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М.І. Сікорський, фото 1970-і рр.

«Музеї – моє життя…»
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МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«НАУКОВІ СТУДІЇ М. І. СІКОРСЬКОГО», 

ПРИСВЯЧЕНА 90-річчю З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. І. СІКОРСЬКОГО
(10-12 жовтня 2013 р., Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»)

10-12 жовтня 2013 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 
відбулася Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії М. І. Сікорського», 
присвячена 90-річчю з дня народження Михайла Івановича Сікорського (14.10.1923 – 
27.09.2011 рр.) – видатного музеєзнавця, краєзнавця, пам’яткоохоронця, громадського діяча, 
фундатора унікального музейного комплексу – Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав».

М. І. Сікорський зробив значний внесок у вивчення історії та культури Переяславського 
краю. Його діяльність у сфері музеєзнавства, краєзнавства, охорони пам’яток сприяла появі 
численних музеїв на Київщині й популяризації української історії та культури. 

Для обговорення на конференції були запропоновані напрямки:
1. Історія Переяславського краю з найдавніших часів до сьогодення. Історіографія

історичних та краєзнавчих досліджень Переяславщини. Визначні постаті Переяславщини та їх роль 
у вітчизняній і світовій історії.

2. Внесок М. І. Сікорського в розвиток музейної справи України. Засновники нових музеїв
в Україні. Фундатори музейних колекцій.

3. Проблеми музеєзнавства та стан розвитку музейної справи в Україні.
4. Матеріальна, нематеріальна та духовна культура українського народу. Історико-

етнографічне вивчення культури та етнічної історії українського народу на Переяславщині.
5. Актуальні питання охорони, збереження та використання пам’яток і об’єктів культурної

спадщини: стан, проблеми та перспективи. Досвід та практика реставрації, консервації, реабілітації 
та музеєфікації пам’яток і об’єктів культурної спадщини.

6. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
7. Історія археологічних досліджень на Переяславщині. Новітні археологічні дослідження

Середнього Подніпров’я. Археологічні матеріали в музейних зібраннях.
Запропонована тематика зацікавила широке коло науковців. У роботі конференції взяли 

участь музейні працівники, вчені провідних наукових установ України, освітяни, аспіранти, 
магістранти (всього 108 учасників). Серед них: член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 
18 кандидатів історичних наук, 5 кандидатів філософських наук, 1 кандидат мистецтвознавства, 
1 докторант. На заході були представлені такі потужні науково-дослідні й науково-освітні 
заклади України як Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої 
історії, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди», Національний заповідник «Замки Тернопілля», 
Національний історико-культурний заповідник «Софія Київська», Державний історико-
архітектурний заповідник у м. Бережани Тернопільської обл., Національний музей народної 
архітектури та побуту України, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Національний історико-
культурний заповідник «Чигирин», Інститут управління та права Запорізького національного 
технічного університету, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Інститут 
керамології відділення Інституту народознавства НАН України, Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Музей історії Десятинної церкви, Національний 
педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Центр пам’яткознавства НАН України й 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Музей гетьманства, спалеоклуб 
«Кристал» (м. Тернопіль), Іванківський районний краєзнавчий музей. На конференції були 
присутні слухачі з Яготинського державного історичного музею та Соснівського краєзнавчого 
музею Переяслав-Хмельницького району Київської області. 

До програми наукового зібрання включені дослідження музейників Російської Федерації 
(Музей народного дерев’яного зодчества «Вітославліци» м. Великий Новгород»), республіки 
Білорусь (Білоруський державний музей народної архітектури та побуту), Литви (Тракайський 
історичний музей).
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На пленарному засіданні було озвучено вітальний лист голови Національної спілки 
краєзнавців, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, заступника 
директора Інституту історії України НАН України О. П. Реєнта. 

Заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей 
Міністерства культури України В. В. Вечерський та генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» 
П. О. Довгошия побажали учасникам конференції плідної роботи, наукових дискусій, нових 
відкриттів та збагачення цікавими ідеями й відкриттями.

Відкрив роботу конференції доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України 
В. Д. Баран. На пленарному засіданні також виступили Н. І. Булаєвська, С. В. Верговський, 
Л. Г. Орел, Я. О. Потапенко, Є. В. Букет, Ю. В. Авраменко, Ю. С. Фігурний. 

У ході роботи конференції були продемонстровані тематичні фотовиставки: «Храми 
Переяславщини: минуле й сьогодення», «Краса й гордість українського села», відбулася презентація 
колективної монографії «Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу», 
присвяченої 90-річчю з дня народження патріарха музейної справи М. І. Сікорського.

Учасники форуму відвідали могилу М. І. Сікорського, меморіальну кімнату 
М. І. Сікорського, ознайомилися з фотовиставкою «Михайло Сікорський. Літопис життя…».

11 жовтня відбулися секційні засідання. На заключному пленарному засіданні були 
підведені підсумки роботи конференції. Рекомендовано: провести чергову конференцію, підняти 
клопотання про присвоєння Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 
імені М. І. Сікорського, створення Меморіального музею М. І. Сікорського, продовження збору 
спогадів про творця Заповідника, встановлення до 50-річчя Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини меморіальної дошки засновнику першого в Україні скансена – 
М. І. Сікорському.

Від упорядників 
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УДК 394.014
Людмила Абашіна

(Чигирин)

ГРАФІТІ ЗАМКОВОЇ ГОРИ

Стаття присвячена такому явищу як графіті, що має місце на території пам’ятки національного 
значення Замкова гора (м. Чигирин) у кам’яному кар’єрі.

Ключові слова: пам’ятка, об’єкт культурної спадщини, графіті, Замкова гора.

Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» займає площу 244 га. На цій 
території знаходиться 29 об’єктів культурної спадщини [3]. П’ять з них – національного значення, 
24 – місцевого, 12 пам’яток знаходяться в Чигирині. Всі без винятку використовуються як 
екскурсійні об’єкти. 

Замкова гора – комплексна пам’ятка ландшафту, історії, архітектури, на якій зосереджено 
ще 8 об’єктів культурної спадщини, це:

 – монумент в ознаменування боротьби українського народу під проводом 
Б. Хмельницького;

 – сходи з підпірною стінкою;
 – пам’ятний знак на честь героїв битв з польсько-шляхетськими та турецькими 

загарбниками;
 – братська могила воїнів, які загинули при визволенні м. Чигирина, 1943–1944 рр.;
 – пам’ятний знак «Кобзар»;
 – фортеця (бастіон Дорошенка);
 – підземна споруда;
 – пам’ятний знак на честь перебування Т.Г. Шевченка в Чигирині у 1843, 1845 рр.
Здолавши 214 сходинок, обійшовши і розвідавши різні куточки гори, у людей, чомусь, дуже 

часто виникає бажання розповісти всім, що вони тут були. Залишити згадку про себе намагаються 
на відкритому камінні-пісковику, що легко обробляється.

У науковому обігу такі написи називають графіті. Слово це походить від італійського 
«graffi care» – дряпати (дослівно – «надряпані»). Спочатку так називали одну з технік настінного 
малярства. Пізніше, цим словом скористалися археологи, використовуючи його як загальний 
термін на означення всіх видів випадкових написів і малюнків на стінах будинків. Нині це поняття 
розширило свої межі – під «графіті» розуміють будь-які неофіційні публічні тексти, разом із 
сучасними [2].

У «Словнику простих форм» Вальтера Коха є ще одне визначення графіті – «випадкові, тобто 
небажані і неофіційні написи і знаки в громадських місцях разом із громадськими вбиральнями, 
рекламними оголошеннями й дорожніми знаками…, пам’ятниками, стінами будинків… Написами 
можуть бути малюнки, символи, поодинокі слова й імена, фрази, речення, діалоги.

Для написання графіті використовують будь-які інструменти, що залишають слід на 
поверхні: крейда, олівець, ручка, маркер…, ніж, палиця».

Розрізняють дві групи графіті за характером маніфестації, яку вони містять:
1. Графіті, що маніфестують групові цінності.
2. Графіті, що маніфестують індивідуальні цінності і таким чином ідентифікують умовного 

автора, як носія особистісних характеристик, як індивіда [1].
Щоб ідентифікувати графіті Замкової гори спустимося від пам’ятника Б. Хмельницькому в 

кар’єр і пройдемо понад камінням, яке облюбували райтери*, визначимо хто ж частіше за все хотів 
використати графіті як засіб самовираження, якими інструментами користувалися.

Оглянувши кам’яні брили підсумовуємо: частина написів, що зроблені на північних сторонах 
каміння вкриті мохом, написи зроблені крейдою змиваються дощами, дуже добре читаються написи 
зроблені шляхом видряпування і таких чимало, є й такі, що зроблені фарбою.

Зауважу, що більше зусиль на написи витрачали ті, хто писав у 20–70-х рр. ХХ століття, 
у сучасних художників часу на мистецтво менше, тому і пишуть вони фарбами, крейдою, 
маркером.

* Райтери – графіті-художники
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Щодо датування графіті, то одне знайдено з вказівкою 1913 року, поруч прізвище – 
М.И. Макаренко, кілька зроблено в 1927–28 роках, прослідковується 1944, 1947, 1949 рр., піком 
появи так званих «ніків» – стали 1950–1970 рр. 

За характером маніфестації ми маємо два графіті, що висловлюють групові цінності, 
а саме: «За вільну Україну» та «Чигрин та Одеса разом». Всі інші написи представляють 
індивідуальні цінності.

При систематизації і підрахунку записів виявили:
 – 35 записів прізвищ відвідувачів, іноді з датуванням, коли це було зроблено. Наприклад: 

Е. Рвачов 1928 р., Уханенко 1947, Чабанѣнко, Радзевил В.К. 
До речі, прізвище Рвачев було надряпане кимось із родини Рвачевих. У сім’ї Логвина Рвачева 

зростало 5 дітей, 3 – стали професорами, докторами фізико-математичних наук, а прізвище Чабаненко 
написане з використанням літери ѣ, припускаємо, що це перший автограф відомого актора, режисера, 
заслуженого діяча мистецтв УРСР Чабаненка Івана Івановича, 1900 року народження;

 – 20 записів абревіатур прізвищ, імен, по-батькові з датуванням. Наприклад: Б. В. 71, 
П. К., 1927 РАР, К. А. И. 20. ІІІ. 71;

 – 28 записів жіночих імен – Надя, Іра, Віка, Лєра…;
 – 10 записів чоловічих імен – Ваня, Вітя, Рома…;
 – 10 записів імен закоханих пар – Маша+Гена 7/9-47, Таня+Вова;
 – 8 записів із вказівкою лише року – 1928, 1946, 1958…
Крім цього, є два освідчення в коханні: автор одного – хлопець: «Лєна, я тебя люблю», 

іншого – дівчина: «Я тебя люблю, котя». Перше написано білою фарбою, друге – лаком для нігтів. 
Хтось освідчився і без вказівки імен – синьою фарбою зроблено напис англійською – «LOVE».

19 березня 1976 р. рішенням Черкаського обласного виконавчого комітету Замкову гору 
було визнано як пам’ятку ландшафту, історії, архітектури та містобудування місцевого значення [4]. 
Можливо, це зупинило багатьох охочих писати на каменях, написів з середини ХХ ст. стало менше.

З 1995 року, з метою забезпечення правопорядку, на горі почав працювати наряд міліції. На 
сьогоднішній день НІКЗ «Чигирин» користується послугами Державної служби охорони. Одним із 
завдань наряду охорони, що цілодобово працює на горі, є підтримання правопорядку та запобігання 
появі написів на камінні. Обстежуючи кар’єр виявили 1 запис 2012 року – «ШК № 10 9-Б м. Сміла 
2012» та один 2013 року – «Маша+Таня+Вадім+Ксюша 2013».

Минулого року, а саме 10 жовтня 2012 р. згідно Постанови № 929 Кабінету Міністрів 
України Замкова гора набула статусу пам’ятки національного значення [5]. Основним завданням 
заповідника залишається захист, збереження, належне утримання, відповідне використання пам’ятки 
згідно Закону України про охорону культурної спадщини.

Здавалося б, написи на камінні не шкодять пам’ятці, але з іншого боку, вони її і не 
прикрашають. Лише в 2012 році гору відвідало близько 20 000 туристів, не рахуючи місцевого 
населення. Якщо кожен буде залишати свій «нік» на камінні, то, умовно кажучи, не вистачить 
площі для всіх бажаючих індивідуумів заявити про себе світу, та й чи варто, адже є безліч інших 
способів проявити себе.
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УДК 94(477.41) «634» 
Валентина Білоусько 

(Переяслав-Хмельницький)

ТРИПІЛЬСЬКІ ПАМ’ЯТКИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті висвітлюється історія досліджень трипільських пам’яток на Переяславському 
Лівобережжі. Подається інформація про археологічні розкопки та унікальні знахідки на Переяславщині.

Ключові слова: трипільська культура, археологічні розкопки, розвідкові обстеження, трипільські 
пам’ятки Потрубіжжя, Переяславське Лівобережжя.

Носії трипільської археологічної культури, що існували на території України у VІ–ІІІ тис. 
до н. е., розселилися від Прута та Дністра до Лівобережжя Дніпра. Побутуючи на величезній 
території та у різних природно-кліматичних регіонах, у споріднених за походженням племен, 
з’являються відмінності у проявах матеріальної та духовної культури. Це дало можливість 
дослідникам виділити локальні і хронологічні групи. Цікавим для вивчення у цьому відношенні є 
регіон Середнього Подніпров’я. 

До крайнього східного ареалу поширення трипільських племен відносяться пам’ятки 
Переяславського Лівобережжя. Їх дослідження та вивчення дозволять прослідкувати історичне 
місце і долю трипільської спільності.

Перші знахідки трипільських старожитностей на лівому березі Дніпра були виявлені ще 
першовідкривачем культури Вікентієм Хвойкою у 1912 р. у с. Бортничі. Ним було досліджено три 
овальні землянки із заглибленими вогнищами [1, с. 65].

У 1913 р. В.М. Щербаківським відкрито поселення у межиріччі річок Недри та Трубежа 
поблизу с. Лукаші (нині Баришівський р-н Київської обл.), яке нині географічно є найбільш 
східним поселенням трипільської культури [6, с. 304]. Дослідник визначив план поселення та 
розкопав залишки 9 наземних жител. Згодом пам’ятка стала епонімною – вона дала назву окремому 
лукашівському локальному варіанту культури [7, с. 306].

У 30–40-х рр. ХХ ст. польові дослідження трипільських поселень в основному були 
зосереджені на Подністров’ї та Побужжі. Пам’ятки Лівобережжя Київського Подніпров’я 
привертають увагу дослідників вже у післявоєнні роки. У цей період експедицією Інституту 
археології АН УРСР «Великий Київ» були відкриті і обстежені могильники софіївського типу з 
обрядом тілоспалення. Вперше такий могильник був відкритий у 1947 р. І.М. Самойловським біля 
с. Софіївка Бориспільського р-ну [20]. У 1948 та 1963 рр. він досліджувався Ю.М. Захаруком та 
В.О. Круцом [13; 16]. Два могильники подібного типу були відкриті у 1950 р. біля с. Червоний 
Хутір, досліджених В.М. Даниленком і М.Л. Макаревичем [12] та біля с. Чернин, дослідженого 
В.І. Канівцем [14].

У зв’язку з відкриттям і дослідженням вище згаданих могильників постало питання 
про існування в Подніпров’ї нової групи пізньотрипільських пам’яток. З метою встановлення 
проміжної ланки між пам’ятками типу Коломийщина І та софіївськими у 1960-х рр. Ю.М. Захарук 
та В.А. Круц у складі експедиції «Славутич» Інституту археології АН УРСР здійснили вивчення 
пам’яток трипільської культури Київського Подніпров’я. Подальші розкопки В.О. Круцом поселень 
біля с. Чапаївка (1966–1968, 1970–1972 рр.) та багатошарового поселення біля с. Козаровичі 
(1966, 1968–1972 рр.) дозволили виділити у Київському Подніпров’ї ще одну хронологічну 
групу пам’яток – чапаївську, яка є проміжною ланкою між пам’ятками типу Коломийщина 
І та Лукашівськими. Ця ланка відображає певний хронологічний етап Коломийщина ІІ – 
Коломийщина І – Чапаївка – Лукаші – Софіївка І [16].

Початком вивчення трипільських старожитностей Переяславщини (у межах сучасного 
Переяслав-Хмельницького району) стали дослідження А.П. Савчуком у 1960-х рр. багатошарової 
пам’ятки поблизу с. Козинці в ур. Загай (рис. 1) та Є.В. Максимова і В.О. Круца у складі 
експедиції «Славутич» 1969 р. поселення поблизу х. Комуна. Під час невеликих розвідкових 
розкопок останніх досліджено залишки наземного житла, зібрана колекція кераміки, виявлена 
антропоморфна скульптурка [15]. А.П. Савчуком на поселенні Загай було зібрано значну колекцію 
трипільської кераміки, уламків пластики, пряслиць та інших знахідок (зернотерок, крем’яних 
вкладнів до серпів, розтиральників, тощо [19, с. 68]. Нині ця пам’ятка затоплена Канівським 
водосховищем.
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Планомірні обстеження та дослідження трипільських пам’яток Лівобережної Київщини 
запроваджує археологічна експедиція Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника (нині НІЕЗ «Переяслав») на чолі з Г.М. Бузян. Головним завданням експедиції 
стало створення максимально повної карти археологічних пам’яток регіону. У польових роботах 
по дослідженню трипільських пам’яток у різний час працювали Г.М. Бузян, М.Т. Товкайло, 
М.М. Буйлук, Д.А. Тетеря, М.В. Роздобудько, О.В. Костюк, О.В. Юрченко, О.В. та О.В. Колибенки. 
Внаслідок суцільної розвідки в межиріччі Трубежу та Супою і давньої долини Дніпра у 1988–
1992 рр. було відкрито три нових поселення трипільської культури та обстежено відкрите 
В.О. Круцом поселення біля х. Комуна.

Одна з нововідкритих пам’яток знаходиться на північ від околиці міста Переяслава-
Хмельницького, мікрорайон Підварки, в урочищі Ялова долина. Площа поселення складає близько 
4,5 га. Культурний шар слабо насичений, залишків наземних жител не було виявлено, планування 
поселення не вдалось встановити. Зібрані з поверхні старожитності складають кухонну, мальовану 
кераміку та крем’яні знаряддя [11, с. 2].

Інше поселення знаходиться на північ від с. Веселе Переяслав-Хмельницького р-ну на краю 
піщаного кар’єру, який зруйнував південну частину пам’ятки. (Рис. 2). На ньому виявлені рештки 
наземних об’єктів, що формують частину великого кола. Планування поселення, можливо, може 
бути круговим. Колекцію керамічного матеріалу складає мальований, орнаментований врізними 
лініями та наколами і неорнаментований посуд. Серед знахідок фрагменти антропоморфної 
пластики, в тому числі, і реалістичної [5, с. 2–4].

Ще одне нове трипільське поселення було виявлене, розвідками експедиції Заповідника 
у 1988 р., на околиці с. Циблі Переяслав-Хмельницького району в ур. Узвіз. (Рис. 3). У ході 
проведених робіт обстежено територію пам’ятки, зафіксовано її розміри, які складали близько 
3 га. У закладених шурфах зібрано колекцію кераміки, більшість якої – посуд орнаментований 
мінеральними фарбами [11, с. 2].

У 1995–1996 рр. з метою досліджень різночасових пам’яток у районі с. Циблі була 
організована Лівобережно-Дніпровська слов’яно-руська експедиція Інституту археології НАН 
України під керівництвом О.В. Сухобокова за участі науковців Переяслав-Хмельницького історико-
культурного заповідника. На трипільському поселенні були проведені стаціонарні розкопки, 
внаслідок яких вивчено рештки наземного житла. Зібрано колекцію кухонного та столового посуду, 
два кам’яні розтиральники, велике глиняне рибальське грузило [2, с. 16–17].

Проведені під час цих розкопок геофізичні дослідження Г.М. Вайнером, не виявили 
нових більш-менш збережених наземних об’єктів. Це разом з результатами розкопок вказує на 
значне пошкодження культурного шару на всій площі пам’ятки, яке було спричинене пізнішою 
життєдіяльністю черняхівської та давньоруської епох. Вона настільки суттєва, що рештки 
наземних будівель з обпаленою обмазкою практично не збереглися в достатньо виразному вигляді 
[10, с. 121].

Під час охоронних досліджень Канівського узбережжя у 1997–1998 рр. М.В. Роздобудьком 
виявлено ряд пунктів із окремими знахідками трипільських матеріалів. Кілька з них знаходяться 
поблизу с. Циблі в ур. Гать 1, Біле озеро 1, Циблі-Церква та поблизу с. Стов’яги в ур. Горіле 
[17, с. 138–139]. На жодній із пам’яток не було виявлено слідів від наземних жител, так званих 
«площадок». Серед знахідок переважає кераміка софіївського типу, яка походить із розмивів водами 
Канівського водосховища культурного шару та розмиву могильників [18, с. 102].

У 1999 р. переяславськими археологами відкрите ще одне поселення трипільської культури 
у с. Гребля, неподалік Переяслава. Воно знаходиться на північно-східній околиці села, займає 
ділянку плато правого берега р. Трубіж. Площа поселення охоплює близько 6 га [8, с. 74–75].

З усіх означених вище пам’яток на сьогодні найповніше досліджене поселення біля хутора 
Комуна в ур. Крутуха-Жолоб. Виявлені на пам’ятці археологічні об’єкти відносно добре збереглися. 
Це дозволило археологічній експедиції Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника на чолі з Г.М. Бузян здійснити успішні дослідження решток кількох наземних жител-
«площадок» та численних заглиблених обєктів. Планомірні розкопки цього пізньотрипільського 
поселення розпочалися у 1994 р.

Дана пам’ятка знаходиться на південний схід від хутора Комуна на краю плато лесової 
тераси лівого берега Дніпра в усті давнього водотоку «Жолоб». Площа поселення – близько 
10 га. Протягом семи польових сезонів (1994–2000 рр.) було досліджено п’ять наземних жител, 
напівземлянку та шість господарчих ям. (Рис. 4). На поселенні виділено два хронологічних 
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горизонти. Його планування остаточно не визначено, певно, житла були розташовані двома-трьома 
рядами вздовж краю тераси [9, с. 290].

Відкриті на поселенні житла мають малі та середні розміри, частина з яких є двокамерними. 
За конструктивними особливостями вони подібні до жител з коломийщинських пам’яток [4, c. 41]. 
Під час розкопок вивчено деталі інтер’єру: рештки череней печей, лежанки біля печі, робочі 
вимостки та підвищення. (Рис. 5).

Колекція зібраних артефактів складається з цілих керамічних посудин та численних 
їх фрагментів, антропоморфної пластики, глиняних грузил-відтяжок до ткацьких верстатів, 
крем’яних знарядь, зернотерок, розтиральників, кістяних лощил, кістяного тесла, мотики з рогу 
оленя тощо.

У керамічний комплекс входить кухонний та столовий посуд. (Рис. 6). Кухонний посуд 
представлений горщиками з високими округлими плічками, з домішкою подрібненої черепашки 
у глиняній масі. Прикрашений різноманітними наколами, вдавленнями, насічками, наліпами та 
гребінцевими розчосами. Столовий посуд поділяється на розписний та неорнаментований. Останній 
має залощену або загладжену поверхню, присутні залізисті включення у тісті. До нього належать 
напівсферичні та конічні миски, біконічні посудини, глеки, горщики, «амфори» з ручками-
вушками та ін. Мальований посуд орнаментований темно-коричневою фарбою у вигляді фестонів, 
концентричних кіл, залитих трикутників, рослин у вигляді «древа». Він представлений мисками, 
кубками, амфорами, біконічними округлотілими посудинами. Мальована кераміка має близькі 
аналогії до правобережних матеріалів Коломийщини 1 [2, с. 7]. Аналіз керамічних комплексів 
дозволив Г.М. Бузян віднести це пізньотрипільське поселення до найбільш раннього серед 
лукашівської групи, етапу С–І [7, с. 306].

