалася. Свічки за такого 
способу виготовлення отримували не дуже рівні. Р. Данковська засвідчує, що виготовлення 
свічок «суканням» було поширеним на Полтавщині [1, с. 47].

Спосіб «обливання» полягає в тому, що розм’якшений у гарячій воді віск розминали 
руками, робили з нього смугу, якою обмотували гвинтоподібно ґніт. Після того заготовку 
обливали розтопленим воском, поки не буде отримана свічка бажаного діаметру.

Щодо «виливання» воскових свічок, то для них розтоплений віск вливали у 
металеву ємкість особливої форми, яку вставляли у щілину дерев’яної рами. У форму вже 
було вміщено ґніт. Спочатку такі форми виготовляли з тонкого заліза чи скла, а згодом – з 
олова.

Виготовляли свічки «тягненням». За цього способу ґніт великої довжини намотували 
на барабан, з якого він проходив крізь розтоплений віск, а потім через круглі отвори в 
дереві, знову повертався на барабан і знову проходив крізь отвори, які вже були ширшими 
за попередні; процес повторювався, аж поки не отримували свічку потрібного діаметру. 
Таким способом виготовляли переважно тонкі свічки [1, с. 48-49].

Дещо відрізняється опис технології виготовлення свічок у сучасного дослідника 
бджільництва та свічникарства, відомого етнографа В. Скуратівського. Він поділяє свічки 
на сукані (качані), литі та мокані.

Качані (сукані) свічки виготовляли в такий спосіб: шмат білого воску розм’якшували 
у теплій воді, розминали руками, потім на рівній дощечці чи столі розкачували віск у 
продовгувату трубочку, яка нагадувала форму свічки. Натомість спеціальною дощечкою 
розкачуванням довершували виріб, щоб свічка набувала відповідної форми. Коли ж було 
зроблено певну кіль кість заготовок, на них спеціальним ножем робили поздовжні розрізи, 
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в які рівно укладали гніт, тоді свічки знову качали дерев’яною дощечкою, щоб не було 
видно слідів прорізу.

Литі свічки виготовляли кількома способами. Спочатку робили спеціальні форми 
з бляхи чи видовбували юрки зі стебел пустотілих рослин. Для цього стебла бузини, 
соняшника чи кукурудзи очищали від серцевини; при цьому стінки форм зсередини 
змащували спеціальним розчином. Розмістив ши по центру гніт, в порожнину повільно 
наливали віск. Коли ж він застигав, витягували готову свічку.

Досить практичним був процес виготовлення моканих свічок. Спочатку гніт 
занурювали у розтоплений віск і піднімали; коли він охолоджувався, знову опускали, 
повторюючи цей про цес кілька разів. Такі свічки набували приємного зовнішнього 
вигляду. Наостанок робили рівну і блискучу поверхню. Нерідко такі вироби кольорували 
різноманітними рослинними барвниками. На жаль, ця технологія на сьогодні майже 
втрачена [17, с. 128].

Свічки виготовляли, як правило, в чистій хаті, іноді при цьому читали молитву. 
Дослідниця свічникарства Р. Данковська вважає, що це є, напевне, пережиток культу 
бджоли як «божої» комахи [1, с. 47].

Свічки виготовляли, в першу чергу, люди, у яких був віск. У середині ХІХ ст. на 
виробництві воскових свічок спеціалізувалися пасічники та церковні старости [1, с. 48].

Найкращим часом для виготовлення воскових свічок вважалася осінь, коли було 
багато церковних свят. Подарувати церкві до свята, зокрема храмового, свічку з воску своєї 
пасіки, кожен парафіянин вважав за свій обов’язок. Восени здебільшого виймали щільники 
з вуликів та одержували з них віск [1, с. 49].

До початку ХХ ст., тобто до переходу на рамкові вулики, воску за сезон пасічники 
добували порівняно мало. Зокрема, за даними 1872 р. у Мойсенській волості Золотоніського 
повіту в середньому за сезон з 10 вуликів добувалося 1-2 фунти воску [2].

1 пуд воску коштував близько 87 крб (за даними 1872 р. з Мойсенської волості 
Золотоніського повіту) [2].

Добуванням воску (воскобійництвом) займалися самі господарі пасік, а також 
спеціалізовані підприємства. За статистичними даними по Полтавській губернії за 1910 р. 
у Переяславському повіті, зокрема, було 2 дрібні воскобійні [18, с. 102].

Не зважаючи на те, що на початку ХХ ст. віск стає потрібним переважно для 
релігійних потреб, як засіб освітлення воскові свічки витісняються парафіновими, а також 
гасовими та електричними лампами тощо. Велика потреба Російської імперії у воскових 
свічках зумовила стимулювання державою розвитку бджільництва. Проте обсяги імпорту 
воску Російською імперією на початку ХХ ст. сягали велищезних розмірів. За даними 
1915 р. вони досягали 200 000 пудів на суму 5 000 000 крб за рік [3].

Основними споживачами воску у зазначений період були єпархіальні свічкові заводи, 
які використовували 400 000 пудів воску за рік (по Російській імперії) [3].

19-25 серпня 1915 р. у Москві відбулася Всеросійська Нарада з питань бджільництва, 
головним питанням на якій було збільшення обсягів виробництва воску в країні. З цього 
приводу була заслухана доповідь професора Н.М. Кулагіна «О снабженіи русскаго рынка 
воскомъ» та прийнята постанова [4].

Оскільки видобуток воску не задовольняв потребу в ньому, майже половину свічок у 
ХІХ ст. виготовляли з домішками. З цього приводу в 1890 р. за клопотання Синоду вийшов 
циркуляр, згідно із яким за підмішування церезину передбачалося суворе покарання [17, 
с. 130].

Великі свічкові заводи почали діяти лише на початку XVIII ст. Ці підприємства 
приносили значний прибуток державній та церковній адміністраціям. Як засвідчують дані 
«Топографічних описів Малоросійської губернії» у 1786 році в Україні налічувалося десять 
свічкових заводів, а в 1869 році їх було вже 68.

Уряд видавав спеціальні укази про заборону виготовлення свічок кустарним 
способом. У лютому 1721 р. Синод заборонив усім приватним особам виготовляти і 
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продавати свічки. Був виданий спеціальний дозвіл на будівництво єпархіальних свічкових 
заводів [17, с. 129].

Найбільші свічкові заводи в Україні діяли у Харківській та Чернігівській губерніях. 
Популярністю користувалися вироби Батуринського свічкового заводу. До великих 
підприємств належав і свічковий завод Києво-Печерської лаври, збудований 1821 року. На 
ньому щороку обробляли до 1400 пудів воску [17, с. 130].

Крім єпархіальних заводів, воскові свічки вироблялися ще на приватних заводах, 
яких було багато на Поділлі, Полтавщині й Слобожанщині. У Полтаві на виставці 1837 р. 
демонструвалися воскові свічки виробництва Марії Розумовської (Костянтиноградської 
поміщиці), що цінувалися 92 крб. за пуд [1, с. 50].

У 1893 р. свічкових заводів по Росії нараховувалось 260 з виробництвом до 230 000 
пудів свічок на суму 5 340 000 крб. [1, с. 50].

Згідно «Сборнику необходимыхъ свђдђній о всђхъ приходахъ Полтавской губерніи» 
в Переяславському повіті станом на 1895 р. було 2 восково-свічних заводи [16, с. 333].

Після появи та поширення єпархіальних свічкових заводів їх продукцією намагалися 
всіляко витіснити саморобні свічки. За розповсюдження заводських свічок духовенство 
одержувало навіть нагороди. Крім того в другій половині ХІХ ст. почастішали випадки, 
коли прихожани в дарунок церкві несли не воскові, а дешевші парафінові або церезинові 
свічки, від кіптяви яких псувалися церковні речі [19, с. 674]. Священики запевняли 
прихожан, що для Бога неприємні свічки, що їх зроблено не з чистого воску та домашнім 
способом. Тому люди все частіше приносили на подарунок до церкви не готові свічки, а 
круги воску з проханням надіслати їх до заводу й зробити свічки [1, с. 49].

Але, не зважаючи на те, що заводське виробництво свічок майже витіснило домашнє, 
воскові церковні свічки продовжували, хоча і в невеликих обсягах, виробляти в домашніх 
умовах. М. Сумцов у своїй розвідці «Церковныя свђчи домашняго приготовленія» пише: 
«Рядомъ съ заводскимъ производствомъ церковныхъ свђчей издавна шло въ Малороссіи 
домашнее ихъ приготовленіе, очень скромное по размђрамъ, но весьма поэтическое и 
задушевное по внђшней обрядности и внутреннему религіозному одушевленію» [19, 
с. 674].

Розмір церковного прибутку від продажу воскових заводських свічок був дуже 
великий. На 1 фунті свічок одержували понад 2 крб. чистого прибутку [1, с. 50]. З 1808 р. 
свічний збір був зосереджений у руках центральної духовної влади, за його рахунок почали 
утримувати духовні училища та Найсвятіший Синод з усією адміністрацією духовного 
відомства. Із залишків свічного збору утворився величезний духовно-учбовий капітал [19, 
с. 674].

На середину ХІХ ст. у Золотоніському повіті свічки виготовляли при церквах та 
закупляли. Вони були кількох видів. У церковних книгах 1849–1855 рр. з Миколаївської 
церкви с. Крутьки Золотоніського повіту згадуються двохкопієчні та півкопієчні свічки, 
для виготовлення яких регулярно купували віск у місцевих пасічників. Закупляли і готові 
свічки з відбіленого воску, які використовували, очевидно в урочистих випадках. Віск 
використовували ощадливо. Протягом року збирали «угарочный» та «скапичный» віск (пів 
фунта за рік) [5]. Є церкви, у витратних книгах яких витрат на віск немає, бо можливо при 
них були власні пасіки (приклад – витратні книги за 1775–1825 рр. з Івано-Хрестителевої 
церкви с. Хрестителево Золотоніського повіту) [6].

Продажем воскових свічок займалися церковні старости. Спочатку сама посада 
церковного старости була запроваджена саме для продажу свічок, що було засвідчено 
указом синоду від 28 лютого 1721 р.: «При церквахъ для продажи свђчъ учредить 
церковныхъ старостъ…», з 1808 р. обов’язки старост розширились [7].

В інструкції церковним старостам (1808 р.) у пункті 5 зазначалося, що «староста 
долженъ… продавать свђчи…, принимать дђлаемое въ церковь приношеніе… [в том 
числе] воскъ…». Великий акцент в інструкції робився на те, що свічки має продавати сам 
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староста і лише у випадку хвороби може доручити цю справу довіреній особі з церковної 
громади [8].

За інструкцією церква отримувала повну монополію на торгівлю восковими 
церковними свічками. В пункті 7 інструкції зазначалося, що староста повинен наглядати за 
тим, щоб ніхто не продавав церковних воскових свічок ні в церквах, ні поблизу них, крім 
магазинів оптової торгівлі, які знаходяться на базарах [9].

Крім того, наглядом за торгівлею церковними восковими свічками здійснювала 
міська та земська поліція, яка зобов’язана була конфісковувати всі свічки, які продавалися 
незаконно, та віддавати їх до місцевих церков, а винних у незаконній торгівлі – карати 
[14].

В обов’язки старости входило наглядати за тим, як запалюють свічки під час 
богослужінь та в інших випадках, передбачених церковним статутом [9].

Серед іншого, на церковного старосту був покладений обов’язок по закупівлі 
необхідних для церкви речей, в тому числі – воску (пункт 12 інструкції церковним 
старостам) [9].

Згідно указу синоду 1810 р., в якому йдеться про свічний прибуток церков, 
священикам та церковним старостам заборонялося накопичувати в церкві велику кількість 
воску та свічок. Наприклад, для повітових, міських і сільських церков запас мав становити 
не більше третини від того обсягу, що використовувався за рік (тобто, якщо церква 
використовувала за рік 1 пуд воску, то його запас не повинен був перевищувати 1/3 пуда), 
для церков у великих містах цей запас не міг перевищувати 1/6 [10].

Все що стосувалося свічного доходу церкви дуже суворо регламентувалося. Крім 
обов’язкових записів у прибутково-видаткових церковних книгах про закупівлю воску, 
свічок, збір воску з огарків, а також прибутки від продажу свічок, духовною адміністрацією 
була введена форма річної відомості про прибуток і витрату так званий «свічних 
прибутків». Приклад такої відомості з Благовіщенської церкви с. Кропивна Золотоніського 
повіту за 1836 р. У ній є такі графи: «залишилось воску на січень 1836 р.», «в 1836 р. 
поступило в прихід», «з нього витрачено», «залишилось», «отримано від продажу свічок», 
«витрачено на закупівлю воску і свічок», «залишилось». З цієї відомості чітко видно, 
чистий свічний прибуток даної церкви складав приблизно 100% (витрачено на закупівлю 
воску і свічок було 43 крб. 58 коп., а отримано від продажу свічок 93 крб. 10 коп.) [11]. 
По деяких інших церквах ситуація практично аналогічна (наприклад, Миколаївська церква 
с. Самовиці Золотоніського повіту: на закупівлю воску і свічок витрачено 26 крб. 00 коп., 
а отримано за продані свічки 50 крб. 72 коп.) [12].

Автор вважає за доцільне говорити про спільні риси в церковному житті (а саме 
стосовно свічного прибутку) Лівобережної Черкащини, тобто території колишнього 
Золотоніського повіту та Переяславщини (Преяславського повіту), оскільки до 1803 р. 
ці землі входили до Переяславської єпархії, та і після утворення Полтавської єпархії, 
місцезнаходження єпископів Полтавських і Переяславських до 1847 р. було у м. Переяславі 
[16, с. 3].

З використанням свічок у релігійних закладах (церквах та монастирях) пов’язане 
виготовлення церковних підсвічників. Оскільки церковні свічки були дуже різними за 
розміром, формою, призначенням, то і церковні підсвічники були дуже різноманітні. Деякі 
з них є справжнім мистецьким витвором. Дерев’яні підсвічники часто виготовляли місцеві 
сільські майстри. У витратних церковних книгах 1849–1855 рр. з Миколаївської церкви 
с. Крутьки Золотоніського повіту є запис за 27 січня 1852 р.: «Уплочено майстеру за 
деревянные подсвђчники 3,55 рублей» [13].

Вишуканий вигляд має дерев’яний підсвічник, який використовувався в одній з 
церков міста Золотоноша та під час тотальної конфіскації церковного майна у 1925 р. 
потрапив до Черкаського окружного музею (нині Черкаський обласний краєзнавчий музей 
[20].
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Іноді церковні підсвічники досягали високохудожнього рівня. В 1909 р. був виданий 
каталог Полтавського Єпархіального Древлєхранилища, куди були включені особливо цінні 
пам’ятки писемності та речові пам’ятки церковної старовини Полтавської Єпархії, серед 
них і підсвічники, в тому числі з церков та монастирів Переяславського повіту. Серед 
підіконних підсвічників на ланцюгах 12 (№538 – 549) були передані із Переяславського 
монастиря. Всі 12 підсвічників були срібними, оздоблені здебільшого рослинними 
орнаментами, а два з них – головками херувимів [15, с. 88-89]. Також в сховищі під № 561–
562 зберігалися 2 срібних підсвічники у вигляді херувимів з ріжками в руках із церкви 
с. Єрківці Переяславського повіту. На підсвічниках містився напис: «Сей ангелъ сооруженъ 
трудами Игната и Анны Анастасіи Галки. Наданъ въ Ерковскій храмъ здравіе. 1901 года. 
Сентября» [15, с. 91]. Окремою групою можна виділити дерев’яні різьблені підсвічники: 
№ 996 із Михайлівської церкви с. Лецьки Переяславського повіту, № 997, 998, 999–1003 із 
Покровської церкви с. Сулимовки Переяславського повіту [15, с. 132].

Свідченням широкого використання воскових свічок у релігійному житті XVIII– 
початку XX ст. є крапки воску на сторінках обрядових книг. На деяких сторінках крапок 
воску особливо багато, що може свідчити про особливо часте читання саме їх. Унікальною 
реліквією Черкаського обласного краєзнавчого музею є рукописний Поминальник XVIII ст. 
з Красногірського жіночого монастиря Золотоніського повіту. На деяких його сторінках є 
одинокі краплі воску, а сторінки з молитвами за упокій, які передували списку імен, тих, 
кого слід було згадувати у молитві, густо вкриті краплями воску [21].

Слід сказати, свічникарство, виготовлення церковних воскових свічок, дуже цікава 
та малодосліджена тема стосовно регіону Середньої Наддніпрянщини. Узагальнені праці 
зі свічникарства практично відсутні. Проте, в архівних документах, навпаки дуже великий 
обсяг матеріалів з цієї тематики. Адже прибутково-видаткові та інші церковні книги є 
джерелами, що найбільш повно збереглися, порівняно з іншими документами XVIII– 
початку XX ст. Тому дане дослідження, безперечно, не підсумкове. Є сподівання, що воно 
викличе інтерес та стане поштовхом до подальших напрацювань.
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Khomenko Maria 
The candle-making and the using of the candles from the religious institutions of the Left-Bank 

Cherkassy region and the Pereyaslav region (the XVIII-th – the beginning of the XX-th centuries)
The traditional technologies of the wax candle-making, the reasons of their home-made decline, as well as 

the question about signifi cance of the candles profi t in the church life of the XVIII-th – the beginning of the XX-th 
centuries have been researched in the article: the attention have been paid to the church candlesticks from the 
religious institutions of the Left-Bank Cherkassy region and the Pereyaslav region.

Key words: bee wax, a wax candle, the candle-making, the eparchial candle mill, candle profi t of the 
church, the church elder, a candlestick.
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УДК 165.612
Леонід Чирка

(м. Переяслав-Хмельницький)

КАТЕГОРІЇ СМЕРТІ ТА ВОСКРЕСІННЯ 
У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Memento more
Стаття присвячена осмисленню Григорієм Сковородою християнських категорій смерті і 

воскресіння. Погляди українського філософа висвітлюються у контексті вітчизняної та західноєвропейської 
традиції.

Ключові слова: смерть, воскресіння, бароко, буття, символізм, антропологія.

Проблема людського буття та скінченності земного шляху, завжди привертала увагу 
мислителів. Кожен з них намагався привідкрити двері і зазирнути у потойбіччя. Адже 
людину страшить не стільки смерть, скільки невідомість яка за нею криється. Чи не тому 
на кожному новому етапі розвитку суспільства, вибудовуються і нові концепції «життя 
після смерті».

Розглядаючи сковородинівське тлумачення споконвічної проблеми – «скінченності 
людського життя», варто звернути увагу на історико-культурну традицію у розвитку 
даного питання, оскільки вказана проблема потребує хронологічного підходу. Так, на 
ранніх етапах розвитку людського суспільства починають формуватися усталені погляди 
на людську смерть, яка розглядалася як результат чийогось злого наслання, справа якоїсь 
ненависної сили. В той же час смерть розглядалася і як елемент вічного колооберту життя: 
«життя-смерть-життя», що цілком закономірно вписувалося у землеробсько-календарний 
цикл міфологічного світогляду. Спостерігаючи за зерном, люди помічали, що після сівби 
(«похорон») воно через деякий час проростає («воскресає»). Відголоски цих уявлень 
знаходимо і в Г. Сковороди:

– Пшенична зернина хоч в ниві  згнива,
Та з мертвого рослина і плід ожива.
Одне зерно оте
В наступний рік зросте, сторицею плід [4, с. 54].
Звідси виникло уявлення як про нове народження батьків, так і на благодійні дії з 

боку померлих.
Поступово із розвитком філософської думки відбувається зміна як світоглядних 

орієнтирів так і морально-етичних цінностей, що було зумовлено суто внутрішніми 
обставинами. Якщо античний світ мало турбувався про те що буде із людиною після її 
смерті, то християнська традиція, на думку М. Бердяєва, заворожила світ естетичною 
красою смерті. Внаслідок цього віруючий не просто зневажав смерть, а навіть часто шукав 
її сам як єдино можливий шлях позбавлення земних страждань. Подібне твердження 
зустрічаються ще у творчості Цицерона, що свідчить про використання християнською 
традицією вчень античних філософів. У трактаті «Про смерть» Цицерон стверджував: 
«Якщо вона (смерть - Ч.Л.) цілком позбавляє людину буття, то не повинна ніяк нам 
здаватися страшною. Якщо ж вона відбирає лиш тлінну плоть, то гідна любові за те, що 
робить нас безсмертними. ... Чого ж мені її боятися, якщо вона, позбавивши мене буття, 
позбавить від відчуття всіх мук або ще й зробить блаженним? [5, с. 204].

Життя людини, на думку більшості «східних отців» скороплинне та переповнене 
всіляких негараздів, з якими людина мусить постійно боротись задля вічного життя у 
потойбічному світі. Із такого погляду на життя, відповідно, випливав погляд «святих отців» 
і на смерть, яка розглядалися ними як благодатне явище – оскільки звільняє людину від 
небезпеки погрузнути в гріхах. Не обминув тему смерті і Г. Сковорода, для якого смерть 
була «єдиним і найнадійнішим виходом з усіх небезпек і нещасть» [5, с. 295].
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Смерть, у філософії Г. Сковороди, – це, перш за все, загибель всього неістинного, 
тлінного, другорядного, тоді як воскресіння – ніщо інше як народження «істинної 
людини». Такий підхід до смерті у філософії українського мислителя співпадав із вченням 
західноєвропейських гуманістів, котрі визнавали, що над людством тяжіє «закон смерті». 
Але, на їхню думку, смерть і страждання не повинні сприйматись як щось трагічне, адже 
не вони визначають справжню цінність життя. Смерть – це лише природне завершення 
життєвого шляху, а будь-які твердження про скороплинність цього життя – безпідставні. 
Той факт, що людське життя надто скороплинне, на думку Лаврентія Зизанія не повинно 
нас насторожувати, бо й за короткий відрізок часу можна багато здійснити якщо 
використовувати його раціонально. «А иж бисмо знали, – наголошує братський діяч, – же 
і в малом часі можемо много позискати» [2, с. 63]. Смерть видимої натури не страшна, 
і, на думку Г. Сковороди, її не варто оплакувати, адже вона дає людині можливість 
розчинитися у Всесвіті, дозволяє перейти до іншої форми існування. «Зниклий щезає весь: 
твій кінець є початком чужого, адже у ньому тебе видно знов у формі новій» [4, с. 97]. 
Висміюючи оплакування тілесної смерті, Г. Сковорода в одному з листів до Михайла 
Ковалинського писав: «Хіба слід такими слізьми оплакувати тілесну смерть... Що смерть 
духовна – нещастя, про це можна дізнатися більш ніж достатньо з Святого Письма, але що 
тілесну смерть слід оплакувати, я не пам’ятаю, щоб коли-небудь про це читав у Святому 
Письмі, а також і в книгах філософів» [5, с. 295]. Отже смерть у філософії українського 
мислителя – це двері, що ведуть до пізнання «невидимої» натури, до існування людини 
в новому вигляді (формі). Така позиція визначного філософа опиралася на твердження 
Оригена про те, що «...смерть здійснює тільки зміни тіла, субстанція ж його, звичайно, 
продовжує існувати і, по волі Творця, у свій час знову буде відновлена для життя і знову 
підлягає змінам, так що, тіло, яке було першопочатково із землі земним, потім внаслідок 
смерті розкладається і перетворюється знову в прах і землю» [1, с. 244]. Таке відношення 
до смерті у філософії Г. Сковороди мало чітке барокове забарвлення. Адже саме бароко, на 
думку Д. Чижевського, подібно середньовіччю «кохається» в темі смерті. Розмірковуючи 
на тему смерті, Г. Сковорода у збірці «Сад божественних пісень» наче звертається до неї:

– Розпни моє ти тіло, прибий на той хрест,
Хай зовні я не цілий, в нутрі ж бо воскрес.
Засохну зовні я,
В нутрі заквітну я, це смерть – ... життя [4, с. 55].
А смерть є свята, зло певне стопта,
Зведе навіть війни в спокій.
О смерть ця свята [4, с. 49].
А в поетичному творі «Про святу вечерю, або про вічність» можна запримітити 

нестерпне бажання українського мислителя якнайшвидше розділити хресні муки Христа:
Дай мені цього ти світла доволі! Дай смерть зневажати!
Вмерти бажання ти дай! Смерть мені дай полюбить! [4, с. 98].
Але український мислитель не шукає і не благає смерті, адже останнє у християнстві 

є одним з проявів богозневаги, оскільки кожна людина – «вінець Божого творіння» 
(а Г. Сковорода у поезії «Про вічність» звертається саме до Бога), і лише він може 
розпоряджатись її життям. Мислитель, з одного боку, наче шукає підтримки та допомоги 
у своїх прагненнях, а з іншого – підкреслює свою приналежність до учнів Христа. 
Мислитель не просто звітує перед Богом про свою готовність до будь-яких випробувань, 
він наче прагне розділити муки Христа, підтвердивши цим християнське вчення про 
«любов до ближнього».

– Веди мене з собою, в горну путь на хрест,
Радий жить над горою, кину земну персть.
Смерть твоя – то життя,
Жовч – солодке пиття.
Рани твої бідові – то моя печать…[4, с. 54].
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Сприйнявши христові муки як власні, мислитель приймає його у своєму серці. 
«Переживання смерті у Г. Сковороди виходить за рамки встановлених типів – смерть як 
природна необхідність і екзальтація смерті в екзистенціалізмі. Вихід з першої площини 
забезпечується ідеєю Богопізнання як пізнання вічності і шляху до неї. Виключення із 
другої площини передбачено етичним гедонізмом Сковороди» [3, с. 39].

Аналізуючи цей момент творчості мислителя, Д. Чижевський відмічає, що 
страждання Христа і його хресний шлях, відіграють у релігійному переживанні 
Г. Сковороди таку роль, на підставі якої можна було б стверджувати про католицьке, або 
взагалі західне забарвлення його релігійності.

Зважаючи на таке його ставлення до смерті, логічним буде питання про відношення 
мислителя до християнської ідеї про переселення душ, що у духовній традиції Сходу 
дістала назву реінкарнація, а також до ідеї воскресіння. Перш ніж давати відповідь на 
поставлені питання варто зауважити, що філософська система Г. Сковороди наскрізь 
символічна, а звідси випливає, що посталі запитання слід розглядати як своєрідні символи. 
Що стосується ідеї воскресіння у творчості українського мислителя, то головну увагу слід 
акцентувати не на тілесно-душевному рівні, а на духовному. Складний процес «вічного 
життя» він розкриває за допомогою простих прикладів взятих із закономірностей природи:

– Після смерті все починається знов.
Так зерно знов дає ростки, так воно ховається вглиб [4, с. 374].
Отже, можна з впевненістю стверджувати, що Г. Сковорода визнавав лише 

духовне воскресіння людини, коли людина, звільнившись від усього гріховного, набувала 
божественних рис. 