До унікальних знахідок з даного поселення належить антропоморфна пластика. Серед неї, 
жіноча скульптурка виконана в умовно-схематичному стилі. Змодельована у стоячому положенні 
із роздільно виліпленими ногами, які у колінах з’єднані перетинкою. (Рис. 7). Фрагменти ще двох 
скульптурок відносяться до реалістичної манери зображення. Особливо цікава верхня половинка 
сидячої чоловічої скульптурки з чітко змодельованим обличчям. (Рис. 8). На ньому відтворено 
невисоке похиле чоло, ніс з горбинкою, праве вухо має три наскрізні отвори. Ліве око позначено 
круглим наколом, праве – рискою. Давній майстер позначив мінеральною фарбою зачіску, 
бороду, вуса, амулет на шиї та браслет на передпліччі, а на спині – «древо життя». Інший зразок 
реалістичної пластики представлений уламком, який являє собою крупну округлої форму голову 
статуетки з реалістичними рисами.

В останнє десятиліття пам’ятки Переяславського Лівобережжя обстежуються археологами 
НІЕЗ «Переяслав». У ході цих заходів проводиться пам’яткоохоронний моніторинг трипільських 
селищ, уточнюються топографія, виявляються нові об’єкти, на яких у перспективі можуть бути 
проведені археологічні розкопки. Новий підйомний матеріал, який походить із цих досліджень, 
розширює речову базу для вивчення історії трипільських племен на цій території.

Сьогодні трипільські пам’ятки Переяславського Лівобережжя перебувають у зонах активної 
життєдіяльності сучасних населених пунктів або посилено руйнуються у прибережній зоні 
Канівського водосховища. Це може призвести до руйнування і, навіть, повного знищення пам’яток. 
Тому актуальними і вкрай необхідними є подальші їх дослідження та введення матеріалів до 
наукового обігу.
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Рис. 1. Вид на поселення в ур. Загай. Малюнок А.П. Савчука

Рис. 2. Поселення Веселе. Рештки житла виявленого у шурфі 2009 р.

Рис. 3. Вид на поселення Циблі-Узвіз. 1995 р.



13

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Рис. 4. Поселення Крутуха-Жолоб. Рештки житла 3. 1996 р.

Рис. 5. Графічна реконструкція трипільського житла (за Бузян Г.М.)

Рис. 6. Поселення Крутуха-Жолоб. Столовий посуд
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Рис. 7. Поселення Крутуха-Жолоб. Анторопоморфна скульптура

Рис. 8. Поселення Крутуха-Жолоб. Анторопоморфна скульптура
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УДК 069+727.7(477.41)
Надія Бойко

(Переяслав-Хмельницький)

АГРОНОМ ЯКІВ БЕЗНОС – ТВОРЕЦЬ ПАРКУ НА ТАТАРСЬКІЙ ГОРІ

На основі спогадів агронома Якова Гордійовича Безноса висвітлюється створення парку на 
Татарській горі (Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини) в період з 1969 по 
1985 роки.

Ключові слова: Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, Татарська гора, 
Переяслав, агроном, дерево, кущ.

Переяслав дивує і зачаровує туристів своїми музеями і мальовничою природою. Але 
найбільше враження справляє Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, 
що знаходиться на Татарській горі. Тільки тут відвідувачі можуть відпочити і душею, і тілом. 
Згадати минуле, подумати про сучасне, помріяти про майбутнє, відчути тихий ностальгічний 
смуток і отримати великий заряд бадьорості від спілкування з казковою природою, дихаючи 
цілющим, життєдайним повітрям.

Щоб все це виникло тут, доклав своїх рук, свого серця Яків Гордійович Безнос, агроном за 
посадою, митець, художник, поет і творець за покликанням. Його поезія вилилась не в римовані 
рядки, а в алеї і клумби, в парк на Татарській горі. Навіть якби тут не було історичних пам’яток, 
а був лише парк, тоді все одно сюди б їхали люди. Таке органічне поєднання стародавнього села і 
вишуканої природи робить музей надзвичайно популярним.

У створення парку Яків Гордійович вклав душу, всі свої знання, досвід, енергію, ентузіазм, 
митецький хист. Досить сказати, що було висаджено майже 190 різних видів дерев і кущів, деякі 
з них – рідкісні. Це – дуб, береза, тополя, верба, клен американський, татарський, пурпуровий, 
гостролистий, сріблястий, тополя, берест, липа, шовковиця, каштан, горіх, бук, горобина, ліщина, 
13 сортів яблунь, слива, вишня, алича, акація, сосна, ялина, ялиця, туя, барбарис, бузина, шипшина, 
бузок, калина, обліпиха, терен, жасмин, форзиція та багато інших. Лише айстр Яків Гордійович 
зібрав 26 сортів, багато сортів троянд. Як закладався цей унікальний парк, я і хочу розповісти. 
Головний герой моєї історії – Яків Гордійович Безнос. Він був натхненником і організатором, він 
розмічав де, що і як посадити, він шукав, брав, просив і вимолював сорти і види. У 1969 році Яків 
Гордійович прийшов працювати в музей, маючи значний досвід роботи садівника. І працював до 
1985 року, коли пішов на заслужений відпочинок.

Народився він 1925 року в селі Хомутець Миргородського району на Полтавщині. Дитинство 
пройшло в рідному селі, а юність обпалила війна.

Потрапив на примусові роботи до Німеччини, кілька разів тікав, пізнав страхіття концтабору. 
Потім служба в Червоній Армії, перспектива навчання і можливості стати кадровим офіцером. Але 
від навчання у військовому училищі відмовився. Про що потім дуже шкодував.

Ідучи на роботу, взував старі порвані чоботи і кожного разу сам собі дорікав: «Ходи в 
порваних, а міг би ходити у хромових». Повернувся у рідне село. Пізніше закінчив дворічну школу 
при Українському науково-дослідному інституті садівництва і плодоягідництва. За сумлінну працю 
садівником був відзначений високою урядовою нагородою — орденом «Знак Пошани».

І тут доля підкинула нове випробування: проявити себе в парковому мистецтві. Справа 
незнайома, але приваблива, надає найширші можливості для творчості. У тому ж 1969 році 
рішенням Міністерства сільського господарства України музею було виділено 15 гектарів землі з 
фонду радгоспу «Переяславський». У перший рік землю засіяли житом, щоб мати свою солому для 
покрівлі хат, а ще М.І. Сікорський дав розпорядження територію музею обкопати канавою.

Деякі дерева були посаджені до приходу Якова Гордійовича. Оглянувши посадку, він зрозумів, 
що треба розрідити, бо дуже густо. Дерева не вирубували, а пересаджували в інші місця.

Створюючи село на Татарській горі, міркували так: українці намагалися селитися на березі 
якогось водоймища: річки, ставу чи озера. Оскільки тут природного немає, значить, треба створити 
штучне. І зробили верхнє або мале озеро. При цьому не врахували того, що висота гори небагато-
немало, а 16 метрів. В озеро воду підкачували насосом, але за ніч вона входила в землю. Тож 
Яків Гордійович зайнявся реставрацією малого озера. Трактором із радгоспу «Переяславський» 
викопали котлован глибиною понад два метри. А щоб вода не просочувалась у землю, вирішили 
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дно котловану покрити поліетиленовою плівкою. В приміщенні школи (там, де тепер фонди) 
Я.Г. Безнос з двома жінками паяли плівку паяльною лампою на всю площу озера. Потім нею 
заслали дно, краї плівки прикопали, а трактор нагорнув на плівку землю товщиною 20-30 см і 
накачали воду. Тепер озеро мало вигляд природного.

Наступного року висаджували дерева біля озера. Яків Гордійович, закоханий в пісню, 
зокрема в українську народну, любив співати і танцювати, вирішив і тут проявити фантазію. 
Спочатку посадили три верби, які похилили свої віти на воду. «Там три верби схилилися, мов 
журяться вони», – добре відомі рядки української народної пісні. Потім посадили з південного 
боку дуб, а з протилежного, північного, через озеро – горобину. Ну хто не знає: «Ой нельзя рябине 
к дубу перебраться»? Зі східного боку понад греблею посадили українські верби. «В кінці греблі 
шумлять верби», – співається в пісні. Біля озера вже росли верби, висаджені раніше, з похиленими 
прямо на воду вітами. Підійшла група екскурсантів, серед яких були і російські жінки. «І одна 
заспівала куплет пісні. Я дослівно не запам’ятав, а записати не додумався, – згадує Яків Гордійович 
і процитував: «Ивушка над водой склонилася. Ой скажи, скажи, где любовь моя?»

Дуже мальовниче нижнє або велике озеро. Теж штучне. Його створювали, маючи вже певний 
досвід. Котлован три трактори вирили за тиждень. Частина землі була розгорнута. М.І. Сікорський 
доручив Я.Г. Безносу із Прилук привезти 800 кг плівки. Дно озера розпланували. Заздалегідь 
спаяною плівкою потрібно було покрити дно. Яків Гордійович довго розмірковував. «Я цілий день 
придумував різні варіанти, – згадує. – Вночі прокинувся – теж думаю. І миттєво на свіжу голову 
придумав план спаювання, який займе всього 3-4 дні замість 1,5-2 місяців, коли будемо паяти в 
приміщенні. Адже за цей час може бути різна погода». Своїм планом Яків Гордійович поділився 
з Михайлом Івановичем: «Треба, щоб 4 жінки налаштовували плівку до дощок, один чоловік 
швидко переносив, 30 м шлангу високого тиску, паяльну лампу, балон газу. Три чоловіки будуть 
підвозити рулони плівки, розмотувати, розрізати і класти в котлован. Двоє повинні прикопувати в 
канаві кінці». Ця робота була виконана за 3,5 дні, а працювали щодня по 6 годин. Потім найняли 
досвідченого тракториста, який за 7-8 днів нагорнув на плівку землю товщиною 20-30 см. Через 
день почали заливати котлован водою. Коли залили водою, то виявилося, що острів у центрі озера 
став на 60 см нижчим. Взимку по льоду машинами під кермуванням Івана Івановича Теслі та 
Федора Самійловича Чирки завезли на острів землі, а весною обклали краї плівки біля острова 
камінням, щоб не розбивали хвилі береги і не змивало землю з плівки.

Сьогодні озеро дуже красиве. Острів має романтичну назву — острів «Кохання». Береги 
озера заросли очеретом, гав’яром. Мальовничо, але і викликає тривогу. Адже рослини пробили 
плівку і утворилися отвори, через які входить вода. Катання на човні по озеру заборонено, щоб не 
пошкодити плівку.

Навколо музею, на горбику, який утворився, коли копали канаву, Я.Г. Безнос вирішив 
посадити кущі жасмину, котрі дивували красою під час цвітіння. М.І. Сікорський дав машину, і 
Я.Г. Безнос поїхав на Млієвську станцію садівництва, де був великий розсадник, та привіз звідти 
5000 саджанців жасмину. Висаджували кущі наглядачі та інші музейні працівники. 

У той же час на територію музею перевозили все нові і нові об’єкти. Реставратори складали 
хати і робили огорожі. Всі разом мазали. Спочатку – хату гончара, потім – хату чинбаря, шинок, 
школу, церковну сторожку, хату священика. Завдання бригади, яку очолював Я.Г. Безнос, було 
підібрати посадковий матеріал і обсадити. «Я прагнув обсаджувати хати так, щоб очі відвідувача 
не втомлюватися від одноманітності, — говорить Яків Гордійович. – Тому пробував різні варіанти. 
Спочатку визначав, де і що посадити. Коли в мене не було певних порід, я замовляв машину й 
шукав місця, де можна накопати цих саджанців, потім садили».

Великі дерева садили так. Трактором копали ями, в які кидали гній. Якщо гною не 
вистачало, то підживлювали тільки цінні породи. Опускали в яму дерево теж трактором, потім 
засипали землею і поливали великою кількістю води. Після цього прив’язували дерево до трьох 
кілків, щоб його не розгойдував вітер, — тоді воно краще приживеться.

Ну, а в малих дерев і кущів перед посадкою обрізали корінь, садили неглибоко, гарно 
утрамбовували і заливали водою. На другий день обов’язково рихлили землю в лунці, щоб 
довше зберегти вологу. Потім протягом року один раз на тиждень поливали, наступного дня 
розпушували.

Практикували пересадку 4–5-метрових дерев різних порід, всього близько 320 штук, з 
яких тільки 1–2 не прижилися. Із Дівичок привезли 40 дерев червоного дуба, які вже переросли, 
посадили — і жодне дерево не загинуло! Ретельний догляд, щоденна важка, напружена і виснажлива 
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праця. Але був і результат цієї праці, про який Яків Гордійович говорить із гордістю. Жодний 
саджанець не загинув. Коли ж розповідає, що те чи інше дерево зламали, на очі навертаються 
сльози. У засушливі роки поливали всі дерева і кущі, пам’ятаючи, що це — гора і рівень води тут 
знаходиться дуже низько.

Обабіч дороги, що веде до автотраси Київ–Дніпропетровськ, було посаджено близько 700 
саджанців за одну весну. Хоча підготовча робота проходила в два періоди. Ще восени викопали 
певну кількість ямок, а вже весною разом з наглядачами і науковими працівниками докопали 
інші ямки. Радилися яку породу дерев тут садити. Остап Калістратович Шаповаленко сказав, 
що йому подобається береза. Яків Гордійович Безнос запропонував посадити пірамідальну 
тополю, але погодився з колегою, поскільки він старший за віком, а за фахом – інженер-
лісовод. Як тільки розпочалися весняні роботи, Я.Г. Безнос взяв машину і поїхав у Студеники 
за саджанцями берези.

Схил гори з боку Підварок – крутий, ходити по ньому важко, а ями копати дуже незручно. 
В таких надскладних умовах було посаджено біля 370 дерев. Копали лунки, в які садили дерева, й 
інтенсивно заливали водою. Машина підвозила воду, і робітниці, тягаючи шланг по крутому схилу, 
поливали. І так протягом літа, регулярно, щотижня поливали висаджені дерева. Не поливали тільки 
в той тиждень, коли пройде дощ. І як результат кропіткої праці – жодне дерево не пропало.

Козацький постій будували всі: бригада садівників, наглядачі, реставратори, наукові 
працівники, копав і Михайло Іванович Сікорський. Екскаватор викопав канаву, насипав і рівняв 
по можливості землю. Завершальні роботи доводилося вести вручну. Вал, яким обнесли козацький 
постій, треба було укріпити саджанцями із розгалуженою кореневою системою. Робили це так. 
Взяли машину і поїхали до церкви Бориса і Гліба. Там накопали повну машину саджанців. 
Наступного дня одні працівники обрізали саджанці, готуючи їх до висадження. Молодших за віком 
прив’язували вірьовкою, і вони ходили по крутому схилу, копали ями, інші подавали саджанці, ще 
інші садили, а потім поливали. Наступного року вирішили в канаві посадити обліпиху. Вивезли дві 
машини гною на дно канави, накопали саджанців і посадили. А потім одного посушливого літа 
декілька разів полили.

Березову рощу допомагали садити дві групи із педучилища.
Щоб мати можливість замінити пошкоджені чи хворі кущі та дерева, Яків Гордійович 

заклав розсадник.
У бригаді, яку очолював Я.Г. Безнос, у різні періоди працювали від 2 до 21 робітника. 

Останнім часом бригада складалася із 8 осіб.
Поряд з Яковом Гордійовичем невтомно трудилися Михайло Скрягін, Олексій Хоменко, 

Остап Шаповаленко, Іван Твердохліб, Ганна Сіряк, Любов Аврамич, Парасковія Левченко, Галина 
Руденко, Ольга Синиця, Євгенія Глоба, Надія Бондарчук, Любов Романко, Ніна Кравченко, Ольга 
Білоус, Галина Бережна. Працювали реставратори і наглядачі, водії і наукові працівники. Очолював 
весь цей колектив ентузіастів, був генератором ідей Михайло Іванович Сікорський.

Посадковий матеріал Яків Гордійович діставав у Києві, Донецьку, Луганську, Умані, 
Боярці, Пущі-Водиці, Млієві, Переяславі, Дівичках, Студениках, радгоспах «Хмельовик» і 
«Олександрівський». Навіть взяв гріх на душу (украв в одній організації кулеподібний клен): 
можна було виписати, але він того тоді ще не знав. Тепер під цим кленом за столиком люблять 
відпочивати відвідувачі.

Пригадує Я.Г. Безнос і такий випадок. Він привіз велику кількість саджанців. Одна 
працівниця музею (прізвище з етичних міркувань Яків Гордійович не назвав) запитала його: 
«Де чорноплідна горобина?» Інтуїтивно відчуваючи небезпеку, Яків Гордійович показав на інші 
кущі. На ранок жодного з них не було. А чорноплідна горобина цвіте, плодоносить, радує своїми 
цілющими ягодами.

По парку можна проводити екскурсії. Адже цікаво побачити висаджені з лип цифри «1964». 
Це не просто цифри, це — рік народження першого на Україні музею народної архітектури та 
побуту. Можна побачити дуби, які посадили російські льотчики-космонавти O.A. Леонов і 
В.М. Кубасов. Дві берізки посадили мати і сестра першого космонавта планети Ю.О. Гагаріна. Є і 
шевченківська верба. Вона виросла із гілочки, яку привезли з Канева. У Канів вона потрапила з 
Казахстану (туди заслали Т.Г. Шевченка, і нібито там він посадив вербу).

Перебуваючи на заслуженому відпочинку Я.Г. Безнос інколи приходив у музей, оглядав 
дерева і засмучувався, коли бачив хворе чи пошкоджене дерево. Критично оцінював свою роботу, з 
висоти набутого досвіду багато чого зробив би по-іншому.
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«Я весь час хотів зробити якомога краще, – говорить Яків Гордійович. — Бо це я робив для 
народу, для поколінь. І хай оцінять мою роботу відвідувачі. Я любив творити».

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Спогади Безноса Якова Гордійовича від 15 листопада 2002 року / Особистий архів 

автора.
Nadiya Boyko
(Pereyaslav-Khmelnickyi)
Agriculturist Yakiv Beznos – creator of Tatarska Gora
On the basis of fl ashbacks of agriculturist Yakiv Beznos lights up the creation of park on the 

Tatarska Gora (Museum of folk architecture and way of life of Middle Nadnipryanschina) and engulfs a 
period from 1969 to 1985.

Key words: Museum of folk architecture and way of life of Middle Nadnipryanschina, Tatarska 
Gora, Pereyaslav, agriculturist, tree, bush. 
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 Галина Бузян

(Переяслав-Хмельницький

М. І. СІКОРСЬКИЙ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
АРХЕОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті висвітлюється історія створення археологічного розділу Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» впродовж 60–90-х рр. ХХ ст. та визначальний внесок 
М. І. Сікорського в його започаткування і розбудову.

Ключові слова: музей, археологічний об’єкт, археологічні дослідження, музеєфікація, Михайло 
Сікорський.

Європейська і вітчизняна пам’яткоохоронна та музейна справа 1960–1970-х рр. 
характеризуються хвилею масового зацікавлення археологією та поширенням прогресивної 
ідеї створення археологічних музеїв нового типу: музеїв-заповідників та музеїв просто неба. 
Розробляються наукові концепції створення музеїв просто неба різного виду та типу: історико-
культурні; історичні; історико-архітектурні; етнопарки; народної архітектури-«скансени»; екомузеї; 
історико-археологічні; архітектурно-археологічні; природничо-археологічні; геолого-археологічні; 
археологічні та інші. У 1980–1990-х рр. дослідниками-музеєзнавцями було запропоновано 
використовувати термін «археологічний скансен» – згодом термін набув поширення у працях 
багатьох дослідників, фахівців музейної та пам’яткоохоронної справи [9, с. 135-150; 10, с. 7].

Археологічний розділ Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 
у складі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» нині є поки-що єдиним 
археологічним музеєм-скансеном в Україні, який відповідає основним ознакам запропонованої 
класифікації [27, с. 146, 28; 29, 85]. Його створення фактично збіглося у часі з початком 
розбудови етнографічного музею просто неба: у 1964 р. була встановлена перша споруда 
дерев’яної народної архітектури – гамазей 1889 р. із с. Пристроми на Переяславщині. У 1966 р., 
у музеї з’являється реконструкція першого археологічного об’єкту – житла ХІ ст. з розкопок 
давнього Переяслава. 

Початковий період створення музею на етапі зародження ідеї та вирішення організаційних 
питань частково висвітлений у публікаціях співробітників заповідника та краєзнавців 
Переяславщини [6, с. 92-97; 7, с. 73-138; 18; 38]. Проте залишається ще багато білих плям та 
суперечливих свідчень. На жаль, документів про перші кроки створення археологічної експозиції 
музею, його відправну наукову концепцію та про наукові задумки, вкрай мало. Але той факт, 
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що перші археологічні об’єкти з’явилися приблизно в один час з етнографічними, підтверджує 
первинний замисел переяславського музею просто неба, як такий, що включав у себе пам’ятки 
найдавніших історичних періодів. 

У кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. місцевий краєзнавець Єфрем Федотович Іщенко 
виношував ідею створення музею нового типу під назвою «Лісопарк-музей народної історії України 
просто неба». Вже у 1961 р. у начерку запропонованої ним концепції нового музею прозвучало: 
«…На зримих образах основних форм господарської діяльності людей показати історію розвитку 
екології людини…, закономірності змін соціально-економічних формацій людського суспільства, 
починаючи від первісного суспільства і до соціалістичного суспільства» [6, с. 93-94]. Ідеї 
талановитого краєзнавця попали на підготовлений ґрунт: і сам задум, і практичну справу її втілення 
підхопили переяславські музейники, зокрема Михайло Іванович Сікорський та Михайло Іванович 
Жам, які схилялися до створення етнографічного музею під відкритим небом типу «скансену». Вони 
жваво цікавилися новітніми віяннями у європейському музеєзнавстві, зокрема досвідом створення 
етнографічних та археологічних музеїв просто неба у Польщі, про яке дізналися з повідомлень 
у польських ЗМІ за 1962 р. [7, с. 82]. Близьке спілкування з багатьма археологами, які працювали 
у Переяславі, досліджуючи його пам’ятки, кристалізувало практичні задумки та наукові концепції 
по створенню археологічного скансена. (Рис. 1). Підходи переяславських музейників до цієї нової 
на ниві вітчизняного музеєзнавства, методично й практично не розробленої справи, виявилися 
творчими й оригінальними. У 1963 р. була утворена вчена рада на чолі з М. І. Сікорським по 
розробленню проекту парку-музею під відкритим небом, до якої увійшов відомий археолог Роман 
Олександрович Юра. Впродовж багатьох років він проводив розкопки у Переяславі (1959–1966 рр.), 
мав щирі дружні стосунки з М. Сікорським. (Рис. 2). У концептуальні засади та структуру проекту 
нового музею увійшов археологічний розділ. У 1966 р. до вже наданих під музей 5 га (1963 р.) 
було додатково виділено 2 га землі, які й були використані для розміщення новостворюваного 
експозиційного відділу [11, с. 130]. Для археологічного розділу була надана ділянка у найвищій 
частині музейної території – високе плато над долиною Дніпра та Трубежу, де згодом археологами 
заповідника були досліджені археологічні пам’ятки: кургани та поселення епохи бронзи, 
могильники та поселення черняхівської культури, давньоруського часу, ХVІІ–ХVІІІ ст. З краю 
плато відкриваються краєвиди Дніпровської заплави та панорама міста Переяслава з його давнім 
дитинцем, «окольним градом» та «передгороддями», розміщеними в заплаві Трубежа (урочище 
Луг та Оболонь). На території урочища Гора вчені визначають найвірогідніше місце знаходження 
літописного «Красного двору» переяславського князя Всеволода Ярославовича.

Натхненні новими ідеями музеєтворення, два ентузіасти археології у 1966 р. на території 
Етнографічного парку (згодом Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини) 
відтворили перший археологічний об’єкт у вигляді реконструкції напівземлянкового житла ХІ ст., 
розкопаного Р. О. Юрою на посаді давнього Переяслава (1965 р.) [36; 37]. Автори проекту 
М. І. Сікорський та Р. О. Юра в основу своєї реконструкції поклали напрацювання російського 
дореволюційного науковця, архітектора М. В. Красовського з вивчення давньоруського дерев’яного 
житла: запропонований у свій час архітектором варіант реконструкції давньоруського житла чітко 
проглядає у споруді, зведеній на території музею [8, с. 213, рис. 130]. (Рис. 3). У сучасних фахівців 
виникли суттєві зауваження до здійсненої реконструкції, що не завадило їй залишатися протягом 
десятиліть одним з найбільш знаних об’єктів огляду. 

Реконструкція житла ХІ ст. із Переяслава з відтвореним інтер’єром згодом виявилась одним 
з багатьох варіантів музеєфікації пам’яток археології на території новоствореного музею просто 
неба. Ініціатор, організатор, а часто й безпосередній учасник, М. І. Сікорський був локомотивом 
створення археологічного розділу просто неба, повсякчас проявляючи новаторське, неординарне 
бачення музеєзнавчих проблем, що виникали у ході практичного здійснення глобального задуму. 
Він залучав до цієї роботи спеціалістів різних профілів, і в першу чергу науковців-археологів та 
практиків-реставраторів. Дещо пізніше з поступовою розбудовою Музею народної архітектури та 
побуту та появою нових музеєфікованих археологічних об’єктів вималювалася струнка концепція 
співіснування археології, етнографії та численних тематичних музеїв в одній музейній експозиції, 
яка сформульована наступним чином: «…Розвиток еволюції народного житла і домашнього вогнища 
від періоду пізнього палеоліту до української хати початку ХХ ст.; матеріальної культури – від 
кам’яних ножів палеоліту і знарядь епохи феодалізму до новітніх космічних досягнень; мистецтва – 
від кам’яних скульптур кочівників до високохудожніх творів народних художників; світогляду – від 
первісних вірувань, глибоку віру в Бога і науковий атеїзм до повернення до загальнолюдських 
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моральних цінностей». (З тексту екскурсії по Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини). В структурі музею експозиційний розділ «Матеріальна культура найдавнішого 
часу» стає відправним, покликаним надати початковий імпульс творчого, пізнавального сприйняття 
всієї експозиції.

Безсумнівно, саме виходячи з намічених перспектив, у 1966 р. музей зініціював розкопки 
кургану «Хрест», який знаходився поблизу території, виділеної під експозицію. Розкопки цікавої 
пам’ятки провів науковий співробітник Інституту археології АН УРСР Анатолій Павлович Савчук, 
який очолив експедицію Переяслав-Хмельницького державного історичного музею [22]. (Рис. 4). 
У результаті досліджень розкрите рідкісне поховання епохи середньої бронзи сер. ІІ тис. до н. е. 
(бабинської археологічної культури), яке знаходилось на дні глибокої (3 м) прямокутної ями 
великих розмірів. (Рис. 5). Одразу після завершення польових досліджень реставратори музею 
приступили до спорудження оригінального перекриття, спочатку дерев’яного. Пізніше (1969 р.) 
приміщення над похованням, викопане у товщі земляного насипу, було перекрите залізобетонними 
плитами, по периметру утвореної камери залишена неширока площадка для огляду. Насип кургану 
був відновлений музейними працівниками здебільшого вручну, до оглядової камери у насипу 
влаштований прохід-дромос, згодом укріплений кладкою з каміння. У науковому звіті А. П. Савчука 
фотографічно зафіксовані деякі стадії розкопок і послідуючої музеєфікації, автором якої був 
М. І. Сікорський. (Рис. 6, 7). Створення експозиції «Курган «Хрест»» найбільш прийнятним для 
археологічних пам’яток способом in situ, стало ще одним варіантом музеєфікації, з використаних 
будівничими переяславського музею просто неба. Великою проблемою охорони та збереження 
пам’ятки донині залишається факт розміщення об’єкта за межами музейної території.

Ще оригінальнішою виявилися ідея музеєфікації житлово-господарського комплексу з 
розкопок пізньопалеолітичної стоянки (15–10 тис. років тому), відкритої в 1953 р. у с. Добраничівка 
Яготинського району Київської обл. У 1967 р. археологічна експедиція Інституту археології 
АН УРСР, очолювана Іваном Гавриловичем Шовкоплясом, відновила дослідження пам’ятки, 
розкопавши житлово-господарські комплекси з кількох ям, заповнених кістками мамонтів, та 
решток жител із кісток мамонтів. (Рис. 8) [34; 35]. Це унікальне відкриття не пройшло повз увагу 
М. І. Сікорського. У розкопках 1967 р. взяли участь переяславські музейники М. І. Сікорський, 
М. І. Жам, Є. М. Харін. І. Г. Шовкопляс схилявся до думки про музеєфікації пам’ятки на місці 
розкопок, що пізніше (1977 р.) і було реалізовано з відкриттям музею «Добраничівська стоянка» 
у с. Добраничівка [28, с. 288]. М. І. Сікорський запропонував здійснити переміщення окремих 
об’єктів розкопаного комплексу монолітом з послідуючим встановленням перенесених частин 
пам’ятки для експонування у створюваному музеї просто неба у Переяславі. Оригінальну технологію 
перенесення монолітом великих об’єктів вагою у кілька тонн розробили музейні реставратори 
[12, с. 417]. Збереглися унікальні фотографії, на яких зафіксований момент виготовлення 
реставраторами величезних ящиків, у яких включені моноліти з археологічними об’єктами, 
поряд за роботами спостерігають І. Г. Шовкопляс, М. І. Сікорський та М. І. Жам. (Рис. 9, 10). 
Три ями-комори з кістками мамонта, перевезені монолітом, були встановлені на заздалегідь 
підготовленій ділянці на території музею просто неба. За пропозицією І. Г. Шовкопляса між ними 
було реконструйоване житло конічної форми типу куреня – за таким принципом споруджувалися 
житла народів Крайньої Півночі [20, с. 152]. (Рис. 11). Основу житла, його своєрідний фундамент, 
складали великі кістки мамонта, переважно носові частини черепів, розміщені по колу діаметром 
близько 4 м. Для експонування решток Добраничівської стоянки, у тому ж році над експозицією 
був зведений дерев’яний павільйон з металевою покрівлею, .що формою повторює наметоподібну 
форму первісного житла. (Рис. 12). Задум експозиційного павільйону належить М. І. Сікорському, а 
практичне виконання – реставраторам музею.

І. Г. Шовкопляс у свій час відмічав незвичність та винятковість запропонованої форми 
музеєфікації великих археологічних об’єктів, що зафіксовано у спогадах учасників [12, с. 417]. 
Унікальну експозицію схвально оцінили археологи, зокрема, М. І. Гладких, який відзначив позитивні 
моменти запропонованого вирішення в експозиційному та науковому плані [4, с. 107]. 

У 1971 р. Михайло Іванович за власним проектом здійснив реконструкцію слов’янського 
житла середини І тис. н. е. (Рис. 13). На відміну від попередніх реконструкцій, житло слов’ян 
(інша вживана назва – житло черняхівської культури) було створено не за конкретною розкопаною 
пам’яткою, а репрезентувало певний узагальнений образ, скомпонований з кількох відомих на той 
час реконструкцій слов’янських жител, що виявилося єдиним подібним музеєзнавчим втіленням у 
нинішній колекції музею. Не зважаючи на деяку умовність наукового вирішення, слід відмітити, 
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що ця реконструкція довгий час була і залишається однією з найпопулярніших у відвідувачів, 
уособлюючи романтичне уявлення про давнє житло.

На початку 1970-х рр. на території Київського Подолу під час будівництва метрополітену 
було здійснене сенсаційне відкриття залишків дерев’яних наземних будівель Х–ХІІІ ст. Масштаби 
археологічних досліджень дозволили археологам відкрити рештки давніх житлових кварталів 
із житлово-господарськими комплексами садибного типу. М. І. Сікорський одним з перших 
серед музейників звернувся до Київської постійно-діючої археологічної експедиції Інституту 
археології АН УРСР про передачу залишків давньоруської дерев’яної архітектури до Переяслава. 
На пропозицію переяславського музею радо відгукнулися дослідники унікальних знахідок Петро 
Петрович Толочко, Віктор Олександрович Харламов та ін. У 1973 р. проводились розкопки 
біля підніжжя Замкової гори (Житній ринок), звідки до музею того ж року були перевезені два 
дерев’яних зруби № 7 та 8. [16, с. 126-130, рис. 46-49; 30, с. 30-33]. Археологічний об’єкт являє 
собою залишки дерев’яних колод від двох будівель зрубного типу – житлового п’ятистінка 
(хата + сіни) та господарської споруди (комори із сажком). (Рис. 14). Павільйон-накриття над 
археологічними залишками був виготовлений у 1973–1974 рр. силами музею: це споруда літнього 
типу без обпалення, металевий каркас підтримує низьку двоскатну покрівлю у вигляді засклених 
металевих рам, стіни зроблені з вертикально поставлених дерев’яних стовпів та дощок, вкопаних 
у неглибокому земляному котловані, що імітує розкоп, та додатково присипаних зовні землею. 
(Рис. 15). Перед експонуванням археологічна деревина була просякнута консервуючими розчинами, 
які допомогли зберегти її впродовж 40 років. Нині пам’ятка потребує нової професійної консервації 
та перебудови павільйону.

У 1980 р. реставраторами музею за проектом археолога та архітектора В. О. Харламова 
була здійснена реконструкція цього унікального комплексу з Київського Подолу, що репрезентував 
садибу киянина кінця Х – початку ХІ ст. [16, с. 134, рис. 51; 31, с. 50-51]. (Рис. 16-18). У 1992 р. 
всередині житлового п’ятистінку був відтворений інтер’єр.

М. І. Сікорський уважно стежив за всіма значущими археологічними дослідженнями в 
Україні, деякі з яких класифікувалися як сенсаційні відкриття. Експозиція, яка розпочиналася 
пам’ятками місцевої археології, переростала в унікальне зібрання археологічних пам’яток з 
території усієї України. Новостворювану експозицію Михайло Іванович прагнув поповнювати 
винятковими або рідкісними археологічними об’єктами. 

Так само як відкриття дерев’яної наземної забудови Києва, археологічною сенсацією кінця 
1960-початку 1970-их рр. виявилось відкриття давнього гончарного центру трипільської культури 
у с. Жванець Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Дослідженнями Жванецького 
поселення трипільської культури провадила Подільська археологічна експедиція Державного 
історичного музею (1969–1974 рр.) під керівництвом Тамари Григорівни Мовші [15]. Колеги-
музейники домовилися про перенесення до переяславського музею одного з виявлених гончарних 
горнів. Планувалося взяття пам’ятки монолітом за винайденою переяславськими реставраторами 
методикою. На розкопки було відправлено групу співробітників музею, які мали розчистити піч 
та підготувати її до перевезення монолітом. (Рис. 19). У 1974 р. досліджувалася сьома, остання 
гончарна піч унікального комплексу кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е. (Рис. 20). Але взяти 
її залишки перевіреним способом не вдалося через особливості місцевого ґрунту. Михайло 
Іванович особисто приїздив на розкопки з групою реставраторів, і зіткнувшись з несподіваною 
перешкодою, ухвалив використати інший підхід для вирішення проблеми: розібрати залишки печі, 
у фрагментах перевезти їх до Переяслава і з відібраних матеріалів відтворити реконструкцію цієї 
печі на новому місці. Оскільки не вдалося взяти монолітом запланований об’єкт, М. І. Сікорського 
зацікавили розкопки трипільського поселення. І тут же вималювалося незвичне рішення: відновити 
фрагмент розкопаної ділянки поселення трипільської культури у с. Жванець разом із відкритими 
зернотерками, розтиральниками та вогнищем, складеним з каменів. 

У 1974 та 1975 рр. обидва відібрані об’єкти були перевезені і відтворені у музеї: 
реконструкція гончарної печі трипільської культури зі Жванцю на схилі лесової тераси, в умовах 
наближених до оригінальних, а поряд відтворений фрагмент розкопок Жванецького поселення. 
Над піччю споруджений павільйон у вигляді дерев’яної будівлі з двоскатною солом’яною 
(згодом черепичною) покрівлею, врізаної в схил лесової тераси. (Рис. 21). Фрагмент розкопок 
не перекривався. (Рис. 22). На сьогодні через заростання експозиції рослинністю, музейний 
об’єкт втратив експозиційний вигляд, що наявне демонструє необхідність використовувати 
під час музеєфікацій різноманітні перекриття, дашки та павільйони. Проекти музеєфікації 
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були запропоновані та втілені М. І. Сікорським, Т. Г. Мовшею, Г. М. Бузян, науковцями та 
реставраторами музею. 

Археологічний «скансен», створений у Переяславі, поступово набував популярності, 
особливо серед музеєзнавців та археологів. Археологічний музей під відкритим небом не раз 
відвідували екскурсії науковців, музейників, тут проводились виїзні засідання наукових конференцій, 
здебільшого Інституту археології Академії наук, як наприклад, V Міжнародного симпозіуму 
археологів-славістів (1985 р.) на чолі з академіком Б. О. Рибаковим, по якому залишилася цікава 
фотографія. (Рис. 23).

Найбільш плідний та активний період розбудови музею припадає на десятиліття від 
середини 1970-х рр. до середини 1980-х рр. Михайло Іванович тепер не вишукував авторів 
цікавих знахідок, вони самі пропонували пам’ятки для перенесення у музей та створення тут 
модерних реконструкцій. Саме археологи найперше були зацікавлені у збереженні та популяризації 
матеріалів своїх досліджень. Ще у 1978 р. відомий радянський археолог О. М. Бадер запропонував 
класифікацію музеєфікованих археологічних пам’яток, проаналізувавши стан їх збереження, 
концептуальні підходи та варіанти їх музеєфікації в СРСР та Європі. [1].

У 1975 р. Галина Георгіївна Мезенцева, яка керувала археологічною експедиція Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка, запропонувала перевезти в музей унікальну гончарну 
піч давньоруського часу. На початку 1970-х рр. на території давнього міста Білгорода Київського 
(с. Білогородка Києво-Святошинського р-ну Київської обл.), на його ремісничому посаді, було 
виявлено залишки декількох глиняних двокамерних гончарних печей [13; 14, с. 317-318, рис. 77]. 
(Рис. 24). Того року була розкопана чергова гончарна піч подібного типу. Групою досвідчених 
музейних реставраторів піч була перевезена монолітом з місця розкопок з використанням 
технологій, відпрацьованих на об’єктах Добраничівської стоянки. За проектом М. І. Сікорського 
був оригінально оформлений павільйон-накриття над перевезеною і встановленою піччю: стіни 
невеликого приміщення складені з каменю, перекриття плоске скляне, фасад прикрашений 
муляжами гончарного посуду давньоруського часу. (Рис. 25). Для виготовлення копій гончарних 
посудин Михайло Іванович особисто виїздив до Вишгорода, де зробив замовлення місцевому 
гончарю за зразками посудин, які походили з археологічних досліджень у Переяславі.

В. О. Харламов, який у складі Київської постійно-діючої археологічної експедиції Інституту 
археології АН УРСР досліджував залишки Кловського монастиря ХІ ст., у 1975 р. виявив тут 
рештки житла, датованого ХІV ст., із незвичною піччю [16, с. 214-221]. Піч була складена з 
давньоруської плінфи, що походила із зруйнованих монголами кам’яних споруд монастиря. 
Рідкісна знахідка того ж року була перевезена у розібраному вигляді до Переяслава і наступного 
1977 р. відновлена у музеї разом із реконструкцією житла, що водночас слугувало павільйоном для 
експонування оригінального об’єкту – відновленої печі з плінфи. (Рис. 26, 27). Проект музеєфікації 
запропонований М. І. Сікорським та В. О. Харламовим.

На початку 1970-х рр. експозицію музею поповнили цікаві зразки давньої кам’яної 
скульптури – декілька половецьких баб було виявлено співробітниками музею у південних 
районах Лівобережжя Дніпра. Ці перші кам’яні статуї кочівників поклали початок одному з 
найбільших музейних зібрань найдавнішої монументальної кам’яної скульптури та поховальних 
скринь ІІІ–ІІ тис. до н. е., V–ІV ст. до н. е., ХІ–ХІІІ ст. Колекція цих давніх культових та 
мистецьких пам’яток поповнювалася впродовж 1980–1990-х рр. і нині налічує більш як 80 
одиниць – енеолітичних стел, скіфських і половецьких статуй та кам’яних поховальних скринь-
саркофагів – 9 укомплектованих саркофагів й 20 їх фрагментів, що походять із степових районів 
півдня України [5; 17, с. 92, 100, 107, 108, 119]. Дієву допомогу у формуванні унікальної збірки 
надали відомі дослідники-археологи О. Г. Шапошнікова, І. М. Шарафутдінова, А. І. Кубишев, 
Л. Г. Євдокімов, Ю. О. Шилов, О. М. Лєсков та інші керівники та учасники «курганних» 
експедицій Інституту археології Академії наук України (Інгульської, Миколаївської, Херсонської, 
Запорізької, Кримської археологічних експедицій), які протягом 1977–1997 рр. передавали рідкісні 
знахідки з розкопок найдавніших поховальних пам’яток України. (Рис. 28, 29). З місця розкопок 
Миколаївської археологічної експедиції ІА АН УРСР (с. Степове Миколаївської обл.) її керівник 
Ірина Миколаївна Шарафутдінова передала представникам музею залишки давнього святилища 
епохи бронзи, що складався з рідкісних вапнякової стели та жертовного каменю. Комплекс був 
встановлений на території музею у 1980 р. (Рис. 39). Проблему зберігання унікальних артефактів 
намагалися вирішити достатньо винахідливо й різноманітно. З 1979 р. невпинно зростаюча 
колекція розміщується в спеціально спорудженому павільйоні-лапідарії, який являє собою велике 



23

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

відкрите приміщення з двоскатною металевою покрівлею, обтягнуте металевою сіткою з усіх 
боків. (Рис. 30, 31). Інша частина кам’яної скульптури експонується на території археологічного 
розділу, складаючи своєрідні алеї, де стели з часом були обладнані металевими дашками або 
накривками-кожухами. (Рис. 32-38). Задум павільйону-лапідарію та ідея створення «алеї стел» 
належить М. І. Сікорському. Експонування рідкісної колекції нині потребує сучасних вирішень і 
в питаннях збереження артефактів, і в постійно існуючій проблемі вдосконалення та збільшення 
експозиційних площ. 

Не були забуті переяславськими музейниками й власні цікаві археологічні знахідки. Так, 
у 1979 р. під час розкопок у м. Переяславі-Хмельницькому археологічної експедиції Заповідника, 
в якій брали участь М. І. Сікорський, Є. В. Махно, Г. М. Бузян, В. І. Слюсар, на дні оборонного 
рову давньоруського дитинця були виявлені рідкісні добре збережені зрубні колодязі, датовані 
часом перебудови фортеці ХVІІ ст. [23; 24; 25]. (Рис. 40). Того ж року вони були розчищені, 
досліджені та перевезені на територію музею просто неба й невдовзі накриті легким відкритим 
мальовничим павільйоном з чотирискатною металевою покрівлею за проектом М. І. Сікорського та 
Ф. Ф. Дарди. (Рис. 41).

Пропозиція про музеєфікацію незвичної пам’ятки – залишків давньої чорної металургії 
І–ІІ ст. н. е., надійшли у 1980 р. від Василя Івановича Бідзілі, керівника Історико-технічної 
археологічної експедиції ІА АН УРСР [2; 3]. Археологи протягом 1978–1979 рр. відкрили і 
дослідили чисельні сиродутні залізоплавильні горни одного з центрів ранньослов’янської чорної 
металургії поблизу м. Умані Черкаської обл. [19, с. 206-207]. Нечисленна експедиція зі співробітників 
заповідника, відряджена М. І. Сікорським на місце минулорічних досліджень (1979 р.), здійснила 
невеликі розкопки в долині р. Котломийки на околицях Умані. (Рис. 42). У музей доставили 
рештки 9-ти сиродутних горнів одноразової плавки у вигляді компактних залишків шлаків, які 
залишалися у горнах після завершення процесу. Рештки давньої металургії були музеєфіковані 
за проектом, запропонованим В. І. Бідзілею: в експозиції представлені залишки шлаків із горнів 
та реконструкція одного з них у розрізі, а також для ілюстрації інших процесів, необхідних для 
плавки заліза, продемонстровано випал деревного вугілля, виставлені шматки руди, перевезеної з 
місця знаходження горнів. Над залишками горнів було споруджене низьке легке дерев’яно-металеве 
накриття, згодом замінене на сучасне із напівпрозорого пластику, але як показала практика – 
невдалої конструкції, оскільки не убезпечила об’єкт від дії атмосферних опадів. (Рис. 43, 44). 

У 1981 р. Віталій Васильович Отрощенко, керівник Запорізької археологічної експедиції 
ІА АН УРСР, звернувся до М. І. Сікорського з пропозицією про експонування залишків унікального 
святилища ранніх половців ХІ ст., яке було розкопане 1980 р. у насипу кургану епохи бронзи 
біля с. Чорноземне Михайлівського р-ну Запорізької обл. Святилище складалося насамперед з 9 
кам’яних скульптур-тотемів – восьми зооморфних та однієї антропоморфної. Проект музеєфікації 
археологічного об’єкта був запропонований автором розкопок Н. В. Ковальовим: біля підніжжя 
штучного насипу кургану з кільцевим ровиком були встановлені автентичні скульптури, що в 
комплексі і складали реконструкцію відкритого археологами язичницького капища. Рідкісні кам’яні 
статуї захищає дерев’яно-скляне накриття. (Рис. 45). 

Розкопками Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції, якою керували 
М. І. Сікорський та Є. В. Махно, у 1981 р. біля с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. відкрите заглиблене житло ХІ ст. із залишками побутової глинобитної печі гарної 
збереженості [26]. (Рис. 46). Було вирішено перевезти піч монолітом, а житло реконструювати. 
Залишки печі з місця розкопок були перевезені в тому ж році, а реконструкція давньоруського житла 
над оригінальною піччю здійснена у 1982 р. (Рис. 47, 48). Проект реконструкції запропонований 
Г. М. Бузян, був практично втілений музейними реставраторами на чолі з Ф. Ф. Дардою. 

Слід особливо відзначити роботу музейних реставраторів, якими в різний час керували 
досвідчені талановиті майстри Петро Федотович Щербина та Федір Федорович Дарда. Музейні 
реставратори здійснили фактично всі існуючі в експозиції музеєфікації археологічних об’єктів: 
проектували та виготовляли павільйони та накриття для збереження унікальних пам’яток 
археології, творчо підходили до проблем, які неминуче виникали через брак методичних та 
практичних напрацювань у цій галузі. У практичних роботах брали участь й науковці, завдяки 
чому в здійснюваних музеєфікаціях дотримувалися вимоги щодо наукової достовірності.