У діалозі «Потоп зміїний» темі воскресіння  український мислитель відвів окремий 
розділ, де чітко розкрив значення символу воскресіння. «Піднімайтесь сміливо до того, на 
лице якого ви із-за  жаху не могли дивитись на Фаворі. Вмійте лиш наближатись до нього. 
Не забувайте ніколи слів просвіщенного ангела, що наставляє вас: «Немає тут! Встав». Ці 
слова прямісінько вас доведуть до славної істинної людини. Це й є воскресіння й життя 
ваше» [5, с. 172]. Що стосується християнських уявлень про воскресіння, то мислитель 
вважав їх такими що суперечать Божим заповідям. У «Вступних дверях до християнської 
добронравності» Г. Сковорода стверджував: «Навіщо тобі писати, наприклад, про 
воскресіння мертвих, коли і сам дар могти воскрешати нічого не дає бездільній душі – 
ні тій що воскрешає, ні тій що воскресає? Від таких ото цікавих народилися розколи, 
марнотратство та інші виразки, якими ціла Європа хвилюється. Найважливіше діло Боже 
є: одну безпутну душу оживотворити духом своїх заповідей, аніж із небуття створити 
нову земну кулю, поселену беззаконниками» [4, с. 145]. Зважаючи на таку позицію можна 
зауважити, що будь-які спроби звинуватити вітчизняного мислителя у визнанні реінкарнації 
будуть безпідставними. Більше того, про реінкарнацію жодного разу не згадується у 
Святому Письмі, яке мислитель вважав єдиним джерелом пізнання що веде до духовного 
відродження. Адже лише духовно досконала людина не зазнає смерті – саме цю істину 
ствердило Воскресіння, яке відбулося на третій день по смерті Ісуса на хресті. Подібну 
думку Г. Сковорода відстоював у збірці «Сад божественних пісень»:

– Йду на Голгофу, біжу і поспію,
Висить там лікар поміж двох злодіїв,
Це Іоанн тут при хресті ридає,
Хрест обіймає [4, с. 55].
Водночас український мислитель наголошував, що перед «законом смерті» всі рівні. 

Так, у згадуваній збірці «Сад божественних пісень» Г. Сковорода писав:
– Байдуже смерті, мужик то чи цар,
Все пожере як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той чия совість, як чистий кришталь [4, с. 58].
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Отже, смерть у філософії Г. Сковороди слід розглядати у двох вимірах – смерть 
як природна закономірність, і смерть, як духовна деградація особистості. Саме її повинна 
остерігатися кожна людина, оскільки така смерть, на думку українського мислителя, 
позбавляє можливості наблизитись до Творця. Найкращим прикладом такого зближення є 
життєвий шлях Христа та його смерть на Голгофі.

Христос своїм життям та вчинками намагався розкрити істинне буття, яке полягало 
не у досягненні миттєвої плотської насолоди, а у наслідуванні «поклику Духу». В одному 
з листів до Кирила Ляшевецького український мислитель зізнається: «Я все лишаю і 
залишив, щоб протягом всього свого життя досягти тільки одного: зрозуміти, що таке 
смерть Христа і що означає його воскресіння. Бо ніхто не може воскреснути з Христом, 
якщо спочатку не помре з ним» [5, с. 341].

Таким чином проблема смерті та воскресіння постала у філософській антропології 
Г. Сковороди як стрижнева, оскільки генетично була пов’язаною із ідеєю «пізнай себе». 
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(м. Переяслав-Хмельницький)

ДО ІСТОРІЇ БУДІВНИЦТВА ЦЕРКВИ
СВЯТОГО ЄФРЕМА В м. ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

У статті розглядається діяльність святого Єфрема, історія будівництва церкви cвятого Єфрема 
та роль Якименка Олексія Стефановича в увічненні його пам’яті.

Ключові слова: церква, історія, будівництво, лікарня, Олексій Якименко, меморіальна дошка.

Добре відомо, як свідчать історичні джерела, що лікарняна справа була відома на 
Русі. Єпископа Єфрема вважають засновником першої лікарні, або, як її тоді називали, 
будинку для хворих і мандрівників. Зауважимо, що перша лікарня на Русі була відкрита в 
Переяславі. Зерна, посіяні Єфремом, дали добрі плоди. Вони сприяли розвитку медичної 
справи в Київській Русі. За бажанням князя Всеволода Ярославовича cвятий Єфрем 
отримав переяславську єпископську кафедру. З цього часу і розпочалася його широка 
багатоплідна діяльність на теренах рідної держави.

В ХІ ст. Єфрем прикрашає Переяслав і резиденцію єпископського поселення 
багатьма будівлями соборів, громадських приміщень благодійного призначення. Ключовим 
центром його резиденції був Михайлівський собор, що мав для міста велике композиційне, 
художнє і суспільно–політичне значення (знаходився він на місці сучасної Михайлівської 
церкви), церква святого Феодора Стратилата, святого апостола Андрія (знаходилась поблизу 
Михайлівського собору), кам’яна огорожа навколо єпископського двору, перші будинки для 
хворих і мандрівників [6, с. 902].

На жаль, про подальшу долю лікарень Єфрема нічого не відомо. Будівлі 
Михайлівського монастиря і лікарні в тому числі були вщент зруйновані в 1240 р. 
військами хана Батия.

1098 рік більшість істориків вважають останнім роком життя святого Єфрема. Його 
було поховано у Переяславській кафедральній Михайлівській церкві, а згодом мощі Єфрема 
були перенесені у ближні печери Києво-Печерської лаври. [6, с. 903].

Наприкінці ХХ ст. у Переяславі-Хмельницькому відроджується пам’ять про святого 
митрополита. Наше дослідження присвячене хронологічному фіксуванню історичних подій 
по вшануванню пам’яті cвятого Єфрема. Робота має на меті уведення до наукового обігу 
додаткових відомостей про осіб, завдяки яким збудована в Переяславі-Хмельницькому 
церква на честь нього, а також розгляду відомостей, що не висвітлені у монографії 
Л.М. Набок, О.В. Колибенка «Православні храми Переяславщини. Історія. Дослідження. 
Сучасність».

У результаті розвідки було встановлено, що все, що пов’язане з поверненням 
і піднесенням пам’яті Єфрема в місті Переяславі-Хмельницькому на сучасному етапі 
потрібно завдячувати Олексію Стефановичу Якименку – лікарю-паталогоанатому 
центральної районної лікарні ім. cвятого Єфрема Переяславського, члену Всеукраїнської 
спілки краєзнавців, який є головним ініціатором відродження пам’яті Єфрема в Переяславі 
[11].

Народився Олексій Стефанович Якименко 25 квітня 1937 року в м. Єнакієво 
Донецької області, у сім ї, де батько був репресованим. Після закінчення школи навчався у 
медучилищі міста Бендери (Молдова), яке закінчив у 1957 р.

З 1957 р. по 1961 р. служив санінструктором у лавах Радянської армії в м. Васильків 
Київської області. У 1961–1967 рр. навчався в Ленінградському медичному інституті. 
Після закінчення медичного інституту працював у Чуваській республіканській лікарні 
головним патологоанатомом Чуваської АРСР. Повернувшись на Україну, з 1970 р. працює 
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патологоанатомом Канівської ЦРЛ. У 1974–1979 рр. він навчається в заочній аспірантурі 
при Львівському державному медичному інституті. За цей час ним опубліковано 7 наукових 
статей, одна з них була визнана кращою у галузі медицини. У 1978 р. Олексій Якименко 
перейшов на роботу до Республіканського госпіталю ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
де працював патологоанатомом. Із 1988 р. Олексій Стефанович переводиться до Переяслав-
Хмельницької ЦРЛ на посаду завідувача патологоанатомічним відділенням [2].

25 березня 2006 року після тривалої хвороби перестало битися серце відомого 
переяславського краєзнавця Олексія Якименка.

Ім’я лікаря-подвижника Олексія Стефановича Якименка добре відоме на 
Переяславщині та поза її межами. Це була особистість неординарна, з багатим внутрішнім 
світом, чисельними захопленнями. Його оптимізму, жвавості по доброму могли позаздрити 
молоді. Частину свого життя він присвятив дослідженню історії розвитку медицини 
на Переяславщині, увічненню пам’яті видатних медиків, життя яких пов’язане з 
Переяславщиною.

Олексій Якименко створив на базі патологоанатомічного відділення Переяслав-
Хмельницької ЦРЛ музей медицини, що включає дві експозиції: історії лікарні та патології 
людини, де зібрані унікальні експонати. Завдяки ентузіазму і старанням лікаря-подвижника 
Олексія Якименка історію медицини Переяславщини увічнено на корпусах центральної 
районної лікарні у вигляді меморіальних дощок [12].

Однією з перших за ініціативою лікаря-дослідника була встановлена в 1995 році  
на приміщенні денного стаціонару ЦРЛ меморіальна дошка відомому хірургу 
О.О. Вишневському, який під час війни працював у цьому приміщенні. Дошка темно-сірого 
кольору, виготовлена з мраморної крошки (39х29 см). На ній є такий напис: «У серпні 
1941 р. під час бойових дій у цьому будинку працював видатний вітчизняний хірург 
О.О. Вишневський».

До заслуг Олексія Якименка відноситься організація інтер’єру ритуальної зали для 
прощання з покійними. У залі розміщені рідкісні ікони, серед яких почесне місце займає 
образ cвятого Єфрема, ім’я якого носить лікарня. Лікар-подвижник Олексій Якименко 
давно мріяв мати в лікарні велике зображення преподобного Єфрема Переяславського. 
На замовлення Олексія Стефановича такий портрет cвятого у повний зріст (55х108 см) 
намалював олійними фарбами талановитий художник із Запоріжжя Андрій Шалаєв. Кошти 
на образ надала релігійна громада Свято-Успенської церкви м. Переяслава-Хмельницького. 
Це зображення знаходиться в траурному залі ЦРЛ.

Займаючись вивченням особистості cвятого Єфрема, Олексій Якименко здійснив 
поїздки до Москви та Санкт-Петербурга. 

Пам’ять преподобного Єфрема єпископа Переяславського відзначається сучасниками 
двічі на рік – 11 жовтня (Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Ближніх печерах) 
та 10 лютого, яке вважається днем його смерті (У 1098 році, в м. Переяславі) [7, c. 102]. 

27 вересня 1995 року зусиллями Олексія Якименка та працівників райлікарні сесія 
міської Ради народних депутатів прийняла рішення присвоїти ЦРЛ ім’я св. Єфрема, іще 
одна дата набула особливого значення для переяславців [1]. Підтримав рішення Переяслав-
Хмельницької міської Ради народних депутатів благочинний Переяслав-Хмельницького 
благочиння протоієрей Стефан Шеремета, звернувшись 4.10.1995 року з проханням до 
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира з проханням: «Просимо 
Вашого Блаженства благословення присвоїти Переяслав-Хмельницькій центральній лікарні 
ім’я cвятого Єфрема Переяславського, згідно рішення міської ради народних депутатів, яке 
додається» [4].

Згодом ще одна дата набула особливого значення для переяславців. 9 грудня 
1996 року Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир спеціальною 
грамотою благословив рішення світської влади Переяслава про присвоєння райлікарні 
імені преподобного Єфрема і підтвердив його владою церковною [3]. У траурному залі 
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лікарні було освячено і розміщено ікону Єфрема роботи місцевого художника Володимира 
Рожняка. Освячення і молебен ікони у супроводі двох півчих провів священик Свято-
Успенської церкви о. Іван. У переддень освячення ікони працівники лікарні відвідали 
Києво-Печерську Лавру, де і по сьогодні зберігаються останки преподобного, нашого 
великого земляка. Організував поїздку Олексій Стефанович.

Наступною справою О. Якименка у пошануванні пам’яті cвятого Єфрема стало 
відкриття 10 лютого 1996 року меморіальної дошки на приміщенні поліклініки центральної 
районної лікарні, присвяченої Єфрему, єпископу Переяславському. Дошка чорного кольору, 
виготовлена з граніту (60х34 см). На пам’ятній дошці подано напис із Никоновського 
літопису: «В лето 6599 (1091)… Єфрем заложи строеніе банное, и врачеве и больници, 
всем приходящим безмездно врачеваніє». Посильну допомогу у виділенні коштів на 
виготовлення дошки надав приватний підприємець Леонід Григорович Новохатько.

Але все це було б неможливе без того ентузіазму, енергії, самовідданості та власних 
коштів, які вклав у виготовлення і відкриття меморіальної дошки Олексій Якименко. Саме 
він піклувався про спорудження на території лікарні пам’ятника Єфрему Переяславському. 
Здавалося б, що через різноманітні матеріальні труднощі цей задум був нездійсненним. 
І дуже добре, що його ініціатива знайшла розуміння і підтримку з боку колишнього 
головного лікаря центральної районної лікарні Всеволода Григоровича Яковенка, а також 
міського голови Миколи Кардаша. Володимир Куковальський виділив вантажівку. Олексій 
Якименко та скульптор Степан Куций здійснили подорож на Вінничину і привезли пісковик 
вагою понад дві тонни та ще одну велику брилу з цієї ж породи, з якої було виготовлено 
підставку для пам’ятника [13].

Автором скульптури святого Єфрема став член Спілки художників України Степан 
Юхимович Куций. Пам’ятник виготовлений із світло-сірої майже білої брили пісковика. 
Скульптура має висоту 190 см., встановлена на підставці 40-50 см заввишки.

Скульптор зобразив преподобного Єфрема в архієрейському облаченні (омофорі) та 
митрі. У лівій руці він тримає посох, увінчаний хрестом, а в правій – сувій, що містить 
Слово Боже: «Не сотвори зла и не прийде до тебе зло ПР. 2. 27». Крім того, характерною 
є відсутність зайвих деталей, які могли б заважати сприйняттю основного в цьому образі – 
простоти, мудрості, духовності. 

У 1998 році на День міста на території центральної  районної лікарні був урочисто 
відкритий пам‘ятник святому Єфрему, єпископу Переяславському. Таким чином, було 
зроблено ще один важливий внесок у розвиток духовної та історичної спадщини.

За ініціативою Олексія Якименка в 2000 році на приміщенні травматологічного 
відділення центральної районної лікарні відкрито меморіальну дошку, присвячену 
головному лікарю району Петру Філімоновичу Костюку. Дошка чорного кольору, 
виготовлена з граніту (90х49 см). На ній є такий напис: «В цьому будинку працював 
головний лікар району Костюк Петро Філімонович. 1916–1999 р.».

Відкривши чергову меморіальну дошку, Олексій Стефанович почав опікуватись в 
2001 році побудовою православної церкви на території лікарні. Ідея побудови тут культової 
споруди на честь святого, ім’ям якого було названо лікарню, існувала давно. У своїх 
пошуках Олексій Якименко звернувся 06.01.2001 р. із клопотанням від імені колективу 
центральної районної лікарні до Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України 
Володимира: «Ваше блаженство! Наша лікарня міста Переяслава-Хмельницького носить 
назву в честь святого Єфрема єпископа Переяславського. Бажаючи, щоб у цьому місті 
хворі люди отримували не тільки тілесну допомогу, а й духовну, просимо Благословення 
Вашого Блаженства на будівництво каплиці на честь святителя Єфрема на території 
лікарні» [5]. Підтримали пропозицію Олексія Якименка священик (нині протоієрей) 
Української Православної Церкви Київського патріархату Іван Бобітко та керівництво 
лікарні. Адміністрація лікувального закладу надала земельну ділянку для побудови 
церковної споруди за проектом  Георгія Миколайовича Рогожина [8].
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4 червня 2005 року на території центральної районної лікарні відбулась церемонія 
закладки фундаменту для церкви Єфрема, єпископа Переяславського. 11 червня 2005 року 
було освячено камінь та здійснено закладку капсули до фундаменту церкви. Цю відправу 
звершив предстоятель УПЦ – Філарет, патріарх Київський всієї Руси-України у співслужінні 
з його високопреосвященством владикою Димитрієм, архієпископом Переяслав-
Хмельницьким. У своїй проповіді Блаженніший Філарет сказав: «Коли Ісус Христос кого 
зцілював, то спершу дивився на віру. Хворий спочатку повинен зцілити свою душу, тобто 
виявити віру в Господа Ісуса Христа, а вже потім через лікарів зцілюється його тіло». Він 
подякував за сприяння в розбудові церкви в Переяславі, за відродження пам’яті святого 
Єфрема Олексію  Якименку.

10 лютого 2006 року було встановлено купол на церкві преподобного Єфрема 
єпископа Переяславського, що стало одним з кульмінаційних моментів будівництва. 
Виготовлено купол на території ремонтно-будівельної фірми «Весна». Спочатку виготовили 
дерев’яний каркас, оббили його шалівкою майстри із Львівщини, а покриття металевими 
позолоченими пластинами здійснили майстри з м. Переяслава-Хмельницького. Автокран 
для встановлення купола на висоту десять метрів надав керівник «Агрошляхбуду» 
Олександр Гончаренко.

Після того, як будівельники підняли купол і він засяяв на новобудові, відбувся 
ще один символічний акт. Василь Захарчук урочисто передав «золотого» хреста Олексію 
Якименку, який, будучи тяжко хворим, з останніх сил тримав  його протягом всього чину 
освячення, яке проводив Святійший Патріарх Філарет. Після молитов протодиякон звершив 
мале кадіння, Святійший Філарет окропив святою водою надбанний хрест, всі присутні 
підходили і прикладалися до хреста [10].

Організацію всіх будівельних робіт та головні фінансові витрати взяла  на себе 
УПЦ Київського патріархату. Будівельні роботи здійснювали будівельники згаданої вже 
фірми «Весна». Особисту грошову допомогу надав керівник Василь Захарчук в сумі 
2700 грн. Варто відзначити, що кошти на купол та хрест зібрали, як добровільні пожертви, 
працівники лікарні. Здавали хто скільки міг, таким чином зібрали 7 тисяч грн. Цих коштів 
вистачило ще й на ікону для церкви, яку вже придбали за 250 грн. Вартість будівництва 
склала близько 80 тис. грн. [8].

Церкви, до яких дорога протоптувалась роками, і церкви, які зовсім недавно 
відкрили двері до прихожан, створюють потужний енергетичний захист, допомагають 
здолати будь-яке лихо. Тому оcвячення церкви – це завжди подія і безцінний подарунок 
усім жителям міста. Нова Свято-Єфремівська церква була освячена в лютому 2007 року 
предстоятелем УПЦ Київського патріархату Святійшим Патріархом Філаретом. Разом з ним 
в урочистій відправі взяли участь архиєпископ Переяславський Української Православної 
церкви Київського Патріархату Димитрій і духовенство міста. Подвір’я довкола церкви було 
по-святковому прибране. Квіти, хліб, сіль, і вітання переяславчан та працівників районної 
лікарні. Кожний куточок церкви зігрітий любов’ю і турботою прихожан, які допомагали 
будувати цей Божий дім. 

Церква однокупольна, розташована на десять метрів на південь від головного в’їзду 
на територію лікарні. Cпоруда зайняла місце між триповерховим лікарняним корпусом, де 
знаходиться хірургічне та інші відділення, та центральною вулицею Б. Хмельницького. 
Відповідно, і підходів до церкви два: з боку лікарні та з боку вулиці. Церковна споруда 
висотою одинадцять метрів разом з хрестом викладена з червоної цегли, хрестоподібна, в 
основі складається з двох частин: перша частина – вівтарна, довжина три метри, ширина 
чотири метри. Друга частина – центральна, довжина дев’ять метрів, ширина п’ять 
метрів. Ці дві частини церкви відділяє дерев’яний іконостас, прикрашений різьбленими 
дерев’яними колонами золотистого кольору, на якому розміщені ікони. Висота в середині 
церкви від підлоги до скуфії шість метрів. Стіни виведені до склепіння з цегли, з 
середини тиньковані, побілені. Барабан головної і єдиної нави з куполом є дерев’яною 
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конструкцією. Зовні барабан обшитий металевими пластинами, покритими білою фарбою. 
Купол увінчаний великим позолоченим православним хрестом. Дах церкви стрімкий, 
покритий металочерепицею темно-зеленого кольору, що дуже гармонує із позолоченим 
куполом і стінами церкви, викладеними під розшивку з червоної цегли. Вікна високі, 
вузькі, арочні. Стеля склепінчаста. За розмірами церква  невелика, схожа на каплицю, але 
в середині досить ошатна, вміщає до шістдесяти  чоловік. Храм гармонійно вписався в 
ансамбль ЦРЛ [9]. 

У 2010 році були розпочаті ремонтні роботи по утепленню внутрішніх частин даху 
церкви. Було знято вагонку і утеплено покрівлю спеціальним утеплювачем, проведені 
гідроізоляційні роботи і обшито гіпсокартонними листами, які було поштукатурено 
і пофарбовано у голубий колір. Встановлено додаткові вхідні дерев’яні двері. Для 
збереження тепла в приміщенні церкви встановлено електроопалення. Також за короткий 
період часу придбано багато церковного начиння, необхідного для проведення богослужінь 
у церкві: додаткові підсвічники для віруючих, лампади (підвісні і настінні), семисвічник 
напрестольний, ряд ікон із зображенням святих, а також плащаниця. Усі роботи по 
облаштуванню внутрішньої частини церкви відбувались за рахунок добровільних пожертв 
парафіян церкви  і працівників лікарні.

При церкві 18 травня 2005 року була зареєстрована релігійна громада святого 
святителя Єфрема Української православної церкви Київського патріархату.

Служителі церкви:
2006–2007 р.р. настоятелем церкви був священик Іван Бобітко. 
2008 р. – настоятелем церкви був  священик Михайло Трускавецький.
2008–2009 р.р.  настоятелем церкви  був священик  Іван Будняк. 
З січня 2010 р. настоятелем церкви призначений священик Димитрій Волошин.
Із приходом нового настоятеля почали регулярно по святкових і недільних днях 

звершуватись богослужіння. Був організований церковний хор, в який входять не тільки 
жителі міста, але й працівники лікарні, функціонує недільна школа для дітей різного віку, 
які часто організовують різні виставки про історію, походження і обрядовість православних 
свят. Опікується підтримкою чистоти та порядку в церкві  Людмила Романівна Яковенко.

У церкві кожного року на храмове престольне свято 10 лютого проводяться святкові 
богослужіння, в яких беруть участь представники духовенства міста та району. Вони вже 
відбуваються за встановленою традицією.

Після божественної літургії, яка звершується в церкві, парафіяни, гості, та 
духовенство хресним ходом ідуть до пам’ятника святителю Єфрему, де у присутності 
працівників лікарні і жителів міста звершується молебен до святого. 

За висловом настоятеля церкви, священика о. Димитрія:  «Церква святого Єфрема 
має особливе значення для нашого міста, його побудова – це відродження історії 
духовенства всього українського народу, тому що знаходиться на території лікарні для 
того, щоб люди, які приходять сюди, мали змогу потурбуватися не тільки про стан свого 
фізичного тіла, але й душі, яка є храмом духовним кожному із нас». [9]. 

5 березня 2011 року виповнилося вже 5 років, як Олексій Стефанович відійшов 
у потойбічне життя. Із цієї нагоди на території центральної районної лікарні зібралися 
колеги Олексія Стефановича, переяславці. Захід з нагоди  відкриття меморіальної дошки 
розпочався з відправи у церкві святого Єфрема, єпископа Переяславського, яку провів 
священик о. Димитрій, після чого право відкриття меморіальної дошки було надано 
головному лікарю ЦРЛ Володимиру Якименку та лікарю-кардіологу, депутату міської ради 
Віктору Конченку.

Цю річницю його пам’яті було вшановано відкриттям меморіальної дошки на церкві 
святого Єфрема. Дошку встановлено за ініціативи колективу та адміністрації лікарні;  
підтримки лікарів-депутатів, за сприянням міської та районної рад. Лікар-депутат міської 
ради Віктор Конченко взяв на себе всі технічні питання з установлення цієї дошки. 
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Частину коштів на її виготовлення було надано відомими на Переяславщині підприємцями 
Галиною та Володимиром Репами.

Пам’ятна дошка виготовлена з чорного граніту (60х40 см), на якому окрім портрета 
Олексія Якименка вигравіруваний напис: «Храм на честь святого Єфрема, єпископа 
Переяславського збудований у 2007 році за ініціативи лікаря подвижника, відомого 
краєзнавця, патріота України Олексія Стефановича Якименка (25.04.1937–25.03.2006)». 
Меморіальну дошку освятив о. Димитрій.

Таким чином, серед низки православних храмів м. Переяслава-Хмельницького 
церква святого Єфрема, що знаходиться на території центральної районної лікарні, 
займає помітне місце в релігійному житті Переяславщини. Будівництво церкви змінило 
архітектуру лікарняного містечка. Та головне, що ця подія сприяла відродженню духовності 
на Переяславщині. Світла пам’ять про відомого краєзнавця, лікаря-подвижника Олексія 
Якименка, назавжди залишиться в серцях краєзнавців Переяславщини, медиків-колег, та 
багатьох жителів міста.
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Рис. 1. Олексій Якименко в музеї медицини м. Переяслава-Хмельницького ЦРЛ. 
Фото Л. Мілютіна. 1999 р. З архіву Філоненко Надії Іванівни.

Рис 2. Пам’ятник святому Єфрему. Фото автора. 2011 р.
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Рис. 3. Схематичне креслення. Церква святого Єфрема.
З архіву о. Івана Бобітка. 2005 р.
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Рис. 4. Освячення церкви Святим Патріархом всієї Руси-України Святійшим Філаретом. 
Фото Л. Мілютіна. 2007 р. З архіву Філоненко Н.І.

Рис. 5. Загальний вигляд церкви святого Єфрема. Фото автора. 2011 р.
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Рис. 6. Меморіальна дошка. Фото автора. 2011 р.



229

Збірник наукових статей. Випуск 7 (9), 2014

РЕЗОЛЮЦІЯ

ІІІ-х Єфремівських читань «Релігійне життя 
Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)»

1. Рекомендувати Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–
ХХІ ст.)» надалі проводити як Всеукраїнську науково-практичну конференцію.

2. Рекомендувати видавати матеріали конференції до початку її проведення.
3. Рекомендувати підготувати матеріали до видавництва каталогів по темах: 

«Церковна атрибутика НІЕЗ «Переяслав», «Розписи Григорія Сокола».
4. Рекомендувати до наукової розробки наукові теми: «Давні надмогильні 

знаки Переяславських некрополів», «Створення та діяльність міськрайонної організації 
філателістів Переяславщини».

5. Рекомендувати створити на території комплексу Музею історії УПЦ куточок 
зелених насаджень, згадуваних у Біблії.

6. Звернутися до адміністрації Заповідника з проханням вирішити питання 
припинення незаконного будівництва споруди невідомого призначення на території 
Михайлівської церкви шляхом звернення до відповідних органів.
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Розділ ІІ. Матеріали музейних читань, присвячених 90-річчю 
з дня народження відомої дослідниці трипільської культури 

Тамари Григорівни Мовші та круглого столу 
«Пересопницькому Євангелію – 450».

УДК 069.01
Валентина Білоусько

(м. Переяслав-Хмельницький)

АРХЕОЛОГ ТА МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ Т.Г. МОВША
(до 90-річчя від дня народження)

У статті висвітлюються сторінки життєвого шляху та наукові здобутки відомого дослідника 
культури давніх землеробів, музейника та пам’яткоохоронця Т.Г. Мовші.