У 1984 р. в експозиції археологічного скансену з’явилася реконструкція ще однієї виняткової 
пам’ятки – святилища половців ХІІ – поч. ХІІІ ст., здійснена за матеріалами розкопок Херсонської 
археологічної експедиції ІА АН УРСР під керівництвом Анатолія Івановича Кубишева біля с. Нове 
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Херсонської області. У 1982 р. під час розкопок одного з курганів епохи бронзи на вершині 
курганного насипу виявлено прямокутне заглиблення, викладене каменями, де були знайдені 
розбиті кам’яна половецька скульптура та п’єдестал від неї разом з рештками жертвоприношень – 
кістками тварин (коня, барана, бика), уламками мідного казана та уламками амфор. А. І. Кубишевим 
був запропонований проект реконструкції язичницького святилища кочового народу половців 
з використанням оригінальних кам’яних половецьких баб, знайдених експедицією. Експозиція 
влаштована на зрізаній вершині штучного курганного насипу, який спочатку призначався для 
встановлення та експонування першого перевезеного до музею кам’яного саркофагу. Задум 
визнали невдалим і штучний курган використали для відтворення пізньополовецького святилища, 
присвяченому культу предків. Відтворений комплекс давньої святині являє собою прямокутне, 
викладене каменем-вапняком заглиблення – жертовник, у центрі якого встановлені кам’яні статуї – 
дві жіночі та одна чоловіча. (Рис. 50). Практичне втілення запропонованої реконструкції належить 
науковцям та реставраторам заповідника. (Рис. 49). Досить вдало вирішене накриття над об’єктом 
показу: легкий металевий каркас та скляна покрівля сприяє доброму освітленню, не заважає огляду 
та захищає експонати від атмосферних опадів.

Серед різноманітних і неординарних експозицій Музею народної архітектури та побуту 
виділяється рідкісний комплекс поховальних пам’яток епохи міді-бронзи з курганів, досліджених 
Херсонською археологічною експедицією ІА АН УРСР у 1972 р. поблизу с. Старосілля Велико-
Олександрівського р-ну Херсонської обл. Він складається з двох унікальних поховальних скринь, 
декількох кам’яних стел та інших знахідок. (Рис. 51). Керував дослідженнями Юрій Олексійович 
Шилов [32; 33]. Автор запропонував ці винятково цікаві й важливі в науковому плані матеріали 
розкопок Старосільських курганів – перших давніх «обсерваторій» – оформити окремою 
тематичною експозицією «Найдавніша монументальна архітектура – степові кургани України ІІІ–
ІІ тис. до н. е.», яка присвячена висвітленню історії виникнення та розвитку курганного обряду. 
Концепція та експозиційне рішення були надані Ю. О. Шиловим. Експозиційне приміщення 
збудоване і пристосоване для експонування силами заповідника у 1984 р. (Рис. 53). Розгорнута 
тут експозиція може слугувати ілюстрацією складання та розвитку світогляду та міфології 
індоєвропейських народів, що відображені в поховальному обряді, в календарних уявленнях, у 
символіці архітектури курганів, розписах саркофагів, наборі речей. У них проглядаються витоки 
наук, філософії та релігії, які в той час ще перебували в нероздільній єдності [33]. Крім власне 
матеріалів розкопок Старосільських курганів представлені знахідки з поховальних пам’яток інших 
районів Півдня України: кілька кам’яних стел та єдиний в своєму роді дитячий поховальний 
саркофаг (с. Іванівка Миколаївської обл.), витесаний з однієї брили каменю, були передані відомою 
дослідницею Олімпіадою Гаврилівною Шапошніковою (Інгульська експедиція ІА АН УРСР).

Павільйон являє собою підвальну цегляну споруду без опалення та електричного освітлення, 
прямокутної форми з плоскою покрівлею, виготовленою із бетонних плит і перекритих насипною 
землею. До приміщення вниз ведуть східці, фасад складається з широких дверей та стіни, 
зробленої із напівпрозорих скляних блоків-«цеглин». Через цю напівпрозору стіну освітлюється 
експозиція. (Рис. 52). Задумка автора досліджень була оригінальна: павільйон імітував курган і 
спершу планувався круглої форми, художники мали виготовити макет-реконструкцію Великого 
Старосільського кургану з усіма виявленими там похованнями. На жаль, не всі плани вдалося 
втілити в життя. Після 30 років експонування підвальне приміщення та експозиція у ньому 
потребують докорінного оновлення та сучасних художніх і технічних вирішень. 

Останні археологічні реконструкції пов’язані зі створенням Музею історії релігії та 
атеїзму (нині Музей Української православної церкви), до комплексу пам’яток якого за науковою 
концепцією мали увійти археологічні об’єкти «ідеологічного» спрямування. Так, поряд з музеєм 
експонується кілька стел та жертовник із с. Степове на Миколаївщині у вигляді відтвореного 
святилища епохи бронзи. Навпроти музею створена реконструкція так званого Збруцького 
святилища. Ідея належала М. І. Сікорському, який через свої численні корисні знайомства отримав 
якісно виконану копію Збруцького ідола, доручивши археологам заповідника пристосувати його 
для огляду. Було вирішено відтворити реконструкцію слов’янського святилища, виявленого на горі 
Богит над р. Збруч, з яким деякі дослідники пов’язують походження відомого Збруцького кам’яного 
ідола. Для цього використані матеріали розкопок 1984–1985 рр. Прикарпатської археологічної 
експедиції ІА АН УРСР під керівництвом І. П. Русанової та Б. О. Тимощука поблизу с. Городниця 
Гусятинського р-ну Тернопільської обл. [21]. Реконструкція була здійснена у 1988 р. по матеріалах 
вищезгаданих розкопок силами працівників археологічного відділу. (Рис. 54). 
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Експозиція, яка починалась реставрованими пам’ятками археології, розкопаними на 
Переяславському Лівобережжі, згодом збагатилась матеріалами винятково цікавих археологічних 
досліджень з території всієї України. В музеї використані численні варіанти та різновиди 
концептуальних і технічних рішень по музеєфікації та експонуванню перевезених археологічних 
об’єктів – як доправлених монолітом, так і відновлених із фрагментів, як реконструкцій пам’яток 
із застосуванням оригінальних артефактів, так і реконструкцій-новотворів, виготовлених за 
матеріалами досліджень. Вони репрезентують різні хронологічні періоди: від найдавніших (кам’яний 
вік та епоха міді-бронзи) до середньовічних (слов’яно-руських, тюркських) та козацьких часів. 
Усе це в цілому дозволяє уявити хід історичних та культурних процесів, змальовує матеріальне та 
духовне життя багатьох племен і народів, які здавна жили на території Наддніпрянщини й України, 
й найперше, безпосередніх предків українців. 

Колись степове плато зараз засаджене різноманітними породами дерев та кущів, що 
утворюють паркову зону з густими алеями, відкритими майданчиками та галявинами, в яку 
органічно вписані окремі експозиційні об’єкти та павільйони, з перспективою поповнення 
експозиції в майбутньому. Значна частина археологічних об’єктів нині потребує реставрації, 
поновлення та модернізації експозиційних павільйонів і захисних накриттів за оригінальними 
проектами та новітніми технологіями. 

Перелік археологічних об’єктів музею просто неба 
із основними відомостями про них

№№ 
п/п Перелік об’єктів, короткий опис Автор дослідж ення. 

Місце та час знаходження
Автор проекту 
музеєфікації

Дата 
вста-

новлення
1 Житло ХІ ст. із Переяслава – 

реконструкція напівземлянкового житла 
давньоруського часу, розкопаного 
на посаді давнього міста.

Переяславська древньоруська 
експедиція ІА АН УРСР, 
керівник Юра Р.О. Залишки 
житла ХІ ст. розкопані у 1965 р. 
у м. Переяславі-Хмельницькому 
по вул. Б. Хмельницького, 8.

Реконструкція 
за матеріалами 
розкопок. Проект 
музеєфікації 
Юри Р.О. та 
Сікорського М.І.

1966 р.

2 Курган «Хрест» сер. ІІ тис. до н. е. – 
експонується in situ розкопане поховання 
бабинської археологічної культури 
під відновленим насипом кургану.

Археологічна експедиція Переяслав-
Хмельницького історичного музею, 
керівник Савчук А.П. Розкопки 
1966 р. поблизу Музею народної 
архітектури та побуту. 

Відновлений 
на місці 
розкопок. Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1966, 
1969 рр.

3 Добраничівська пізньопалеолітична 
стоянка (15-10 тис. до н. е.) – залишки 
житлово-господарського комплексу, 
що складається з решток наземного 
житла (в реконструкції), трьох ям-комор 
із кістками мамонта (моноліти) та 
відтвореного місця обробки кременю.

Археологічна експедиція Інститут 
археології АН УРСР. Керівник 
Шовкопляс І.Г. Розкопки 1967 р. 
у с. Добраничівка Яготинського р-ну 
Київської обл.

Перевезено 
монолітом з місця 
розкопок. Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1967 р. 

4 Житло черняхівської культури 
ІІІ-ІV ст. – реконструкція на основі 
узагальнених матеріалів досліджень 
залишків житлових споруд черняхівської 
культури.

За матеріалами розкопок 
слов’янських пам’яток.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1971 р.

5 Дерев’яні зруби ХІ ст. – залишки 
дерев’яних будівель житлово-
господарського комплексу (нижні зруби) 
давньокиївського Подолу, перевезених з 
місця розкопок. 

Київська постійно-діюча археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівники 
Толочко П.П., Гупало К.М., 
Харламов В.О. Розкопки 1973 р. 
у м. Києві, на Подолі, Житній ринок, 
біля підніжжя Замкової гори, зруби 
№ 7 та 8.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1973 р.

6 Реконструкція гончарної печі 
трипільської культури кінця ІV – 
поч. ІІІ тис. до н. е. із с. Жванець – 
реконструкція гончарної печі складної 
конструкції, виконаної з решток, 
перевезених в розібраному вигляді 
з місця розкопок гончарного комплексу, 
відкритого на трипільському поселенні 
у с. Жванець.

Подільська археологічна експедиція 
Державного історичного музею 
(1969-1974 рр.), керівник Мовша Т.Г. 
Розкопки 1974 р. у с. Жванець 
Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. Перевезені рештки 
печі №7 (у фрагментах).

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І., 
Мовші Т.Г., 
Бузян Г.М.

1974-
1975 рр.
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7 Фрагмент розкопок поселення 
трипільської культури у с. Жванець 
кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е. – 
відновлено фрагмент розкопаної 
ділянки поселення трипільської 
культури у с. Жванець з оригінальними 
зернотерками, розтиральниками 
та вогнищем із каменю-сланцю.

Подільська археологічна експедиція 
Державного історичного музею 
(1969-1974 рр.). Керівник Мовша Т.Г. 
Розкопки 1974 р. у с. Жванець 
Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І., 
Мовші Т.Г., 
Бузян Г.М.

1975 р.

8 Гончарна піч ХІ ст. з Білгорода 
Київського – залишки гончарного 
двокамерного глиняного горна 
з території посаду давнього міста 
Білгорода Київського, перевезеного 
з місця розкопок монолітом.

Археологічна експедиція 
Київського державного 
університету ім. Т. Шевченка. 
Керівник Мезенцева Г.Г. Розкопки 
1975 р. у с. Білогородка Києво-
Святошинського р-ну Київської обл.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1975-1976 
рр.

9 Реконструкція житла та піч з плінфи 
ХІV ст. – піч відновлена з плінфи, 
перевезеної з місця розкопок. Житло, 
яке реконструйоване за матеріалами 
досліджень, одночасно слугує накриттям 
над оригінальною піччю.

Київська постійно-діюча археологічна 
експедиція. Керівник Харламов В.О. 
Розкопки 1976 р. у м. Києві 
на території давньоруського 
Кловського монастиря.

Проект 
реконструкції 
Харламова В.О. та 
Сікорського М.І.

1977 р.

10 Алея стел – експонування кам’яної 
монументальної скульптури ІІІ-
ІІ тис. до н. е., VІ-V ст. до н.е. та ХІ-
ХІІІ ст. на території музею, перевезених 
з місць розкопок.

Знахідки Інгульської, Миколаївської, 
Херсонської експедицій ІА АН УРСР 
різних років під керівництвом 
Шапошнікової О.Г., Кубишева А.І., 
Шилова Ю.О. Дослідження 1970-
1980-х рр.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1977-1981 
рр.

11 Найдавніша кам’яна монументальна 
скульптура та поховальні скрині 
(павільйон) – зібрання давніх культових та 
мистецьких пам’яток – кам’яних стел 
і поховальних кам’яних скринь-саркофагів 
ІІІ-ІІ тис. до н.е., скіфських стел V-ІV ст. 
до н.е. та половецьких «баб» ХІ-ХІІІ ст., 
перевезених з місць досліджень та 
з Інституту археології АН УРСР.

Експедиції ІА АН УРСР різних років: 
Інгульської, Миколаївської, 
Херсонської, Кримської та ін. 
під керівництвом Шапошнікової 
О.Г., Євдокімова Л.Г., Лєскова А., 
Кубишева А.І., Шилова Ю.О. та ін. 
Розкопки 1977 – 1997 рр. в південних 
областях України.

Проекти 
музеєфікації 
Сікорського М.І. 

1979-1997 
рр. 

12 Дерев’яні колодязі-зруби ХVІІ 
ст. – залишки нижніх вінець двох 
колодязів-зрубів, досліджених на 
дні рову переяславського дитинця 
(фортеця ХVІІ ст.), розібрані, перевезені 
і відновлені у музеї за матеріалами 
досліджень.

Переяслав-Хмельницька археологічна 
експедиція під керівництвом 
Сікорського М.І. Дослідження 1979 р. 
у м. Переяславі-Хмельницькому, 
площа Переяславської ради, котлован 
під будівництво історичного музею.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І.

1979 р.

13 Жертовник епохи бронзи (ІІІ-
ІІ тис. до н. е.) – реконструкція давнього 
святилища, що складався із вапнякової 
стели та жертовного каменю. 
До реконструкції додано дві стели, 
які походять з інших досліджень 
курганів півдня України.

Миколаївська археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівник 
Шарафутдінова І.М. Розкопки 1980 р. 
біля с. Степове Миколаївської обл. 
Перевезено з місця розкопок.

Проект 
музеєфікації 
Сікорського М.І., 
Бузян. Г.М.

1980-1981 
рр.

14 Уманські металургійні горни 
І-ІІ ст. н. е. – рештки (шлаки) 
9 сиродутних залізоплавильних горнів, 
перевезених з місця розкопок одного 
з центрів ранньослов’янської чорної 
металургії. Поряд створена реконструкція 
металургійного горна в розрізі. 

Історико-технічна археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівник 
Бідзіля В.І. Розкопки 1978-1979 рр. 
поблизу м. Умань Черкаської обл. 
(південна окраїна міста, долина 
р. Котломийки).

Проект 
музеєфікації Бідзілі 
В.І.

1980 р.

15 Реконструкція житлово-господарського 
комплексу з Київського Подолу 
кінця Х – початку ХІ ст. – реконструкція 
садиби киянина з Київського Подолу, 
відтвореної за матеріалами розкопок, 
оригінальні залишки яких експонуються 
у музеї. Реконструкція включає житлову 
та господарську дерев’яні споруди, 
оточені огорожею з частоколу. 
У житловому приміщенні 
відтворений інтер’єр. 

Київська постійно-діюча археологічна 
експедиція. Керівник Толочко П.П., 
Гупало К.М., Харламов В.О. Розкопки 
1973 р. у м. Києві, на Подолі, Житній 
ринок, біля підніжжя Замкової гори, 
зруби № 7 та 8.

Автор 
реконструкції 
Харламов В.О., 
реконструкція 
інтер’єру 
Бузян Г.М.

1980 р. 
У 1992 р. 
відтво-
рено 
інтер’єр. 
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16 Ранньополовецьке святилище кін. ХІ – 
поч. ХІІ ст. – реконструкція унікального 
святилища ранніх половців у насипу 
кургану, що складається з 9 оригінальних 
кам’яних скульптур, перевезених і вста-
новлених на схилі відтвореного кургану. 

Запорізька археологічна 
експедиція ІА АН УРСР. Керівник 
Отрощенко В.В., керівник розкопу 
кургану Ковальов Н.В. Розкопки 
1980 р. біля с. Чорноземне 
Михайлівського р-ну Запорізької обл. 

Проект 
музеєфікації 
Ковальова Н.В.

1981 р.

17 Реконструкція житла ХІ ст. 
із с. Соснова – реконструкція 
напівземлянкового житла із експонованим 
всередині монолітом глиняної побутової 
печі, перевезеної з місця розкопок.

Переяслав-Хмельницька археологічна 
експедиція. Керівник Сікорський М.І., 
Махно Є.В., Бузян Г.М. 
Розкопки 1981 р. біля с. Соснова 
Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. 

Автор 
реконструкції 
Бузян Г.М.

1982 р.

18 Половецьке святилище ХІІ – поч. 
ХІІІ ст. – реконструкція унікального 
святилища пізніх половців за матеріалами 
розкопок із використанням оригінальних 
кам’яних половецьких «баб».

Херсонська археологічна експедиція 
ІА АН УРСР. Керівник Кубишев А.І. 
Розкопки 1982 р. біля 
с. Нове Херсонської обл. 

Проект 
музеєфікації 
Кубишева А.І.

1984 р.

19 Найдавніша монументальна 
архітектура – степові кургани ІІІ-
ІІ тис. до н. е. (павільйон) – експозиція 
присвячена висвітленню історії виникнен-
ня та розвитку курганного обряду. Склада-
ється з комплексу унікальних артефактів: 
кам’яних стел та поховальних скринь, 
із розкопок Старосільських курганів – 
«обсерваторій».

Херсонська археологічна експедиція 
ІА АН УРСР. Керівник загону 
Шилов Ю.О. Розкопки 1972 р. 
курганів поблизу с. Старосілля 
Велико-Олександрівського р-ну 
Херсонської обл. 

Автор наукової 
концепції 
експозиції 
та більшості 
переданих 
матеріалів 
Шилов Ю.О.

1984 р.

20 Реконструкція Збруцького святилища 
ІХ ст. – реконструкція з використанням 
копії Збруцького ідола за матеріалами 
розкопок слов’янського святилища на 
горі Богит, з яким пов’язують походження 
Збруцького кам’яного ідола.

Прикарпатська археологічна 
експедиція ІА АН УРСР 
Русанова І.П., Тимощук Б.О. 
Розкопки 1984-1985 рр. біля 
с. Городниця Гусятинського р-ну 
Тернопільської обл. святилища 
на горі Богит.

Копія ідола 
виготовлена з 
шамоту. (оригінал 
зберігається у 
м. Кракові). Проект 
музеєфікації 
святилища 
Бузян Г.М.

1988 р.
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Buzian Halyna 
(Pereyaslav-Khmelnickyi)
M. I. Sikorsky and stages of the establishment of the Archaeological department of the Museum of 

Folk Architecture and Lifestyles in the central region along the Dnipper river (Naddnipryanshyna) by the 
NHER «Pereyaslav»

The article highlights the history of establishment of Archaeological department of the Museum of 
Folk Architecture and Lifestyles in NHER «Pereyaslav» during 60s – 90s XX century and M. I. Sikorsky 
immense contribution to its foundation and development.

Keywords: museum, archaeological site, archaeological research, museumіfi cation, Mykhailo 
Sikorsky.

Рис. 1. Археологи та переяславські музейники на території музею: 
зліва направо М.І. Жам, Р.О. Юра, С.Р. Кілієвич, М.І. Сікорський, А.І. Кубишев. 1960-і рр.

Рис. 2. М.І. Сікорський та Р.О. Юра. 1965 р.
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Рис. 3. Реконструкція житла ХІ ст. з Переяслава в експозиції музею. 1978 р.

Рис. 4. Розкопки кургану «Хрест» поблизу музею просто неба. 1965 р.

   Рис. 5. Поховання бабинської (КБК) культури, 
дослідженого в кургані «Хрест». 1965 р.

Рис. 6. Тимчасові дерев’яні конструкції в ході 
музеєфікації пам’ятки «Курган «Хрест»». 1965 р.
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Рис. 7. Відновлений насип музеєфікованої пам’ятки «Курган «Хрест»» 
з влаштованим у ньому проходом – дромосом. 1966 р.

Рис. 8. Розкопки залишків пізньопалеолітичної стоянки в с. Добраничівка. 1967 р.

Рис. 9. М. І. Сікорський та реставратори музею в ході робіт 
по перенесенню монолітом об’єктів Добраничівської стоянки. 1967 р.
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Рис. 10. Взяття монолітом об’єктів Добраничівської стоянки: 
стоять зліва направо М. І. Сікорський, І. Г. Шовкопляс, М. І. Жам. 1967 р.

Рис. 11, 12. Павільйон «Добраничівська пізньопалеолітична стоянка» 
з реконструкцією первісного житла в експозиції. 1980 р.
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Рис. 13. Сучасний вигляд реконструкції ранньослов’янська житла. 2010 р.

Рис. 14, 15. Матеріали досліджень 1973 р. залишків житлового-господарського комплексу ХІ ст. 
з Київського Подолу: кресленик зрубів № 7 та 8 та музеєфікація дерев’яних зрубів 

у захисному павільйоні музею. 1980 р.
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Рис. 16. Реконструкція житлово-господарського комплексу 
«Садиба киянина ХІ ст.» в експозиції музею. 1980 р.

         
Рис. 17, 18. Експозиція «Садиба киянина ХІ ст.»: вигляд житлового п’ятистінку, комори та воріт. 1980 р.

Рис. 19. Розкопки 1974 р. решток ранньотрипільського житла в с. Жванець: 
на розчистці – співробітник музею В. І. Слюсар. 
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Рис. 20. Розкопки залишків гончарної печі № 7 трипільської культури 
кін. ІV – поч. ІІІ тис. до н. е. в с. Жванець. 1974 р.

Рис. 21. Експозиція «Фрагмент розкопок трипільського поселення 
у с. Жванець кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е.». 1980 р.

Рис. 22. Павільйон над реконструкцією гончарної печі трипільської культури із с. Жванець. 1980 р.
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Рис. 23. Відвідування заповідника учасниками V Міжнародного конгресу археологів-славістів: 
у центрі Б. О. Рибаков та М. І. Сікорський. 1985 р.

Рис. 24, 25. Розкопки гончарної печі ХІ ст. у с. Білогородка 
та павільйон над її залишками, перевезеними монолітом. 1982 р.
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Рис. 26. Реконструкція житла – павільйону над залишками оригінальної печі 
з плінфи ХІV ст. із Києва. 1982 р.

Рис. 27. Вигляд павільйону-житла над залишками печі з плінфи ХІV ст. із Києва 
та павільйону над гончарною піччю з Білогородки. 1982 р.

       
Рис. 28, 29. Розкопки 1973 р. поховальної скрині з кургану ІІІ тис. до н. е. 
біля с. Костянтинівка Миколаївської обл. та розкопки 1974 р. кургану 

із скіфською стелою ІV ст. до н. е. біля с. Красний Поділ Херсонської обл.
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Рис. 30. Експозиційний павільйон – лапідарій «Найдавніша кам’яна монументальна скульптура 
та поховальні скрині». 1985 р.

       
Рис. 31, 32. Половецька «баба» ХІІ–ХІІІ ст. на фасаді павільйону-лапідарію 
та експонування половецької скульптури із с. Сивашське Херсонської обл. 

на території археологічного розділу музею – «алеї стел». 1982 р.

       
Рис. 33, 34. Експозиція «алеї стел»: накриття над скіфськими стелами кінця VІ–V ст. до н. е. 

із с. Калінінське та с. Кожум’яки Херсонської обл. 1982 р.
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Рис. 35, 36. Експозиція «алеї стел»: накриття над енеолітичними стелами 

на території археологічного розділу музею. 1982 р.

Рис. 37. Експонування давньої кам’яної скульптури на території музею – «алея стел». 1982 р.

Рис. 38. Експонування археологічних об’єктів на території музею: 
«алея стел» та реконструкція «Житла киянина ХІ ст.».1982 р.
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Рис. 39. Експонування жертовника епохи бронзи 
із с. Степове Миколаївської області на території музею. 1982 р.

Рис. 40. Розкопки залишків дерев’яних колодязів-зрубів ХVІІ ст. 
з оборонного рову фортеці давнього Переяслава. 1979 р.

Рис. 41. Павільйон-накриття над залишками колодязів-зрубів ХVІІ ст. з переяславської фортеці. 1982 р.
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Рис. 42. Робочий момент перевезення залишків металургійних горнів І ст. н. е. 
з долини р. Котломийки під Уманню науковцями заповідника. 1979 р.