Ключові слова: археолог, музеєзнавець, археологічні розкопки, розвідкові обстеження,  трипільські 
пам’ятки.

У 2012 році виповнилося 90 років від дня народження Тамари Григорівни Мовші – 
відомого археолога, музеєзнавця, кандидата історичних наук, талановитої дослідниці 
трипільської культури, лауреата Премії Вікентія Хвойки (Рис. 1). Вона внесла вагомий 
внесок у дослідження культури Трипілля-Кукутень. Неординарний вчений та талановитий 
польовий дослідник, Тамара Григорівна, за 40 років збагатила вітчизняну науку та 
державний музейний фонд численними цінними колекціями археологічних артефактів, 
значна частина яких прикрашає експозиції багатьох музеїв. Майже 30 років її наукове 
та творче життя було пов’язане з Національним історико-етнографічним заповідником 
«Переяслав».

Народилася Тамара Григорівна Мовша в місті Любечі на Чернігівщині 20 квітня 
1922 року. У 1925 р. сім’я переїжджає до Києва та оселяється на Трухановому острові, 
який Тамара Григорівна називала «Київською Венецією». Мальовнича природа острова з 
дитинства зародила любов до рідного краю, його історії. Закінчивши гімназію у 1939 р., 
Тамара Мовша вступає на історичний факультет Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, але навчання завершує вже після війни. Відразу по закінченню вузу, 
у 1945 р., починає працювати у Київському державному історичному музеї науковим 
співробітником відділу первісного суспільства, який згодом очолює з 1952 по 1977 рр. 
Разом з науковцями музею вона здійснила величезну роботу з упорядкування археологічних 
фондів, будувала розділи музейної експозиції, писала наукові праці, читала лекції, 
проводила екскурсії. Тамара Григорівна відповідала за 160 тисяч одиниць археологічних 
матеріалів доби каменю-бронзи.

 Упорядковуючи колекції археологічних матеріалів, вивезених німцями та 
евакуйованими під час Другої світової війни, Т.Г. Мовша вивчала трипільські старожитності 
з розкопок В.В. Хвойки, М.Ф. Біляшівського, М.Я. Рудинського, С.С. Гамченка, 
В.П. Петрова, С.С. Магури, В.Є. Козловської, П.П. Курінного, М.О. Макаренка [15, с. 58].

Знайомство  у 1945 р. з Тетяною Сергіївною Пассек, та запрошення взяти участь у 
розкопках, визначили напрямок майбутньої діяльності молодої дослідниці. 

У 1946 р. Тамара Григорівна вперше бере участь у археологічних розкопках 
поселення Володимирівка на Південному Бузі. Із цього часу стає постійним учасником 
археологічних експедицій Т. С. Пассек на поселеннях Дарабани, Поливанів Яр, 
Флорешти, Вихватинці, Голеркани (1952–1959 рр.) (Рис. 2). Ці експедиції стали 
основною польовою школою для багатьох учнів Тетяни Сергіївни, які з часом стали 



231

Збірник наукових статей. Випуск 7 (9), 2014

відомими дослідниками. Тут сформувався колектив однодумців і друзів, серед яких 
були Катерина та Олександр Черниші, Тетяна Білановська, Всеволод Маркевич, Тетяна 
Попова, Валерій Титов (Рис. 3). 

Із середини 1950-х років Тамара Григорівна проводить самостійні розкопки. У сферу 
її наукових інтересів потрапляють пам’ятки трипільської культури Подністров’я. У 1955–
1956, 1959 рр. досліджує поселення Солончени [4, с. 91-100] (Рис. 4). На основі вивчення 
здобутих матеріалів нею було виділено солонченську групу пам’яток середнього етапу 
Трипілля. 

У 1960–1961 рр. вивчаючи поселення Цвіклівці, Т. Мовша відкрила цікаве житло-
майстерню з виготовлення крем’яних свердел, жертовне поховання та скарб мідних 
прикрас. Цвіклівецький скарб знаходився у невеликій амфорі, складався з 822 предметів. 
Вироби становили набір намиста та підвісок: 122 підвіски із зубів оленя, 275 пронизок 
із морських черепашок, 357 маленьких вапнякових намистин. Із мідних виробів – тонкі 
пластини двох широких браслетів, 31 циліндрична пронизка, 35 коротких намистин [12, 
с. 161 -170]. Окрім цього на поселенні було виявлено поховання, яке дослідниця визначила 
як ритуальне, жертовне, тобто, магічного характеру [14, с. 213-222].

Близько 20 років (1962–1980 рр.) присвятила дослідниця вивченню різночасових 
трипільських пам’яток поблизу с. Жванець в урочищах Щоб, Лиса Гора, «За стінкою», 
Замчище, де виявлено унікальні археологічні об’єкти: оборонний вал і рови одного з 
найдавніших городищ Європи та комплекс гончарних горнів трипільського часу, відкривши 
цим один з перших виробничих гончарних центрів енеоліту. Ці відкриття дозволили 
дослідниці зробити надзвичайно важливі висновки із соціального розвитку трипільських 
громад, адже і поява укріплених поселень – городищ, і виникнення значних ремісничих 
центрів, засвідчують значні зрушення в суспільному розвитку трипільців [3, с. 233-234].

З 1977 р. свою науково діяльність Т. Г. Мовша продовжила в Інституті археології 
АН УРСР. Займається розробкою та написанням ряду наукових видань. Зокрема, вона  
автор розділів до перших томів «Археології Українскої РСР»  (1971 р.) та «Археологии 
Украинской ССР» (1985 р.). У коло її наукових інтересів входили дослідження пов’язані 
з духовною культурою та ідеологічними уявленнями трипільських племен, взаємини 
всередині величезної трипільсько-кукутенської спільності та з іноетнічними спільнотами 
енеоліту, хронологія, поділ Трипілля–Кукутені на ряд культур або етнокультурних груп. 
Підсумком її науково-дослідницької роботи стало видання більше 150 статей і публікацій 
та захист кандидатської дисертації «Антропоморфна пластика трипільської культури 
(реалістичний стиль)» (1975 р.).

Працюючи в Інституті археології Тамара Григорівна продовжувала свої експедиційні 
роботи на Дністрі: розкопки на поселеннях Велика Слобідка ур. Хрещате, Ломачинці 
ур. Вишнева, проводила розвідки та обстеження трипільських пам’яток на територіях 
Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей – Непоротове, Окопи, Дарабани, 
Бернове, Коновка, Гаврилівці, Каплівка, Березова, Велике Залісся, Грим’ячка та ін. [8, 9]. 
У збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» зберігається 
частина матеріалів вищезгаданих досліджень, а також знахідки з низки нових пам’яток, 
відкритих у цей час Т.Г. Мовшею. Невеликі чисельно, але науково важливі колекції 
кераміки та антропоморфної пластики з поселень Великий Жванчик, Мала Кужелівка, 
Грим’ячка, Волошкове представлені в експозиції Музеї трипільської культури. Привертає 
увагу відвідувачів унікальна реалістична антропоморфна скульптурка із наліпками та 
розписом у верхній частині голови, які можна трактувати як головний убір або зачіску 
(Рис. 5) та скульптурка бовина із Грим’ячки [1, с. 326-328].). До рідкісних знахідок, 
що експонуються у музеї, належать кістяна сокира та глиняні «шаблони» із Жванця. 
Демонструються знахідки, що репрезентують ткацьке ремесло: керамічні грузила, пряслиця 
від веретен, відбитки тканин на денцях посудин, кістяні голки та проколки, які походять з 
поселень Жванець–Щовб, Грим’ячка та Непоротове.
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У експедиціях Т.Г. Мовші брали участь працівники різних наукових установ: ДІМу 
(Олена Якубенко, Тетяна Радієвська), Одеського археологічного музею (Людмила Поліщук), 
співробітники Інституту археології (Вікторія Мовша, Олексій Колесников, Сергій Балакін), 
музейники Хмельниччини (В. Захар’єв, О. Кучугура), краєзнавць (Куземський), місцеві 
жителі (вчителі, студенти, учні), а також поціновувачі старожитностей та давньої історії – 
знайомі та приятелі Тамари Григорівни, які роками їздили з нею на розкопки у Жванець, 
Велику Слобідку, Ломачинці, Доброводи, Косенівку (Віталій та Валентина Боровики, 
Лариса Андрієвська, Валентина Клановець та багато ін.).

Знайомство на початку 70-х рр. із Михайлом Івановичем Сікорським призвело 
до плідної співпраці протягом декількох десятиліть. Починаючи з 1974 р. у експедиціях 
дослідниці брали участь молоді працівники заповідника Галина Бузян, Володимир Слюсар, 
Іван Нестеренко, Володимир Воловик, Микола Хоменко та ін., а фонди та експозиції 
заповідника постійно поповнювалися новими матеріалами. Одна з гончарних печей Жванця 
була перевезена та реконструйована в музеї просто неба.

З 1980-х рр. дослідниця вивчає поселення-гіганти на Побужжі, очолює 
Доброводський та Косенівський загони Комплексної трипільської експедиції Інституту 
археології [11, с. 374]. Під час цих досліджень було знайдено ряд унікальних артефактів, 
значна частина яких зберігається у переяславському Заповіднику. Зокрема, у Музеї 
трипільської культури представлені раритетні культові предмети – біноклеподібний виріб 
та зооморфна посудина (Косенівка), фрагменти модельки житла та саночок (Доброводи), 
а також чудовий керамічний посуд (Рис. 6), знаряддя праці, антропоморфна та зооморфна 
пластика, зразки різноманітних будівельних матеріалів, які репрезентують трипільське 
домобудівництво.

Паралельно із розкопками дослідниця проводила розвідки на території  Черкащини, 
зокрема, в Уманському, Катеринопольському, Тальнівському та Звенигородському районах 
[10, с. 320-321]. Серед матеріалів, що зберігаються у фондах заповідника, виділяються 
старожитності з трипільських поселень Аполянка, Сушківка, Юрківка та Пугачівка, серед 
яких оригінальні глиняні саночки з Юрківки, рідкісна схематизована антропоморфна 
скульптурка на стовпчастій ніжці з Аполянки та цікавий фрагмент антропоморфної 
скульптури із Сушківки.

У 1984–1985 рр. Тамара Григорівна організовує Києво-Трипільську археологічну 
експедицію для обстеження пам’яток трипільської культури на Київському Правобережжі 
з метою пошуку, локалізації та вивчення пам’яток у класичному районі відкриття Трипілля 
В.В. Хвойкою. [7, с. 300]. У ході досліджень було оглянуто відомі трипільські поселення 
та відкрито низку нових пунктів. Артефакти, віднайдені на цій території, надійшли до 
заповідника.  Це старожитності із поселень Верем’я (ур. Довжик та Табурище), Жуківці 
(ур. Роздолля), Трипілля (ур. Тополі та Вовчий яр), Щербанівка (ур. Гордин шпиль), 
Стритівка (ур. Церковка та Лисицеве), Ржищів (ур. Долина та Рипниця), Гребені (ур. Янча 
І і ІІ), Халеп’я (ур. Коломийщина І та Ясенове), Стайки (ур. Харкове), Юшки (ур. Журовка, 
Хутір), Черняхів (ур. Дубина) та ін. [5, 6].

З липня 1990 р. Тамара Григорівна була зарахована до штату Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного заповідника, а з 1991 р. призначена 
завідувачем його нового науково-дослідного відділу – Музею трипільської культури. 
З 1991 р. по 1998 р. експозиція музею була створена та відкрита у с. Халеп’я Обухівського 
району, а у 2003 р., після перенесення, розгорнута у м. Переяславі-Хмельницькому [15, 
с. 180-181]. Колекція Тамари Григорівни Мовші стала основою експозиції музею. Матеріали 
її багаторічних плідних досліджень відкривають нові сторінки у вивченні трипільських 
старожитностей, надають новому поколінню дослідників багатий матеріал для подальших 
наукових розробок.

Т.Г. Мовша активно займалась пам’яткоохоронною роботою. Багато років вона 
очолювала секцію археології Київської обласної організації Українського Товариства 
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охорони пам’яток. За багаторічні плідні дослідження трипільської культури Т.Г.  Мовша 
стала лауреатом Премії Вікентія Хвойки, удостоєна рядом нагород та відзнак Міністерства 
культури, державних установ та громадських організацій.

Дослідниця постійно підтримувала наукові й дружні стосунки з колегами-
археологами старшого покоління, з якими вона працювала на початку своєї археологічної 
кар’єри: Всеволодом Маркевичем, Катериною Черниш, Ларисою Крушельницькою, Борисом 
Тимощуком, Тетяною Білановською, Валерієм Тітовим. Брала участь у численних наукових 
конференціях, підтримувала контакти з науковцями Молдови, Румунії, Польщі.

Теплі, дружні стосунки склалися у Тамари Григорівни зі своїм учителем та 
наставником – Тетяною Сергіївною Пассек. Тетяна Сергіївна дуже любила відвідувати 
яскраві молдавські базари, купувати місцеві товари, куштувати вино з бочок (вони купляли, 
їдучи додому, вінки цибулі, відра яблук та винограду) (Рис. 7). Зустрічі відбувалися не 
лише під час розкопок, були і Київські зустрічі, коли Тетяна Сергіївна приїздила до 
міста. На свята та у від’їздах на міжнародні конференції Тетяна Сергіївна присилала 
листівки із привітаннями, ласкаво звертаючись «Тамарик», «Тамарчик». Її численні друзі, 
судячи зі спогадів самої Тамари Григорівни та з її листування, зверталися до неї ласкаво 
«Тамерланчик», «Тамарадик». В.І. Маркевич надсилав їй на свята листівки, виготовлені 
власноруч, звертаючись до неї на молдавський манер «Тамаруца».

Тамара Григорівна Мовша, не зважаючи на свій поважний вік, працювала над 
розробками різних тем для музею, писала статті, зокрема останню «Спомин про вчителя» 
до 100-річчя Т.С. Пассек, яка вийшла друком вже після її смерті [13, с. 165-166].

Померла визначна дослідниця Трипілля 4 березня 2003 р. Її досвіду та порад 
бракує колегам та вдячним учням. У нашій пам’яті вона залишилась інтелігентною, 
відповідальною, обов’язковою, вимогливою до себе й оточуючих, але в той же час 
сердечною, доброю людиною, веселою, з розвинутим почуттям гумору, оригінальною 
вдачею неординарної талановитої людини.
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The article tells about the life and scientifi c achievements of the famous explorer Tripoli culture, museum 
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antiquities.

Рис. 1. Т.Г. Мовша. 1994 р.
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Рис. 2. Археологічна експедиція. 1946 р.

Рис. 3. Учасники Молдавської експедиції: стоять Маркевич В.І. (перший зліва), 
Мовша Т.Г. (третя зліва), Тітов В.С. (четвертий зліва). 1957 р.
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Рис. 4. Розкопки поселення Солончени ІІ. 1956 р.

Рис. 5. Анторопоморфна скульптура. Грим’ячка.
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Рис. 6. Зерновик. Косенівка.

Рис. 7. Мовша Т.Г. та Пассек Т.С. на молдавському базарі. 1958 р.
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УДК 902
Галина Бузян

(м. Переяслав-Хмельницький)

 СПІВПРАЦЯ Т.Г. МОВШІ З ПЕРЕЯСЛАВСЬКИМ ЗАПОВІДНИКОМ

Висвітлюється довголітня співпраця відомого археолога, талановитої дослідниці трипільської 
культури Т.Г. Мовші з Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав».

Ключові слова: Т.Г. Мовша, музей, заповідник, дослідження, трипільська культура.

Значна частина творчого життя Тамари Григорівни Мовші (1922–2003) – відомого 
археолога, музеєзнавця, видатної дослідниці трипільської археологічної культури, 
активного охоронця національної культурної спадщини, лауреата премії В.В. Хвойки – була 
пов’язана з колективом Переяслав-Хмельницького державного історичного музею, згодом 
Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника, нині Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Вагомим і неоціненим  є її внесок у розбудову, 
розвиток та наукову діяльність Заповідника, з яким вона тісно співпрацювала 28 років, з 
них 13 років безпосередньо в його штаті як керівник Музею трипільської культури.  

Знайомство Т.Г. Мовші з Переяславом розпочалося у 1960–1970-х рр. з виробничих 
стосунків, які пов’язували Переяслав-Хмельницький державний історичний музей, 
очолюваний М.І. Сікорським, з Державним історичним музеєм УРСР (ДІМ УРСР, нині 
Національний музей історії України), співробітником якого вона була у 1945–1977 рр. 
У ті роки ДІМ, як провідний музейний заклад України, охоче надавав методичну та 
практичну, часто й матеріальну, допомогу провінційним музеям, підтримував жваві 
контакти з багатьма музейними установами, до яких належав й Переяслав-Хмельницький 
історичний музей. Дружні стосунки Михайла Івановича Сікорського з директором ДІМ 
Іваном Омеляновичем Дудником, творчі інтереси – з науковцями музею В.О. Сидоренком, 
В.І. Самойленком, І.В. Бондарем, О.Д. Ганіною, Г.М. Шовкопляс, з якими зав’язалося у 
плідне співробітництво у науковій сфері, а з Т.Г. Мовшею на початку 1970-х рр. проявилося 
ще й у спільних археологічних дослідженнях.

У 1960–1974 рр. археологічною експедицію ДІМ УРСР, яку очолювала Т.Г. Мовша, 
проводились розкопки трипільських пам’яток у с. Жванець. (Рис. 1, 2, 3).  Дослідницею були 
виявлені унікальні археологічні об’єкти: оборонний вал і рови трипільського «городища» в 
ур. Щовб та комплекс двоярусних гончарних печей на схилі ур. Лиса Гора. Відкриттям 
рідкісних об’єктів найдавнішого гончарного виробництва зацікавився М.І. Сікорський, який 
на той час активно розбудовував археологічний розділ у музеї просто неба. З пропозицією 
про перенесення однієї з виявлених гончарних печей у Музей народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини Михайло Сікорський звернувся до Тамари Григорівни, 
яка в свою чергу була зацікавлена як у збереженні та музеєфікації унікальних об’єктів 
своїх досліджень, так і у практичній участі працівників музею в роботах експедиції.

У серпні 1974 р. музейним автобусом ПДХІМ Подільська експедиція ДІМ у складі 
керівника експедиції Т.Г. Мовші, лаборанта ДІМ О.О. Якубенко, наукових співробітників 
ПХДІМ Г.М. Бузян, В.І. Слюсаря, художника ПХДІМ І.І. Нестеренка прибула на місце 
розкопок у с. Жванець. (Рис. 4). Молодь розмістилася в палатках в ур. Лиса гора, ближче 
до розкопів. Тамара Григорівна винаймала житло у селі і кожного дня, нерідко по кілька 
разів на день, переходила через стрімку течію річки Кармелітки, піднімалася по крутому 
довгому схилу останцю (ур. Щовб) на Лису гору, де працювала безпосередньо на розкопах, 
обробляла кераміку, вела щоденник. (Рис. 5, 6). Того року була розчищена сьома, остання з 
відкритих гончарних печей виробничого комплексу на схилі плато над долиною р. Жванчик 
(рис. 7) та проведені розкопки ранньотрипільських шарів поселення в ур. Лиса гора. 
[11]. Наприкінці роботи експедиції за здобутими протягом сезону матеріалами прибули 
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працівники Переяслав-Хмельницького історичного музею на чолі з М.І. Сікорським. 
Залишки гончарної печі, яку через особливості каменистого ґрунту неможливо було 
взяти монолітом, у розібраному вигляді були перевезені, а пізніше частково відтворені в 
реконструкції на території Музею народної архітектури та побуту у Переяславі. Там же, в 
якості експерименту, був відтворений й фрагмент розкопок комплексу ранньотрипільських 
археологічних об’єктів (залишків наземного житла із зернотерками та розтиральниками і 
кам’яного вогнища за його межами), розкритих на Лисій горі. (Рис. 8).

У наступні 1975–1978 рр. співпраця із Переяславом продовжилась подальшими 
роботами на пам’ятках Подністров’я, зокрема, у с. Жванець, де були розкопані залишки 
трипільського наземного житла на поселенні в ур. Щовб (рис. 9), гончарної майстерні 
поблизу гончарного комплексу в ур. Лиса гора, землянки раннього залізного віку (рис. 10), 
могильника давньоруського часу в ур. Щовб. [12; 1]. Музей постійно приймав участь у 
роботі експедиції, допомагаючи автотранспортом, надсилав своїх співробітників для 
проведення польових робіт, надавав приміщення для зберігання здобутих матеріалів. Досвід 
польової та наукової роботи із прекрасним спеціалістом, яким була Тамара Григорівна, 
отримали у ці роки молоді співробітники ПХІМ науковці Г.М. Бузян, В.І. Слюсар, 
М.О. Хоменко, В.М. Ричка, художник І.І. Нестеренко, фотограф В.Ф. Воловик.

З 1977 р. Тамара Григорівна працює в Інституті археології АН УРСР, але музей і 
музейна робота залишилися для неї важливими і близькими й надалі. Вона не пориває 
зв’язків ні зі своїм «рідним» ДІМ, ні з ПХДІМ (із 1979 р. – Переяслав-Хмельницьким 
державним історико-культурним заповідником – ПХДІКЗ), який постійно бере участь у 
польових дослідженнях, очолюваних Тамарою Григорівною: це Пізньотрипільський загін 
Дністровської комплексної новобудовної експедиції Інституту археології АН УРСР (1975–
1980) [13; 14; 15; 16], Доброводський (1981–1982) [17; 18; 19]  та Косенівський загони 
Комплексної трипільської експедиції ІА АН УРСР (1983–1985, 1987–1988) [22; 23; 2]. 
У ці роки Т.Г. Мовшею активно проводились великі стаціонарні розкопки на поселеннях-
гігантах Доброводи та Косенівка й численні археологічні розвідки на Подністров’ї та на 
Побужжі. (Рис. 11-15).

 На прохання М.І. Сікорського Тамара Григорівна допомагає у створенні першого 
в Україні музею хліба (1984 р.), сприяє діловим знайомствам з багатьма дослідниками-
археологами України та Молдавії, які надали необхідні для музейної експозиції матеріали 
та артефакти, передала власні знахідки у фонди заповідника. 

У 1984 р. Тамара Григорівна ініціювала цікаві дослідження на класичній території 
трипільської культури на Правобережжі Середнього Подніпров’я. Протягом двох 
сезонів 1984–1985 рр. організовані та очолювані Т.Г. Мовшею Київсько-Трипільський 
загін Трипільської експедиції ІА АН УРСР  (1984 р.) та загін експедиції «Зводу» 
УТОПІК (1985 р.), обстежили кілька десятків пам’яток Трипільської культури, на 
місцях досліджуваних у свій час першовідкривачем культури В.В. Хвойкою. [20; 21; 
24]. Активними учасниками експедиції були співробітники ІА АН УРСР та ПХДІКЗ 
О.Г. Колесніков (Корвін-Піотровський), Г.М. Бузян та М.Т. Товкайло. Отримані знахідки 
поповнили фонди ПХДІКЗ.

Після виходу на пенсію (1989 р.) Тамара Григорівна не припиняє творчої діяльності. 
Як науковець і керівник Київської обласної археологічної секції Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури Т.Г. Мовша разом з членом президії УТОПІК 
М.І. Сікорським виступила одним з ініціаторів створення музею трипільської культури в 
с. Халеп’я – місці відкриття В.В. Хвойкою перших трипільських пам’яток та робіт першої 
Трипільської експедиції 1934–1939 рр., керованої визначними дослідниками старшого 
покоління С.С. Магурою та Т.С. Пассек [27].

З 1990 р. Т.Г. Мовша була зарахована до штату Переяслав-Хмельницького 
державного історико-культурного заповідника, а 31 січня 1991 р. призначена завідувачем 
новоствореного науково-дослідного відділу заповідника «Музей трипільської культури». 
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Матеріальне забезпечення та практичну роботу по створенню експозиції нового музею 
взяли на себе працівники археологічного відділу заповідника, наукову та організаційну 
складову забезпечувала Тамара Григорівна Мовша. Під час роботи над експозицією Тамара 
Григорівна багато часу приділяла спілкуванню з місцевими жителями, деякі з яких брали 
участь ще у довоєнних розкопках на Коломийщині І та ІІ, збирала їх спогади. Через жваве 
листування та безпосередні контакти дослідниця отримувала мемуари науковців старшого 
покоління (Т. Білановська, Т. Черниш, В. Маркевич) про довоєнні та повоєнні дослідження 
трипільських пам’яток. Створила цікаву виставку, присвячену дослідникам трипільської 
культури всіх поколінь. Вона розробила наукову концепцію та започаткувала експозицію, 
в якій відтворила своє бачення розвитку Трипілля. Основу експозиції склали матеріали 
власних досліджень Тамари Григорівни та оригінальні матеріали з пам’яток різних регіонів, 
які вона отримувала від колег-археологів завдяки своїм приязним особистим стосункам 
з ними, зокрема, В.І. Маркевичем, І.С. Винокуром, М.М. Шмаглієм, Л.Ю. Поліщук, 
О.О. Якубенко, В.А. Косаківським, В.М. Захар’євим та ін. (Рис. 16, 17). Суттєво доповнили 
експозицію розроблені Т.Г. Мовшею карти Трипілля та суміжних культур на різних етапах 
існування, узагальнена карта знахідок культурних рослин на трипільсько-кукутенських 
пам’ятках. Завдяки дружнім зв’язкам з багатьма колегами України, Росії, Молдови, Румунії 
вона збагатила новими матеріалами як експозицію, так і архіви музею. Її наполегливість 
та працездатність дозволили в короткий термін створити експозицію музею трипільської 
культури, яка спершу була розгорнута у с. Халеп’я. Відкриття її відбулося 19 серпня 
1992 р. [9].

Того року за пропозицією Т.Г. Мовші експедиція заповідника провела дослідження 
решток житла на поселенні Коломийщина ІІ, які мали поповнити артефактами нову 
експозицію та стати початком музеєфікації розкритих археологічних об’єктів трипільської 
культури як складової частини музею [5; 10]. Щодо останнього, то цим задумам не 
судилося здійснитися. 