Рис. 43, 44. Експозиція «Уманські металургійні горни І–ІІ ст. н. е.» (1981 р.) 
та вигляд першого накриття над експозицією із (2000 р.).

Рис. 45. Експозиція «Ранньополовецьке святилище кін. ХІ – поч. ХІІ ст.» 
із с. Чорноземне Запорізької обл. 1982 р.
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Рис. 46. Розкопки напівземлянкового житла ХІ ст. з глинобитною піччю у с. Соснова Київської обл. 1981 р.

Рис. 47. Робочий момент спорудження реконструкції житла ХІ ст. із с. Соснова. 1982 р.

Рис. 48. Реконструкція житла ХІ ст. із с. Соснова із піччю, перевезеною монолітом. 1982 р.
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Рис. 49. Робочий момент встановлення експозиції «Половецьке святилище ХІІ–ХІІІ ст.» науковцями 
та реставраторами музею. 1984 р.

Рис. 50. Сучасний вигляд експозиції «Половецьке святилище ХІІ–ХІІІ ст.» зі скляним накриттям 
над оригінальними половецькими бабами із с. Нове Херсонської обл. 2010 р.

Рис. 51. Розкопки 1972 р. поховальної скрині з кургану ІІІ тис. до н. е. біля с. Старосілля Херсонської обл.
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Рис. 52. Експозиція павільйону «Найдавніша монументальна архітектура – 
степові кургани ІІІ–ІІ тис. до н. е.». 1985 р.

Рис. 53. Павільйон «Найдавніша монументальна архітектура – степові кургани ІІІ–ІІ тис. до н. е.». 1984 р.

Рис. 54. Сучасний вигляд реконструкції «Збруцьке святилище ІХ ст.». 2010 р.
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УДК 259(477.43/44)
Євген Букет 

(Київ)
 

МУЗЕЙНІ ПРЕДМЕТИ ІЗ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ 
НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ», ЩО ПОХОДЯТЬ З СЕЛА ГРУЗЬКОГО 

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті описано музейні предмети із фондової колекції Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав», що походять з села Грузького Макарівського району Київської області, аналізується 
значення факту їх збереження в контексті історії села та його релігійної громади.

Ключові слова: заповідник, колекція, Переяслав, Грузьке, храм.

Від заснування наприкінці XVI століття до радянського часу село Грузька (нині – 
Макарівського району Київської області) мало не один, а принаймні три Свято-Михайлівські 
храми, які почергово змінювали один одного. Час побудови першого з них нам не відомий. 
Лаврентій Похилевич вказує, що він існував 1746 року [6, c. 63]. 1755-го стараннями парафіян і 
поміщика Діонісія Харлінського зведено другий за ліком дерев’яний храм [9, с. 19]. Будівництво 
третього храму в ім’я Архістратига Михаїла в с. Грузька тривало з 1898 до 1900 року [2, c. 14-
15]. Доля цієї споруди, як і православної громади села, за радянських атеїстичних часів була 
вельми незавидною.

1934 року церкву було закрито. Її приміщення переобладнали під клуб, який почав діяти 
1936-го. Навесні 1939 року з церкви зрізали бані, розібрали хрестоподібні виступи і зробили в її 
приміщенні комору. Будівля зменшилася на три чверті [1, c. 9].

За часів німецько-фашистської окупації церква знову відновила роботу і діяла у залишках 
колись великої будівлі до 1954 року, коли це приміщення знову забрали під сільський клуб [1, c. 20].

Після того церковні служби проводили у сільській хатині, яку придбала релігійна громада 
і обладнала під молитовний будинок. З 1971 року, коли священик переїхав до села Феневичі, 
богослужінь не проводили. Приміщення молитовного будинку, що після цього лишилося на балансі 
сільської ради, купив Борис Дмитрович Каран [1, c. 24].

З архівних джерел відомо, що у грузецькому храмі здавна дуже трепетно ставилися до 
церковного майна. Зокрема, розкішною була бібліотека. Станом на 1832 р. бібліотека грузецької 
церкви налічувала 41 книгу. Серед них були видання, що навіть у той час вважали раритетами. 
Так, у богослужіннях у 30-х роках ХІХ ст. ще використовували Євангеліє, видрукуване у Москві 
на олександрійському папері 1789 року, «Апостол» київського друку 1755-го, «Псалтир» у 
шкіряній палітурці, виданий у Києві 1766 року, «Часослов» київського видання 1742 р. Ці книги 
у богослужіннях використовували регулярно, тому вони були ще порівняно новими (останній — 
«всього» 90 років). Ті ж видання, котрі використовували рідше, мали ще довшу «біографію». 
Так, «Тріодь» у грузецькому храмі використовували вже 130 літ (1702 року видання); «Служебник», 
оправлений шкірою, був не набагато новішим — його видали 1709 р. тощо. Найновішою церковною 
книгою був «Ветхий и Новый Завет», видрукуваний 1825 року [7, c. 2]. В іншому документі, уже 
за 1887 рік, повідомлялося: «Землі перебувають у безперечному володінні парафії з 1789 року, 
записані в затвердженому проекті забезпечення, який в цілості зберігається в церковному архіві, 
так само, як і плани церковної землі. Опис церковного майна заведений з 1833 року, ведеться 
справно. Копії з метричних з 1772 року зберігаються у цілості. Сповідні розписи з 1830 року 
теж знаходяться в цілості» [8, c. 135-139]. На жаль, детальних описів іншого церковного майна 
не збереглося, але можна припустити, що воно, так само як і література, ретельно зберігалося і 
щоразу переїжджало зі старого в новозведений храм.

Місцеві жителі розповідають, що аж до закриття останнього сільського храму в іконостасі 
зберігалися дві козацькі ікони кінця XVI — початку XVII століття, які, за переказом, були ще в 
найпершій грузецькій церкві. На жаль, їхня доля достеменно не відома. Все майно парафії, зокрема 
іконостас, три дзвони, документацію описали і вивезли з Грузького 1971 року радянські виконавчі 
служби [2, c. 16-17].

Борис Дмитрович Каран, коли 2011 року ми збирали відомості для книжки «Люди, які 
несли віру. Літопис православного життя села Грузького», пригадував, зокрема, що церковні 
речі могли передати до Переяслав-Хмельницького державного історичного музею. Але через те, 
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що ця інформація на той час була не перевіреною, ми не включили її до видання, обмежившись 
вищенаведеними офіційними даними.

Проте, нас не полишала надія довідатися про долю легендарних козацьких ікон та інших 
предметів, які належали церковній громаді с. Грузького. З цією метою ми підготували лист на ім’я 
генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Павла 
Олександровича Довгошиї, який був надісланий 12 лютого 2013 р. за підписом відповідального 
секретаря Національної спілки краєзнавців України Володимира Івановича Дмитрука.

4 червня 2013 р. на адресу НСКУ надійшла відповідь дирекції НІЕЗ «Переяслав» на наш 
запит, де повідомлялося наступне: «Науковими співробітниками Заповідника здійснено вивчення 
наявних архівних документів та виявлено, що в 1972 році на постійне зберігання до фондової 
колекції дійсно прийнято ряд предметів музейного значення сакральної тематики з села Глузьке 
Макарівського району. Не дивлячись на розбіжності в назві населеного пункту, яку ви зазначаєте в 
своєму листі та яка вказана в облікових документах НІЕЗ «Переяслав», схиляємося до думки, що 
експонати походять з Михайлівської церкви с. Грузьке, яка була закрита в 1971 році» [3].

Після отримання листа із заповідника ми почали більш тісно спілкуватися з його 
співробітниками з метою виявлення у його фондах предметів музейного значення, що походять 
із с. Грузького. Наша співпраця у цьому напрямку триває досі. Висловлюємо щиру подяку 
за допомогу в пошуковій роботі Ганні Андріївні Ступак, Аліні Вікторівні Кузьменко, Наталії 
Григорівні Ткаченко, Віктору Васильовичу Ревезі та генеральному директору заповідника Павлу 
Олександровичу Довгошиї.

Подаємо перелік експонатів із с. Грузького, згідно виявлених актів. До речі, назву села у обох 
актах дійсно можна прочитати як «Глузьке», через особливості почерку людини, яка їх заповнювала. 
Сподіваємося, що наше дослідження сприятиме виправленню цієї прикрої помилки.

Акт № 622 на вступ на постійне збереження в Переяслав-Хмельницький історичний музей 
експонатів музейного значення 1971 року грудня місяця 25 дня. Акт складений в тім, що цього 
числа прийнято на постійне збереження в музей завідуючим фондів Є.С. Нестеровською від 
наукового працівника М.І. Жам слідуючі експонати.

Із усього акту предмети із с. Грузького:
1. Лампадки К-774, К-775 (2 предмети).
2. Кадильниця К-777.
3. Хрест дерев’яний Е-1245.
4. Підсвічники Е-1251-І-ІІ (2 предмети) [4].
Акт № 618 на вступ на постійне збереження в Переяслав-Хмельницький історичний музей 

експонатів музейного значення 1971 року грудня місяця 20 дня. Акт складений в тім, що цього 
числа прийнято на постійне збереження в музей завідуючим фондів Є.С. Нестеровською від 
наукових працівників Л.С. Кузьменко, Г.І. Слюсар, В.В. Красюк слідуючі експонати.

Із усього акту предмети із с. Грузького:
1. Воздушок атласний червоний Т-1944.
2. Воздушок атласний зелений Т-1945.
3. Воздушок гаптований сірий Т-1946.
4. Воздушок атласний червоний Т-1947.
5. Воздушок оксамитовий буряковий Т-1948.
6. Воздушок атласний гаптований Т-1949.
7. Воздушок атласний червоний Т-1950.
8. Воздушок атласний червоний Т-1951.
9. Плащаниця фіолетова М-230.
10. Плащаниця темно-вишнева М-231.
11. Лампадка металева К-766.
12. Лампадка скляна К-764.
13. Ложка для причащання Е-1225 [4].
Інвентарні картки на експонати групи «тканини» з акту № 618 датуються 21 листопада – 

10 грудня 1971 року і заповнені науковим працівником Г.І. Слюсар. Наводимо також описи 
експонатів.

Інвентарний номер М-230. Відділ № КВ-3302. Плащаниця. Розмір 170х97 см. На фіолетовому 
фоні зображення Ісуса Христа в гробі зі складеними на грудях руками. Зображення Ісуса Христа 
намальовано на металі, німб по краях прикрашений 15-ма зубцями [5].
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Інвентарний номер М-231. Відділ № КВ-3302. Плащаниця. Розмір 163х95 см. На темно-
вишневому фоні зображення Ісуса Христа в гробі зі складеними на грудях руками. Біля гроба в 
головах «Благообразный Иосиф», Марія Магдалина і Ангел. Німби святих прикрашені бусинками. 
Підкладка з зеленого шовкового атласу [5].

Кругом зображень на обох плащаницях напис: «Благообразный Иосиф с древа снял 
пречистое тело твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе новим покрыв положил». 
Напис є інтерпретацією глави 2 тропаря Великої суботи. По краях золотими нитками вишитий 
рослинно-квітковий орнамент. На плащаниці М-230 квіти та листки в середині прикрашені 
круглими металевими пластинками. По кутках лики святих. Гроб вишитий срібними нитками з 
торочками. Плащаниці використовувалися під час великодніх богослужінь Великої П’ятниці та 
Великої Суботи [5].

Воздушки або покрівці використовувалися здебільшого для накривання чаші для 
причащання.

Інвентарний номер Т-1944. Книга вступу № 3302. Розмір 47х47 см. Воздушок атласний, 
червоний, у вигляді хреста. Вишитий гладдю жовтими, зеленими, рожевими та бордовими 
нитками. Краї обкладені золотою бахромою. Узор: посередині хрест, що по краях розділяється на 
три. По чотирьох кінцях хреста – по гілочці конюшини, а вгорі десятипелюсткова квітка. Зверху 
кружечок для лику святих [5].

Інвентарний номер Т-1945. Книга вступу № 3302. Розмір 44х40 см. Воздушок атласний 
зеленого кольору з рослинно-квітковим орнаментом у вигляді хреста. Посередині нашитий хрест 
кількома шарами з фольгової стружки. Краї обкладені золотою бахромою. Підкладка з зеленого 
сатину [5].

Інвентарний номер Т-1946. Книга вступу № 3302. Розмір 54х52 см. Воздушок з сірої 
тканини, гаптованої сріблом, прямокутної форми. З двох сторін вишиті два букетики квітів білого, 
бузкового, синього та блакитного кольору, листочки темно-зеленого та салатного кольору, вишиті 
гладдю. Краї обкладені золотою бахромою. Підкладка зроблена з жовтого сатину [5].

Інвентарний номер Т-1947. Книга вступу № 3302. Розмір 49х49 см. Воздушок атласний 
червоний у вигляді хреста. Посередині нашитий хрест з жовто-срібної тканини з червоними 
полосами. Краї обкладені золотою бахромою. Підкладка з червоного сатину [5].

Інвентарний номер Т-1948. Книга вступу № 3302. Розмір 46х40 см. Воздушок оксамитовий 
бурякового кольору у вигляді хреста. Вишитий золотими нитками, прикрашений скляними 
червоними та білими бусинами та блискітками. Орнамент квітково-рослинний. Краї обкладені 
золотою бахромою. Підкладка червона шовкова. Кінець ХІХ століття [5].

Інвентарний номер Т-1949. Книга вступу № 3302. Розмір 41х42 см. Воздушок атласний 
гаптований золотом у вигляді хрестів і зі слов’янськими літерами. Краї обкладені золотою 
бахромою. Підкладка з синього сатину [5].

Інвентарний номер Т-1950. Книга вступу № 3302. Розмір 48х48 см. Воздушок атласний 
червоний у вигляді хреста. Посередині нашитий хрест з жовто-срібної тканини з червоними 
полосами. Краї обкладені золотою бахромою. Підкладка з червоного сатину [5].

Інвентарний номер Т-1951. Книга вступу № 3302. Розмір 67х50 см. Воздушок атласний 
червоний прямокутної форми. Краї обкладені золотою бахромою з торочками. Посередині нашитий 
хрест із золотистих ниток. Підкладка з червоного сатину, зшита з двох частин [5].

Виявлення музейних експонатів, що походять з с. Грузького у фондах НІЕЗ «Переяслав» 
стало важливою подією для мешканців і уродженців села, адже артефакти, що колись належали 
громаді не зникли безслідно, а стали частиною колекції одного з найвідоміших музейних закладів 
країни. Переконані, що приклад села Грузького може виявитися не поодиноким. Тому вбачаємо 
за доцільне в перспективі створення і видання в НІЕЗ «Переяслав» географічного міжфондового 
покажчика, де мають бути систематизовані усі експонати, що знаходяться в заповіднику за 
населеними пунктами їхнього походження. Таке видання допоможе дослідникам-краєзнавцям 
розкрити призабуті сторінки минулого і підвищить індекс цитування фондової колекції заповідника 
у наукових і науково-популярних роботах.
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The exhibits of the museum collection NHER «Pereiaslav» originating from the village Hruzke, 

Makarov district of Kyiv region
The article describes the important exhibits of the museum fund collection of national historical and 

ethnographic reserve «Pereiaslav», originating from the village Hruzke, Makarov district of Kyiv region, is analyzed 
the signifi cance of the fact of their preservation in the context of the history of the village and its religious 
community.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ МУЗЕЯ 
В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ НАЦИИ

В докладе дается представление о роли современного директора музея (музейного комплекса) и 
очерчивается основной спектр его функциональных обязанностей. Особо подчеркивается важность его 
профессионального опыта и знаний в условиях противоречивости и размыва положений внутренних правовых 
актов и несовместимости законодательных баз государств-соседей. С позиции главной роли музеев – 
сохранения, увеличения знаний и публичности экспонатов, с учетом собственного, почти 30-летнего, опыта 
предлагается обсудить основные направления будущих усилий музейного сообщества. 

Ключевые слова: музейное дело; музейный экспонат; культурные ценности и предметы 
материальной культуры; выставка, учёт, оценка и страхование культурных ценностей.

Пользуясь случаем передаю украинскому музейному сообществу теплый привет от литовских 
коллег и благодарю дирекцию музея-заповедника «Переяслав-Хмельницкий» за предоставленную 
возможность настоящего доклада. 

Нет надобности много рассуждать о том, что руководитель даже маленького провинциального 
музея, не говоря уже о музейных комплексах и музеях-заповедниках, должен обладать весьма 
большим багажом знаний и спектром позитивных качеств – почеркну главные: из научных дисциплин 
это, безусловно, сдача на «отлично» национальной истории, основ искусствоведения, реставрации, 
археологии, архивоведения, менеджмента, страхования и действующего правового регулирования, 
из личностных качеств – быть отличным психологом, в общем – любые решения принимать без 
эмоций. Кстати, именно такие качества были отличительной чертой многих выдающихся личностей, 
к которым безусловно относится и патриарх музейного дела Украины, памяти которого посвящена 
настоящая конференция, краевед М.И. Сикорский. По моему глубокому убеждению, только тем 
специалистам, которые обладают таким «директорским минимумом» можно доверять национальные 
фонды, на экспозиции которых мы, по-сути, воспитываем преемственность национального 
самосознания общества. Это, на мой взгляд, и есть одна из главных основ государственности. 
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О наиболее злободневных проблемах сферы музееведения. Не открою секрета сказав, 
что с каждым днем «вал» нерешенных проблем увеличивает опасность потерь материальных и 
нематериальных ресурсов музея. А это означает, что общество и государство теряет не только 
отдельную вещицу, а происходит потеря части национальной памяти. 

Сделаю акцент на таких важнейших и нерешенных на государственном и международном 
уровне до сих пор проблемах как: (1) отсутствие единообразных систем учета культурных 
ценностей, (2) нет утвержденных методик определения какой-либо стоимости предмета экспозиции, 
(3) вся правовая база оборота культурных ценностей не имеет должной четкости в терминологии, 
а многие положения действующих законов у государств-соседей, имеющих единую историю, 
не синхронизированы между собой. В связи с чем, позволю себе процитировать слова нашего 
коллеги из Англии: «Законодательства стран по части признания права собственности на предмет 
культуры и есть один из главных факторов хаоса и мошенничества. …скажем, в США и Канаде 
похищенное имущество никогда не сможет стать законной собственностью. Зато в Великобритании 
по истечении шести лет после приобретения краденой картины она окончательно переходит в 
собственность нового владельца. В Швейцарии владелец похищенного произведения искусства 
может в течение 5 лет разыскивать свою собственность и заявить претензию, в противном 
случае право собственности переходит к новому владельцу, даже если он (!) является вором. Во 
Франции требуется всего 3 года для того, чтобы «отмыть» запятнанную воровством собственность. 
В Японии на это уходит 2 года. В Италии добросовестное приобретение автоматически дает право 
собственности. Такая практика провоцирует мошенников на использование самых причудливых 
лазеек в законодательствах разных стран для легализации краденых предметов. Так, суды 
Великобритании придерживаются мнения, что в деле о краже должны действовать законы страны, 
в которой произошло отчуждение собственности. Одна из самых страшных опасностей, о которой 
стараются не говорить вслух, заключается в том, что похищенные из музеев ценности, могут 
быть проданы покупателям из стран, где очень просто получить право собственности» /С. Хоупт 
«Коллекция украденных шедевров», 2006/.

Какой вывод из вышесказанного, на мой взгляд, следует? Время диктует необходимость 
приобретения руководителем и научным коллективом музея новых знаний, а ведущим – в сфере 
контроля за оборотом культурных ценностей, международным и государственным структурам 
необходимо скорейшим образом решить все проблемы. Иначе мы и дальше будем свидетелями 
больших и малых потерь национальной культуры. Конечно, это вопросы невозможно решить без 
адекватного финансирования и пользуясь случаем – подчеркну, что те политики и государственные 
лидеры, которые урезают бюджет на культуру, не обладают политической дальнозоркостью. Без 
культуры нет нации.

Какие пути решения из создавшейся практически в каждом государстве негативной ситуации, 
на мой взгляд, есть? Конечно, это действующие целевые программы министерств культуры и 
других ведомственных, и общественных организаций. Однако, надо прямо сказать – должной 
эффективности эти планы еще не возымели. На этом фоне, есть результаты отдельных ученых и 
коллективов, финансируемых из частных источников, которые добились весьма перспективных, 
по моему мнению, высот и вряд ли целесообразно это игнорировать. Из всего числа подобных 
работ выделяются исследования под руководством канадской научно-исследовательской корпорации 
«Tamoikins Museum», с которой Тракайский исторический музей уже давно – с 2006 года, 
плодотворно сотрудничает. Не буду перечислять все достижения коллег из этой частной структуры 
(см. сайт этого частного музея www.tamoikin.com), но хочу сделать акцент на проекте, который, 
на мой взгляд, есть смысл поддержать. Рабочее название этого проекта: «Создание стандарта 
материаловедческого паспорта предмета», а в его технологическую основу заложены результаты 
от использования бесконтактного Экспресс-анализатора химического состава и одновременной 
макрофото-съемки объекта. Данный проект, при достижении поставленных задач, несомненно 
повысить уровень защиты охраняемых нами экспонатов и даст принципиально новые знания. 

Завершу свой доклад выводом о том, что музейное дело в современном обществе выходит 
на новый этап развития, когда посещение открытия новой выставки становится важным для 
элиты общества, в то время как постоянно-действующая экспозиция есть обязательный элемент 
школьного образования. В этой связи, с учетом всего изложенного выше, к современному 
руководителю музея предъявляются повышенные требования и, на мой взгляд, есть все основания 
для более интенсивного обмена опытом в виде проведения таких международных конференций в 
честь видного музееведа Украины М.И. Сикорского. 
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Povilyunas Virgilius
(Trakai, Lithuania)
The role of modern head of the museum in the cultural development of the nation
The report gives an idea of the role of the modern director of the museum (the museum complex), and 

outlines the main range of its duties. It emphasizes the importance of his professional experience and knowledge in 
terms of erosion and contradictory provisions of the domestic legislation and the incompatibility of the legislative 
bases of the neighboring states. From the position of the main role of museums - preservation, increase knowledge 
and publicity items, taking into account their own, almost 30 years, experiences are invited to discuss the main 
directions of the future efforts of the museum community.

Keywords: museum business; Museum exhibit; cultural values and artefacts; exhibition, registration, 
evaluation and insurance of cultural values.
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З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ 
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ 

НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ

На основі архівних матеріалів зроблена спроба реконструювати в хронологічному порядку процес 
створення експозиції Правобережного Полісся в Національному музеї народної архітектури та побуту 
України. Подається інформується про виявлення та встановлення в експозиції пам’яток.

Ключові слова: Лівобережне Полісся, музей, традиційна архітектура, житло, господарська будівля, 
пам’ятка традиційної архітектури, експонат, експозиція.

Лівобережне Полісся обіймає лівий берег Дніпра в басейнах Десни, Остра, нижньої течії 
Сейму та Шостки. Цей регіон відзначається широким діапазоном будівельних традицій. Тут 
існують зрубні традиції в житлах і господарських будівлях – коморах, клунях, овинах, хлівах, 
а також паралельно і каркасні – у клунях, хлівах, повітках тощо. В деяких будівлях ці традиції 
поєднуються. Так, будівлі зі зрубними стінами переважно мають дахи на кроквах, а в господарських 
будівлях – на сохах, проте відомі й архаїчні житла з дахами на сохах.

Традиційна архітектура Чернігівського Полісся в Національному музеї народної архітектури 
та побуту України (далі Музей) представлена окремою групою в експозиції «Полісся».

Науково-пошукові експедиції з виявлення пам’яток народного будівництва Українського 
Полісся розпочаті з 1970-х років за участю архітектора Сергія Верговського. Паралельно розпочалось 
комплексне дослідження народної культури регіону. У 1970 році проведено першу пошукову 
експедицію до Чернігівської області у складі завідувача фондами Музею Галини Бандуренко та 
завідувача сектором архітектури при фондах Музею Сергія Верговського, де було виявлено чимало 
цінних пам’яток і сформовано уявлення про перспективи подальших досліджень [8].

Для повноцінного дослідження та створення експозицій у 1972 році організовано 
науково-експозиційний відділ «Полісся», який займався дослідженням етнокультурної спадщини 
регіону, виявленням та придбанням експонатів, створенням експозицій. Очолив його архітектор 
С. Верговський, якому належить авторство проекту архітектурної експозиції. За напрямком роботи 
відділ розподілявся на два сектори: архітектури та етнографії. Дослідженнями традиційного 
будівництва та створенням архітектурної експозиції займались Сергій Верговський, Раїса Свирида, 
з 1975 року Петро Вовченко, у 1980-і – Ольга Заброда. Побутово-етнографічними дослідженнями, 
формуванням фондової колекції та етнографічних експозицій займався сектор етнографії під 
керівництвом Лідії Орел, у складі Ігоря Мойсеєва, Лідії Зуєвої, Валентини Бойченко, Людмили 
Пономар, з 90-х років цей сектор очолила Ірина Несен.

Проведена велика експедиційна робота з обстеження краю, виявлення та дослідження 
пам’яток традиційної архітектури дозволила розробити детальну комплексну типологію традиційних 
будівель, яка лягла в основу тематики та планування експозиції [1, арк. 2].



51

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Наполеглива цілеспрямована науково-пошукова робота науковців відділу дала змогу виявити 
та відібрати значну кількість архітектурних експонатів. Відібрані експонати затверджувалися на 
Науково-методичній та Вченій радах музею і закуповувались у власників. Під науковим наглядом 
архітектора С. Верговського у проектному архітектурно-реставраційному відділі Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури (далі УТОПІК) виготовляли проектно-
реставраційну документацію, а реставратори-будівельники Спеціальної науково-реставраційної 
виробничої майстерні УТОПІК розбирали, перевозили та встановлювали будівлі в експозиції 
«Полісся». Перші об’єкти з Чернігівської області були перевезені у 1970 році і встановлені в 
експозиції навесні 1971 року [10, c. 92]. Завдяки інтенсивній роботі науковців відділу до 1975 року 
понадпланово була підготовлена перша черга експозиції «Полісся», яка відкрилась для відвідувачів 
разом із відкриттям музею у 1976 році [1, арк. 3]. На той час було встановлено вісім пам’яток з 
Лівобережного Полісся.

Після успішного відкриття першої черги експозиції просто неба, поступово ситуація стала 
змінюватись. Скорочення коштів та обмеження виділення транспорту призвели до суттєвого 
зменшення кількості пошукових експедицій, що є основою для досліджень і розбудови експозиції. 
Наступним кроком, який негативно вплинув на процес розвитку експозиції, – скорочення секторів 
архітектури [1, арк. 3]. Дослідження традиційного будівництва як профільної галузі закладу 
відійшли у розряд факультативу, що утримувався творчою ініціативою окремих науковців. Тому у 
1980-их роках кількість перевезених та встановлених будівель різко зменшується, а з ліквідацією 
у 1989 р. проектно-реставраційного та будівельно-реставраційного підрозділів набутий значний 
досвід у галузі реставрації пам’яток етнокультури було втрачено, а ряд перевезених експонатів 
досі перебуває у заскладованому стані, зокрема, унікальна зрубна комора на два відділення 18 ст. з 
м. Козельця.

Експозиція «Полісся» розташована в центрі музею на рівнинній ділянці поруч з дібровою 
та долиною. Відповідно до історико-етнографічного районування краю, поділяється на три групи: 
Лівобережне Полісся в межах північних районів Сумської та Чернігівської областей, Правобережне 
Полісся в межах північних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей, Волинське 
Полісся в межах Волинської обл. [6, c. 778].

Розпочинається експозиція з Лівобережного Полісся. Переважна більшість пам’яток, 
представлених тут, виявлені, перевезені і встановлені в першій половині 1970-их років. 
Експонуються будівлі, які представляють землеробські традиції краю.

Вітряк кін. ХІХ ст. із с. Лісове Ніжинського р-ну Чернігівської області був виявлений 
вже згаданою першою експедицією у складі С. Верговського та Г. Бандуренко у 1970 р. 
[8]. Це одноповерховий, стовповий, зрубний, шестикрилий вітряк з піддашком на стовпцях. 
За конструкцією він нагадує традиційну комору на піддашку. Зведений на високому рубленому 
стільці. Дах трисхилий на кроквах, критий соломою.

Крупорушка-тупчак кін. ХІХ ст. для обробки гречки, із с. Архипівка Семенівського р-ну 
Чернігівської області виявлена у 1974 р. за інформацією, отриманою С. Верговським, експедицією 
в складі І. Мойсеєва, Л. Орел та Л. Зуєвої [8]. Рублена клітка крупорушки об’єднується під 
одним складним дахом на кроквах, критим соломою, із шестикутним каркасним тупчаком, що має 
плетені лісяні стіни. Всередині тупчака знаходиться власне механізм – нахилений дерев’яний круг 
діаметром 8 м, що обертається на валу під вагою коней, що переступають (тупають) по ньому. 
Механізм тупчака зв’язаний із механізмом крупорушки і приводить його в дію.

«Гумно» поч. ХХ ст. з с. Ларинівка з овином XVIII ст. із с. Араповичі Новгород-
Сіверського р-ну Чернігівської області для зберігання, просушування та обмолоту снопів. «Гумно» 
виявлене експедицією у складі С. Верговського і Р. Свириди у першій половині 1970-х років [8], 
а овин – експедицією у складі Р. Свириди та О. Верещак [9]. Це велика видовжена семигранна 
зрубна будівля. Дах на трьох парах сох, критий соломою. Ворота на вузькій стіні. Овин – це 
клітка рублена із соснового кругляка. Зверху овин відкритий, без стелі і без даху. Під овином 
в обкладеному деревом підвалі-«поході» споруджена курна купольна піч. В овині встановлена 
підлога, щоб не висипалось зерно, а попід стінами залишені продухи для проходу теплого повітря 
від печі. Снопи укладаються на «колосники» з жердок, що встановлені вище підлоги. Подають 
снопи і укладають на колосники через вікно у стіні, над яким ставлять ікону.

Клуня із с. Сахутівка Корюківського р-ну Чернігівської області виявлена у 1971 р. 
експедицією у складі С. Верговського та Л. Орел [5, арк. 9]. Багатокутна видовжена клуня зведена 
у зруб. Чотирисхилий дах на двох сохах, на яких укладено переклад. На нього навішені ключі, до 



52

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

яких кріпляться лати. Дах критий соломою, що в’яжеться тичками до лат. Ворота розміщені на 
поздовжній стіні і кріпляться кованими «куницями» до вушаків. Посередині між сохами навпроти 
воріт облаштований тік. Справа й зліва від воріт за сохами розміщені засторонки для снопів.

Садиба з Чернігівщини представлена трьома пам’ятками: хатою, хлівом та клунею.
Хата кін. ХІХ – поч. ХХ ст. із с. Мамекине Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської області 

була виявлена 1971 р. в експедиції С. Верговським [3, арк. 6]. Це дводільне житло, з напівкурним 
опаленням, дим з пічного комина через стіновий отвір-каглу виходить у сіни. Хата зведена у зруб 
з масивних соснових кругляків, в’язаних круглими врубками з «зубом». Стіни сіней плетені лозою 
по кілках. Дах чотирисхилий на кроквах, що спираються на верхні вінці зрубу хати та ощепини 
сіней. Дах критий соломою, «під тичку».

Хлів середини ХХ ст. із с. Рижки Коропського р-ну Чернігівської області виявлений 1974 р. 
експедицією у складі С. Верговського та Р. Свириди [4, арк. 8]. Це видовжена будівля з плетеними 
стінами. Посередині хліва закопані дві сохи з перекладом, на які спирається чотирисхилий дах, 
критий соломою. На довгій стіні однопільні ворота.

Клуня поч. ХХ ст. із с. Карацюбин Коропського р-ну Чернігівської обл. виявлена 
С. Верговським у 1974 р. [2, арк. 8]. Це видовжена будівля, що так само, як і хлів, має плетені 
лісяні стіни. Дах на сохах, критий соломою. Однопільні ворота навішені на довгій стіні. Клуня 
поділена впоперек на три частини. У таких клунях на Чернігівщині встановлювали потужні 
олійниці-воскобійні. У музейній клуні встановлена олійниця-воскобійня з двох масивних 
дубових колод і системою повороту на дерев’яному гвинті, з відповідним обладнанням, виявлена 
експедицією С. Верговського та Р. Свириди в 1974 р. у с. Лукнів Коропського р-ну [7].

Після відкриття експозиції навпроти садиби був встановлений амбар поч. ХХ ст. із 
с. Бегоща Рильського р-ну Курської обл. (тепер Російська Федерація), який виявив П. Вовченко. 
Це холодна комора на хатнє начиння, одяг, морозостійкі продукти харчування (зерно, сало тощо). 
Амбар рублений взакидку дубовими кругляками по шулах. Стіни шпаровані глиною. Двері на 
причілку. По зрубу, вздовж будівлі, на підкладках укладено сволок («трам»). По ньому і стінах 
укладають всуціль дубові кругляки. На кількох подовжених кругляках закріплено закрилини. На 
них спираються кругляки даху. Поверх дерева накладається товстий шар глини і покривається 
дерном. Дах двосхилий, майже плаский.

Представлені пам’ятки експозиції Лівобережного Полісся демонструють поєднання 
різних конструкцій у народному будівництві краю. Це зрубні стіни у хаті, амбарі, гумні, вітряку 
та каркасні лісяні стіни у хатніх сінях, тупчаку, клуні і хліві. Дахи тут мають кілька варіантів: 
на кроквах та на сохах (двох і шести), криті соломою, а також суміщений дах-стеля амбару 
з земляною покрівлею, з поздовжнім сволоком, «горбатою» стелею, утвореною слижами і 
закрилинами на подовжених слижах.

Ця частина експозиції залишилась не завершеною. За проектом передбачалось ще зведення 
двох садиб, церкви 18 ст. із с. Городища Менського р-ну та дзвіниці [6, c. 781]. Проте, через вище 
згадані обставини повністю реалізувати проект не вдалось.

Як бачимо, починаючи з 1970 року була проведена значна дослідницька і пошукова 
робота, науковцями відділу «Полісся» виявлено та досліджено велику кількість пам’яток народної 
архітектури ХVIII–XX ст. Найцінніші з них були відібрані, закуплені і перевезені до Музею. 
Деякі будівлі не вдалось перевезти і встановити. В експозиції представлено дев’ять пам’яток, 
серед них житлові, господарські та виробничі будівлі, які показують архаїчні будівельні традиції 
Поліського краю.
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From the history of formation of the architectural exposure left bank Polissya the National museum 

of folk architecture and life Ukraine
Summary: Based on archival materials attempt to reconstruct chronologically the process of creating 

exposure Polіssia Right-Bank at the National Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine. Served informed 
about detection and installation in the exhibition sites.
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Рис. 1. Вітряк кін. ХІХ ст. із с. Лісове Ніжинського р-ну Чернігівської області

Рис. 2. Крупорушка-тупчак кін. ХІХ ст. для обробки гречки, 
із с. Архипівка Семенівського р-ну Чернігівської області
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Рис. 3. «Гумно» поч. ХХ ст. з с. Ларинівка з овином XVIII ст. 
із с. Араповичі Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської області

Рис. 4. Клуня із с. Сахутівка Корюківського р-ну Чернігівської області

Рис. 5. Садиба з Чернігівщини
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Рис. 6. Амбар поч. ХХ ст. із с. Бегоща Рильського р-ну Курської облласті (тепер Російська Федерація)

УДК 069(1-4):72+39(477-25) 
Сергій Верговський

(Київ)

ДО ІСТОРІЇ ЗАПОЧАТКУВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ЕКСПОЗИЦІЙ 
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ

Автором, як безпосереднім учасником, подається процес створення архітектурних експозицій музею.
Ключові слова: музей, етнокультура, польові дослідження, пам’ятки, народна архітектура, 

сакральність пам’яток.

Створення експозиції «Слобожанщина»
Мені випало брати участь у перших кроках створення архітектурних експозицій двох 

видатних скансенів України – Переяславського і Київського. У Переяславі М.І. Сікорський довірив 
мені пошуки наукових матеріалів і виконання настінного малювання першої експозиційної хати з 
Золотонішчини влітку 1965 року. Виконано це було за матеріалами дослідження народної культури, 
наданими мені моїм учителем, архітектором Петром Федоровичем Костирком, співдослідником 
етнокультури і співавтором Василя Кричевського у проекті музею Т. Шевченка на Чернечій Горі. 
Натхненний цією роботою, я повторно, після відмови ЦК 1964 року на нашу пропозицію створення 
національного скансена, ініціював вже громадське звернення про його створення у відкритому 
листі відомих культурних діячів України, опублікованому в «Літературній Україні» 14 серпня 
1965 року. З мріями про роботу у майбутньому музеї, вступив до аспірантури КиївЗНДІЕП заради 
роботи під керівництвом дослідника народної архітектури Віктора Самойловича, розробляючи за 
його рекомендаціями тему «Народні архітектурно-художні традиції Степового Подніпров’я» (попри 
моє бажання досліджувати традиційне будівництво Полісся, відхилене як «нецікаве, сіре» і ніби 
достатньо досліджене). У роки аспірантури В. Самойлович демонстрував прихильність до молодої 
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зміни дослідників, доручав мені передачу матеріалів з тематичного плану архітектурних експозицій 
майбутнього скансена, які він розробляв, до ІМФЕ вченому секретарю В. Зіничу. Згодом, як 
перспективний дослідник, переведений із заочного відділення на стаціонар, займався збиранням 
матеріалів до теми у польових експедиціях, досліджував музейні фонди, архіви тощо.

За ініціативами заступника голови уряду Петра Тронька йшла підготовка установчих 
документів до створення національного скансена. 6 лютого 1969 року вийшла Постанова уряду про 
його створення, всі вітали мене з таким здійсненням моїх мрій і зусиль. Йшов останній рік моєї 
аспірантури, музей юридично вже існував, а його перші працівники, мистецтвознавець Станіслав 
Смолінський, що робив рішучі кроки створення в музеї системи наукової реставрації пам’яток 
народної культури, запрошував мене до роботи в музей на будь-яких, навіть і неформальних 
засадах. Здавалось би, що все складається найкраще, мій керівник був не лише автором 
тематичного плану музею, але й довіреною особою директора, бувшого головного архітектора і 
організатора скансена Закарпаття Володимира Сікорського, всі вважали, що дорога до музею 
мені відкрита. Та справа раптом ускладнилась. Керівник, попри мою цікавість, перестав ділитись 
зі мною інформаціями про справи у музеї, про стало відомо пізніше від інших. Незважаючи на 
цінність зібраних по темі матеріалів і порівняно високий професійний рівень підготовки до роботи 
в цій галузі (архітектурна освіта і практика, фундаментальні знання й уявлення про природу 
художніх явищ і народної культури, осягнуті за 8 років перебування у стінах художньої школи та 
інституту, практика польових досліджень пам’яток народної архітектури і навіть успішна участь у 
музеєфікації хати у с. Моринцях), з’ясувалось, що у мене з керівником дещо різні уявлення про 
природу мистецьких якостей виявів етнокультури. Несподівано для мене, він виявив незадоволення 
цим і одразу поставив питання про відмову від керування і моє відрахування з аспірантури як 
невідповідного вимогам. Викликаний як безнадійно відстаючий до заступника директора з 
наукової роботи, я приніс портфель з фотонегативами польових досліджень, він, здивовано взяв 
у руки портфель, і розпорядився розглянути матеріали роботи не на секторі, а на відділі. Розгляд 
напрацьованих матеріалів (кілька десятків ескізів кольорових таблиць до дисертації) на відділі 
викликав такий інтерес і захоплення, що керівник відділу, відомий дослідник архітектурної 
спадщини Д.Н. Яблонський у рішенні відділу запропонував якнайповніше подати дуже цінні 
напрацьовані матеріали традиційних явищ, вилучивши з роботи малоцінні самодіяльні матеріали 
сучасного періоду, і готувати роботу не лише до захисту дисертації, але й до публікації. Хоч це і 
зняло питання відрахування чи зміни керівника, проте позицій керівника не змінило, незважаючи 
навіть на те, що не зрозуміло було дійсної причини конфлікту та знято з роботи проблемні 
теоретичні міркування. Лише згодом стало відомо, що «безпричинний» конфлікт мав іншу 
природу. Саме осягнення мною високої кваліфікації було для нього неприйнятним. Він не хотів, 
щоб я став дослідником народної архітектури і працівником вже створеного музею, це суперечило 
його особистим планам щодо роботи в музеї, які ним вже були узгоджені з директором музею 
В.О. Сікорським. Створення музею вони «поділили на двох», іншим дослідникам, зокрема, і мені, 
в цих планах місця не було, науковцям залишалась хіба що роль виконавців їхніх планів. Тож 
про рекомендації наукового керівника щодо музею годі й говорити. Проте керівник аспірантури 
Микола Карнаухов і секретар аспірантури архітектор Сергій Лапоногов, знаючи мою відданість 
справі, кваліфікацію і вже набутий досвід, з власної ініціативи організували моє призначення до 
музею. Але за існуючих обставин, без рекомендацій керівника, воно було без надання житла (це 
потребувало згоди директора музею), і тут мені довелося повторити долю Михайла Івановича 
Сікорського – жити у службовому приміщенні. За таких обставин у квітні 1970 року я обійняв 
вакантну посаду керівника сектору архітектури при фондах, в яких ще не було архітектурних 
фондів, їх треба було створювати, але сектор був обліковий, а не пошуково-творчий. І таких 
науково-творчих посад, як не дивно, не передбачалось у жодному підрозділі, понад рік існування 
музею формуванням архітектурних експозицій ніхто не займався. Очевидно, ці творчі функції мали 
виконувати В. Сікорський і В. Самойлович, але команди виконавців вони ще не створили. Тож за 
рішенням заступника директора музею з наукової роботи історика Віктора Шмельова, формування 
архітектурних експозицій стало моїм обов’язком у колі наукового колективу, що обіймав фонди і 
наукові відділи.

У проектному інституті НДіПІмістобудування розроблявся генплан музею за участю 
працівника музею Валерія Олександровича Романова – випускника архітектурного факультету 
Київського художнього інституту, який отримав високі оцінки за пропозиції до проекту музею 
в дипломній роботі, був направлений до музею і відряджений ним до проектного інституту для 
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розробки проекту музею. Участі у дослідженні народної архітектури В. Романов не брав, певно, 
його готували до ролі виконавця при директорові і консультанта. Тож архітекторів у складі 
наукового колективу не було, окрім директора, який участі в дослідженнях не брав, і консультанта 
В. Самойловича, який польовими дослідженнями народної архітектури займався у 50-х роках, поки 
існувала Академія Архітектури. У перші роки окрім історика В. Шмельова у складі науковців були 
мистецтвознавці: Станіслав Смолінський, Вероніка Меліхова, Юрій Зморович, історики і філологи: 
Світлана Щербань, Лідія Орел, Раїса Свирида та інші.

Під керівництвом В. Шмельова безперервним потоком йшли розвідкові експедиції до різних 
регіонів України з придбанням етнографічних експонатів. Спочатку спеціалізації науковців до 
певних регіонів не було, знання регіонів не поглиблювались, натомість охоплювалась вся Україна, 
що також важливо для формування цілісних уявлень. Попри високу кваліфікацію окремих науковців, 
зокрема, С. Смолінського з його фундаментальними уявленнями про природу ціннісних якостей 
етнокультури, народного мистецтва, ніхто не наважувався давати якісь рекомендації щодо пам’яток 
народного будівництва, надто специфічна галузь, і саме цей обов’язок ліг лише на мене. Мене 
інформували про цінні пам’ятки, виявлені науковцями в попередніх експедиціях, зокрема, і першої 
експедиції С. Смолінського до Волинського Полісся у 1969 році. Він запропонував провести в ці, 
вже дещо розвідані райони, спільну експедицію на початку літа 1970 року. Експедиція виявилась 
надзвичайно плідною, виявлено унікальні матеріали, зокрема, хату 1587 року, цілу зону поширення 
реліктових замкнених дворів і підварків, про існування яких не було майже нічого відомо, козловий 
вітрячок на одне господарство у с. Кримне, кузню в с. Залюття, хату з притуленими з жердок 
сіньми в с. Тур, реліктові квадратні клуні з дахами на протокроквах без наріжників та багато 
іншого. Це стало опорою у подальших дослідженнях, вивченні тематики, окресленні оптимальних 
варіантів експонування, відборі конкретних будівель. Плідною була й наступна експедиція разом 
із завідувачкою фондами Галиною Бандуренко за маршрутом Пирятин-Охтирка-Лебедин-Суми-
Конотоп-Ніжин. Частина виявлених пам’яток стала експонатами музею, зокрема вітряки з хуторів 
Кудрявого і Лісового. Клуню, обстежену в с. Кам’яному Лебединського р-ну, на жаль, не вдалося 
експонувати. Це велична «піраміда» 10х10 м з невисокими лісяними стінами на підсішках, чотирма 
сохами квадратом у центрі, обв’язаними ощепом, з довжелезними хлистами ключів, що комлями 
тиблювались до ощепин стін, серединою – до ощепин сох, а верхами спрямовані до вершини 
піраміди, яка не має ніяких опор. Покрівля солом’яна, в’язана парками-дідиками. Клуня стоїть не у 
вулиці між будівлями, а у просторі городів, як величний монумент, як пам’ять про сошний варіант 
первісного житла з сохами і вогнищем у центрі, що побутувала в добу сошного будівництва епохи 
бронзи і досі зберігається у куренях (експонується в музеї), згодом стала універсальною схемою 
сошних храмів та клунь (експонуються в музеї), інших будівель.

Незважаючи на певні успіхи, у хаотичному процесі розвідки всієї України, без якоїсь 
конкретної орієнтації щодо музею, через відсутність проекту, генплану, території, відповідних 
штатів, у роботі не було спрямованості. Започаткований мною, несподіваний успішний початок 
творчого процесу досліджень народної архітектури, виявлення унікальних пам’яток, на існування 
яких ніхто вже й не сподівався, викликав захоплення членів Вченої Ради, створеної з відомих 
дослідників народної культури, архітекторів та етнографів. Вже восени цього ж 1970 року Рада 
затвердила до експонування в музеї біля 20 виявлених мною пам’яток народної архітектури. 
Під впливом цих зрушень, зусиллями науковців намітилась певна конкретизація роботи.