У 1990-х рр. співпраця й активна участь Тамари Григорівни у житті заповідника 
поглиблюється і урізноманітнюється. Маючи неспокійну і запальну вдачу, вона вносить 
цікаві неординарні пропозиції щодо функціонування музею трипільської культури, 
з вдосконалення наукової роботи заповідника, не зупинялася перед висловлюванням 
критичних зауважень, але незважаючи на окремі незгоди, стосунки її з М.І. Сікорським 
залишалися приязними й взаємовигідними. Своєю невтомною енергією та наполегливістю 
вона надихала колег до наукового зростання, прагнення вдосконалення, до наукового 
пошуку, не дозволяла стояти на місці. Саме цей імпульс спонукав археологів заповідника 
на археологічні пошуки й дослідження пам’яток Переяславського Лівобережжя. За 
її сприяння завдяки дієвій співпраці заповідника з обласною організацією УТОПІК, 
археологічну секцію якого вона довгий час очолювала, протягом 1988–1993 рр. 
експедицією ПХДІКЗ було здійснене практично суцільне археологічне обстеження 
Переяслав-Хмельницького й Яготинського районів Київщини [3]. Наслідком цих робіт 
було відкриття понад двох сотень різночасових пам’яток, у тому числі  низки пам’яток 
лукашівської локально-хронологічної групи трипільської культури, що дозволило 
включити Лівобережжя Переяславщини до основного ареалу розповсюдження Трипілля 
[4, 6; 7; 8]. У польових дослідженнях відомого нині поселення Крутуха-Жолоб на 
околиці Переяслава через стан здоров’я Тамара Григорівна безпосередньої участі не 
брала, але жваво цікавилася результатами робіт експедиції, надавала корисні поради та 
консультувала з питань визначення і датування матеріалів, отриманих під час розкопок 
1994–2000 рр.

З ряду об’єктивних та суб’єктивних причин (тривали непрості 1990-ті роки), у 
1999 р. музейна експозиція у с. Халеп’я була перенесена до м. Переяслава-Хмельницького. 
Т.Г. Мовша, залишаючись завідувачем відділу, основну увагу приділила вдосконаленню 
наукової концепції, за якою й створена нині існуюча експозиція Музею трипільської 
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культури – н/д відділ Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [9]. 
До останніх днів Тамара Григорівна продовжувала працювати над науковими розробками 
для музею трипільської культури в Переяславі, деякі з них вилилися у статті. Останні 
публікації вийшли друком вже після смерті дослідниці, зокрема, давно задумані нею 
спогади про улюбленого учителя Т.С. Пассек [25; 26].

У листопаді 2002 р. Тамара Григорівна оглянула новостворену експозицію музею, 
запропонувала внести декілька завершальних штрихів, зробила ряд конкретних і слушних 
зауважень, які були враховані. Відкриття нової експозиції відбулося 20 вересня 2003 р., але 
Тамара Григорівна, на жаль, не дожила до цієї довгоочікуваної події. Вона пішла з життя 
4 березня 2003 р.

Колектив заповідника, його співробітники, яким пощастило працювати чи 
спілкуватися з Тамарою Григорівною, збережуть про неї вдячну пам’ять.
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Рис. 1. Т.Г. Мовша на розкопках у с. Жванець. 1978 р.

Рис. 2. с. Жванець. Вигляд на уроч. Щовб та Лиса Гора. 1975 р.

Рис. 3. с. Жванець. Вид на розкоп в ур. Щовб. 1975 р.
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Рис. 4. с. Жванець. Учасники розкопок 1974 р. Г. Бузян, В. Слюсар, О. Якубенко.

Рис. 5. с. Жванець. Розчистка ранньотрипільського комплексу в ур. Лиса Гора. 1974 р. 
На задньому плані – Т. Мовша та В. Слюсар.
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Рис. 6. с. Жванець. ур. Лиса Гора, Т.Г. Мовша, Г. Бузян, В. Слюсар – робочий момент.

Рис. 7. с. Жванець. Рештки печі № 7, розкопаної у 1974 р.
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Рис. 8. м. Переяслав. Реконструкція розкопок 1974 р. на Лисій горі. Фото 1975 р.

Рис. 9. с. Жванець. Залишки житла трипільської культури в ур. Щовб. 1976 р.
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Рис. 10. с. Жванець. Розкопки землянки раннього залізного віку в ур. Щовб. 1975 р.

Рис. 11. с. В. Слобода. Розкопки житла трипільської культури. 1980 р.
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Рис. 12. с. В. Слобода. Розвідка Т.Г. Мовші в околицях села. 1980 р.

Рис.13. с. Жванець. На розкопі в ур. Щовб. 1978 р.
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Рис.14. с. Косенівка. Учасники розкопок 1985 р.

Рис.15. с. Косенівка. Т.Г. Мовша, О. Якубенко, 
Л. Андрієвська в таборі експедиції. 1987 р.
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Рис. 16. с. Тальянки. О.О. Якубенко, Т.Г. Мовша, В.І. Маркевич, 
Г.М. Бузян під час наукової конференції. 1990 р.

Рис. 17. с. Майданецьке. Доповідь М.М. Шмаглія 
перед колегами – учасниками конференції 1990 р.
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УДК 902.2(477.53)
Ігор Головко 

(м. Пирятин),
Олександр Супруненко 

(м. Полтава)

ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ ПИРЯТИНЩИНИ:
ІСТОРІЯ ТА СТАН ВИВЧЕННЯ

У статті наводиться аналіз історії і сучасного стану вивчення пам’яток археології на території 
Пирятинського району Полтавської області, виділяється чотири етапи їх досліджень — від кінця XVIII до 
початку ХХІ ст., кількісний та якісний склад відомих пам’яток. Наводяться дані щодо персональної участі 
конкретних дослідників у справі вивчення старожитностей мікрорегіону, аналізуються архівні й літературні 
джерела. Робота підготовлена за наслідками більш ніж 25-річного періоду підготовки матеріалів до 
археологічної частини «Зводу пам’яток історії та культури України. Полтавська область» й передує 
публікації районного випуску матеріалів «Зводу».

Ключові слова: Пирятинський район, Полтавська область, р. Удай, пам’ятки археології, історія 
вивчення, городища, групи курганів, кургани, могильники, поселення, селища.

Підготовка археологічної частини «Зводу пам’яток історії та культури України. 
Полтавська область» спонукала до проведення більш ретельних та суцільних за своїм 
характером розвідок, що охопили Пирятинський район Полтавської області у 2007–
2010 рр. Їх наслідки, разом із результатами невеликих науково-рятівних робіт, а також 
історіографічним аналізом й оглядом внеску попередників, склали основу запропонованого 
читачеві дослідження, присвяченого старожитностям середньої течії р. Удаю в 
правобережному Посуллі. У скороченому популярному викладі ці матеріали підготовлені 
до друку в порайоновому випуску «Зводу», що побачить світ у 2014 р. [38, с. 7-24].

Перші археологічні дослідження на Пирятинщині. Знайомство колишніх 
мешканців території сучасного Пирятинського району зі старожитностями відбувалося 
ще задовго до перших документальних згадок про знахідки сивої давнини. Будівельники 
укріплень городища літописного Полкостеня ХІІ ст. поблизу сучасного с. Повстин 
використовували для зведення валів культурні нашарування навколишнього багатошарового 
поселення епохи бронзового і раннього залізного віків, часом реутилізуючи, а, можливо, 
й залучаючи до господарства стародавні кам’яні та рогові знаряддя [77, с. 45; 95, с. 273]. 
А за розвою селітроварництва у XVII ст. у насипах і похованнях курганів скіфської доби 
вздовж правого берега Удаю, з яких вибирався чорнозем для виварювання селітри, часом 
знаходили дорогоцінні прикраси. Це стимулювало поширення курганного грабіжництва з 
метою наживи [99, с. 67]. Як відомо, таке явище почало набувати поширення у Посуллі 
вже з другої чверті – середини XVI ст. [91, с. 61, 63]. Торкнулося воно і надудайських 
теренів, де наявні рештки пограбованих курганів скіфського часу, а також залишки 12 
майданів, насипи яких були зриті селітроварами [23].

Перші згадки про пам’ятки старовини мікрорегіону містяться в географічних та 
економічних описах цієї території, що з’явилися в останній чверті XVIII ст. Так, наприклад, 
в Описі Київського намісництва 1775–1786 рр. та Топографічному описі Малоросійської 
губернії 1798–1800 рр. вміщені свідчення про рештки давньоруських і пізньосердньовічних 
укріплень Пирятина [73, с. 65-66; 74, с. 47-48]. Всі ці свідчення належать до першого – 
донаукового етапу вивчення старожитностей Надудайщини.

Проте, початок досліджень археологічних пам’яток у Пирятинському повіті, а, 
відтак, і перший етап накопичення відомостей та джерел з приводу свідчень найдавнішого 
минулого, відомих на цій землі, слід пов’язувати з діяльністю Київської Тимчасової Комісії 
для розбору давніх актів (Археографічної комісії). Внаслідок організованої нею у 1845–
1846 рр. подорожі на Полтавщину почала збиратися інформація про пам’ятки найдавнішого 
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минулого, їх зображення, відомості про кургани й урочища, перекази і легенди про них 
[49, с. 21-24]. Чимало такої інформації міститься в листах, нотатках і творах співробітників 
цієї установи. Залишив її і штатний «рисувальник» Комісії Т. Г. Шевченко (1814–1861) 
[94, с. 90-91]. Так, зокрема, в «Археологічних нотатках» він описує велике «земляне 
укріплення» (майдан) – Телепень – між Яготином та Пирятином, зі слідами цегляних 
споруд, напевне, печей для виварювання селітри, наводячи переказ про походження 
мікротопоніму від прізвиська розбійника XVIII ст. [103, с. 307]. Сюжет цієї романтичної 
оповіді, за пропозицією Т. Г. Шевченка, використав Є. П. Гребінка (1812–1848) у своєму 
романі «Чайковський» [36; 103, с. 23].

Серію замальовок курганів Пирятинського повіту на сторінках рукописного 
«Кобзаря», згодом подарованого авторові, залишив його товариш – художник-аматор, 
літератор, ротмістр гусарського полку – Я. П. де Бальмен (1813–1845), батько якого 
мав маєток у с. Линовиці [47, с. 36-45]. Художні описи пам’яток збереглися і в листах 
уродженця Пирятинщини [4; 94, с. 91].

У 1876 р. південно-східна частина повіту, між Карпилівкою та Повстином, 
обстежувалася лубенським археологом і педагогом Ф. І. Камінським (1845–1891) [89, 
с. 70-71], який описав рештки селітряного виробництва та деякі кургани [102, с. 84-
86]. Доволі значний обсяг інформації про пам’ятки старовини – городище, майдани, 
кургани – був зібраний в матеріалах анкетування Центрального статистичного комітету 
Росії, проведеного 1873 р. за ініціативи професора Д. Я. Самоквасова (1843–1911). Ці 
дані в опрацьованому вигляді оприлюднені друком для Полтавської губернії лише 1917 р., 
за ініціативою Полтавської вченої архівної комісії, петроградським археологом і вченим-
земляком М. О. Макаренком (1877–1938) [48, с. 124; 101, с. 5]. Зокрема, опубліковане 
зведення містить інформацію про більше 50 майданів чи їх груп, близько 300 курганів 
на території Пирятинського повіту [59, с. 39–42, 83–88], наводить кількість насипів у 
складі Березоворудківського давньоруського курганного некрополю (200 курганів) [59, 
с. 84], короткий опис й обміри городища літописного «міста» Полкостеня у Повстині [59, 
с. 41]. Повідомляється також, що в околицях с. Антонівки місцевим поміщиком і відомим 
колекціонером В. В. Тарновським (1837–1899) [63, с. 193-194] у третій чверті ХІХ ст. 
здійснювалася спроба розкопок кількох курганів «з метою знайти в них гроші та стародавні 
речі», проте, крім людських кісток, залишків галунів від мундирів, залізних шпор, деталей 
ківерів і керамічної «корчаги з двома вушками», ніяких інших знахідок виявлено не було 
[59, с. 87].

Користувався даними цього й кількох інших анкетувань у Пирятинському повіті, 
з метою укладання статистичного опису старожитностей краю, відомий знавець давньої 
історії Полтавщини Л. В. Падалка (1859–1927). В його праці «Прошлое Полтавской 
территории и её заселение» (Полтава, 1914) є чимало відомостей про кургани і майдани 
Пирятинщини [76].

Перші наукові розкопки на території сучасного району провів поміщик 
В. В. Сабанєєв. У 1886 р. він розкопав 8 курганів давньоруського могильника в ур. 
Россоші поблизу Линовиці, подавши коротке звідомлення за результатами досліджень до 
наукового товариства Нестора Літописця при Університеті св. Володимира в Києві [3, 
с. 272-273].

Невдовзі професором Університету св. Володимира В. Б. Антоновичем (1830–1909) 
була здійснена спроба досліджень великого кургану доби енеоліту – раннього бронзового 
віку на південний схід від с. Великої Кручі – «Куценкової могили», розташованого 
неподалік родового «гнізда» Стороженків. 1889 р. у верхній частині насипу було виявлене 
єдине поховання ямної культури, що супроводжувалося наконечником стріли з кременю 
[1, с. 33-34; 90, с. 252-253]. Звісно, повністю дослідити один з найбільших курганів 
Пирятинщини археолог на той час не міг. Величезна поховальна споруда збереглася до 
сьогодні та є своєрідною «візитівкою» з-поміж об’єктів археологічної культурної спадщини 
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району, здіймаючись більше, ніж на 6 м, край шосе «Київ – Харків – Довжанський». 
А зі східного боку насипу наразі добре помітні порослі чагарниками сліди розкопу 
розміром близько 5-6 х 9 м і завглибшки 4 м, закладеного фундатором київської історико-
археологічної школи, визначним археологом та українознавцем.

Дослідженнями курганів у повіті в останній чверті ХІХ ст. займалися й освічені 
поміщики. В околицях Великої Кручі – власник сусіднього з «Куценковою могилою» 
маєтку – А. В. Стороженко (1857 – після 1926), а в с. Березовій Рудці – І. П. Закревський 
(1839–1906) [2, с. 561-562]. Вони підтримували тісні зв’язки з В. Б. Антоновичем і його 
учнями. І. П. Закревський був одним з дописувачів «Археологической летописи Южной 
России» (1897–1905). Він, як і антрополог – уродженець с. Крячківки Пирятинського 
повіту – Ф. К. Вовк (1847–1918), увійшов до кола сподвижників Київського історико-
археологічного центру та був послідовником пам’яткознавчої діяльності В. Б. Антоновича 
[49, с. 42-45].

І хоча жодного документу на підтвердження польових студій А. В. Стороженка 
невідомо, краєзнавцеві Ф. К. Божку, який залишив після себе досить великий архів, ще 
до Великої Вітчизняної війни поталанило записати до щоденника свідчення старожилів 
Великої Кручі про розкопки А. В. Стороженком кількох курганів за 1,5-2,0 км від села, 
під насипами яких були виявлені «поховання людей та кістяки коней, бронзові казани, 
бронзові наконечники стріл, велика кількість решток ... інших тварин» [8, арк. 4-4 зв.]. 
Тут же йдеться про знахідку у кінці ХІХ ст. бронзових наконечників стріл у Повстині, 
які надійшли до Лубенського музею К. М. Скаржинської [8, арк. 5]. Цей факт знаходить 
підтвердження й за описами колекцій музею К.М. Скаржинської, а серед меценатів-
дарителів музею у Круглику фігурує прізвище тогочасного голови Пирятинської земської 
управи А. А. Маркевича [95, с. 286], який і передав ці знахідки.

Описи окремих пам’яток археології та палеонтологічних знахідок, виявлених в 
регіоні, відклалися й у матеріалах Докучаєвської експедиції, яка в 1888–1890 рр. проводила 
ґрунто-ботанічні дослідження на Полтавщині на замовлення Полтавського губернського 
земства [92, с. 107-108]. Зокрема, керівник Пирятинського загону цієї експедиції – відомий 
природознавець І. П. Видрін в «Материалах к оценке земель Полтавской губернии» 
згадує про виявлення у валунному горизонті відслонень край дороги з м. Пирятина на 
с. Давидівку (правий берег Удаю) зуба Arcfomus bobas та кісток птаха, місцезнаходження 
викопних кісток мамонта і носорога неподалік с. Журівки, у заплаві ріки – залишків суден, 
якорів, корабельних дощок, в т. ч. з написом «Genua», а також кургани біля сс. Антонівки, 
Богданів, Калинового Мосту, Сербівки, Писарщини, майдан у Буртах та групу курганів 
біля с. Майорщини (на межі з сучасним Гребінківським р-ном) [61, с. 10, 22, 30-31, 36, 42, 
57-58, 64, 73].

Етапи наукового вивчення старожитностей району. Наступний етап 
археологічних досліджень на території Пирятинщини пов’язаний з першими фактами 
картографування пам’яток, появою заходів з їх вивчення та участю в цьому процесі 
археологів-фахівців. Він припадає на кінець ХІХ – першу половину ХХ ст.

Так, є свідчення, що наприкінці ХІХ ст. дослідження одного з курганів бронзового 
віку в межах повіту провели М. Ю. Бранденбург (1839–1903) [5, с. 47-48; 6, с. 11] і 
канівський археолог-аматор М. Я. Тарновський (? –1896) [11; 12, с. 110-111].

У 1890-х – 1907 рр., неодноразово прямуючи з Лубен до рідної Золотоноші чи 
Ніжина, кургани, майдани і кілька городищ у повіті обстежив учень Ф. І. Камінського, 
випускник Лубенської гімназії, у той час приват-доцент, пізніше – професор 
В. Г. Ляскоронський (1859–1928). Він першим з археологів почав методично описувати, 
картографувати наймасовіші пам’ятки Лівобережжя Дніпра і складати їх детальні окомірні 
плани, в тому числі плани решток літописних «міст» Пирятина та Полкостеня, майданів 
у околицях Пирятина [55; 57; 58; 93, с. 237-240], збирав інформацію про виявлені 
нумізматичні знахідки – римські монети [56].
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На межі століть 10 курганів некрополя давньоруського часу у с. Березовій Рудці 
розкопав І. П. Закревський [75, с. 131]. Ще два – дещо пізніше у 1908– 1909 рр. – були 
досліджені В. А. Стефановичем (1887–1984). У 1913 р. ним же проведені розкопки одного 
з курганів скіфської доби поблизу с. Вечірок [32, с. 202].

Попри те, що виходець зі священицької родини, уродженець с. Вечірок, Василь 
Автономович Стефанович лише 1915 р. закінчив Київський Комерційний інститут після 
навчання у Полтавській духовній семінарії, йому вдавалося під час службових поїздок 
приділяти певний час улюбленій справі – вивченню старожитностей рідного краю, а також 
поєднувати навчання з роботою в «Музеї» (1913–1917) – Київському Товаристві охорони 
пам’яток старовини та мистецтва.

У листі від 1961 р. до пирятинського краєзнавця А. А. Святогора він згадував: 
«“Густі” могили (їх 4 чи 5), в 1913 році мною одна була розкопана, … [з]найдено скіфське 
поховання – жінки IV – III ст. до н. е., там … [же] дзеркало і … кілька намистин…», а 
далі: «… дзеркало зберігається в Уманському музеї» [51, арк. 2-2 зв.].

Довгий час після революції, в силу зрозумілих причин, вивченню археологічних 
пам’яток у Надудайщині увага не приділялася. Хоча виразні знахідки траплялися. Так, 
у 1927 р. на вул. Губіна (кол. Переяславська, тепер – вул. Леніна), під час будівництва 
будинку гр. Чурикановим, виявлено сарматське поховання І – ІІ ст. до н. е. [18, с. 102], 
череп похованого та залізний наконечник стріли з якого передали до Прилуцького 
окружного музею. Тоді ж до музею у Прилуках потрапила монета Антонія Пія та глек 
черняхівської культури з с. Дейманівки [60, с. 31]. А знайдений у Пирятині скарб срібних 
римських денаріїв пирятинці здали до місцевої установи Держбанку [21, с. 35].

Для цього часу зберігся лише єдиний невеликий науковий звіт від 1927 р. тоді ще 
позаштатного науковця Полтавського державного музею ім. В. Г. Короленка [13, с. 11], 
згодом відомого київського археолога І. М. Самойловського (1881–1973) про обстеження 
курганів і майданів у районі Дейманівки та опрацювання колекції різночасових знахідок 
із Замостища, виявлених на Пирятинському торфовищі [82]. З-поміж них було чимало 
предметів доби пізнього бронзового віку і часу Давньої Русі [97, с. 47-48].

Напередодні Великої Вітчизняної війни знахідки предметів озброєння давньоруського 
дружинника у заплаві Удаю на південь від Пирятина викликали нетривалу поїздку на 
обстеження до міста київського археолога Л. Д. Димитрова (1885–1965). Є свідчення, що 
виявлений ним залізний шолом та шматок кольчуги, що потрапили до Історичного музею в 
Києві, були передані в кінці 1940-х рр. до Полтавського краєзнавчого музею (повідомлення 
Є. В. Махно, 1988 р.).

Черговий етап археологічного вивчення території району, який можна 
охарактеризувати як початок його наукового дослідження, розпочався з другої половини і 
завершився в останній чверті ХХ ст.

У післявоєнні роки, коли археологічні студії в СРСР пожвавилися, інтерес до 
старожитностей Пирятинщини певним чином посилився. У 1945– 1946 рр. в районі 
проводила роботи зовсім невелика Посульська експедиція Інституту археології АН УРСР 
під керівництвом Ф. Б. Копилова (1901–1985). Саме цим дослідником обстежено чимало 
поселень вздовж Удаю і здійснений детальний огляд городища літописного Полкостеня 
у Повстині [43, арк. 27; 44; 45, с. 309-310]. Варто згадати й про відвідини городища 
літописного Полкостеня І. І. Ляпушкіним 1947 р. [54, с. 339-340]. У 1950-х рр. Посульську 
експедицію в районі змінив Лівобережний загін, очолюваний Є. В. Махно (1913 – 1992).

Намагаючись виявити черняхівський могильник поблизу с. Білоцерківці, де у 1912 р. 
його жителем – Г. М. Міхурою – було відкрите типове для культури ґрунтове поховання, але 
так його і не знайшовши [62, с. 41; 87, с. 71], Є. В. Махно провела розвідки, обстеживши 
чималу територію вздовж Удаю та його приток – рр. Многи і Переводу. Результати цих 
розвідок враховані дослідницею пізніше у довідковому виданні про пам’ятки Полтавщині 
[17, с. 35 – 36; 86, с. 78-80].
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Зокрема, Є. В. Махно виявлене черняхівське селище поблизу с. Замостище та, 
вочевидь, розкопано кілька курганів скіфського часу поблизу с. Білоцерківців [32, с. 203]. 
Це підтверджують і старожили села. Тоді ж таки на околиці Білоцерківців були зібрані 
фрагменти вінець типового для Лісостепової Скіфії ліпного посуду, вкриті валиками і 
защипами. На жаль, матеріали пам’яток скіфського часу дослідниця так і не опублікувала 
[32, с. 203].

У 1950-х рр. до вивчення найдавнішого минулого краю долучилися місцеві 
краєзнавці. Саме за їх повідомленнями та інформаціями відомо чимало цікавих і доволі 
неординарних комплексів, введених до наукового обігу вітчизняної науки фахівцями і 
збережених у колекціях Музейного Фонду України.

Так, залишилися відомості про один з курганів, пошкоджений 1953 р. під час 
будівництва овочесушильного заводу на високому правому березі Удаю в межах сучасного 
Пирятина. Через центр кургану було прокопано рів, шириною 3,5 м і довжиною 12 м. 
В центрі насипу, на глибині 5-6 м від вершини, виявлені рештки дерев’яного накатника, 
під яким знаходився скелет людини, з огляду на розміри кісток, – чоловіка. На цьому місці 
будівельники звели кузню і консервний цех. Звісно про дослідження кургану у той час 
питання навіть не стояло, а рештки захоронення скіфської доби з супутнім інвентарем 
так і залишилися похованими під шаром ґрунту. Поряд зі знищеним курганом височів 
і його «близнюк» – ще один великий насип, що також не зберігся. Кілька бронзових 
наконечників стріл скіфського часу V ст. до н.е., підібраних на місці будівництва, певний 
час знаходилися в очевидця цих «розкопок» – Ф. К. Божка, завдяки якому і збереглася ця 
інформація [9 арк. 2-3 зв.].

Варто вказати, що Федот Костянтинович Божко (1897 – після 1980) народився 
в Пирятині у селянській родині і майже все своє життя, по закінченні 1932 р. аграрно-
біологічного факультету Ніжинського інституту соціального виховання, працював на 
освітянській ниві. У 50-60-х рр. ХХ ст. він створив і очолив пирятинський краєзнавчий 
осередок, до якого входили вчителі-історики М. В. Вакуленко, А. А. Святогор, 
О. В. Ніколаєнко та ін.

Пирятинські краєзнавці налагодили зв’язки з фахівцями Інституту археології АН 
УРСР, музейниками Полтави, що пізніше допомагало не тільки виявляти, а й певним чином 
охороняти пам’ятки, часом рятуючи їх шляхом розкопок чи запобігати остаточній руйнації. 
Вони підтримували контакти з чималим колом столичних і полтавських науковців, зокрема, 
уродженцем с. Малютинців Пирятинського повіту педагогом й істориком А. В. Залєським, 
вели листування з В. А. Стефановичем, Г. Т. Ковпаненко, Г.О. Сидоренко, а пізніше 
наймолодший з них – А. А. Святогор (1930–2000) – з В. В. Кропоткіним, І. Г. Шовкоплясом, 
Ю. Ю. Моргуновим.

Тенденції до розвитку шкільного краєзнавства, залучення підростаючого покоління 
до вивчення культурної спадщини і навіть позиція Інституту археології АН УРСР у той 
час стимулювали місцеві дослідницькі акції. В кінці-кінців це призвело до курйозного 
випадку, коли вчитель історії Крячківської восьмирічної школи М. В. Вакуленко 1957 р. 
провів розкопки кургану скіфського часу «Лисакова могила» [39; 40, с. 54; 52, арк. 1-2 зв.], 
матеріали якого пізніше були опубліковані полтавською музейницею Г. О. Сидоренко 
(1918–1984) [85]. Щоденникові записи аматора-дослідника, нещодавно оприлюднені друком 
в Полтаві та Переяславі-Хмельницькому [29; 32], доповнюють відомості про цю виразну 
поховальну пам’ятку з двокамерним склепом, знахідки з якої, передані 1959 р. до обласного 
історико-краєзнавчого музею, й досі експонуються у Полтаві [88, с. 9].

Улітку 1953 р. біля с. Крячківки пирятинським краєзнавцем А.А. Святогором 
виявлене й обстежене черняхівське поселення. Влаштування на селищі силосних ям 
призвело до відкриття на глибині 0,6-0,7 м частини обпаленої глинобитної конструкції – 
напівзруйнованої стіни житла – довжиною 4 м, заввишки 0,6 м і шириною 0,4-0,5 м. 
Поряд знайдено чимало уламків амфор. Під час вивчення будови стіни, на глибині 1 м 
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від сучасної денної поверхні, трапився вмурований до її масиву скарб срібних виробів: 
32 римські монети, 2 пряжки і 2 фібули [21, с. 36]. Невдовзі всі монети були визначені 
В. А. Анохіним і В. В. Кропоткіним, за участю Є. В. Махно та В. П. Петрова. Ними 
виявилися срібні денарії ІІ ст. н. е.: Траяна – 2, Антонія Пія – 14, Марка Аврелія – 3, 
Коммода – 7, Адріана – 2, Фаустини Старшої – 3, Фаустини Молодшої – 1 екз. [17, 
с. 36]. Скарб у 1954 р. передано до Інституту археології АН УРСР, «особисто в руки» 
М. Я. Рудинському. На сьогодні він зберігається в Археологічному музеї Інституту 
археології НАН України у м. Києві [21, с. 35-37; 46, с. 71].