За первісним задумом директора і консультанта, які користувались цілковитою підтримкою 
керівництва, перша черга будівництва музею мала обмежитись створенням експозиції «Середня 
Наддніпрянщина». Інші експозиції – у наступних чергах створення музею, віддалених на 
майбутнє, паралельне формування всіх експозицій двом названим «авторам» було не під силу, тому 
і не планувалось. Керувати створенням цієї першої експозиції (виконувати вказівки директора і 
консультанта, відповідно до обраної ними моделі створення музею) мав архітектор В. Романов, 
проте він займався генпланом, а науковці тим часом виявляли унікальні пам’ятки, варті 
експонування, та для них музей не мав ні територій, ні визначених місць, і це виявилось великим 
гальмом. Території експозицій ще не були відведені музею, регіональна спеціалізація науковців не 
відбувалась. Науковці працювали поза програмою скансена. Для створення тимчасових будівельно-
реставраційних служб у глибині майбутньої експозиції було виділено пару гектар землі, на мису 
над ставками, на краю діброви, на існуючих сільських городах. Це дуже цінна в експозиційному 
відношенні ділянка, хоч і в глибині території, але на мису, видима звідусіль, і зайняття її 
тимчасовими господарськими службами, було очевидною, але неусвідомленою директором, 
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помилкою. На цьому наголошував і керівник проектної організації Володимир Михайлович 
Орєхов, переконуючи, що тимчасова господарська дільниця на ключовому експозиційному місці 
неминуче стане постійною. Це підтвердилось, вона тут донині, хоча директор, наполягаючи, 
запевняв, що це лиш на пару років. На ділянці зведено побутове приміщення для робочих, цех 
деревообробки, автоклав для обробки будівельної деревини, пилораму, гараж, пару фінських 
будиночків для дирекції і науковців. У цій ситуації виявлення цінних пам’яток традиційного 
будівництва і гальмування реальних робіт з експозицією, виникла ідея – на цій частині вже 
виділеної музею території для тимчасового господарського осередку, що прилягає до майбутнього 
екскурсійного маршруту, розпочати і створення архітектурної експозиції. Хоч генплану і не було, 
а проте його вже опрацьована схема розподілу регіонів існувала, і виділена територія лежала між 
майбутніми експозиціями «Полтавщини» і «Полісся». Так народилась ідея, не чекаючи ні проекту, 
ні виділення всієї території через десятиліття, розпочати створення експозиції «Слобожанщини» 
на цій території, коло поля.

Саме це і внесло потрібні спрямування у роботу науковців. Експедиція у складі 
С. Верговського і С. Смолінського одразу після згаданої експедиції до західної Слобожанщини 
рушила на терени Харківщини і Луганщини, досліджувані у 20 роках, згодом репресованим 
Стефаном Таранушенком. На Харківщині виявлено гарний вітряк у с. Вільшана, гарні житла, 
господарські будівлі. Та на Луганщині на нас чекали несподіванки, відкриття досконалого 
незнаного самобутнього етнокультурного світу. Південна частина області сильно урбанізована 
виробництвами і з наскоку важко натрапити на старовину, але центральна і північна частини 
за Кремінною ще берегли нерушені фрагменти етнокультури. Збереглась навіть традиційна 
церква 18 ст. у с. Городищі, щоправда без вікон і дверей. Нашими матеріалами обстеження 
згодом цікавився Держбуд, виявилось, що церкву спалили, і ми пошкодували, що не наважились 
ініціювати музеєфікацію храму. Обстежено велетенський зрубний двоповерховий вітряк з 
галереями у с. Скаргівка, що став музейним експонатом. Ми прагнули виявити фіксований раніше 
науковцями подібний вітряк із різьбленим причілком у с. Лубянці на північному заході області і 
рухались у тому напрямі. Раптом прямо на трасі, в с. Дєнєжкіно побачили зрубні мащені й білені 
хати з галереями і різьбленими лиштвами. Почали знайомитись і розпитувати. Село виявилось 
російським, і не просто російським, а монолітною етнічною громадою, що жила тут здавна, 
не асимілювалась, але втрачала етнокультурні елементи, так само, як і поряд, в українських 
селах, втрачала не українізуючись і не русифікуючись, а духовно вихолощуючись бездуховною 
російськомовною сучасністю. Вони трепетно берегли залишки етнокультурного минулого, із скрині 
витягали старовинний одяг – сарафани, жіночі головні убори. Хати цілком подібні до українських, 
але сволок називали «матіцей», а в українських селах сволок називали «дідом», і зі скрині 
витягали полотняні сорочку та очіпок. Тож бачимо приклад стосунків двох етносів у контактних 
зонах з дивовижним гармонійним співзвуччям двох суміжних етнокультур, яких єднає спільний 
світогляд, а якісь особливості не руйнують духовної моделі культури сусіда, а варіюють. Так, у 
росіян сволок моделює матір роду, а в українців батька роду – діда – це два варіанти культу 
предків, модельованих сволоками, що відбивають спільний принцип моделювання предків заради 
прикликання їхньої духовності – святості, а різняться особливостями генези формування родини 
у двох етносів у добу, коли формувались будівельні традиції (конструкції стін, сволоків, стелі). 
Тож причиною обездуховлення суспільства є не сусідній етнос, а бажаючі знищити етноси, ті, кому 
потрібні не люди-етноси з анімістичним духовно-гармонійним світоглядом святості всього у Світі, 
і гармонійно-творчими неруйнівними засадами буття, а бездуховні виконавці роботи, спонукані 
обездуховленим сучасністю шматком хліба, що є особливістю сучасності. Старше покоління знало 
назви й обряди зі сволоками, але не цілком розуміло світоглядну глибину змісту традиційних 
виявів, середнє покоління пам’ятало лиш поодинокі назви, а сучасник називає сволок «потолочной 
балкой» і за цією потолоччю вже ніхто не бачить священного світогляду етносів ні в українському, 
ні в російському варіантах, у всіх втрачене уявлення, що зображення предка (сволоком) прикликає 
його священну духовність-святість з Вирію, де перебуває духовність предків. За три покоління 
бачимо духовно-сакральну деградацію обох етносів. Сучасник, і російський, і український, не 
уявляє, що етнокультура освячує етнос, робота є священодією, а вироби – святителями. Саме 
ця втрата, а не різноетнічність деградує людину. І це годилось би розуміти і націоналістам, і 
глобалістам. Етнічний світ світоглядно глобальний, співзвучний у всіх варіантах гармонійного 
різноманіття етносів світу. Бездуховна україномовність теж не усвідомлює і не береже духовно-
сакральний код народу, але втрата ще й мови різко прискорює процес обездуховлення, через нього 
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пропущені не лише українці, але і всі «від молдаванина до фіна», а європейські народи, значно 
раніше «освічені бездуховністю», вже давно, навіть при збережених пам’ятках етнокультури, не 
уявляють, що анімістична духовність в етнокультурі колись існувала і що духовність є фізично-
енергетичною реалією буття.

У с. Лубянка відомого вітряка вже не було, але там виявили традиційний гамазей – 
громадську комору для аварійного запасу зібраного в складчину збіжжя. На відміну від гамазеїв з 
центральним проходом і зрубними стаціонарними засіками понад довгими стінами, з засипанням 
зерна у засіки зі стелі, тут гамазей подібний до традиційної селянської комори на кілька відділень з 
галереєю на стовпах. У цьому ж селі виявили унікальну восьмикутну клуню зі стінами, рубленими 
з осикового кругляка, з дахом на кроквах. Ці будівлі експонуються в музеї.

Зазвичай, селянські комори тут, як і по всій Україні, невеликі. Це зрубна клітка з піддашком, 
чотирисхилим дахом на кроквах, криті комори м’ятою соломою внатрус, вони мають дуже гарний 
вигляд. У роки досліджень у селянських господарствах їх вже давно не було, а на колгоспних 
дворах зберігалось чимало, їх перетягли туди волами, без розбирання в роки колективізації. 
З поміж них виділялись найдавніші, з різьбленими піддашками. Орнаменти подібні, їх кілька 
різновидів. переважно це «сухарики» – зубці з уступами, та є й інші, зокрема, «нігтьові», «ключі», 
а також хрести, і навіть подвійні перев’язки хрестів. Нині ми сприймаємо їх як прикраси, лише 
з емоційною функцією, проте уважніше вивчення їх по всіх елементах етнокультури переконує, 
що це система священних знаків, їх наносили на головні елементи витвору і, зокрема, будівлі 
для освячення того, що в ній, у коморі – це переважно збіжжя, у хаті – люди. Це універсальна 
система, так званої, геометричної орнаментики, яку бачимо у тканині, вишивці, різьбленні, 
кераміці, дерев’яних і кованих виробах тощо. Орнаменти повторюють або знаки духів предків 
(зубці по краю), або структури матеріалів (сосонки, ромби, хрести), які відповідають священній 
енергетичній структурі світового простору, саме її, вростаючи у простір, відбивають структури 
рослин, тварин і мінералів: листочка, пір’їни, сніжинки як мінералу. Нанесені на витвори, такі знаки 
стають культурними святителями. І це у всіх варіантах, тобто: у просторі, витворах природи чи 
культури – це система священних знаків. Для експонування відібрано дві комори у с. Нещеретове 
і с. Тецьке. Комора з Нещеретового рублена з тополевих плах, підлога дощата по лагах. Піддашок 
на стовпах, різьблення на лиштві зубцями, дах на кроквах, критий м’ятою соломою внатрус. 
Комора з Тецького трохи менша, рублена з кривих вербових плах, віртуозно підігнаних одна до 
одної. Тут нема соснових лісів, а криві верби понад кожним ставком і культура освоїла особливості 
цього будівельного матеріалу. Це одна з кращих комор у всіх експозиціях музею. Особливим є і 
різьблення на піддашку. Це перев’язані хрести, коли проміжки між хрестами також утворюють 
хрести. Особливість різьблення ще й у тому, що воно різне, одна частина виконана одним 
майстром, але, певно, роботу продовжив інший майстер, що полюбляв інший орнамент, його він і 
виконав, обидва вважаються рівноцінними за рівнем святості, а отже і рівноцінними за емоційно-
художніми якостями. Це свідчення конкретного часу, самого буття, воно пролетіло нечутно і пішло 
у минуле, а слід на деревині залишився. І дивлячись на пам’ятки етнокультури, ми дивимось у 
далеке минуле з його анімістичною вірою у духовність-святість усього сущого, яка і була гарантом 
повноцінності буття, була не лише сенсом буття всього у природі, але й мотиваційною метою 
культури, її пам’яток. І ми можемо побачити цей світ гармонії буття, який спроможний врятувати 
від колапсу майбутнє, який творить не лише природа, але й культура – у пам’ятках етнокультури. 
Для цього треба докласти суспільні зусилля до вивчення духовно-сакрального, священного смислу, 
закладеного, на відміну від сучасності, у пам’ятки етнокультури, перетворюючи їх на святителів, 
а все етнобуття як систему святительства. Це фундамент досконалого майбутнього, якщо його не 
побудуємо, то для людей, при паразитуванні людини на людині і природі, майбутнього не буде, 
навіть виявлену колайдером мету етнокультур – Святого Духа, система неминуче закамуфлює під 
антитворця – сатану.

Наступна експедиція у складі С. Верговського, В. Меліхової та Ю. Зморовича у ці ж 
райони, в яких вже осмислено тематику явищ і зосереджено на пошук оптимальних рішень. 
У с. Красна Попівка виявлено хату Гнилицької Катерини Никифорівни, яка вже у хаті не жила 
і могла передати пам’ятку музею. Дубовий зруб, вінці зсередини дещо вигнили, це свідчення 
давнини хати, зволоження внутрішньої частини (по кутках) стіни у великі морози, про час 
її зведення вже не пам’ятали. Хата дводільна, сіни сошні турлучні, галереї на чоло і причілок. 
Складна система сволоків, нижній сволок-дід поперечний, митий. Він не торкався стелі, був 
ритуально-символічний, на ньому складали у рушнику хліб, випечений на тиждень, під ним 
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лікували, за нього сторонній не мав права заходити без запрошення, на нього лягав масивний 
поздовжній білений сволок, на якому упоперек ішли слижі, з них три покутніх також миті, решта 
білені. На жаль, ця система була порушена. Підвалини стали сідати, за поперечний сволок стали 
зачіпати головою, і його вирізали. Певно, були перероблені й віконниці, тут елементи професійної 
архітектури. На лиштвах галерей гарне різьблення. Стояло питання відновлення первісного вигляду 
хати, відновлення втрат. Наступного року до розбивки плану для установки хати в музеї, на городі 
старожила Пирогова – Івана Васильовича Яніцького було залучено архітектора Віктора Красенка, 
який, згодом, приєднавшись до колективу науковців музею, за наступних півтора року сформував 
архітектурну експозицію Полтавщини. Напрацьовані ж на Луганщині матеріали стали основою 
експозиції «Слобожанщини». За ці дві експедиції було підібрано і затверджено на Вченій Раді 
матеріал для формування цілої садиби: хати, комори, клуні, а разом з попередньою експедицією – 
примірний ТЕП експозиції «Слобожанщини»: на 13 будівель «Західної Слобожанщини» і 12 
будівель «Східної Слобожанщини». У наступному році, після урочистого обряду «закладин» за 
участю всього музейного колективу, будівельники-реставратори зводили зруб першої в музеї хати, 
а експедиція в складі С. Верговського і В. Романова вишукувала відсутні елементи до цієї хати 
і садиби. Так, у цьому ж селі Красна Попівка виявлено давню хату, власниця якої погодилась 
передати музею поперечний митий сволок, розмірами тотожний втраченому в експонованій хаті, 
а також дуже гарні давні віконниці з великими різьбленими квітами-розетками. Оскільки виявлені 
віконниці на кілька сантиметрів всередині мали менший розмір, для корегування робіт до музею 
пішла телеграма С. Смолінському, який обіймав посаду керівника реставраційної служби і керував 
будівництвом хати. В телеграмі зазначались внутрішні розміри віконниць для коректив луток. 
До експозиції садиби велись пошуки сажа. Таким виявився саж із с. Хворостянівка, рублений з 
нетовстого дубового кругляка, з чотирисхилим, критим соломою дахом. У с. Красна Попівка до 
роботи в музеї залучено кращого досвідченого сільського крильщика, вже немолодого Семенченка 
Івана Павловича. Він і крив м’ятою соломою всі будівлі садиби, виплів з чорнолоза гарний 
«хвильований» тин, змайстрував традиційні ворота, хвіртку. А згодом його дочка відтворила 
традиційні підводки хати сажею і малювання стін всередині. До осені хату вже мастили науковці 
толокою. Так само на «одному диханні», за виявленими матеріалами, за участю етнографів 
постали в експозиції клуня с. Лубянка, хата з с. Ново-Охтирка, комори, гамазей. Згаданий ТЕП 
«Слобожанщина» реалізовано лиш частково, експозиція «Західна Слобожанщина» відсутня.

Розгортання досліджень і започаткування експозицій всіх регіонів
Згодом до колективу долучився цілий гурт молодих талановитих архітекторів, які, поєднавши 

високу кваліфікацію з польовими дослідженнями народної архітектури, стали безцінними фахівцями 
цієї галузі, і робота науковців була потужним реальним двигуном музею, що забезпечила його 
інтенсивне створення. Атмосфера захоплень результатами досліджень, виявленими унікальними 
пам’ятками, а часом невідомими явищами і будівлями, які вважалися вже давно неіснуючими, 
поширювалася і на членів Вченої Ради – відомих дослідників народної архітектури, етнологів. Та з 
цією атмосферою творчого піднесення дисонували якісь часом дуже дошкульні і руйнівні позиції 
та дії з боку директора і консультанта, які стояли поза процесом і прагнули його гальмувати. 
І це доводилось постійно долати всьому творчому колективу і заступнику директора з наукової 
роботи. Навіть поданий вище процес музеєфікації першої хати і розвиток слобожанської експозиції 
за наведеним ТЕПом, а також музеєфікації згаданої поліської хати 1587 р. містили прикрі спроби 
директора зірвати цей санкціонований Вченою Радою процес. Такий прикрий дисонанс, що тлів, 
викликаний, можливо, честолюбними намірами директора і консультанта особисто вирішувати 
всі творчі роботи, але ж виконання такої грандіозної роботи з охопленням всіх регіонів України 
двом людям, без польових досліджень було не під силу, і це стало очевидним. Можливо ця прикра 
гальмівна позиція директора і консультанта певною мірою пов’язана і з існуючими на той час у 
суспільстві політичними тенденціями, присутність яких музей відчував весь час, більше того, саме 
існування музею є проривом в уявленнях політичної еліти про минуле не як про ганебне, а як 
варте бути частиною сучасності, культурної честі народу.

Процеси нарощення активності науковців, осягнення знань народної культури і навіть 
практичні дуже переконливі наслідки спонтанно набирали сили. Залучення до музею досвідченого 
кваліфікованого талановитого архітектора Віктора Васильовича Красенка зрушило цей процес, 
творчий колектив сам почав формуватись знизу. В. Красенко залучив талановитого ландшафтного 
архітектора Вячеслава Григоровича Баранька, а повернення до музею В. Романова, що мав бути 
виконавцем при керівництві, і готувати матеріали до експозиції «Середня Наддніпрянщина», 
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дозволило організувати регіональні дослідницькі відділи з секторами архітектури й етнографії і 
паралельно комплексно досліджувати всі регіони України, чого керівництво не передбачало, але 
при схваленні Вченої Ради змушене було поступитись. Науковим колективом дуже успішно керував 
заступник директора з наукової роботи Віктор Григорович Шмельов, що згодом захистив 
дисертацію, вивчаючи скансени Європи, видав монографію і, нарощуючи знання цієї галузі, очолив 
і консолідував колектив. Я зосередився на дослідженнях Полісся, В. Красенко – Полтавщини і 
Слобожанщини, В. Романов – Середньої Наддніпрянщини, С. Смолінський – Карпат, В. Баранько – 
Поділля. За рік польових досліджень (по 10-12 експедицій) Україна отримала кваліфікованих 
знавців традиційного будівництва всіх регіонів України, комплекси кращих пам’яток, відібраних 
для експонування в музеї, авторів генеральних планів формування з цих пам’яток регіональних 
експозицій. На таку творчу потужність керівництво не сподівалось, але Вчена Рада була в 
захопленні. Це змусило виділити музею всю експозиційну територію, і закипіла паралельна робота 
з формування всіх експозицій, радикально перевтіливши плани керівництва на створення у першій 
черзі лише експозиції «Середня Наддніпрянщина». Кваліфікований творчий колектив музею 
опанував проблеми генплану, розвитку скансену, засади збереження довкілля, принципів 
формування ландшафту, консолідуючи ці знання, напрацювання й ідеї з роботою проектантів. 
Відкривались дуже обіцяючі перспективи комплексного розвитку музею. І тут директор, і 
консультант, які, утаємничуючи свої творчі плани, залишились на узбіччі творчого процесу, на 
прикладі експозиції «Полтавщини» спробували реалізувати свої наміри створення музею. 
В. Красенка використали для реалізації лише рішень консультанта, які він кваліфіковано виконав, 
але при цьому досконало дослідив Полтавщину і продовжив дослідження західних районів 
Слобожанщини, не представлених в експозиції, розробив генплан розвитку експозиції, виявив ряд 
дуже цінних пам’яток. Але будь-які спроби реалізації, спроби музеєфікації унікальних виявлених 
В. Красенком пам’яток не лише наштовхнулись на категоричне, нічим не мотивоване заперечення, 
його звільнили з музею, пославшись на відсутність прописки, напрацьовані ним творчі матеріали 
розпорошено, переміщена до музею за рішенням Вченої Ради надзвичайно цінна хата з Нижньої 
Ланни досі не встановлена. Відхилена дивовижної краси хата ювеліра із с. Бобрівник й інші «миті» 
зрубні хати. Така ж доля спіткала перевезену пізніше унікальну «миту» і пишно «мальовану» 
зсередини хату 19 ст. з Котельви – їй немає місця в експозиції, жодний розвиток не передбачений. 
Спробою зруйнувати плани напрацювань науковців стали заперечення директора проти 
пропонованої музеєфікації в експозиції «Середня Наддніпрянщина» старовинних дерев’яних храмів 
18 ст. з Дорогинки і Зарубинець, які були поза статусом державної охорони. Зневірившись у 
шансах подолати опір директора, мною було підготовлено звернення до авторитетного дослідника 
народної архітектури Петра Юрченка, що був членом Вченої Ради і знавцем храмів. Храм у 
Дорогинці – його улюбленець, і тут сумнівів у підтримці не було, а фото багатозаломного храму із 
с. Зарубинці, передане мені Сергієм Кілессо, вразило його, він вважав цей тип повністю знищеним, 
уважно роздивившись фото, схвильовано вимовив: «Це ж останній дубовий гігант Наддніпрянщини, 
йому немає ціни». Він рішуче зголосився на протекцію. Спеціальна розмова П. Юрченка з 
директором, на якій я представляв пропоновані матеріали, змусили директора відступитись, храми 
не лише захищені від знищення, вони стали візитною карткою музею. Тотальним руйнівним кроком 
став організований директором і консультантом погром всіх творчих напрацювань науковців на 
засіданні Вченої Ради, де було винесено окремі важливі розробки, зокрема: Пропозиції до проекту 
ландшафту музею, розроблені кваліфікованим ландшафтним архітектором В. Бараньком, при 
консультаціях відомого фахівця С. Рубцова; Пропозиції щодо експонування в музеї колекції з 30 
вітряків, розроблені С. Верговським; Пропозиції до проекту музейного корпусу з фондосховищами 
і павільйонними експозиціями народної культури всіх регіонів України, виконані разом з засадами 
розвитку генплану В. Романовим; Пропозиції генплану експозицій Карпат, виконані С. Смолінським 
після кількарічного дослідження регіону. Внаслідок спеціально підготовленого засідання Вченої 
Ради з наклепами на науковців, за участі лише кількох членів Ради, всі пропозиції були 
демонстративно відхилені майже без обговорення. Науковці, попри високу кваліфікацію, посягнули 
на те, що директор і консультант вважали зоною власного «феодального» права, і науковців 
поставили на «належне» місце. Ці питання так і зависли невирішеними. На щастя, окрім вітряків 
(замість планованих 30, їх нині у музеї – 15), на Раду не були представлені конкретні матеріали 
архітектурних експозицій, і їх будівництво продовжувалось під керівництвом науковців. Лише 
С. Смолінському коштувало значних зусиль врегулювати рішення Ради про передачу прав на 
проектування експозиції «Карпат» Петру Макушенку, який, зрозумівши підступний смисл погрому, 
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і власну творчу неготовність до такої роботи, через якийсь час заявив про підтримку розробок 
С. Смолінського. Музей залишився без жодних кваліфікованих уявлень про формування безцінного 
ландшафту, безсистемного заростання унікального каскаду ставків. Цю Вчену Раду у колективі 
охрестили «Чорною Радою», це відверто злочинна руйнівна Рада, і таких руйнівних кроків музей 
зазнавав безперервно. «Помстою» науковцям став і підступний таємний зрив директором відведення 
музею молодої порослі на горі з вітряками, про що науковці, за підтримки С. Рубцова, досягли 
згоди з Київзеленбудом. У результаті замість силуету групи вітряків на пагорбі, на тлі неба, маємо 
кілька вітряків, що не мають навіть силуету, вони прилипли до стіни лісу, що піднявся з тієї 
порослі за пів століття. Після цього розгорнулась справжня війна директора з проектантами за 
права проектувати музейний корпус фондів і павільйонних експозицій. Якщо творчі зусилля 
В. Романова зупинила згадана «Чорна Рада», то для відхилення претензій проектантів, за таємною 
вказівкою директора були припинені клопотання щодо права проектувати на території, яку просили 
проектанти, і це зупинило проектні роботи. Тим часом директор, розробивши примітивний проект, 
розпочав будівництво корпусу на території експозиції «Південь України», протягом року викопано 
велетенський котлован і завезено значну кількість фундаментних блоків. Питання ніде не 
обговорювалось, все було в кулуарному режимі. Розгляд скарги проектантів на Держбуді відкрив 
усю брудну канву інтриг, хитросплетінь, нехтування інтересами і проектантів, і музею, експозиції 
цілого регіону Півдня України, який втрачав власну, передбачену генпланом територію. Це була 
гучна демонстрація реальної руйнівної для музею ролі самого директора музею. Ці дії спричинили 
зрив експозиції Півдня України, яка так і не вписалась у процес створення першої черги музею, а 
в наступні роки вже йшов процес гальмування. Немає досі і корпусу фондів та павільйонних 
експозицій. На такому тлі, підміна директором цінних монет колекції музею, нікого вже й не 
здивувал. Колектив, набравши хід, дружно йшов до відкриття першої черги експозиції, і ні 
директор, ні консультант участі в цьому не брали, лише при зустрічі Політбюро перед відкриттям 
музею 1976 р., підготовленої В. Шмельовим і науковцями, «хворий» директор раптом опинився 
поряд із першим секретарем ЦК як «творець» музею і нав’язав «соцсело», проте творчо не 
справився, це виконав М.С. Ходаківський, залучивши науковий колектив.