У 1959 р., під час повторного огляду черняхівського поселення у Крячківці, 
А. А. Святогором, виявлено ще 13 римських монет ІІ ст. (всі зі слідами довготривалого 
використання): 5 срібних денаріїв Антонія Пія, 2 – Марка Аврелія, 3 – Луція, 3 – Коммода. 
До наукового обігу скарб уведено не було і подальша доля його невідома [21, с. 39; 83, 
арк. 30].

За сприянням пирятинських краєзнавців до Полтавського краєзнавчого музею 
1959 р. надійшли і два мідних казани XVII ст., виявлені у рештках насипу майдану в 
с. Карпилівці, на межі Пирятинського і Лубенського районів [41, рис. 25].

Краєзнавці – «шестидесятники» продовжували збирати відомості про старожитності 
району аж до середини 80-х рр. ХХ ст. Наведемо далеко не повний перелік їх знахідок та 
позначених архівними матеріалами відкриттів. 1959 р. А. А. Святогор і вчитель Кротівської 
школи І. П. Хорошун виявили селище давньоруського часу в с. Кроти. В 1960 р. 
А. А. Святогором оглянуте давньоруське городище біля с. Грабарівки та одночасові йому 
селища округи в с. Гурбинцях – урочищах Берестина й Острів. Ще одне давньоруське 
поселення в ур. Селище стало відоме 1985 р. [19, с. 117-119; 83].

На 1980 р. рік припадає обстеження давньоруських пам’яток басейну Удаю 
Посульською розвідувальною групою Інституту археології АН СРСР, яку очолював 
відомий на сьогодні археолог, доктор історичних наук Ю. Ю. Моргунов. Ним, разом 
із А. А. Святогором, здійснені розвідки на території літописного Пирятина та в окрузі 
Повстина, а на селищі літописного Полкостеня (силами лише двох осіб) проведені 
розкопки залишків двохярусної житлової споруди ХІІ – початку ХІІІ ст. [37, с. 147-148; 67, 
с. 287; 69, с. 105; 70, с. 85-86]. Пізніше, влітку 1988 р. московський дослідник посульських 
старожитностей часів Давньої Русі зняв детальний план Березоворудківського курганного 
некрополя і розкопав у його складі курган з безінвентарним похованням ХІІ – ХІІІ ст. [68; 
70, с. 82].

Виданий 1982 р. «Довідник з археології України. Полтавська область», підготовлений 
завідуючою відділом Полтавського краєзнавчого музею Г.О. Сидоренко разом з відомими 
археологами Є. В. Махно та Д. Я. Телегіним (1919–2011), підвів своєрідний підсумок 
археологічних досліджень ХІХ – третьої чверті ХХ ст. Він містить відомості про окремі 
археологічні знахідки та відомі на той час пам’ятки, виявлені в 14-ти населених пунктах 
району: сс. Березовій Рудці, Білоцерківцях, Великій Кручі, Верхоярівці, Гурбинцях, 
Давидівці, Дейманівці, Замостищі, Крячківці, Малій Кручі, Мар’їнському, Повстині, 
Сасинівці, місті Пирятині і поблизу від них. У ньому значиться інформація про 164 
кургани, групу курганів, могильник давньоруського часу, залишки двох селищ черняхівської 
культури і двох городищ літописних давньоруських «міст» [86, с. 78-80].

Облік і вивчення пам’яток археології на сучасному етапі. Сучасний етап 
археологічного вивчення Пирятинського району пов’язаний зі збором матеріалів для 
укладання археологічної частини тому «Зводу пам’яток історії та культури» по Полтавській 
області. Він розпочався ще у кінці 80-х рр. ХХ ст. і продовжується до сьогодні, 
характеризуючись втіленням у життя заходів з обліку й охорони пам’яток найдавнішого 
минулого та принагідного їх вивчення переважно шляхом проведення розвідок.

Етап розпочався з обстеження правобережжя Удаю в 1988 р. науковим співробітником 
Полтавського краєзнавчого музею І. С. Мельниковою, яка картографувала тут 190 курганів: 
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43 – в групах та 37 окремо розташованих насипів [64]. Ще 112 курганів та майдан в межах 
району описані наступного року науковцями музею І. С. Мельниковою й О. М. Ткаченком 
[65]. Тобто, за результатами розвідок на 1989 р. на Пирятинщині було відомо 302 кургани: 
61 курганна група і 70 окремих насипів, а також 1 майдан [66, с. 137].

Менше ніж за десятиліття підготовка «Зводу» в незалежній Україні та роботи з 
вивчення археологічних пам’яток на Пирятинщині були відновлені. Для околиць районного 
центру розвідки проводилися у 1996–2002 рр. археологом-пирятинцем, випускником 
Харківського університету І. В. Головком. Внаслідок цих обстежень введена до наукового 
обігу інформація про чимало нових об’єктів: 5 поселень доби бронзового віку; 4 селища 
черняхівської культури, поселення давньоруського часу, могильник пізнього бронзового – 
раннього залізного віків та давньоруський курганний некрополь. На більшості з цих 
пам’яток проведене шурфування і встановлена наявність збережених культурних 
нашарувань чи поховань. На черняхівських селищах поблизу Давидівки і Грабарівки 
досліджені жертовний комплекс з похованням собаки і заглиблена в ґрунт будівля, на 
багатошаровому поселенні епохи бронзи поблизу с. Першотравневого виявлене поховання 
і залишки господарської споруди. Рештки кількох кремацій доби пізнього бронзового віку 
вивчалися у насипах могильника в с. Каплинці. Також досліджене ямне захоронення в 
одному з курганів біля с. Верхоярівки [14, арк. 21-56; 15, с. 95; 17, с. 35-37; 20, с. 40; 96, 
с. 7].

З цією ж метою влітку 2002 р. групою наукових співробітників Полтавського 
краєзнавчого музею на чолі з Л. М. Луговою та І. М. Гавриленком проведені обстеження 
у північно-західній частині району – в околицях сс. Березова Рудка і Вечірки. Роботи 
здійснені за ініціативи і безпосередньої участі викладача місцевої загальноосвітньої 
школи В. І. Горбатенко, підйомні матеріали якої, зібрані на берегах Березоворудківського 
водосховища, засвідчили наявність поблизу згаданих сіл значної групи різночасових 
пам’яток від доби неоліту до часу пізнього українського середньовіччя [53].

За ініціативи редакції полтавського наукового журналу «Археологічний літопис 
Лівобережної України» у 2002 – 2008 рр. побачили світ близько десятка публікацій, 
присвячених вивченню археологічної спадщини Пирятинського району, а, крім того, у 
виданні була оприлюднена інформація про кілька досить виразних знахідок, зокрема, 
бронзовий наконечник на спис ранньозрубного часу з околиць Пирятина [16; 84, с. 48].

Для завершення підготовки матеріалів до «Зводу» з 2007 р. почав працювати 
Пирятинський загін археологічної експедиції Центру охорони та досліджень пам’яток 
археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, очолюваний 
І. В. Головком, до роботи якого залучалися учні Пирятинського ліцею й археологи з 
Полтави і Сум. Дослідження були спрямовані на виявлення й обстеження стану збереження 
курганів та їх груп, опис і шурфування давніх поселень на території району. Додатково 
для цього використовувалися нагоди виїздів для огляду земельних ділянок під будівництво, 
оренду і приватизацію земель тощо.

Лише за перший польовий сезон виявлено, описано і картографовано 22 нові 
пам’ятки: 90 курганів (5 окремо розташованих насипів, 4 у складі груп, решта – в трьох 
могильниках доби пізнього бронзового – раннього залізного віків); неолітичну стоянку; 
поселення епохи бронзи; городище скіфського часу; 3 селища черняхівської культури; 
4 селища, городище і ґрунтовий могильник давньоруської доби [22; 28, с. 67-71].

Найбільший інтерес з-поміж інших нововиявлених об’єктів привертає городище 
скіфського часу за 2 км на захід від с. Харківців, за 0,1 км на північний схід від кол. 
Харківецького хутора в ур. Смикова Левада, розташоване в лісі на острові посеред Удаю. 
Воно має розміри — 200 × 300 м (площу – 6 га), у плані – трапецієподібної форми. 
Вали укріплень простежуються з трьох боків. Північний – неукріплений – виходить на 
високий лівий берег Удаю. Висота валів – 1,5-2,0 м, ширина – близько 2,0 м. Вали оточені 
ровом шириною – 2,0 м і глибиною 1,0-1,5 м. Розриви валів простежуються зі всіх трьох 
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укріплених боків: на заході – 2, на півдні – 2, на сході – 1. Ширина більшості розривів-
в’їздів – 10–12 м, один із західних має ширину 30 м. Рів біля східного розриву, на відміну 
від інших, не засипаний. У північній частині майданчика є залишки трьох рівчаків, 
можливо, слідів грабіжницьких траншей.

Північну та центральну частини городища займає курганний могильник, що 
розкинувся на площі 4 га (200 × 200 м). Він складається з 32-х насипів курганів висотою 
0,5–2,0 м і діаметром – 7–30 м. Центральним у групі є курган у північно-східній частині 
мису, висотою 2 м та діаметром 30 м. Другий за величиною курган знаходиться за 50 м 
на південь від нього. Його висота – 1,8 м, діаметр – 25 м. Більшість курганів розташована 
у південно-східній частині майданчика. Їх – 21, компактно згрупованих на відстані 
10–40 м один від одного. Насипи курганів вкриті деревами і чагарниками. Частина – 
пошкоджені грабіжницькими ямами чи вибиранням ґрунту місцевим населенням. Поряд із 
пошкодженими насипами зібрані фрагменти ліпного посуду, керамічне пряслице біконічної 
форми, бронзові пряжка із залізним кованим язичком та амулет-підвіска скіфського часу 
(V – ІV ст. до н. е.) [22, арк. 131-132; 28, с. 68-70].

У 2008 р. Пирятинський загін у складі авторів, сумчанина О. В. Короті, 
співробітника ІКЗ «Більськ» О. В. Сидоренка та аспірантки Київського НУ ім. Т. Шевченка 
М. Г. Руднєвої, провів розвідки на території Великокручанської сільської ради. Роботи 
охопили округу сс. Велика і Мала Кручі, кол. центру сільради – с. Запорізька Круча, 
Повстина та їх околиці. Одночасно з’ясовувався стан збереження об’єктів, обстежуваних на 
території сільської ради у попередні роки. Виявлено неолітичну стоянку, 3 раніше невідомі 
великі поселення, визначено культурну належність та розміри пов’язаного з одним із них 
курганного могильника [24; 25, с. 239, рис.; 98, арк. 23-28].

На захід від північної околиці с. Велика Круча, на мисоподібному утворенні краю 
плато правого високого берега Удаю, зайнятому сільським кладовищем кол. с. Запорізька 
Круча (1960 р. приєднане до с. Велика Круча), у траншеї (1 × 6 м), розбитій на розораній 
ділянці, відкриті рештки культурних нашарувань, що залягали на глибині 0,6–0,8 м під 
товщею чорнозему. Останні пошкоджені ще у давньоруський час при зведенні курганів та 
під час плантажного розорювання поверхні у другій половині ХХ ст. Знахідки представлені 
фрагментами гостроденних орнаментованих відступаючими наколами та ямковими 
заглибинами ліпних горщиків, уламком гранітної зернотерки, нуклеусом і скребачкою з 
кременю та остеологічними матеріалами. Вони засвідчують рідкісний факт існування на 
підвищенні високого берега рр. Удаю і Соболиці решток стоянки носіїв культури неоліту 
ямково-гребінцевої кераміки другого (середнього) етапу її розвитку (V тис. до н. е.) з 
високою топографією [71, с. 90-98, 103-104], що не характерно для старожитностей цього 
часу [98, арк. 27-28].

На цьому ж підвищенні плато, на сільському кладовищі, розташований і курганний 
могильник у складі 29 насипів, що тяжіє до краю високого корінного берега. Добре 
збереглися два задернованих насипи, висотою 1 м і діаметром 9-10 м. Решта курганів, 
зосереджених на площі близько 3 га, – розорюються. Їх висота наразі становить від 0,1 
до 0,3 м, діаметри — 4 – 12 м. Сліди кільцевих рівчаків не простежені. Найбільшим у 
групі є курган в південно-східній частині могильника, вірогідно, споруджений ще в епоху 
бронзового віку. Це — насип висотою 0,6 м при діаметрі 18 м. Більша частина курганів 
пошкоджена влаштуванням могил кладовища. У центральній частині могильника зібрані 
уламки давньоруського гончарного посуду XI ст. [22, арк. 88, рис. 21: 1; 24, с. 100-101, 
рис. 6; 98, арк. 23]. Могильник є рештками некрополю давньоруського селища Велика 
Круча 2 та функціонував у ХІ – ХІІ ст. 

Селище Велика Круча 2 також відкрите розвідками загону на схід від північної 
околиці села, в ур. Запорізька Круча. Має розміри – 80 × 250 м (2,0 га) і знаходиться 
за 0,3 км на схід від курганного могильника, на розораному мису, утвореному першою 
терасою правого берега надзаплави Удаю та її правої притоки – р. Соболиці. Видовжене 
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в широтному напрямку вздовж заболоченої заплави річки. У центральній частині виявлені 
два скупчення глиняної обмазки і печини від розораних житлових будівель кількох садиб, 
фрагменти туфового жорна, шлаки тощо, зібрані астрагали, фрагменти амфори, численні 
уламки давньоруського гончарного посуду XII–XIII ст. [24, с. 101-102, 105-106; 98, арк. 23-
27]. 2010 р., за випадкових обставин, на селищі виявлений залізний кистень X ст. із 
зображенням князівської тамги. Подальша доля цієї знахідки невідома.

2009 р. відкриті нові археологічні об’єкти поблизу сс. Білоцерківців, Високого, 
Каплинців, Кротів, Першотравневого, Усівки, а також на території міста Пирятина. 
Обстежено 8 пам’яток, серед яких: 2 поселення епохи бронзи, 4 – скіфського та 2 – 
пізньоримського часу [29, с. 76-77]. Крім того, у вересні того ж року І. В. Головком 
здійснювався нагляд за роботами з днопоглиблення й очищення русла р. Удай поблизу 
Великої Кручі, в ході якого зібрано виразну колекцію різночасових знахідок [27]. З-поміж 
них – перші фінальнопалеолітичні матеріали в межах району, що походили з глибини 
2-3 м відкладень на дні річки [34, с. 103-104], а також унікальний для Посулля бронзовий 
наконечник ременю аварського часу [31, с. 175-176].

У 2010 р., внаслідок проведення археологічних експертиз, стало відомо 
місцезнаходження ще 4 поселенських об’єктів різних епох, з-поміж яких на увагу 
дослідників заслуговує багатошарове задерноване поселення за 1,0 км на південь від 
острова Масальський, на підвищенні заплави Удаю праворуч від шосе мм. Київ – Суми. 
Його площа – близько 5,5 га. На поверхні виявлені фрагменти ліпного посуду скіфського 
часу VI – IV ст. до. н. е., гончарної кераміки черняхівської (ІІІ – V ст. н. е.), ліпної 
пеньківської культур (V – VІІ ст.), а також уламки кружального давньоруського (ХІ – 
ХІІІ ст.) і пізньосередньовічного посуду (ХVІІ – ХVІІІ ст.).

Улітку 2013 р. І. В. Головком та О. Б. Супруненком, у складі дослідницької групи 
Українського державного науково-дослідного інституту «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, 
проведені обстеження, укладений проект археологічного та історичного ареалів Пирятина – 
міського центру зі Списку історичних населених пунктів України та підготовлені матеріали 
про пам’ятки археології до історико-архітектурного опорного плану районного центру 
[99]. Вони складають археологічний комплекс старожитностей черняхівської культури, 
давньоруського часу і доби пізнього українського середньовіччя, розташований на 
північно-східній околиці міста, в ур. Замок, на видовженому в меридіональному напрямку 
мису першої надзаплавної тераси правого берега р. Удаю, біля впадіння у старе русло його 
правої притоки – р. Переводу [37, с. 147 – 148; 78, с. 658].

Мис витягнутий з півночі на південь на 0,5 км. Зі сходу він омивається р. Удай, з 
півночі – старицею р. Перевод, з північного заходу – прилягає до її заболоченої заплави. 
Висота підвищення – 7–8 м. Площа його північної – низинної – частини – 7,5 га (250 × 
350 м), вищої південної – 11,3 га (450 × 350 м).

Наявне на ньому селище черняхівської культури є ділянкою найдавніших культурних 
нашарувань в межах комплексу і займає низинну частину мису. Знаходиться під житлово-
господарською забудовою 1-го та 2-го Замкових провулків міста, тяжіючи до схилу 
північно-східної частини мису. Орієнтовна площа – близько 5,0 га [19, с. 122].

Виявлене ще 1980 р. краєзнавцем А. А. Святогором під час будівельних робіт. Тоді 
ж оглядалося Ю. Ю. Моргуновим [70, с. 83]. У 2007 р. обстежувалося І. В. Головком 
[22, арк. 99-103]. Культурний шар зберігся на окремих ділянках під садками й городами, 
перекритий нашаруваннями давньоруського часу та пошкоджений більш пізньою 
забудовою [17, с. 34, 36]. Поряд із садибами на городах зібрані фрагменти сіроглиняного 
гончарного посуду з шерехатою і лискованою поверхнями, уламки амфор пізньоримського 
часу, фрагменти ліпної кераміки з домішками жорстви [22, арк. 99-103]. Наприкінці 
ХІХ ст. тут знайдено римську монету; у першій половині ХХ ст. – скарб з кількох сотень 
римських срібних денаріїв, а в 1955 – денарій, карбований за імператора Антонія Пія 
[10, с. 161].
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Кілька римських срібних монет виявлені і поряд із селищем – у південній частині 
мису, на колишній Соборній площі, під час будівництва торгових рядів наприкінці 
ХІХ ст. Одна з них – денарій Адріана з припаяним срібним вушком [46, с. 72]. У кінці 
1980-х рр. на вул. Лермонтова (ур. Острів) випадково виявлена серія (близько 30 од.) 
срібних і бронзових (2 од.) дзвіночків – прикрас збруї, що знайдені разом з кістками 
коня.

Городище літописного «міста» Пирятин, рештки Михайлівського замку кінця ХVI ст. 
і сотенного міста ХVIІ – ХVIІІ ст. займають обидві частини мису, перекриті забудовою, 
міськими вулицями та провулками [86, с. 79]. Вперше згадується у Лаврентіївському 
літописі під 1154 р. [80, с. 342]. Інтерпретується як волосний центр Переяславського 
князівства [19; 79, с. 25-36; 81, с. 138].

Обстежувалося В. Г. Ляскоронським наприкінці 1890-х рр. [55, с. 451-453], яким 
укладений перший окомірний план, дещо пізніше А. В. Стороженком опублікований 
опис пізньосередньовічних укріплень [42]. Оглядалося І. М. Самойловським 1927 р. 
[82, арк. 9-11], Ф. Б. Копиловим у 1946 р. [42, арк. 24], Ю. Ю. Моргуновим 1980 р. 
[70, с. 83-85; 95, с. 236]. Останні розвідки здійснені І. В. Головком 2007 р. та ним же і 
О. Б. Супруненком 2013 р. [22, арк. 99-103; 100].

Укріплення міста співвідносилися з рельєфом і складалися з двох частин. Їх 
внутрішню, найбільш давню лінію утворював високий вал, що простягався по периметру 
низинної частини мису, повторюючи контури берега, і пролягав через його центр з 
північного заходу на південний схід: від правобережної заплави Переводу до Удаю. 
З південного сходу дитинець захищав широкий рів, частина якого збереглася під житловою 
забудовою ХХ ст. Тут же розміщувалися два проходи колишніх воріт, на південний захід 
від яких знаходилася територія посаду [35, с. 136-138].

Зовнішня лінія укріплень міста Михайлова (Nowy Piryatin), побудована наприкінці 
XVI ст. князем О. М. Вишневецьким [50, с. 228; 72, с. 101; 76, с. 176], складалася з 
валу, що охоплював південну частину мису і замикався з південно-західного боку на схід 
та захід від собору Різдва Богородиці (1781 р.). На заході межа укріплень прилягала до 
заболоченої заплави р. Жаболовки. Дерев’яні фортечні стіни на валу пізніше були підсилені 
кількома баштами над в’їздами. Збереглися назви двох з них – Млинової та Польової [42]. 
У XVII ст. в межах укріплень знаходилося дві церкви: Спаса (знесена у 1770-х рр.) та 
Успіння Пресвятої Богородиці (згоріла 1845 р.) [74, с. 65-66].

Розкопки на городищі не проводилися. В 1901 р. В. Г. Ляскоронський описав 
відслонення на одному з валів, що містили чорнозем, змішаний з кістками, вугіллям, 
камінням, попелом, піском та фрагменти кераміки. Він же згадує про виявлення решток 
господарських споруд XVII – XVIII ст., кахлів, монет і посуду фіналу козацької епохи 
[55, с. 452-453]. У 1980–1981 рр., під час будівництва гуртожитків Пирятинського учбово-
виробничого підприємства УТОС на території давньоруського дитинця, пирятинським 
краєзнавцем А. А. Святогором зібрано колекцію давньоруських матеріалів: фрагменти 
гончарного посуду, знаряддя праці, зразки зброї з металу [19].

Культурний шар на городищі пошкоджений під час будівельних робіт XIX – 
XX cт. Матеріали черняхівської культури, давньоруського часу і доби пізнього 
українського середньовіччя залягають у перевідкладеному стані, що засвідчено наглядом 
за прокладанням комунікацій [19, с. 123]. Проте, на окремих ділянках наявні збережені 
нашарування потужністю 0,5 – 1,6 м.

Восени 2007 р. під час земляних робіт на території городища виявлені залізні: 
деталь терезів, кресало, рибальський гачок ХІІ – ХІІІ ст., а також фрагменти гончарного 
посуду цього ж часу і XVII – XVIII ст. [22, арк. 99-103]. У ході обстежень 2013 р. в ямі 
на території кол. Михайлівського замку відзначені добре збережені нашарування завтовшки 
1,2 м з частиною заглибленого підкліту житла та фрагментами мореного гончарного посуду 
початку – середини XVII ст.
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Ґрунтовий могильник локалізується на перетині вул. Замок і Короленка, в південно-
західній частині низинної ділянки мису, за валом колишнього давньоруського дитинця. 
Площа остаточно не визначена. Виявлений 2003 р. І. В. Головком під час спостережень за 
земляними роботами Пирятинського водоканалу на ділянці завдовжки 20 м [19, с. 124].

Прокладанням траншеї для водогону зруйновано близько 10 поховань, здійснених за 
християнським обрядом із західною орієнтацією. Частина з них перекривали більш давні, 
розміщені на глибині 1,6-2,0 м. Зібрані матеріали: залізний ніж, фрагменти гончарного 
посуду давньоруського часу та доби пізнього українського середньовіччя, датуються XII і 
XVII – XVIII ст. [19, рис. 4].

Висновки. Таким чином, на сьогодні відомо 213 археологічних пам’яток й об’єктів, 
розташованих у межах Пирятинського району: 3 неолітичних та енеолітична стоянки; 
10 поселень епохи бронзового віку; 2 городища і 9 поселень скіфського часу; 14 селищ 
черняхівської культури; 3 поселення з матеріалами пеньківської культури; залишки трьох 
літописних «міст» [7, с. 80; 26], 10 давньоруських селищ, 2 ґрунтових могильники 
доби Київської Русі; понад 700 курганів (77 насипів розміщені окремо, 250 – у складі 
71 курганної групи, близько 400 – у 6 курганних могильниках епохи бронзи, раннього 
залізного віку і доби розвинутого середньовіччя); 12 майданів; ряд пунктів з матеріалами 
ХVI – XVIII ст. [23, с. 83-88]. Цілеспрямоване шурфування чи зовсім невеликі розкопки 
проводилися тільки на 13 з них. Варто згадати й про сліди фінальнопалеолітичного 
місцезнаходження [31, с. 175-176], випадково виявлені сарматське поховання [18, с. 103] і 
черняхівську кремацію [17, с. 34].

На жаль, збереглися вище зазначені пам’ятки та археологічні об’єкти не всі або ж 
не у повному складі комплексів. У ході господарської діяльності людини в кінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. частина з них була знищена (21 об’єкт): 5 курганних груп; 6 окремих 
насипів курганів; пошкоджені 3 поселення; 9 майданів (у т. ч. у складі груп). Зазнали 
руйнувань і 4 групи курганів, ґрунтовий могильник та давньоруське селище, чимало насипів 
на різночасових могильниках, порушені давніми, а переважно – сучасними грабіжниками.

Та все ж, констатований стан вивчення старожитностей території Пирятинщини, 
швидше, засвідчує завершення етапу обліку й інвентаризації наявних об’єктів археології, 
що знайде відображення у виданні «Зводу», і переходу до їх поступової паспортизації 
та виготовлення проектів землевідведення для територій, котрі займають пам’ятки. 
Сподіваємося, що цей процес займе не надто тривалий термін у виконанні і матиме 
відповідне фінансування, а відомі археологічні об’єкти за цей час не будуть зруйновані 
мародерами.
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ

У статті аналізуються мовні особливості Пересопницького Євангелія.
Ключові слова: Пересопницьке Євангеліє, дослідження, пам’ятка. 

Національною перлиною не лише релігійного, а й світського характеру рукописного 
письма та українського живопису, у якому сконденсована глибина століть, ментальність 
і мовна самобутність українського народу, політичним символом нації є Пересопницьке 
Євангеліє, на якому по праву складають присягу перші мужі нашої держави.

Чимало відомих учених-лінгвістів у ХІХ ст. зверталися до рукопису Євангелія 
і намагалися відтворити переклади священного письма, продемонструвавши світу тим 
самим непереборне прагнення українського народу до свого національного та культурного 
відродження, та попри все, мовна палітра, елементи живопису та палеографічні особливості 
до цього часу потребують подальших серйозних наукових інтерпретацій.

«Мушу згадати тут і про старі наші переклади Святого Письма – ще в 16 віці 
Євангеліє багато раз перекладали на українську мову. Так, у 1556 його перекладено в 
м. Пересопниці на гарну українську народну мову; р. 1580 переклав Євангеліє Василь 
Тяпинський, а р. 1581 – Валентин Негалевський...», були ще інші переклади і, крім 
цього, були ще у нас учительні Євангелія, з гарним перекладом на вкраїнську мову, 
такі як Євангеліє р. 1619 Кирила Транквіліона» [4, с. 96]. А вже згодом в «Історії 
української літературної мови» [3] Митрополит Іларіон з обуренням констатує той 
факт, що відомий польський полеміст 16 ст. Петро Скарга у 1577 р. «...прилюдно 
доводив, що українська проста мова, як і мова церковна, ні до чого не здатні, і 
наукових речей писати ними не вдасться. Помилився Скарга – якраз бо від того часу 
українська літературна мова, оновившися свіжими народними силами, стала мовою 
Святого Письма, богословської літератури, і взагалі науки. Якраз тоді появляється 
українською «простою молвою» низка перекладів Святого Письма, зачинаючи з славної 
Пересопницької Євангелії 1556–1561 років. Це був важливий час у розвої нашої 
літературної мови, бо цими перекладами рвалася єдність мов церковної й літературної, 
і «проста молва», – за протестантськими впливами, – була  признана гідною стати 
мовою Святого Письма» [3, с. 103].

Грунтовні дослідження П. Житецького «Описание Пересопницкой рукописи 16 в.», 
О. Грудинського «Палеографические и критические заметки о Пересопницком євангелии» 
та ін. мають, на жаль, лише підготовчий характер, однією з причин недостатнього 
дослідження пам’ятки є відсутність видань, що унеможливлює процес лінгвістичного 
опрацювання. Ще П. Житецький писав: «Вивчення Перессопницького рукопису не лише 
з фонетичного боку, а й з боку лексичного, а також синтаксичного, могло б привести до 
наслідків надзвичяайно важливих. Перед нами відкрилась би така сторінка в розумовому 
житті  цього краю, яка б могла висвітлити глухі століття XV і XIV, а разом з тим могла 
б надолужити відсутні сторінки, вирвані пізнішими переворотами, що відбулися на 
південноруській землі» [6].

Територіальне походження пам’ятки засвідчує приналежність її авторів до певного 
регіону, що має свої специфічні ознаки та діалектні особливості. Традиційною є думка 
щодо авторства Євангелія, його творцями вважають поповича Михайла Васильєвича й 
архимандрита Пересопницького монастиря Григорія. На думку О. Грузинського, автором 
перекладу є архімандрит Григорій, котрий  досконало знав чимало мов, оформленням 
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пам’ятки займався попович Михайло Васильєвич. До сьогодні невідомо, де знайшов 
гетьман Мазепа цю пам’ятку, але в 1701 р. він подарував її Переяславському Соборові, що 
був збудований на його кошти.

У своєму «Описании Пересопницкой рукописи 16 ст.» П. Житецький вважає, що 
місцем написання пам’ятки була Пересопниця – «нині село в Луцькому повіті Волинської 
губернії». Пізніше О.С. Грузинський і інші, вчитавшись у приписку до пам’ятки, 
встановили, що створення її було почато не в Пересопниці, а в близькому від неї с. Двірці – 
маєтку князів Жеславських (Заславських), у місцевому Троїцькому монастирі. Але через 
деякий час з невідомої причини праця над пам’яткою була перенесена в Пересопницький 
монастир, де вона й була закінчена в 1561 р. тими ж особами, які почали її за п’ять років 
перед тим у с. Двірці. Коли саме написання пам’ятки було перервано в Двірці і перенесено 
в Пересопницю, як довго тривала неминуча при цьому перерва у праці творців пам’ятки – 
цього ми не знаємо» [6].

Рівень суспільного розвитку 16 ст. зумовлював духовну потребу народу у 
використанні рідної мови, у тому числі й у релігійній сфері. Саме національна 
самосвідомість стала головним чинником у піднесенні панегіричної літератури.

Вважається, що переклад Пересопницького Євангелія здійснено з церковнослов’янської 
мови, однак було використано й польські переклади С. Мужиловського-Сушинського 1551–
1553 рр. і Н. Шарфенберга 1556 р. У зв’язку із цим у тексті спостерігаються полонізми 
і чехізми, хоча думка про їх вагомість значно перебільшена: до них помилково відносять 
слова суто українські, зокрема: аби, умирала, вечорови тощо.

На мові Пересопницького Євангелія позначився ІІ-й південнослов’янський 
(середньоболгарський) вплив. Він зумовлений правкою церковних книг у Москві і в 
Україні в 14–15 ст. під керівництвом метрополита Кіпріана та Григорія Цамблака – учених 
болгарських емігратів, котрі прибули на Русь, рятуючись від турецької неволі. Завдяки 
цьому впливу в українській літературі сформувався штучний пишний стиль, що по-іншому 
ще називався «плетіннім словес». Йому (стилю) притаманні надмірна кількість епітетів, 
метафор, порівнянь та риторичних запитань. У пам’ятках 15–16 ст. відроджуються юси, які 
вживаються недиференційовано, домінує написання зредукованих у позиціях після плавних 
р, л, неповноголосся, з’являються ж, д і щ натомість ж, ч, входять до активного вжитку 
складні (двокореневі) слова на зразок: богоносець, триєдиний тощо.

У Євангелії спостерігається змішування юсів, сплутування зредукованих, написання 
їх після плавних, уживання  а натомість я. У лексиці пам’ятки наявні церковнослов’янізми, 
однак домінує українська лексика в тих випадках, де текст має світський зміст.

«Было пак в суботу второпръвую ишол через збожя (через пашню) и вытрьгали 
ученицы его класы и ишли выминаючи руками своими…».

У тексті спостерігаються пояснення запозичень, які вживалися для номінації 
специфічних суспільних явищ Литви і Польщі. «Воины пак увели его внутрь двора котрій 
назіваєтся преторь – (дом радецький або ратушь)».

У пам’ятці відбиті такі фонетичні особливості:
 – перехід у закритих складах о, е в і, або діалектно в  у, ю (по сюй и по туй 

стороні);
 – збіг в одному звукові колишніх и та ы («жытницоу»);
 – лабіалізація е після шиплячих («жоне, людини»);
 – звук і натомість ять («ликарю»);
 – подовження м’яких приголосних («весілля»);
 – відпадання початкового ненаголошеного і («мети  замість іміти»);
 – асиміляція глухих приголосних («зь миромь»);
 – чергування у з в;
 – наявність повноголосся («обологоваъся»), рідше неповноголосся («класы 

(колоски)»).
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До морфологічних характеристик пам’ятки українського письма слід віднести:
 – змішування префіксів -из -съ («изъбере – събере»);
 – форми наказового способу із суфіксальним -ять («повелђте»);
 – форми 2 особи однини теперішнього часу дієслів на -шь;
 – 1-ша особа множини теперішнього і майбутнього часу без -ть («выйде»);
 – діалектні форми інфінітива на зразок («пожечи») і умовного способу («быхъ 

зобралъ»);
 – дієприслівники («стоячи»);
 – форми давального відмінка однини іменників чоловічого роду із закінченням  

-ови(-еви) («пастыреви»);
 – займенникові форми («хто»), діалектні («што») тощо.
В основі синтаксису Пересопницького Євангелія – структура речення розмовної 

мови 16 ст.
 – паралельно до конструкцій знахідного відмінка іменника з прийменником 

вживається конструкція родового відмінка без іменника, що мала семантику часу 
(«и сталося единого дня...»);

 – вживаються подвійний знахідний відмінок («и в суботу еи здоровую учинил»);
 – форма називного-знахідного відмінка множини використовується для називання 

тварин («послал его до села своего абы пасл свини»);
 – майбутнього часу на -л («зготовай ли што буду вечерял») тощо.
Безперечно, здійснений лінгвістичний аналіз не претендує на всеохопність мовної 

палітри безцінної пам’ятки української культури 16 ст., і потребує подальших фахових 
різноаспектних інтерпретацій, оскільки «перекладена тая то святая євангеліа изъ языка 
беъгарского на мову рускую ...для лепшего выразумленя люду христіанского посполитого...»
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Олександр Колибенко

(м. Переяслав-Хмельницький)

«ЯКБИ-ТО ТИ, БОГДАНЕ П’ЯНИЙ» 
АБО МІФИ ЗЕМЛІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ

У статті розглянуто кілька найбільш поширених історичних, топонімічних та мистецьких міфів 
новітньої доби, пов’язаних з історичним минулим Переяславщини.

Ключові слова: новітні міфи, Переяславська рада, Вибла могила, Татарська гора, Ілляш Караїмович.

Переяславщина є одним із тих історико-географічних регіонів України, який 
має надзвичайно багату історію. Історичне минуле цього краю, цієї землі, людей, що 
тут народились і діяли, уже протягом двох століть є об’єктом вивчення і дослідження 
істориків, археологів, краєзнавців. Переяславщині присвячено значну кількість статей та 
монографій, художніх та мистецьких творів, зразків усної народної творчості. Завдяки 
цьому Переяславщина вважається достатньо добре дослідженою в історико-археологічному 
відношенні.

Разом з тим, як і в багатьох інших історико-географічних регіонах України, з 
територією Переяславщини пов’язана ціла низка міфологічних сюжетів, частина з яких 
є свідомими фальсифікаціями різного часу. Подібні міфи та фальсифікації відбились у 
історико-археологічній та топонімічній спадщині, усній народній творчості, мистецьких 
творах, краєзнавчих працях.

Метою статті є спроба проаналізувати окремі існуючі на Переяславщині міфологічні 
сюжети та історичні, топонімічні та мистецькі фальсифікації новітньої доби, пов’язані з її 
історичним минулим.

Першим із таких міфів є міф про «Переяславську раду». Цій козацькій раді, 
що відбулася у Переяславі у січні 1654 р., як одній із «священних корів» радянської 
історіографії, завжди приділялось багато уваги. На сучасному етапі інтерес дослідників 
до цієї історичної події також не вщухає. Їй присвячено численні статті й монографії, 
проводяться конференції, кожні п’ять років відзначаються «ювілейні» дати на кшталт 
нещодавнього 355-річчя чи зовсім свіжого 360-річчя. Зрозуміло, що у радянські часи 
найбільший ідеологічний «штурм» припав на дві основні ювілейні дати: 300-річчя 
(1954 рік) та 325-річчя (1979 рік) Переяславської ради. Саме тоді, серед усього іншого, 
було створено низку мистецьких творів, присвячених цій події, серед яких привертають 
увагу широковідома картина художника Михайла Хмелька «Навіки з Москвою, навіки 
з російським народом» (1951 р.), яка зберігається у Національному художньому музеї 
України у Києві, а також картина Михайла Дерегуса (у співавторстві) «Переяславська 
рада» (1952 р.), копія якої прикрашала Історичний музей (нині Музей Заповіту НІЕЗ 
«Переяслав»).

Як відомо, у своїй поетичній творчості Тарас Шевченко надзвичайно критично 
ставився до результатів проведеної Богданом Хмельницьким у січні 1654 р. в Переяславі 
акції. Йому належать слова:

«Якби-то ти, Богдане п’яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
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В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.» [23, с. 308].
Зрозуміло, що й ці слова про «замчище» Переяслава (на якому розташована 

площа, де відбулася так звана «Переяславська рада»), як і всі інші описи переяславських 
реалій, написані Тарасом Шевченком під враженням від особистого огляду цих місць. 
Перебування у Переяславі дозволило йому доторкнутися до низки «місць пам’яті», які у 
подальшому проходили неодноразово через усю його як поетичну, так і прозову спадщину. 
Саме завдяки перебуванню Тараса Шевченка на Переяславщині у його поетичних та 
прозових художніх творах були відображені її численні історико-культурні та археологічні 
пам’ятки. Коментатори його творчості, аналізуючи поему «Сон» та місце Переяслава 
і Переяславщини у спадщині Тараса Шевченка зазначають: «Для Шевченка Переяслав 
належав до грона знакових топонімів – історичних місць, де відбулися доленосні для 
України події. ... На засланні в листах до А. О. Козачковського та в повісті «Близнецы» 
Шевченко із задоволенням згадував місто і його чудові околиці: «И много, много разных 
событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму» [25, с. 576].

Як відомо, безпосередній огляд місця подій та отримані від споглядання «місць 
пам’яті» враження часто дають можливість скласти достатньо об’єктивне уявлення про 
певні події, іноді відкидаючи загальноприйняті офіційні трактування. Очевидно, так було 
і з Тарасом Шевченком. Побачивши зовсім невелику за розмірами площу, обмежену з 
усіх сторін залишками розкопаних земляних валів та халупами єврейської бідноти, він, 
очевидно, зрозумів, що насправді тут не могло бути ніякої велелюдної козацької ради.

Тим не менше, у даний час найбільш контроверсійним «місцем пам’яті» у 
Переяславі-Хмельницькому як у сприйнятті місцевих мешканців, так і тих, хто відвідує 
місто, залишається саме ця площа – нині площа Переяславської ради. Це «місце пам’яті» 
впливало на формування свідомості українців протягом останніх 350 років і все ще 
продовжує використовуватись у першу чергу з ідеологічною та політичною метою. Його 
формування розпочалося ще у ХІХ ст. На рубежі ХІХ–ХХ ст. навіть було збудовано 
великий кам’яний храм Успіння на місці, де у ХVІІ ст. стояв Успенський собор, у якому 
Богдан Хмельницький присягав на вірність московському царю. Новий храм позиціонувався 
як «храм-пам’ятник Возз’єднанню України з Росією». Особливого, у певному розумінні 
«сакрального», значення дане місце набуло у середині ХХ ст., коли розпочалася 
підготовка до відзначення 300-річчя «Переяславської ради». Названу подію було увічнено 
на цьому місці за допомогою відповідного пам’ятного знаку, пізніше (до 325-річчя 
події) було встановлено ще один, значно монументальніший пам’ятник, які доповнили 
низку збудованих по всій Україні архітектурних та скульптурних об’єктів, призначених 
нагадувати українцям про їх «віковічне» прагнення до «возз’єднання» з Росією. Цікаво, 
що у Переяславі відбувся певний перебір з символами названої події. Адже на центральній 
площі міста, названій Інтернаціональною, було встановлено пам’ятник «Навіки разом». 
Цей монумент складається зі скульптурних зображень двох жінок (України та Росії), одна з 
яких (Україна) тримає у руках «Конституцію УРСР», а інша міцно тримає першу за плече. 
Звідси виникало помилкове уявлення, що Переяславська рада відбулася саме на цій площі, 
розташованій за кількасот метрів від справжнього місця події [4, с. 212-213].

Засобами візуалізації міфу про Переяславську раду, який радянські ідеологи 
підхопили з рук російських істориків дорадянської доби, крім насадження відповідних 
топонімів та засобів монументальної пропаганди, стало створення низки художніх та 
мистецьких творів (переважно – картин). Головний пафос цих творів був спрямований на 
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те, щоб засобами живопису сформувати у радянських людей, у першу чергу – українців, 
уявлення про мало не «всеукраїнський», велелюдний та масовий характер того зібрання – 
Переяславської ради – на якій було вирішено «під царя московського, православного», а 
також всезагальну підтримку його населенням.

Названі вище картини репрезентують саме такий підхід, саме таку ідеологічну 
мету їх створення, безвідносно до їх мистецької цінності. Авторами картин були знані 
художники, які мусили зі зрозумілих причин викривляти історичну дійсність та зображувати 
Переяславську раду в дусі тогочасних партійних настанов. Так, Михайло Хмелько – 
український радянський художник, один з найвизначніших радянських художників 
40-х років ХХ ст., Заслужений діяч мистецтв УРСР (1951), Народний художник УРСР 
(1963), двічі лауреат Сталінської премії (1948, 1950) – на картині «Навіки з Москвою, 
навіки з російським народом» (1951 р.) розмістив величезну кількість людей, заповнивши 
ними всю центральну й праву частини полотна. Як автор багатофігурних композицій 
пропагандивного характеру та спеціаліст з історичного живопису, М. Хмелько надзвичайно 
талановито зобразив величезну юрбу озброєних козаків – учасників Переяславської ради, 
які у шаленому пориві вітають піднятими угору шаблями та шапками промову Богдана 
Хмельницького. Число учасників події, зображених на картині, не піддається підрахунку, 
художником обрано такий ракурс, що здається – їх тисячі.

Інший знаний митець – Михайло Дерегус – український живописець і графік, 
Народний художник СРСР (1963), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1958), 
голова Спілки художників УРСР (1956), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка 
(1963). Написана ним у співавторстві з іншими художниками картина «Переяславська рада» 
(1952 р.) була зображена на поштовій марці, випущеній у 1954 р. на честь Переяславської 
ради. На цій картині названа подія також представлена як величезне зібрання різного 
(козацька старшина та прості козаки, міщани) люду на фоні церкви Успіння, розташованій 
на просторій площі, що не має меж.

Так візуалізувався міф про Переяславську раду, що й досі сидить у свідомості 
багатьох наших громадян старшого покоління. Хоч розуміння хибності таких уявлень 
було вже у часи Тараса Шевченка, аргументовано стверджувалося у наукових та 
публіцистичних працях Михайла Брайчевського, Олени Апанович та низки сучасних 
дослідників, все ж незважаючи на такий потужний (особливо в останні 60 років) 
розвиток «переяславорадознавства», багато питань, пов’язаних з цією подією, не отримали 
належного висвітлення у сучасній історичній науці. Як зазначає з цього приводу дослідник 
генеалогії українського козацтва В. В. Кривошея, «Навколо подій, що відбулися у 1654 р. 
в Переяславі, сотні років точилися дискусії, різні аспекти подій мали безліч трактувань. 
Документальному з’ясуванню багатьох питань заважала неповна актуалізація джерельної 
бази власне присяги, яку склали козаки і міщани перед емісарами на чолі з боярином 
В. Бутурліним, у Переяславі та в деяких інших містах Гетьманщини» [18, с. 3].

Важко не погодитись із даним твердженням фахівця, яким зроблено величезний 
внесок у дослідження генеалогії української козацької старшини [11; 12]. Дійсно, лише 
після публікації власне присяжних списків 1654 р. з’явилась можливість детальної розробки 
багатьох важливих питань, одним із яких є окреслення того досить вузького кола осіб, які 
були задіяні у цій історичній події, та їх максимально повна локалізація. Фактично, тепер 
з’явилась унікальна можливість не тільки скласти поіменний список учасників цієї події 
(він був відомий, хоч і у спотвореному вигляді), але й майже стовідсотково встановити – 
хто ж ці люди, що привело їх на цю раду, які спонукальні мотиви керували їх вчинками.

Як відомо, у Переяславі присягнуло московському цареві 284 чоловіки, переважну 
більшість яких становила козацька старшина [21, с. 181]. Незважаючи на фіксацію їх імен 
у присяжних списках переважно на московський взірець, є можливість ідентифікувати 
значну частину цих людей, виявивши серед них тих осіб, які залишили свій слід в історії 
й відображені в інших джерелах. Найближчим по хронології до присяжних списків 1654 р. 
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антропонімічним джерелом, у якому відображена (на український взірець) більшість імен 
учасників козацької ради у Переяславі, є «Реєстр всього Війська Запорозького» 1649 р. Цей 
унікальний антропонімічний документ, що містить у собі імена, прізвища та прізвиська 
40477 козаків з 16-ти полків України, є джерелом першочергової ваги, яке має величезний 
джерелознавчий потенціал.

Оскільки «Реєстр» було укладено у проміжку з кінця жовтня 1649 р. до середини 
лютого 1650 р. [19, с. 10-16; 21, с. 143], то його створення відділяють від часу складання 
присяжних списків всього лише 4 роки. Зрозуміло, що протягом 1650–1654 рр. якась 
певна частка козаків з «Реєстру» загинула в боях, хтось потрапив у полон чи був у цей 
час поза межами України. Також за чотири роки до лав козацтва увійшла певна кількість 
козацької молоді, чиї імена теоретично могли потрапити до присяжних списків. Однак, не 
підлягає сумніву, що переважна більшість тих, хто присягав у 1654 р. в Переяславі, мали 
бути записані у «Реєстрі» 1649 р. серед козацької старшини чи серед рядових козаків, які 
зробили за ці чотири буремні роки певний кар’єрний стрибок.

Аналіз інформативних можливостей присяжних списків 1654 р. було розпочато 
В. В. Кривошеєю з метою розширення і уточнення персонального складу козацької 
старшини. Дослідником було локалізовано цілу групу антропонімів з присяжних списків як 
козацько-старшинських імен з «Реєстру» 1649 р. Це стосується багатьох відомих в історії 
осіб, серед яких є переяславські полковий обозний та писар, 8 сотників Переяславського 
полку, 3 колишніх та один майбутній переяславські полковники, а також майбутній 
наказний гетьман та кілька інших представників військового товариства Переяславського 
полку.

Проведений В. В. Кривошеєю попередній аналіз присяжних списків дозволив 
виявити невідомі раніше факти у біографії багатьох історичних осіб, встановити факт 
чи розширити період їх перебування на старшинських посадах, простежити походження 
частини старшини з козаків певної сотні. Подібна інформація є надзвичайно важливою у 
просопографічній характеристиці історичних осіб й дозволяє робити різноманітні подальші 
висновки.

Так, В.В. Кривошея локалізує згаданого у присязі обозного переяславського 
(першого з відомих) «Остафея Стасеева» як Остапа Стасевича, який вийшов із козаків 
Яготинської сотні. На думку дослідника, це міг бути яготинський сотник Остап Лисовець 
(1637 р.), другий осавул військовий у збройних силах Б. Хмельницького [18, с. 10].

Не викликає проблем і локалізація переяславського полкового писаря «Василея 
Євтифеева» (1654 р.) як Войтенка Василя Євтихійовича (1658 р.) чи Василевського Василя 
Євтихійовича (1657, 1659 рр.) [Там само, с. 10]. Оскільки сумнівно, щоб за 4 роки він 
вибився на свою посаду з рядових козаків, то його слід шукати серед старшини «Реєстру» 
1649 р. У Переяславському полку тут фігурує «Васил Гоголєвскыи сотник», який, на нашу 
думку, і є тим Василем Войтенком (Василевським) 1654–1658 рр. [19, с. 338].

В.В. Кривошея відзначає у присяжних списках також трьох колишніх полковників 
переяславських – Федора Лободу (Федор Лобода), Степана Сулиму (Степан Сулеменокъ) 
та Андрія Романенка (Андрей Романов) [18, с. 12]. Всі вони фігурують на старшинських 
посадах у «Реєстрі» 1649 р.

Багато уваги названим дослідником приділено також сотникам Переяславського 
полку. З їх числа В. В. Кривошея вказує на присутність у «Реєстрі» 1649 р. таких осіб 
як: Гнат Сезонович – козак сотні полкової Переяславської (1649), він же Игнатей Созонав 
(1654); Остап Дашкович з Переяславської сотні Оверка Сидоровича (1649) – Остафей 
Дашков (1654); козак сотні Івана Коваленка Іван Ященко (1649) – Іван Яцкой (1654); 
син Кирила Хворостини Юхим Хворостиненко з Гельм’язівської сотні (1649) – Еуфим 
Хворостиненокъ (1654). Не викликає заперечень також визначення козака Биківської 
сотні Охріма Засядченка (1649) як сотника Биківського на ім’я Ефремъ Быковской (1654), 
оскільки інших Охрімів у цій сотні у 1649 р. не було. І навпаки – 18 козаків на ім’я Іван 
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у невеликій Вороньківській сотні (1649) не дають можливості ідентифікувати її сотника 
Івана Воронкувского (1654). Феодосей Береженко (1654), на думку В. В. Кривошеї, 
очолював сотню в Березані. На нашу думку, його прізвище не пов’язане з ойконімом 
Березань – у «Реєстрі» 1649 р. цей козак записаний у сотні Романенковій під ім’ям Фєско 
Бєрєжинскыи. Сотник Никифор Омелянов (1654) – це козак Ничипор Царєнко (1649) або 
Царенко Ничипір Омелянович – сотник басанський (1653–1657), отаман басанський (1679).

Цікава ситуація вимальовується з двома Дорогоненками – Лукою та Леонтієм. 
В. В. Кривошея вказує на місцеве коріння роду щонайменше з 30-х рр. XVII ст. Він 
зазначає, що така форма написання прізвища дозволяє виявити ще одного представника 
роду у «Реєстрі» 1649 р. – переяславського козака Івана Дорогонця [18, с. 12-13]. На нашу 
думку, сам Иванъ Дорогонєцъ (Вороньківська с., 1649) записаний у присяжних списках 
як Іван Левонтъев перед своїми двома синами, меншого з яких він назвав на честь свого 
батька. Старший син – Лукъян Дорогоненко (1654) – очевидно, це Лукянъ Иванъчєнъко з 
сотні Чикменя (1649) [19, с. 323].

Добре відомий за численними джерелами також Яков Илинъ (1654) – козак 
Яготинської сотні Яцъко Пекулєнъко (1649), Пекулицький Яків Ілліч [18, с. 13].

Проведене В. В. Кривошеєю порівняння присяжних списків 1654 р. та «Реєстру» 
1649 р. дозволило встановити сотенну приналежність окремих козаків. Для зручності їх 
імена було зведено у таблицю.

Присяга 1654 р. Реєстр 1649 р. Сотня (1649)
Данилов Остафей Данилович Остап Полкова
Федоров Офонасей Федорович Опанас полкова
Ярмолаев Тимофий Ярмоленко Тимош Полкова
Калита Авсей Калитенко Евсей Романенкова 
Калинич Іван Калениченко Іван Романенкова

Калениченко Іван Романенкова
Григоръев Трофим Грисенко Трохим Івана Бабича
Кирилов Григорей Кириченко Грицько Івана Бабича
Сподпо(рнецъ)риннецъ(??)Захар Подпоринский Захарка Івана Коваленка
Іванков Федор Іванченко Федор Івана Коваленка
Яковлев Іван Якубенко Іван Чикменова
Григоръівъ Федор Григориевич Федяй Чикменова
Дашков Степан Дахнович Степан Чикменова
Демянов Іван Демченко Іван Березанська

Демченко Іван Чикменова
Демченко Іван Івана Коваленка

Илинъ Яков Пекуленко Яцко Яготинська
Невернченской Сидор Нестеровський Сидір Бориспільська 
Василевъ Степан Василенко Степан Козелецька сотня
Іванов Петръ Іванченко Петро Биківська

На нашу думку, існує можливість доповнити цю таблицю іменами ще деяких 
переяславських козаків, сотенну приналежність яких можна встановити. В удосконаленому 
вигляді ця таблиця виглядає таким чином (послідовність дана за присяжними списками):

Присяга 1654 р. Реєстр 1649 р. Сотня (1649)
Іванов Петръ Іванченко Петро Биківська
Дашков Степан Дахнович Степан Чикменова
Василевъ Степан Василенко Степан Козелецька сотня

Ващенко Степан Івана Коваленка
Кирилов Григорей Кириченко Грицько Івана Бабича
Илинъ Яков Пекуленко Яцько Яготинська
Ермолаев Тимофей Ярмоленко Тимош полкова
Демянов Іван Демченко Іван Березанська

Демченко Іван Чикменова
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Демченко Іван Івана Коваленка
Сподпо(рнецъ)риннецъ Захар Подпоринський Захарка Івана Коваленка
Григоръев Трофим Грисенко Трохим Івана Бабича
Федоров Офонасей Федорович Опанас полкова
Григоръевъ Федор Григориевич Федяй Чикменова
Данилов Остафей Данилович Остап полкова
Калинин Іван Калениченко Іван Романенкова

Калениченко Іван Романенкова
Неванченской Сидор Нестеровський Сидір Бориспільська 
Левонтъев Іванъ Дорогонець Іван Вороньківська
Дорогоненко Лукъян Іванченко Лук’ян Чикменова
Яковлев Іван Якубенко Іван Чикменова

Ященко Іван Івана Коваленка
Іванков Федор Іванченко Федор Івана Коваленка
Гладкой Іван Гладкий Іван полкова
Іванов Федор Іванович Фесько Івана Бабича
Іванов Семен Іващенко Семен Івана Коваленка
Гордунов Іван Гордієнко Іван Івана Коваленка
Фоминъ Карпъ Хоменко Карпо Бориспільська 
Яцкович Михайло Яценко Мисько Гоголевська
Демидов Анисим Пузій Онисько Бориспільська 
Трофимов Василей Трохименко Васько Чикменова
Іванов Василей Іваненко Василь Березанська

Іванович Васько Козелецька сотня
Максим Василей Максименко Басил Івана Коваленка
Федоров Іван Баришполченко Іван Бориспільська 

У якості коментаря зазначимо, що є можливості для подальшої роботи з цією 
таблицею. Так, Захарка Подпоринський, чиє ім’я московський писар спотворив до 
незрозумілого «Захар Сподпо(рнецъ)риннецъ», як свідчить його прізвисько (ад’єктонім), 
походив із нині затопленого старого с. Циблі, куток якого Подпоринці зараз розташований 
власне на березі Канівського водосховища, неподалік від сучасного с. Циблі [9, с. 255]. 
Степан Василевъ (1654) міг бути не лише Степаном Василенком (Козелецька сотня), але й 
Степаном Ващенком (сотня Івана Коваленка). Іван Яковлев (1654) може ототожнюватись не 
лише з Іваном Якубенком (сотня Чикменя), але й Іваном Ященком (сотня Івана Коваленка).

Отже, навіть перші спроби порівняльного аналізу цих двох антропонімічних 
джерел  – присяжних списків 1654 р. та «Реєстру» 1649 р. – дозволяють встановити 
низку невідомих раніше фактів, пов’язаних з діяльністю названих у цих документах 
осіб. В. В. Кривошея однозначно встановив, що такі дані свідчать про представницький 
характер списку козаків Переяславського полку: «Враховуючи, що увесь полк складав 
присягу пізніше, вважаємо, що його репрезентанти в перший день складання присяги – 
це військове товариство полку. На користь цього свідчить як знаходження попередньо 
цих козаків на високих урядових посадах (до полковника включно), так і представництво 
від сотень полку» [18, с. 14]. Тобто, фактично усі учасники Переяславської ради були 
представниками козацької старшини, кількість якої була обмежена досить вузьким колом 
людей, що спокійно розмістились на невеликій площі у центрі старої частини міста (так 
званій «Кріпості» чи «Замчищі»). Якби до нас дійшло графічне чи живописне зображення 
цієї події, виконане її учасником чи сучасником, то воно б значно відрізнялось від звичного 
нам усім з радянських часів міфологічного сюжету.

Ще один переяславський міф має топонімічний характер, і, хоч також пов’язаний з 
творчістю Тараса Шевченка, все ж виник у ХХ ст.

У відомого українського поета Володимира Коломійця є один надзвичайно цікавий 
поетичний твір, що носить назву «Вибла могила»:
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– Де вона, та Вибла могила,
що в полях з поетом говорила?
Я шукав, питав, – ніхто не зна,
І тікає поклику луна...
Мов стежки до Виблої пропали
в гулі сонця, в шумі ковили.
Чи її плугами розорали,
чи її снарядами змели?
Все зникає... Волошковий голос
лине поза балками – у даль.
А до ніг погнувся повний колос,
аж гудуть шляхи... Наївний жаль!..
Час рівняє й гори. Над літами
вищі – лиш Тарасові пісні...
Все ж зітхаю, ідучи полями.
«Вибла, гибла... Відгукнись мені!» [5, с. 180].

Його було написано, як свідчить епіграф, під впливом поезії Тараса Шевченка 
«Сон», у якій є такі рядки: 

– З Переяслава старого,
З Виблої могили,
Ще старішої... мов ті хмари,
Що за Дніпром сіли [25, с. 39].

На нашу думку, дуже близьким по духу до «Виблої могили» Володимира Коломійця 
є один, також «топонімічний», твір Ліни Костенко, де згадується «переяславський» 
гідронім:

– Я хочу на озеро Світязь,
в туман таємничих лісів.
Воно мені виникло звідкись,
у нього сто сот голосів.
Воно мені світить і світить,
Таке воно в світі одне.
Я Світязь, я Світязь, я Світязь!
Невже ти не чуєш мене?!
І голосом дивним, похмурим,
Як давній надтріснутий дзвін:
Батурин, Батурин, Батурин! – 
Лунає мені навздогін.
Я річку побачила раптом.
Питаю: – А хто ж ти така?
Я Альта, я Альта, я Альта! – 
Тонесенько плаче ріка [10, с. 22].
Ще одна згадка про пам’ятку під назвою «Вибла могила» у художніх творах Тараса 

Шевченка зустрічається в його повісті «Близнецы», написаній російською мовою: «Бывало, 
пойдет [Сковорода] в Березань, в 30 верстах от Переяслава. По дороге зайдет на древнюю 
высокую могилу, называемую Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением» 
[24, с. 21].

Отже, хоч у повісті «Близнецы» й вказано на розташування Виблої могили по дорозі 
з Переяслава в Березань, все ж для багатьох людей у ХХ ст. її точне місцерозташування 
здавалося вкритим завісою таємничості. Цікаво, що не тільки поети й окремі краєзнавці не 
могли точно локалізувати Виблу могилу. Навіть деякі дослідники, що займались вивченням 
археологічних пам’яток Переяславщини, теж робили помилкові прив’язки цієї пам’ятки 
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до інших об’єктів. Яскравим прикладом є відомий дослідник-археолог А. П. Савчук, що 
розкопав один з курганів епохи бронзи поряд з територією Музею народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини у Переяславі-Хмельницькому. Незважаючи на те, 
що розкопаний курган мав назву, чітко зафіксовану в переяславській топонімії – «Хрест» 
(через наявність на його поверхні кам’яного козацького хреста), – А. П. Савчук прийшов 
до висновку про тотожність цього кургану саме з Виблою могилою. Його звіт про 
археологічні дослідження, що зберігається у науковому архіві Інституту археології НАН 
України, називається: «Звіт про розкопки кургана «Вибла могила» («Хрест») на території 
Переяслав-Хмельницького етнографічного музею» // НА ІА НАНУ. – 1966/84. – 4 с.

Можливо, це було пов’язано з тим, що в коментарях до названих вище творів Тараса 
Шевченка чітко не вказувалось, про яку саме могилу йдеться й де вона розташована: 
«Вибла могила – залишок стародавнього кургану поблизу Переяслава» [24, с. 492]. 
З іншого боку, коментатори творів Тараса Шевченка правильно зазначали (хоч і не в усіх 
виданнях), що мова йде не про курган, які на Україні завжди називали могилами, а про 
«майдан»: «Насправді це був так званий майдан – залишок давнього кургану, розритого 
для добування селітри – складника пороху» [25, с. 576].

Очевидно, що саме помилкова локалізація А. П. Савчуком Виблої могили стала 
причиною вживання цієї назви деякими іншими науковцями-археологами стосовно до 
розкопаного поблизу етнографічного музею кургану епохи бронзи. Так, у опублікованому 
1977 р. Н. І. Шендрик «Довіднику з археології України. Київська область» вказується: «На 
території етнографічного музею-парку ім. Т. Г. Шевченка 1966 р. досліджено курган доби 
бронзи зрубної культури. Гадають, що саме до цього кургану відноситься назва «Вибла 
могила», про яку згадує Т. Г. Шевченко у вірші «Сон» («Гори мої високії…»). Більш пізня 
назва кургану «Хрест» [26, с. 95].

У колективній монографії «Культуры эпохи бронзы на территории Украины» (1986) 
відома дослідниця пам’яток цієї епохи С. С. Березанська, характеризуючи поховання 
середньодніпровського варіанту культури багатоваликової кераміки, зазначає: «Среди 
одиночных, но чрезвычайно интересных захоронений следует назвать курган на территории 
Переяслав-Хмельницкого заповедника в уроч. Выбла Могила на берегу р. Трубеж, 
раскопанный А. П. Савчуком…» [2, с. 17]. Отже, помилково локалізувавши Виблу 
могилу, автор розкопок, фактично, увів у оману інших дослідників, які стали вживати цю 
неправильну назву у своїх наукових працях.

Однак, у інших – не художніх, а наукових творах Тараса Шевченка, все ж 
міститься точна вказівка на місцерозташування Виблої могили, яка ніяк не дозволяє 
пов’язувати цю пам’ятку з курганом «Хрест». Мова йде про так звані «Археологічні 
нотатки Тараса Шевченка». Відомо, що у кінці 1845 – на початку 1846 рр., під час 
подорожі по Україні за дорученням Київської археографічної комісії, Тарас Шевченко 
здійснив поїздку на Переяславщину. Її результати відобразились в археологічних 
нотатках та малюнках. У цих нотатках Шевченко зазначив: «Между местечками 
Березанью и Яготином в 15 верстах от Переяслава – огромное древнее земляное 
укрепление, план которого никак понять нельзя по различным направлениям валов. 
Предание говорит, что какая-то княжна переяславская Домна защищалась здесь от 
неприятелей (неизвестно, от каких) и была ими побеждена и укрепление разрушено, 
почему и названо Выбле, то есть выбылое, оставленное» [1].

Таким чином, Вибла могила знаходиться на півдорозі з Переяслава до Березані 
й не може бути курганом «Хрест», розташованим на околиці Переяслава. Вибла могила 
добре відома мешканцям сіл Семенівки й Леляків Баришівського р-ну, а також села Козлів 
Переяслав-Хмельницького р-ну, оскільки вона знаходиться неподалік від них, на території 
Баришівського р-ну, приблизно за 1 км від межі цих районів. Серед мешканців названих сіл 
більш поширеною є дещо інша форма назви – «Вібла» («Вібле»). У «Словарі української 
мови» Б. Грінченка слово «відлий» пояснюється як «круглий, циліндричний» [3, с. 202-
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203]. Отже, очевидно, назва майдану «Вибле» («Вібле») чи «Вибла могила» означала 
«кругле», «кругла могила».

Виблу могилу добре видно з правого боку автотраси Київ – Харків, на північ від 
неї. Вона розташована за 500 м на південний схід від зрошувальної станції, у найвищому 
пункті вододільного плато рік Супоя та Трубежа в даній місцевості (третя надзаплавна 
тераса, 132 м над рівнем моря, 25 м над рівнем заплави). Незважаючи на те, що відстань 
від неї до протилежного правого берега р. Дніпро дорівнює близько 30 км, з Виблої 
могили добре проглядає місцевість в районі колишнього с. Трахтемирова. Поряд з цією 
пам’яткою знаходиться глибокий яр Хмельовик, що з’єднується з долиною р. Трубіж 
поблизу с. Семенівка.

Тарас Шевченко, описуючи в повісті «Близнецы» Переяслав, його околиці (хутір 
Борисівку), кургани під Переяславом, дуже точно відобразив по пам’яті як саму місцевість, 
так і її емоційне сприйняття власними очима, вкладаючи останнє в слова і думки героїв 
цього твору. Цей метод був характерним для всієї творчості Шевченка – як прозової, так 
і поетичної. Це добре простежується в поезії «Сон». Одразу після наведених на початку 
статті рядків Шевченка, де згадується Вибла могила, поет пише:

– Дивлюсь – аж он передо мною
Неначе дива виринають,
Із хмари тихо виступають
Обрив високий, гай, байрак;
Хатки біленькі виглядають,
Мов діти в білих сорочках
У піжмурки в яру гуляють,
А долі сивий наш козак
Дніпро з лугами виграває.
А онде, онде за Дніпром
На пригорі, ніби капличка,
Козацька церква невеличка
Стоїть з похиленим хрестом [25, с. 39].

Дійсно, якщо стати на Виблій могилі лицем до долини р. Дніпро і уважно 
поглянути перед собою, то стають цілком зрозумілими слова поета. Неподалік могили 
знаходиться яр Хмельовик із заростями («обрив високий, гай, байрак»), попереду (зліва 
від сучасної траси Київ – Харків) – хати с. Леляки («хатки біленькі виглядають»), далеко 
у перспективі в ясну погоду добре видно р. Дніпро й гори (високий правий берег Дніпра). 
Отже, описуючи цю місцевість на чужині по пам’яті через кілька років після перебування 
на Переяславщині, Тарас Шевченко точно передав як місцерозташування Виблої могили, 
так і її магічний вплив на нього самого. Адже наведений у повісті «Близнецы» вислів 
Шевченка про Григорія Сковороду, який заходив по дорозі в Березань на Виблу могилу 
«...единственно за вдохновением. И, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам 
единым свойственного дара, спешил делиться сею благодатию с другом своим Якимом 
Лукашевичем в Березани»  – відноситься, очевидно, до самого Шевченка, а не до 
Сковороди, який у своїх творах не згадує про Виблу могилу [24, с. 21].

На початку ХХ ст. обстеження майдану «Вибла могила» як археологічної та 
історико-культурної пам’ятки здійснив І. М. Данельський – краєзнавець-аматор із с. Недра 
Переяславського повіту. Він зробив також крокомірний план-схему цього майдану. 
Полтавський краєзнавець Л. В. Падалка, який опублікував цей план, кілька разів згадує у 
своїх працях «О древних городах, городищах и насыпных валах на территории нынешней 
Полтавской губернии» та «Прошлое Полтавской территории и ее заселение» Виблу могилу. 
Так, у першій з названих праць він писав: «Возле х. Хмелевика Лехновской вол. Переясл. у. 
на водоразделе между рр. Недрой (впадающей в Трубеж) и Супоем, в урочище «Выбле», 
расположенном на самом высоком пункте водораздельного плато, откуда в ясный день на 
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30 верстном разстоянии видно заднепровское побережье, – в этом возвышающемся над 
окрестностью пункте находится, как-бы, целый «городок» с могилами, концентрическими 
валами и котловинами на площади свыше 6 десятин. Кореспондент, принимающий эту 
загроможденную площадь за городище, обращает внимание на то, что она от своих краев 
постепенно понижается к средине, представляя таким образом нагромождение земляных 
сооружений в легкой котловине. Сведения об этом замечательном урочище сообщены двор. 
И. М. Данельским, живущим в с. Недре, нарочно за 17 верст ездившим в «Выбле» для 
осмотра и составления прилагаемого при сем чертежа (№ 11)» [16, с. 203-204].

У іншій своїй праці Л. В. Падалка, характеризуючи давні земляні споруди 
Переяславського повіту, зазначав, що «Между сс. Малой Березанью и Жуковкой, на 
правом берегу р. Супоя, на урочище «Вибле» крайне запутанное (в роде приворсклянского 
Скоробора, в Зиньковском уезде) земляное сооружение, с пониженим к средине. Самый 
високий пункт в данном районе» [17, с. 177].

У 1925 р. археолог І. М. Самойловський, який періодично проводив археологічні 
дослідження на Переяславщині у 20-30-х рр. ХХ ст., провів археологічні розвідки у 
басейні р. Недри, тобто, у тій частині історичної Переяславщини, яка зараз відноситься, 
в основному, до території Баришівського р-ну. Серед багатьох інших пам’яток ним 
було обстежено й Виблу могилу: «В верстах 20 на S від «Бузука», теж між р. Супоєм 
і р. Недрою, або уже р. Трубайлом, по водорозділу цих річок, по другий бік Київського 
шляху, біля с. Козлову, на північ від нього стоїть величезна могила «Вибля», про яку згадує 
Т. Г. Шевченко в своїх творах … Але Вибля власне тільки похожа на могилу, бо стоїть на 
дуже високому місці, це теж безладнє запутане земляне спорудження, як і «Бузук», тільки 
ще в більшій мірі запущене, займає широку дуже пориту земляну площу десятин в 6 з 
котловинами, горбами могилами, яка обнесена концентричними валами; місце дуже гарне 
для обсерваційного пункту, з якого дуже далеко навколо видно. Чи не було й тут також 
сторожевої чати, як і на «Бузуку». Від Виблі до м. Переяславу верст 20, підступ до нього 
між Недрою та Супоєм в стратегичному відношенню було добре доглядати чаті з Виблі» 
[20].

У 1984 р. на схилі яру Хмельовик, неподалік від Виблої могили, було розпочато 
дослідження випадково виявленого пізньопалеолітичного поселення Семенівка, розкопки 
якого проводились у 80–90-х рр. ХХ ст. й періодично продовжуються досі [14].

Влітку 1992 р. експедицією Переяслав-Хмельницького державного історико-
культурного заповідника (керівник – Г. М. Бузян) було здійснено обстеження Виблої 
могили (охоронний № 1870) з метою визначення стану збереження цієї пам’ятки, яка в 
археологічному відношенні є типовим для Переяславщини «майданом» – залишками 
селітряного виробництва XVII–XVIII ст. Для цього виробництва було використано невелику 
курганну групу (з 10 насипів). Обриси кількох майже зруйнованих оранкою малих курганів 
ледве простежувались поряд з «майданом». Під час цього обстеження було зафіксовано 
сліди руйнувань окремих складових частин пам’ятки (підвищень всередині розірваного 
кільцеподібного валу), які зображені на плані-схемі І. М. Данельського (1905 р.). Очевидно, 
це пов’язано з розміщенням всередині Виблої могили аж до кінця 60-х рр. ХХ ст. 
тракторної бригади [8].

Подальші розвідкові обстеження цієї пам’ятки, які провели Р. М. Осадчий та 
О. В. Філюк (1996), а також П. С. Шидловський (1999), – показали, що продовжується 
процес інтенсивного розорювання невисоких курганів, розташованих по краях Виблої 
могили. На момент їх досліджень висота найвищої ділянки Виблої могили складала 
близько 4 м, діаметр комплексу – близько 140 м [15; 27, с. 2].

Ще одним топонімічним міфом Переяславщини, на нашу думку, є так звана 
«Татарська гора». Ця власна географічна назва (оронім) зустрічається в окремих публікаціях 
співробітників Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. Під цією назвою мається на увазі територія мисоподібного останцю 
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другої надзаплавної (лесової) тераси р. Дніпра у місці виходу лівого берега р. Трубіж у 
заплаву р. Дніпро. На цьому підвищенні нині розташований скансен – комплекс Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Спроби знайти документальні джерела, які б підтвердили вживання такого топоніма, 
змушують прискіпливіше проаналізувати документи ХVII–XVIII ст., оскільки у цю епоху 
відбувались численні бойові зіткнення та інші контакти переяславців з татарськими 
військовими контингентами. Один з таких епізодів прямо пов’язаний з місцем, що нас 
цікавить – територією скансену. Так, наприклад, у «Столбцах белгородского стола», у 
записах про події жовтня-грудня 1661 р. під Переяславом, згадується дуже цікавий факт. 
У жовтні 1661 р. Юрій Хмельницький зібрався з Уманським, Подільським, Кальницьким 
та Корсунським полками «на Терехтемировскый перевоз возылся: Корсунскый зась и 
Черкаскый протывко своих городов возились и з Хмельницким тоу с скупившись» [6, 
спр. 15410, арк. 7]. Цього ж місяця, днів чотири Юрій Хмельницький стояв табором 
поблизу Переяслава в районі «Каранских мостов поблизу Троихъ братовъ … и од там 
толь перейшол через речку Трубешъ на середнюю греблю нижней Переяславля и стал зо 
всем войском конец гребли близко Переяславля на Поповце, и на тое месце выездил с 
Переяславля до Хмельницкого Іоаким Сомко и имелы устный разговор промеж собою, 
тылко не ведати о чем» [Там само, арк. 8]. Достовірно невідомо, про що велася мова: проте 
зберігся рукопис, який повідомляє, що «Юраска Хмелницкой пошол в Запороги, а булаву 
прислал к Якиму Сомку» [Там само, спр. 15407, арк. 16]. Тому запорожці розцінювали цей 
факт, як те, що «Еким де Сомченко был гетманом ат изменника ат Юраска Хмельницкого» 
[Там само, спр. 15410, арк. 12], можливо тому, що останній доводився племінником Якиму 
Сомку [13, с. 110]. Також очевидно, що зрадником вважався Юрій Хмельницький, який 
через свою «безталанність» мав політичні відносини та військовий союз з ханом. Сам 
хан у описуваний час стояв табором в урочищі «Трьох братів», частина ординців пішла 
під Ніжин та Прилуки. Відомо, що 2 грудня хан відступив від Переяслава [6, спр. 15410, 
арк. 42]. Цікаво те, що коли татари і Ю. Хмельницький з військом були поблизу Переяслава 
та Ніжина, то хан і Юрась наказали татарам «аби черкас не рубали і в полон не брали» 
[Там само, арк. 46].

У названому документі місце зустрічі Юрія Хмельницького та його дядька Якима 
Сомка назване «конец гребли близко Переяславля на Поповце». Назви «гора Попівка», «на 
Поповцях», а також пізніша «Єврейське кладовище» часто зустрічаються у документах та 
картографічних джерелах, різних описах ХVII–XIX ст., однак ніколи не зустрічається назва 
«Татарська гора». Тому хоч і існує висока вірогідність перебування татар на переговорах 
Юрія Хмельницького та Якима Сомка у названому місці у 1661 р., все ж, на нашу думку, 
даний топонім є наслідком міфотворчості другої половини ХХ ст., і виник уже після 
початку створення комплексу Музею просто неба.

Черговий міф, пов’язаний з історією Переяславщини, знову ж таки стосується тих 
буремних часів, які зараз прийнято називати козацькою добою. Головною дійовою особою 
цього міфу є Ілляш Караїмович – достатньо добре відомий діяч, чия діяльність частково 
відображена у історичних джерелах.

З цих джерел відомо, що Ілляш Караїмович був одним з козацьких отаманів, 
військовиком Речі Посполитої, полковником Переяславського полку реєстрових козаків, 
старшим Війська Запорозького реєстрового (1637–1638 рр.). У Літописі Самовидця його 
названо «козаком значним переясловским Іваном Ілляшем … барзо зичливим королеві его 
милости» та «Ілляшем Ормянчиком переясловским» [28].

В окремих сучасних працях, особливо, науково-популярного характеру, 
походження Іляша Караїмовича виводиться з караїмського княжого роду Узунів [29]. 
У подібних публікаціях його прізвище (прізвисько) вважається утвореним за етнічною 
ознакою. Очевидно, що дана традиція, яка веде свій відлік ще з ХІХ ст., була освячена 
публікацією в одному з провідних радянських історичних журналів «Вопросы истории». 
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Мова йде про невелику замітку наукового співробітника Академії наук Литовської РСР 
С. М. Шапшала, що вийшла друком у № 8 цього журналу за 1955 р. [22]. Автор цієї 
публікації С. М. Шапшал був, безумовно, надзвичайно ерудованою людиною, а його життя 
та діяльність заслуговують на спеціальне вивчення і дослідження. Автори присвячених 
йому праць вважають, що детальний виклад його біографії вимагає написання цілої книги 
про нього та його життєві пригоди, й порівнюють його з графом Монте-Крісто [7, с. 208]. 
Разом з тим, його науковий спадок оцінюється неоднозначно. М.Б. Кизилов з цього приводу 
пише: «В тюркологической и особенно караимской среде вплоть до наших дней бытует 
крайне почтительное, если не сказать апологетическое отношение к Шапшалу. На наш 
взгляд, тем не менее, большинство его научных трудов, посвященных истории караимов, 
не выдерживают строгой академической критики» [Там же, с. 209].

Отже, публікація С. Шапшала, що нас цікавить, називається «О пребывании Богдана 
Хмельницкого и его сына Тимофея в Крыму». У ній автор повідомив, що виявив на полях 
венеційського караїмського молитовника 1528 р. запис татарською мовою про перебування 
Тимофія Хмельницького в заложниках у Криму в 1648 р. С. Шапшал, за його словами, 
переклав текст запису із татарської на російську. Оскільки запис невеликий, то наводимо 
цей переклад повністю, як його наводить С. Шапшал у публікації в «Вопросах истории»: 
«После того, как живший около базара в доме Аветик Оглу глава казаков – гетман Богдан 
Ихмелиски (Хмельницкий. – С.Ш.) вернулся к Днепру, его величество Ислам Гирей-хан 
послал к нам через Сююн Агу приказ, чтобы мы содержали в нашей крепости сына его (то 
есть Хмельницкого. – С.Ш.) Темиша в качестве аманата. Когда мы, ударив челом, сказали, 
что не можем принять Темиша, Сююн Ага, рассердившись, сказал: «Вы, не боясь, приказ 
высокосановного хана бросаете на землю и противитесь ему, – так знайте же, что к Балта-
Тиймезу дотронется топор». – Так сказавши, он разгневался и отъехал.

На сердце общины пало великое уныние. Потом старый Эрби вместе с Ходжашем 
и Тохтамышем, сев на коней, догнали у Салачика Сююн Агу и сказали: «Сююн Ага, 
ты ведь знаешь, что мы всегда послушны приказу хана-батюшки, но мы ведь с этими 
казаками канлы (кровная месть. – С.Ш.), и мы боимся, чтобы наша молодежь, сцепившись 
с этим сыном гяура, не произвела кровопролития». После того как они это пояснили, у 
Сююн Аги отлегло на сердце, и гнев его прошел. Он сказал: «Доложу батюшке-хану, 
ждите!»

Три дня и три ночи мы ждали, и с Качи-Сарая его величество через диван-чауша 
послал нам радостную весть: «Если жители крепости питают кровную месть, то пусть 
казак Темиш остается в армянском квартале». Община наша весьма обрадовалась. Старый 
Эрби прочел молитвы всевышнему: хвала (богу), с головы нашей спала великая скорбь и 
жестокое горе. Вражеский же сын – проклятый Темиш остался в доме Аветика. Писано в 
5408 г. (1648 год н. э.)» [22, с. 145].

М.Б. Кизилов, що присвятив даній публікації С. Шапшала спеціальну статтю, 
зазначає: «У любого читателя этого документа мало-мальски знакомого с историей казаков, 
караимов и Крымского ханства, несомненно, сразу должен возникнуть ряд недоуменных 
вопросов, так как содержание данного источника, прямо скажем, не совсем вписывается в 
историческую канву той эпохи» [7, с. 211].

Добре розуміючи сумнівність наведеної у тексті запису інформації, С. М. Шапшал 
також дав у своїй публікації деякі пояснення. Зокрема, він вказав, що Богдан Хмельницький 
разом зі своїми прихильниками під час сутичок у 1648 р. убили гетьмана Ілляша 
Караїмовича. Останній же, на думку С. М. Шапшала, походив з кримського караїмського 
роду Узунів і підтримував стосунки з родичами у Криму, тому хану Іслам Гірею довелося 
з цим рахуватися, хоча спочатку між його урядовцем та караїмською общиною було деяке 
непорозуміння. Пояснивши таким чином ситуацію, описану в опублікованому документі, 
С. М. Шапшал також зазначив, що поблажливе відношення хана Іслам Гірея до відмови 
караїмів прийняти у їх фортецю Кирк-Єр сина Богдана Хмельницького можна пояснити 
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привілейованим становищем мешканців цієї фортеці та небезпекою проявів з їх боку 
кровної помсти по відношенню до Тиміша [22, с. 145–146].

Отже, С. М. Шапшал за допомогою цієї публікації ввів до наукового обігу начебто 
невідомий науці, але дуже цікавий, хоч і невеликий, документ. Хоч наведена у ньому 
інформація частково підтверджується іншими джерелами, найбільш важлива для нас 
її частина (про зв’язок Ілляша Караїмовича з общиною караїмів фортеці Кирк-Єр та їх 
бажання кровної помсти до Богдана Хмельницького і його сина) все ж не витримує критики. 
Це достатньо добре проілюстровано М. Б. Кизиловим. Названий автор вказує, що ціла 
низка моментів видає у цій публікації підробку. Так, абсолютно неможливо, щоб іудейська 
караїмська община могла так рішуче відмовити кримському хану, верховному володарю 
їх країни. Це прямо суперечить віковій практиці реальних історичних взаємовідносин між 
мусульманськими правителями Криму й їх підлеглими-немусульманами [7, с. 211-212].

По-друге, жодне з тисяч джерел про звичаї та обряди караїмів не вказує на наявність 
у них звичаю кровної помсти, якої практично не було навіть у кримських татар, не те що 
в іудеїв-караїмів. Це явна вигадка С. М. Шапшала, яка повністю суперечить усім відомим 
джерелам з релігії та етнографії східноєвропейських караїмів [Там же, с. 212].

Таким чином, минуле Переяславщини містить значну кількість міфологічних 
сюжетів, які часто досі знаходяться у обігу й заважають об’єктивному сприйняттю історії 
нашого краю. Аналіз цих сюжетів, вияснення причин їх появи та побутування є одним з 
важливих завдань дослідників, істориків-краєзнавців.
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Олена Якубенко, Татяна Радієвська
(м. Київ)

ТАМАРА ГРИГОРІВНА МОВША 
І НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Висвітлюється багаторічна праця відомого археолога та музеєзнавця Т.Г. Мовші у Національному 
музеї історії України.

Ключові слова: Т.Г. Мовша, трипільська культура, археологічна експедиція, археологічна колекція, 
музей, експозиція. 

20 квітня 2012 р. виповнилось 90 років від дня народження Тамари Григорівни 
Мовші (1922–2003) – відомого археолога та музеєзнавця (рис. 1). Понад 30 років життя 
(з 1945 по 1977) – років складних, насичених різноманітними подіями, визначними 
відкриттями і здобутками, Тамара Григорівна присвятила Київському республіканському 
історичному музею (тепер Національний музей історії України). А починалось все з 
невеличкого клаптика паперу, на якому кілька рядків акуратного почерку – заяви про 
прийняття на роботу науковим співробітником до музею: 

«Директору Київського Республіканського Історичного Музею 
Від Мовші Т.Г. 

Заява
Прошу прийняти мене на роботу до Історичного музею науковим співробітником. 

Закінчила в 1945 р. історичний факультет Київського Державного Університету.
2/VІІІ – 1945 р.                                      (підпис Т.Г. Мовші)».
Домашня адреса: вул. Борисоглібська 8 кв. 1.»
Резолюція: «Зарахувати на посаду наук. роб. з іспитовим терміном на 1 місяць в 

відділ Докласового суспільства. Директор Николаенко» [25].
Тамара Мовша прийшла до музею молодою дівчиною у 1945 році, по закінченні 

університету. У музейному архіві зберігається коротенька автобіографія, написана нею 
власноруч на невеликому листочку жовтавого паперу:

«Автобіографія.
Народилась 1922 р. в м. Любечі Чернігівської обл. в родині робітника. 1925 р. 

переїхала до Києва, де батько працював слюсарем-мотористом на Суднобудівельному 
заводі ім. т. Сталіна. 1938 р. в 18 київській середній школі була прийнята до лав ВЛКСМ. 
Після закінчення школи в 1939 р. вступила в Київський Державний Університет на 
історичний факультет, де і вчилась до 1941 р. Із-за хвороби матері виїхати не змогла і 
залишилась на окупованій території. До мобілізації в Германію ніде не працювала. В липні 
42 р. змушена була поступити на чорну роботу в І-й затон, на Трухановому острові, де і 
працювала до 1943 р. Батько заарештований німцями і відправлений до концтабору. Після 
звільнення Київа відновила навчання в університеті. Закінчила історичний факультет у 
цьому році, в липні місяці.

2/VІІІ – 1945 р.                                      (підпис Т.Г. Мовші)» [26].
У архівній особовій справі [27, арк. 1] вклеєне фото юної Тамари Мовші (рис. 2). 
Це були тяжкі повоєнні роки. Під музей було надано приміщення будинку колишньої 

художньої школи, збудованої в 1936–1937 роках за проектом архітектора Й.Ю. Каракіса по 
вул. Володимирській, 2 (колишня вул. Короленка), де музей розміщується і нині (рис. 3).

У перші післявоєнні роки колектив музею поповнили молоді наукові кадри – 
колеги Т. Мовші – І. Шовкопляс, Н. Шендрик, Г. Василенко (Шовкопляс), Л. Романюк, 
С. Пиваковська (Кілієвич), О. Ганіна, М. Мелащенко, В. Сидоренко, І. Чудновська, В. Герус 
та інші. На фото 1946 р. – колектив музею на фоні нового приміщення (рис. 4).
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За спогадами Т.Г. Мовші, до повернення музейних колекцій, коли у порожньому 
будинку не було жодного експоната, доводилось вирізати із журналів ілюстрації, щоб 
було на чому «розкривати історичний процес» в екскурсіях. Перед співробітниками музею 
постали нелегкі і відповідальні завдання – розібрати і систематизувати колекції, які 1947 р. 
було повернуто з американської зони окупації Німеччини, а також ті, що були евакуйовані 
до Уфи. Необхідно було також поповнити збірки, і в тому числі археологічну, новими 
предметами та створити нову експозицію. Першу післявоєнну експозицію було відкрито 
для відвідувачів вже в 1948 р. 

З 1 січня 1948 р. Т.Г. Мовшу було переведено на посаду старшого наукового 
співробітника. Працюючи в музеї, Т.Г. Мовша познайомилась з колекціями з досліджень 
трипільських пам’яток кінця XIX ст. – 40-х років XX ст. Серед них матеріали з розкопок 
відомих дослідників В.В. Хвойки, М.Ф. Біляшівського, М.Я. Рудинського, С.С. Гамченка, 
В.П. Петрова, С.С. Магури, В.Є. Козловської, П.П. Курінного, М.О. Макаренка та ін. [2]. 
Тамарою Григорівною разом з іншими науковцями було здійснено величезну роботу з 
упорядкування фондів: атрибуція, систематизація, інвентаризація матеріалів трипільського 
часу, доби каменю та бронзи (рис. 5). Ця велика за обсягом і за науковим значенням праця 
знайшла відображення в кількох реченнях з характеристики від 30.06.1949 р. (за підписом 
директора музею Полешко): «За время работы в музее т. Мовша провела значительную 
работу по инвентаризации фондов. Принимала активное участие в разработке 
экспозиционного плана и в построении экспозиции отдела «Доклассового общества...» 
[28]. За цими рядками стоять десятки тисяч експонатів, розібраних з евакуаційних 
ящиків, атрибутованих за публікаціями, монографіями, каталогами, а потім записаних до 
інвентарних книг та колекційних списків. Рукою Тамари Григорівни написано три з шести 
інвентарних книг відділу «Первісне суспільство», за групою зберігання «а», основний 
фонд (першу інвентарну книгу відділу розпочато 1948 р.). 

З перших же років роботи Тамари Григорівни в музеї назавжди тісно переплелись два 
напрямки її діяльності – Музей та Археологія. Саме в приміщенні музею відбулась зустріч, 
яка визначила подальшу археологічну долю Тамари Григорівни. За спогадами Т.Г. Мовші, в 
1945 р. в експозиційному залі музею завідувач відділу Київської Русі Надія Володимирівна 
Лінка відрекомендувала її Тетяні Сергіївні Пассек, з якою відбулася хвилююча розмова, 
що закінчилась запрошенням взяти участь у розкопках у с. Володимирівка на Південному 
Бузі. І через кілька днів після цієї зустрічі співробітники-археологи відбули в Пороську 
експедицію, залишивши на дверях експозиційного залу оголошення, написане олівцем: 
«Музей зачинено, всі пішли на археологічний фронт» [24, с. 165]. 

Вже наступного (1946 р.) року Тамара Григорівна вперше бере участь в археологічній 
експедиції по дослідженню трипільського поселення Володимирівка. З цього часу вона – 
постійний учасник експедицій під керівництвом Т.С. Пассек, які стали справжньою 
польовою школою, де її учні опановували методику розкопок, вчились бути відданими 
науці, сумлінно ставитись до своїх обов’язків та вміти відстоювати власні наукові інтереси 
та ідеї. Як згадує Тамара Григорівна, «... по суті, Володимирівка взагалі була для мене 
першим досвідом польової роботи. І тут, звісно, було все: і досвід, і набуті навички, і 
помилки» [24, с. 166].

Серед архівної документації музею зберігається характеристика 1952 р., яка 
підсумовує внесок Тамари Григорівни у музейну справу: «Характеристика на заведующего 
отделом Истории Первобытного общества Киевского Государственного исторического 
музея т. Мовшу Тамару Григорьевну. <…>

За время работы в музее провела большую работу по научной обработке коллекций 
отдела, самостоятельно провела в 1952 г. реэкспозицию отдела. Освоила ведение 
экскурсий по отделам Истории «Первобытного общества», «Скифских племен на 
территории Украины», «Киевской Руси». Лекции по этим отделам проводит на высоком 
идейно-теоретическом уровне. 
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В течение ряда лет принимала участие в археологических экспедициях, проводимых 
профессором Пасек Т.С. по изучению памятников Трипольской культуры.  <…> Считаю 
возможным рекомендовать т. Мовшу на должность заведующего отделом Истории 
«Первобытного общества».

Директор Киевского Государственного исторического музея (О. Кричевская)» [29].
З квітня 1952 р. Т.Г. Мовшу було призначено завідувачем відділу «Первісне 

суспільство». Цю посаду Т.Г. Мовша обіймала до серпня 1977 р. (до переводу в Інститут 
археології АН УРСР), і на той час була відповідальною за 160 000 од. зберігання матеріалів 
археології доби каменю-бронзи.

З 1955 року Т.Г. Мовша починає проводити археологічні дослідження самостійно. 
Вона була однією з перших археологів-польовиків музею повоєнного часу. Перша 
досліджена нею пам’ятка – багатошарове поселення Солончени II (1955–1956, 1959 рр.) на 
Дністрі. Розкопки проводились у складі Молдавської експедиції, яку очолювала Т.С. Пассек. 
На одному з фото – хвилюючий момент проводів Тетяною Сергіївною талановитої учениці 
на перші самостійні розкопки (рис. 6). Т.Г. Мовша публікує результати розкопок [10, с. 13]. 
Здобуті знахідки значно поповнили трипільську збірку музею та згодом знайшли своє 
місце у відповідному розділі експозиції. Матеріали з колекції Солончени ІІ брали участь 
у міжнародній археологічній виставці по трипільській культурі в Австрії 1971 р. Чудові 
зразки пластики та посуду з біхромним та поліхромним розписом стали окрасою наукових 
видань [4, с. 488-489; 36]. 

Попри важкі побутові умови, в яких у повоєнний час змушена була проживати 
Т.Г. Мовша, її самовіддана робота у музеї продовжувалась. Наприклад, у звіті про роботу 
за 1963 р. зазначено, що нею проведено 158 екскурсій по експозиції музею, надано 
75 консультацій, прочитано 15 лекцій на тему «Давньоземлеробська трипільська культура», 
зашифровано із занесенням у колекційні списки 700 предметів, визначено 100 предметів 
з групи депаспортизованих, проведено практичні заняття із студентами-археологами, 
надана допомога іншим музеям у створенні експозицій [9, арк. 8]. Крім того, Т.Г. Мовша 
брала участь у складанні музейних путівників (1955 р., 1965 р., 1980 р.), писала наукові 
статті, виступала з доповідями на наукових конференціях, активно продовжувала польові 
археологічні дослідження.

У 1960–1961 роках відбулися розкопки археологічною експедицією ДІМ УРСР, 
очолюваною Т.Г. Мовшею, пізньотрипільського поселення в с. Цвіклівці на Хмельниччині. 
Про результати досліджень Тамара Григорівна доповідає на науковій раді музею, 
археологічній сесії АН СРСР у Москві, ювілейній сесії відділу Первісної археології 
Державного Ермітажу, публікує статті [8, арк. 3; 11, с. 213-222]. Найцікавіші знахідки – 
скарб мідних  прикрас та куляста амфора з антропоморфними ручками поповнили 
експозицію музею. 

З 1960-х років пам’ятки Подністров’я стали в центрі уваги талановитої дослідниці. 
Особливе місце в її польовій біографії займала визначна багатошарова пам’ятка Жванець. 
Різночасові трипільські поселення в урочищах Лиса Гора та Щовб досліджувались 
Трипільською експедицією ДІМ УРСР в 1961–1962, 1967, 1968–1970, 1973–1974 роках. 
Були виявлені унікальні археологічні об’єкти – оборонний вал, рови та гончарний центр. 
Т.Г. Мовша доповідає про розкопки в Жванці на вченій раді музею та Всесоюзній 
археологічній конференції в Тбілісі [16, арк. 10]. Гончарний виробничий комплекс і на 
сьогодні є найбільшим з відомих трипільських центрів керамічного виробництва. На думку 
Т.Г. Мовші, винайдення подібних двоярусних горнів та освоєння складної техніки випалу 
свідчить про виділення керамічного виробництва в окрему ремісничу галузь [12; 13; 17, 
арк. 17]. 

Відкриття у Жванці стали справжніми науковими сенсаціями. «Вони докорінно 
змінюють існуючі уявлення про рівень розвитку племен трипільської культури і 
встановлюють пріоритет вітчизняної науки» – зазначає Т.Г. Мовша в одному з музейних 
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звітів [17, арк. 16]. Матеріали з різночасових жванецьких пам’яток увійшли до археологічної 
збірки музею і були представлені в експозиції (рис. 7).

1971 року вийшов перший том тритомного видання «Археологія Української РСР», 
до якого Тамара Григорівна, вже як визнаний фахівець у вивченні Трипілля, написала 
розділи «Середній етап трипільської культури» та «Пам’ятки типу Коломийщина I» [14; 
15].

З 1973 р. розпочався капітальний ремонт музею, який тривав кілька років (1973–
1977). Одним із завдань відділу «Первісне суспільство», на якому в цей час акцентує 
увагу Т.Г. Мовша, стала «охорона колекцій під час ремонту» [17, арк. 7]. Діюча на той 
час експозиція була демонтована, матеріали кожної теми упаковані в ящики за групою 
матеріалів (кераміка, камінь, кістка, метал). Речові та ілюстративні матеріали були 
переміщені у фондове приміщення, двічі на рік здійснювався профілактичний огляд 
експонатів. 

У 1974 р., під час капітального ремонту, у підвалах музею було віднайдено кілька 
ящиків з кремінними знаряддями, у яких Т.Г. Мовша впізнала матеріали Кирилівської 
стоянки. Колекція, за винятком орнаментованих бивнів, вважалась втраченою після 
II світової війни [37, с. 103-104]. Зусиллями Т.Г. Мовші фактично депаспортизовані 
матеріали колекції за старими номерами інвентарної книги В. Хвойки та публікацією 
П. Борисковського були повернуті для науки (к.і.н. М.І. Гладких здійснив наукове 
визначення крем’яного комплексу). Так само було відновлено до наукового життя 
орнаментовану лопатку мамонта з Городка на Волині [1, с. 79-80; 34, c. 101]. Ці матеріали 
увійшли до нової експозиції, створенню якої передувала значна підготовча робота. 

За час роботи в музеї Тамара Григорівна брала участь у побудові та вдосконаленні 
кількох експозицій. Наприклад, «первісна» експозиція доби каменю-бронзи, яку ще пам’ятає 
одна з авторів (О. Якубенко), у 1960-і роки містилася у кутовій залі лівого крила І поверху. 
Дві протилежні стіни прикрашали великі картини художника І. Їжакевича на «доісторичну» 
тематику («Кирилівська стоянка» та «Рада роду» – у співавторстві з Ф. Коновалюком). 
Перед ними, відповідно, були розміщені скульптури роботи І. Гончара, що зображували 
неандертальця та трипільську жінку за обробітком ґрунту (рис. 8; 9). Нині ці скульптури 
експонуються у Археологічному музеї НІЕЗ «Переяслав». Експонати розміщувались у 
дерев’яних засклених вітринах-шафах, на скляних полицях. У перших вітринах – схема 
походження людини, муляжі черепів «предків», а також  палеолітичні знаряддя з кременю, 
кістки та фауністичні матеріали, у тому числі й кістки мамонта (рис. 10). У вітрині, 
присвяченій новому кам’яному, віку ми бачимо вже й посуд – з каменю та керамічний, 
а також шліфувальний камінь з о. Лоханського, шліфовані кам’яні макролітичні знаряддя 
(рис. 11). А серед «трипільських» вітрин мідної доби, крім матеріалів з колекції В. Хвойки 
(рис. 12), вже спостерігаємо і знахідки з власних розкопок Т.Г. Мовші у Жванці, Цвіклівцях. 
Текстові пояснення, підписи під експонатами, малюнки, карти, схеми, а також муляжі й 
діорами доповнювали археологічні матеріали. Коротка характеристика цих експозицій 
відтворена в путівниках музею [6, с. 8-17; 7, c. 5-13; 33, c. 10-14]. 

Більш детально ми зупинимось на характеристиці останньої експозиції, над 
підготовкою та створенням якої працювала Т.Г. Мовша. Тамара Григорівна прагнула 
побудувати академічну експозицію, яка б відтворювала історію найдавнішого населення 
на території України за хронологічним принципом (за загальноприйнятою археологічною 
періодизацією на той час) із збереженням комплексів пам’яток. У 1974 р. нею була 
підготовлена тематична структура та тематико-експозиційний план розділу експозиції 
«Первісне суспільство» [35]. В ІА НАНУ попередньо були відібрані та отримані експонати 
для розкриття тем «Ранній палеоліт» (ранньопалеолітичні артефакти із Франції, що 
експонувалися раніше, було вирішено замінити на вітчизняні: Круглик, Антонівка, 
Заскальна (рис. 13), «Неолітичні могильники» (до матеріалів з Надпоріжжя додався 
Лисогірський могильник).
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На відміну від попередніх експозицій, які займали тільки один зал, новостворена, за 
пропозицією Тамари Григорівни, розмістилась у двох залах. Тема «Кам’яний вік» першого 
розділу експозиції була виділена окремо. До речі, саме ця частина експозиції і на сьогодні 
відкрита для відвідувачів. Не дивлячись на тривалий час існування і швидкий темп змін 
джерельної бази і теоретичного переосмислення окремих періодів кам’яної доби, вона 
викликає інтерес у відвідувачів і науковців.

У 1976 р. була здійснена робота з художниками – викладка експонатів для монтажних 
листів, які зберігаються серед архівної документації відділу археологічних фондів. Також 
були підготовлені тексти, анотації, етикетаж, ілюстративний матеріал та карти [18, арк. 11]. 
Щодо текстів, то за ідеологічними вимогами того часу, верхній лівий кут мало не кожної 
вітрини мав займати так званий «провідний текст» – цитати з творів класиків марксизму-
ленінізму або рішень КПРС. До того ж, треба було їх вишукувати – підходящі за змістом 
тем або вітрин, а потім затверджувати в «інстанціях».

Матеріали розділу «Первісне суспільство» характеризували досить значний проміжок 
часу – від раннього палеоліту до доби бронзи. На археологічних експонатах у залі № 1 
було розкрито процес становлення людини, розселення її на теренах сучасної України в 
добу каменю. Артефакти розповідали про життя, господарську діяльність, духовну культуру 
стародавнього населення (рис. 14). 

Матеріали наступного залу висвітлювали історію племен мідно-бронзової доби, 
які населяли територію сучасної степової та лісостепової України. Провідне місце 
було відведено знахідкам трипільської культури, в тому числі і з розкопок Т.Г. Мовші – 
Солончени, Жванець, Цвіклівці. Серед них – експонати, які і на сьогодні є окрасою 
археологічної збірки (рис. 15; 16). 

Остання експозиція, що була відкрита для відвідувачів у грудні 1977 р., за словами 
Тамари Григорівни, була її своєрідною «лебединою піснею» роботи в музеї. 

У результаті польових археологічних досліджень, проведених Т.Г. Мовшею, 
трипільська колекція музею поповнилась більше, ніж на 17 тис. предметів. Вони 
стали складовою частиною археологічної збірки НМІУ, багато років демонструвалися 
на виставці «Дивосвіт Трипілля» (141 одиниця зберігання, що складало третину всіх 
матеріалів виставки). Музейні предмети з розкопок Т.Г. Мовші брали участь у кількох 
закордонних виставках: у Франції (м. Париж, 2005) – «Україна – світові», присвяченій 
60-річчю ЮНЕСКО, із 15 трипільських – 3 од. з колекцій Т.Г. Мовші; у Італії (м. Тренто, 
2007) – «Золото вершників степів. Колекції музеїв України» із 23 – 3 од. [39, p. 64, 67]; у 
Канаді  (м. Торонто, 2008–2009) – «Стародавня Україна: загадки трипільської культури» із 
60 трипільських експонатів НМІУ – 17 [38]. На виставці у «Мистецькому Арсеналі» (Київ, 
2009) «Основні віхи історії української пластики», або «De profundis» із 16 представлених 
музеєм експонатів – 5 із колекцій Т.Г. Мовші. Це найбільш атрактивні предмети з пам’яток 
Солончени ІІ, Цвіклівці, Жванець, Сушківка, Оселівка.

Згадані експонати достойно репрезентують археологічну збірку у альбомах та 
буклетах НМІУ [3; 5; 30; 31; 32]. Науковий доробок Т.Г. Мовші становить понад 150 
друкованих праць, з них значна частина була написана за роки роботи в музеї. У 1975 р. 
Тамара Григорівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропоморфна пластика 
Трипілля (реалістичний стиль)» [19].

Як людина творча, Тамара Григорівна активно проявила себе і на ниві громадської 
роботи. Вона багато років очолювала секцію археології Товариства охорони пам’яток 
Київської області. У 1970 р. за плідну науково-культурну роботу Т.Г. Мовша нагороджена 
значком «За відмінну роботу» Міністерства культури СРСР.

У 1977 р. Т.Г. Мовша переходить до Інституту археології АН УРСР, де продовжує 
свою наукову та експедиційну діяльність. Але і надалі вона не поривала зв’язку з музеєм, 
залишалась небайдужою до музейного життя: брала участь в музейних конференціях 
(рис. 17) та виданнях [22; 23], надавала консультації співробітникам, допомагала порадами, 
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передавала матеріали з розкопок. Автори вважають себе учнями Тамари Григорівни, були 
постійними учасниками археологічних експедицій під її керівництвом, мають наукові праці 
у співавторстві з нею [20; 21]. Матеріали з досліджених Т.Г. Мовшею пам’яток увійшли 
до золотого фонду трипіллязнавства, до її спадщини буде звертатись ще не одне покоління 
археологів, а наукові погляди стануть предметом спеціальних досліджень.
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  Рис. 1. Т.Г. Мовша, 1970-і роки.                        Рис. 2. Т.Г. Мовша, 1945 р.

Рис. 3. Будинок Київського історичного музею.
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Рис. 4. Колектив музею, 1946 р. Т.Г. Мовша – друга ліворуч, у другому ряду.

Рис. 5. Колектив співробітників в інтер’єрі музею, 1960-і роки. 
Т.Г. Мовша –  сидить друга праворуч.
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Рис. 6. Проводи Т.Мовші на розкопки в Солончени, 1955 р. 
Т.С. Пассек і Т.Г. Мовша – в центрі.

Рис. 7. Експозиція (1960-і рр.). Вітрина з матеріалами з поселень Цвіклівці та Жванець.
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Рис. 8. Експозиція (1960-і рр.). Інтер’єр зали зі скульптурою неандертальця.

Рис. 9. Експозиція (1960-і рр.). Інтер’єр зали зі скульптурою трипільської жінки.
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Рис. 10. Експозиція (1960-і рр.). Вітрина зі схемою походження людини.

Рис. 11. Експозиція (1960-і рр.). Частина інтер’єру з неолітичною тематикою.
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Рис. 12. Експозиція (1960-і рр.) Вітрина з матеріалами з розкопок В.В. Хвойки.

Рис. 13. Експозиція, 1977 р. Зала «Доба каменю», 
вітрина з ранньопалеолітичними матеріалами.
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Рис. 14. Експозиція, 1977 р. Інтер’єр зали «Доба каменю».

Рис. 15. Експозиція, 1977 р. Інтер’єр зали «Доба міді-бронзи».
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Рис. 16. Експозиція, 1977 р. Вітрина з матеріалами з поселення Солончени II.

Рис. 17. Т.Г. Мовша серед учасників ювілейної конференції музею (друга ліворуч).
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ДО ВІДОМА ДОПИСУВАЧІВ ЗБІРНИКА «ПЕРЕЯСЛАВІКА. 
ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-

ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»»

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у режимі doc версії word 1997–2007 рр. 
та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Назви файлів 
(латиницею) мають відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 
12 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором.
1. Стаття має містити такі положення:
-        постановка наукової проблеми у загальному та її значення;
-        історіографія питання, аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми;
-        мета і завдання статті;
-        виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
-        висновки та перспективи подальшого дослідження.
2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), праворуч – ім’я 
та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12), під ним у дужках місто. У наступному 
рядку, по центру – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через 
один рядок потрібно подати курсивом анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів 
чи словосполучень) українською, кегль 12, (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – 
основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література; через рядок 
після цього – анотація статті російською та англійською мовами ідентична українській, разом 
із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом  теми та ключових слів.
3. Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 
1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 2,5 см, 
праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається створення 
абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску. Обов’язкове розрізнення знаків 
дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» («текст»). Виділення 
фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
4. Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], де 
1 – номер джерела за списком використаних джерел, 4 – сторінка, на кілька джерел – [4, с. 55; 
10, с. 15]. Посилання на архівні джерела – [5, арк. 10, 11зв].
5. Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія збірника 
залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення 
більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, 
конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені 
рукописи авторам не повертаються.
6. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також 
правильність перекладу несе автор статті.
Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська, 
англійська).
Матеріали, які публікуються у збірнику, віддзеркалюють погляди авторів, які не завжди можуть 
збігатися з позицією редакційної колегії.
7. Джерела та література подаються після основного тексту у кінці статті в алфавітному 
порядку. Оформлювати бібліографію слід згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р., не 
припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури. 
8. До статті на окремому аркуші додається інформація про автора (українською, 
російською чи англійською мовами): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, місце 
роботи, посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий 
телефон.
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