Та найслабшою ланкою у цій напруженій дружній творчій роботі виявилася будівельно-
реставраційна справа, підпорядкована з обережності директора не музею, а керівництву 
УТОПІК, проте у 1974–75 роках велику допомогу музей отримав від заступника голови УТОПІК 
Якова Петровича Петрусенка, який став куратором музею. Переконавшись у самовідданості і 
кваліфікації науковців, він взяв під особистий контроль роботу будівельно-реставраційних служб 
з пам’ятками експозицій музею, саме це привело останній до готовності відкриття експозицій у 
серпні 1975 року. Попри політичні наклепи на музей секретаря ЦК з ідеології В. Маланчука, і, 
зокрема, після вечірнього огляду ним експозицій при світлі запалюваних газет восени 1975 року, 
все ж, із благословення Політбюро, з подякою колективу, музей відкрито у 1976 р., в один день зі 
скансеном у Тбілісі.

Певно, цей культурний прорив комусь не подобався, і схвалення ЦК не зупинило їх. Смерть 
Петрусенка в серпні 1975 р. започаткувала втрати музею. Наступним було звільнення В. Шмельова, 
що консолідував зусилля колективу. Йому не пробачили казкової появи кращого скансена світу за 5, 
а не за 50 років. За тим пішли з музею В. Романов і В. Баранько. Скасовано сектори архітектури, 
зруйновано систему реставрації, незахищене від урбанізації унікальне польове довкілля – духовний 
центр прадавнього Святогір’я з усипальницею Святогорів, городищами, змієвими (Трояновими) 
валами. В. Шмельов щодо цього висловився: «Не думайте, що зміни будуть на краще, кожна зміна 
буде на гірше». Це підтвердилось. Музей донині у стані незавершеності і занепаду створеного, 
далі рухатись йому не дали. Ні схвалення Політбюро минулої держави, ні нинішній Національний 
статус, ні затверджена на урядовому рівні, але ігнорована, Програма розвитку музею не захищають 
його. Проте навіть і досі цей існуючий скарб є потужним зводом досвіду буття людини на засадах 
культури як гармонізатора Світу святістю, без нього ми не здолаємо цивілізаційні вади бездуховно-
споживацької сучасності, що руйнує світ. Нині, без фундатора музею Петра Тронька, без будівельної 
реставрації й фінансування, без науковців-творців музею, витіснених з музею за американською 
програмою «розвитку» науково-дослідної установи, осередку духу у духовно й фізично агонізуючий 
торгово-розважальний заклад профанації етнокультури, пам’ятки якого нечутно волають про 
воскресіння закладеного в них духовного змісту, якого так прагне суспільство. Музей чекає на 
дослідників духовно-сакральних засад етнокультури як спадщини священної цивілізації, як диво-
культури, що не руйнує, а гармонізує і людину, і Світ, а це засади досконалого майбутнього.
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Рис. 1. Комори на колгоспному дворі с. Нещеретове

Рис. 2. Вигляд експозиції «Слобожанщина», зліва направо: гамазей с. Лубянка (фрагмент), комора 
с. Нещеретове, комора с. Тецьке, хата с. Красна Попівка, в глибині будівлі садиби с. Ново-Охтирка

Рис. 3. Хата с. Ново-Охтирка в експозиції
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Рис. 4. Обмазка хати с. Красна Попівка науковцями музею (Р. Свирида, В. Меліхова)

УДК: 929:903.2 – 033.6 
Наталія Визір

(Опішне, Полтавщина)

ЮРІЙ ЛАЩУК: УЧЕНИЙ І ЛЮДИНА
(ЗА СПОГАДАМИ РІДНИХ)

Статтю присвячено відомому українському досліднику гончарства, доктору мистецтвознавства, 
професору Юрію Лащуку. За спогадами дружини й сестри вченого представлено невідомі сторони життя й 
діяльності керамолога.

Ключові слова: Юрій Лащук, кераміка, керамологія, спогади.

Юрій Лащук – відомий український керамолог, мистецтвознавець, професор, вірний 
предковічному гончарству, якому присвятив майже півстоліття свого життя. Його натхненна 
діяльність стала унікальною сторінкою в літописі керамологічної енциклопедії української культури. 
Його кандидатська дисертація «Косівська кераміка ХІХ–ХХ століть» [7], захищена 1958 року, 
не приглушила інтерес до гончарства, а, навпаки, лише стала початком великого дослідницького 
шляху. Він назавжди поріднився з керамологією й «присягнувся на вірність єдиному великому 
захопленню… – гончарству» [15, с. 167]. За радянської доби, коли влада всіляко унеможливлювала 
фундаментальні народознавчі студії, Юрій Лащук був поодиноким ученим, хто все своє наукове 
життя присвятив подвижницькому вивченню рідної народної кераміки. Не дивно, що після 
кандидатської дисертації керамологічної тематики, на відміну від багатьох інших кандидатів наук – 
керамологів, він не змінив свої наукові вподобання, продовжував розпочаті дослідження й 1973 
(за іншими даними 1971) року захистив докторську дисертацію «Українська народна кераміка 
ХІХ–ХХ століть» [12] – «найбільш узагальнююче дослідження художніх аспектів українського 
гончарства» [16, с. 187].

Юрій Лащук упродовж життя провів безліч польових експедицій Україною й, уперше 
скориставшись методом керамологічного картографування, склав карту гончарних осередків 
України (більше 600). Учений обстежив музейні колекції кераміки в Україні, Австрії, Білорусі, 
Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Угорщині й Чехії. Сам зібрав унікальну колекцію 
народної кераміки, яку ще за життя передав на збереження до Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному.

Творча спадщина науковця складає понад 300 публікацій, серед них – серйозні монографічні 
роботи [2-5, 9-11, 13, 14].
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Однак, короткі відомості про вченого унеможливлюють у повній мірі відобразити широкий 
спектр діяльності, етапи формування й розвитку наукових поглядів, оцінити внесок дослідника в 
розвиток керамологічної науки, окреслити передумови формування наукових поглядів, об’єктивно 
оцінити творчу спадщину, розкриваючи актуальність наукових результатів у період активної 
діяльності дослідників та перспективність для майбутніх наукових розробок.

У зв’язку з цим актуального значення набувають біографічні відомості про вченого, про 
його світогляд, етапи становлення й розвитку наукових поглядів, духовні інтереси й запити. 
У з’ясуванні окремих епізодів, деталей життєвого й творчого шляху вченого важливу роль 
відіграють спогади близьких, колег, учнів. Спогади відкривають для нас нові шляхи в дослідженні 
життєвого шляху, відтворюючи цілі картини з життя й діяльності видатного вченого, допомагають 
дізнатися й зрозуміти раніше невідомого Юрія Лащука – людину і вченого. Саме тому вони мають 
для нас велику цінність і заслуговують публікації.

Юрій Лащук народився 15 березня 1922 року в с. Липки Гощанського району Рівненської 
області в родині вчителів. Батько – Пилип Филимонович досконало знав російську й польську 
мови, та, залюблений в українську літературу й вихований на сільських традиціях, завжди говорив 
українською, навіть з «чужинцями», «щоб утвердити в свідомості співрозмовника пошану до мови, 
а через неї – до нації, на землі якої він перебуває» [6]. Тож і Юрко в родині виховувався в любові 
до української мови, рідної землі, народних традицій. Безперечно, саме родина сприяла атмосфері, 
на основі якої відбувалося формування національної свідомості в майбутнього дослідника.

За демонстративні виступи проти польської окупаційної політики батько змушений упродовж 
життя постійно змінювати місце роботи. Залишивши родину в селі Голубному, влаштувався 
вчителем-вихователем в Уневській школі-інтернаті. Тож з 1928 року «життя розторглось»: батько 
з донькою Нонною – в Уневі, мати з Юрієм та Ангеліною – в с. Голубному. Мати, Феодосія 
Степанівна Лащук (Баторевич), працювала вчителькою, пізніше була директором школи. Завдяки 
їй у селі побудували нову школу. Як згадує донька Ангеліна, «мама старанна й енергійна жінка 
була і добивалася, щоб семикласна школа була… таких три школи всього було в області» [17]. 
Феодосія Лащук була високоосвіченою жінкою, навчала дітей європейській культурі, літературі, 
музиці. В сільській хатині було фортепіано, багато книг українською мовою, лунала польська, 
французька, російська мови. Не зважаючи на знання батьками різних мов, Лащуки завжди говорили 
виключно українською. «Обох батьків, – згодом напише Юрій Лащук, – відзначала гуманність, 
народолюбство – всемірно допомагали селянам, аж до лікування. Постійно керували сільськими 
й церковними хорами» [8, с. 403]. Постійно займалися самоосвітою: мати в 38 років, маючи 
трьох дітей, заочно закінчила Варшавську гімназію. Батько постійно удосконалював свої знання, 
опрацьовував фонди наукової бібліотеки, що була при монастирі, передплачував журнали, газети, 
закупляв культурознавчі видання у Львові.

Ще в дитинстві Юрій відчув відповідальність за родину, бо залишився коло мами й сестер 
єдиним чоловіком. Тож став самостійним, сам давав собі раду, допомагав виховувати меншу сестру, 
яку неймовірно любив, захищав від життєвих негараздів і повчав як старший з дітей у родині. 
То був жорстокий урок життя, але це вже визначило його майбутнє.

Улітку родина збиралася в Уневі – справжньому українському культурному осередку. Сестра 
Юрія Лащука Ангеліна згадує свої враження від нових знайомств з цікавими інтелігентними 
людьми, які щодня з’являлися в колі родини. Тоді разом читали українською, декламували вірші, 
обговорювали українську пресу, останні події тощо. І все це відбувалося толерантно, хоча й 
нерідко виникали дискусії. Діти часто були присутніми при дорослих розмовах, але виховання не 
дозволяло втручатися чи заважати. Пізніше, коли прийшов час розуміння обговорюваного, Юрко 
любив повторювати «як тато говорили» [17].

У родині, де українські традиції слугували духовною основою виховання, завжди було 
прийнято дотримуватися релігійних засад. Ангеліна Лащук згадує, як на Великдень брат Юрій з 
друзями дзвонили в дзвони – це було найбільшим святом для хлопчаків. На Різдво Юрій «ходив 
з хлопцями від хати до хати із звіздою, що крутилася, а всередині була свічечка!». Звичайно всі 
атрибути свята виготовляли самотужки, в таємничій атмосфері, як говорив Юрко «з прозорою 
душею й запалом в очах» [17]. Вже коли мав власну родину, Юрій Пилипович, не зважаючи на 
антирелігійну пропаганду в Радянській Україні, у великі релігійні свята завжди возив дітей, а 
потім і внуків, до сільської церкви, «щоб бачили і знали традиції» [17]. Окрім того, спеціально 
для внуків замовив ковалю Різдвяну зірку для колядування, яку сам оздобив кольоровим папером і 
блискітками, «щоб знали, як має бути, й своїх вчили», повторював Юрій Пилипович [17].
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Юрко гарно малював, надзвичайно любив природу й повсякчас зображував її на полотні. 
Сестра зберегла малюнок, де акварелями живописано смереку – улюблене дерево майбутнього 
вченого. Вона згадує, як Юра брав мольберт, фарби і разом із сестрою йшли в Уневі на гору, де 
годинами в тиші Юрко вдивлявся в незвідані лінії горизонту й «писав пейзаж». Але, певно, не 
судилося Юрію Лащукові стати художником-живописцем, хоча, поза сумнівом, і в цій галузі мав би 
успіх, бо від природи був талановитою людиною. «Пішов у науку, в нього не було часу займатися 
картинами» [17].

Привчений змалечку до фізичної праці, Юрій «усе своє життя садив». Одного разу, 
проїжджаючи вулицею Зеленою у Львові, згадує сестра, Юрко звернув увагу на яскраві кетяги 
калини біля воріт наукової установи: «Ото, ти знаєш? Коли будували той інститут, я привіз із лісу 
два корчі калини…». У Львові Юрій Лащук жив з родиною в квартирі, не мав земельної ділянки, 
«пусто, голо було», то самотужки посадив вербову алею біля будинку, а під вікнами – горіх, 
саджанець якого виростив у горщику на вікні. «Любив земличку страшно, – захоплено повідала 
Пані Ангеліна. – Він де жив, там садив. Приїжджав до Степана [син Юрія Лащука – Н.В.], брав 
лопату і йшов копав. Він робив це, як зарядку. Потім він нездужав, але копати – він все життя 
копав. Ми то любим страшенно землю, у нас та якась жилка є» [17].

Після закінчення польської семирічної школи в Голубному Юрій Лащук навчався 
у Варшавській гімназії імені Адама Міцкевича (хоча батько й був проти), де отримав знання 
польської, німецької, латинської мов, також вивчав французьку й старогрецьку мови. Закладені ще 
в дитинстві глибоко патріотичні почуття завадили Юрію спокійно й без проблем отримати освіту. 
Читання «Кобзаря», антиімперські виступи за «право кожного народу відправляти богослужіння 
рідною мовою» дали підстави адміністрації гімназії для звільнення студента з гуртожитку. 
«З нього вилізло те, чим він дише», – згадує сестра Ангеліна [17]. Потім було навчання в 
Острогу, Дрогобичі, Львові, Подєбрадах (Чехія) і знову у Львові – в Інституті прикладного та 
декоративного мистецтва, чотири роки на відділі художньої графіки, два останні – на відділі 
художньої кераміки.

Близькі згадують, що рішення про переведення на відділ кераміки прийняв після поїздки 
з майбутньою дружиною Надією Дзюбей на її батьківщину – Косів, народномистецьку українську 
Мекку, яка назавжди заполонила серце майбутнього керамолога неймовірними барвами Карпат 
на тлі гончарованого рукотворного дива. Так, ймовірно, виникла взаємна любов Юрія Лащука й 
українського традиційного гончарства. Завжди й повсюдно він мандрував, шукаючи глиняні вироби, 
блукав в архівних нетрях, збираючи інформацію про гончарство, пізнавав багатотисячні запасники 
бібліотек, винизуючи керамологічну літературу.

Усе життя надзвичайно любив з насолодою читати. Залюбки використовував знання 
мов, читаючи газети, журнали, книги, енциклопедичні видання, а пізніше й наукову літературу. 
У студентські роки, згадує дружина вченого, Надія Дзюбей, читав усе і скрізь. «Прийде на 
побачення – з книжкою під пахвою. Йдемо, бувало, алеєю, я щось розповідаю, а в нього книжка 
відкрита, і тільки скрикує: «Ти уявляєш?!». Одного разу йшли парком, на роздоріжжі я повернула 
праворуч, а Юрко навіть не помітив – прямо пішов, читаючи находу» [18].

Юрій Лащук рано навчився бути дорослим. Попри часті переїзди, облаштування на нових 
місцях, відповідальність не лише за себе, а й за матір з сестрою, він залишився в пам’яті близьких 
і друзів щирим і відвертим, високопорядним, відданим і надзвичайно енергійним. Умів поговорити 
з людьми, підбадьорити, розвеселити. Він завжди завзято захищав своїх учнів, всіляко допомагав, 
стимулював до самореалізації, бо щиро переймався проблемами розвитку покоління молодих 
вчених в Україні. Природна скромність, інтелігентність, надзвичайний розум Юрія Пилиповича 
здобули прихильність усіх, хто його знав. Як згадує подруга дитинства Павліна Ковальчук, Юрій 
мав дар Божий – «уміння бути людиною з різних обставин, бути справжнім другом» [1].

Безсумнівно, родина зіграла першочергову роль у становленні майбутнього мистецтвознавця: 
освіченість батьків, інтелігентне оточення, засади добра й любові до людей, повага до європейської 
культури й особлива залюбленість в українське – мову, традиції рідного краю, історію. Безперечно, 
підвалини патріотизму, закладені в дитинстві батьками, близьким оточенням рідних, які 
дотримувалися традицій, стали визначальними в подальшому науково-пошуковому житті відомого 
мистецтвознавця.

Віра в Бога, привита змалку, була завжди супутньою в горі й у радості вченого. Любов 
до книги й живопису, музики й іноземних мов стали трампліном до подальших пошуків у царині 
мистецтвознавства. Отож, закладені в дитячі роки основи пізнання, переросли в справжню юнацьку 
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допитливість, а потім стали його життям, насиченим не лише науковими й етнографічними 
дослідженнями, а й тяжкою працею, боротьбою з владою і самим собою, бо не вмів мовчати, 
закривати очі, бути байдужим.
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Vyzir Nataliia
(Opishne, Poltava region)
Yuri Lashchuk: the scientist and the person (by family memories)
Annotation: the report dedicated the famous Ukrainian researcher of pottery, the doctor of arts, professor 

Yuri Lashchuk. By memories of wife and sister of the scientist here represented the unknown sides of the life and 
the activity of the ceramologer.

Key words: Yuri Lashchuk, a ceramic, a ceramology, memories.
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УДК 903.42 
Сергій Вовкодав, Олександр Юрченко

(Переяслав-Хмельницький)

ПАМ’ЯТКИ ЕПОХИ ЕНЕОЛІТУ-БРОНЗИ 
БАСЕЙНУ Р. БРОВАРКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

У статті розглядаються пам’ятки енеоліту та бронзового віку, що зосереджені в долинах 
р. Броварка та її приток. Також здійснюється спроба аналізу розподілу археологічних об’єктів у просторі 
та подається характеристика виявленого на пам’ятках матеріального комплексу.

Ключові слова: кераміка, курган, пам’ятка, поселення, просторовий аналіз.
 
Басейн р. Броварка – порівняно невеликий за площею мікрорегіон із своєрідними 

особливостями природно-географічного середовища, розташований у межах сучасного Переяслав-
Хмельницького району Київської та Золотоніського району Черкаської областей. На його території 
виявлена велика кількість різночасових пам’яток, комплексне дослідження яких розпочате 
нами лише декілька років тому. В результаті вже здійснені спроби аналізу систем заселення 
пізньоримського та давньоруського часу [11; 12; 13].

У даному дослідженні головна увага зосереджується на пам’ятках, що датуються періодом 
енеоліту та бронзового віку. Варто зазначити, що спеціалізоване вивчення старожитностей цього 
часу в межах басейну р. Броварка раніше не проводилось. Інколи вони побіжно згадувались у 
контексті археографічних та археологічних розвідок другої половини ХІХ – початку ХХІ ст., 
що здійснювались у межах Переяславщини. Нині гостро постає проблема аналізу наявного 
археологічного матеріалу періоду енеоліту-бронзи, що виявлений у мікрорегіоні, з метою його 
класифікації, з’ясування особливостей розподілу в просторі та введення до наукового обігу.

Велика кількість видимих на поверхні археологічних об’єктів ще з другої чверті ХІХ ст. 
привертала увагу науковців. Так, наприкінці 1845 – на початку 1846 рр., Т.Г. Шевченко здійснив 
поїздку на Переяславщину за дорученням Київської Археографічної комісії. Під час огляду та 
опису історико-культурних та археологічних пам’яток він частково зосереджував увагу на курганах 
[1, с. 304-308].

У 1871 р. дослідження декількох курганів поблизу с. Пологи-Яненки провів землемір 
Боголюбський, але результати розкопок невідомі [19, c. 17].

У 1877 р. історик-археолог, професор Д.Я. Самоквасов розкопав два кургани поблизу 
сс. Вінинці та Лецьки [29, с. 14, 238; 30, с. 86-87; 36, с. 147]. Вже з початку ХХ ст. розпочалися 
систематичні дослідження території М.О. Макаренком, В.Г. Ляскоронським та Л.В. Падалкою. 
У своїх працях вони подають коротку характеристику курганних насипів (інколи – розміри, назву, 
місце локалізації) [22; 23, с. 422; 24, с. 36-38, 81-83; 25, с. 10, 12; 26, с. 12, 16, 53, 56].

Після довгої перерви, у 1970 р. А.П. Савчуком була проведена розвідка з метою виявлення 
курганів та їх розкопок у долині р. Броварка [28].

Протягом 1975–1976 рр. співробітниками Переяслав-Хмельницького історичного музею 
була здійснена археологічна експедиція з обстеження курганів Переяслав-Хмельницького та 
Яготинського району. В результаті було зібрано інформацію про розташування, розміри та стан 
збереженості курганів, досліджено поховання епохи бронзи в кургані «Весела могила» неподалік 
с. Виповзки [32; 33].

У 1979 р. учасниками Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції обстежено декілька 
пам’яток в околицях сс. Вінинці та Помоклі [27].

Велика кількість різночасових пам’яток (у тому числі й досліджуваного періоду) була 
виявлена в межах басейну р. Броварка в результаті розвідок, що проводились протягом 1988–
1993 рр. співробітниками відділу археології Переяслав-Хмельницького історико-культурного 
заповідника [5; 6; 7; 8].

Починаючи з кінця 1990-х рр. у верхній та середній течії річки проводяться систематичні 
обстеження території авторами публікації, у результаті яких виявлено низку нових пам’яток 
епохи енеоліту-бронзи (околиці сс. Вінинці, Лецьки, Пологи-Чобітьки). Дослідження останніх 
двох десятиліть дозволили накопичити велику кількість археологічного матеріалу, що потребує 
систематизації та узагальнення. Зокрема, одним із основних завдань є визначення на основі 
опрацювання звітів експедицій, наукових публікацій та аналізу знахідок виявлених у межах 
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мікрорегіону переліку археологічних пам’яток, що можуть датуватися зазначеним періодом. Нажаль, 
рівень вивченості пам’яток енеоліту та бронзового віку в мікрорегіоні не дозволяє прослідкувати 
структуру системи його заселення. Відповідно відсутня можливість проведення її аналізу. Невелика 
кількість та невиразність знахідок ускладнює визначення типології пам’ятки. Нині лише декілька 
об’єктів можна ототожнювати з поселеннями, інші ми розглядаємо як місцезнаходження.

Незважаючи на це, існує потреба проведення аналізу розподілу в просторі вже відомих 
об’єктів з метою з’ясування закономірностей їх топографічного та гідрографічного положення. 
Останній проведений у середовищі геоінформаційних систем. Нами використані лише 4 параметри 
географічного середовища для характеристики просторових особливостей пам’яток: висота 
розташування, топографічний тип місця розташування, приналежність до річкових долин та 
відстань до гідроресурсів. Результати просторового аналізу здійсненого в межах згаданих критеріїв 
занесені до 5 таблиць, кожна відповідає певній хронологічній групі пам’яток: енеоліт, рання бронза, 
бабинська культура, пізня бронза, фінальна бронза (рис. 8).

Варто зазначити, що з’ясування просторових характеристик пам’яток значною мірою 
залежить від точності їх локалізації. Тому географічна прив’язка низки археологічних об’єктів 
(виявлених під час розвідок 1988–1991 рр.) уточнювалась шляхом співставлення поданих у звітах 
карт, окомірних планів та описів у щоденниках експедицій, а також результатів проведених 
авторами розвідок. Ідентифікація місця розташування необхідних пам’яток полегшувалась 
завдяки використанню космічних фотознімків високої роздільної здатності, що доступні на 
серверах ресурсів «Карти Google» та «Яндекс Карти» [17; 37]. Для створення карт розташування 
археологічних пам’яток у середовищі геоінформаційної системи ArcGIS нами використовувались 
векторні шари даних з інформацією про гідроресурси (русла річок, рокити, долина-блюдця тощо), 
що були отримані в результаті реконструкції ландшафту басейну р. Броварка [10].

Аналіз матеріального комплексу, виявленого на пам’ятках мікрорегіону вказує на існування 
9 об’єктів, що датуються енеолітичною епохою (рис. 3; 7). Лише 3 з них можна ототожнювати з 
поселеннями: в ур. Жаданівщина, ур. Ялова долина (м. Переяслав-Хмельницький) та в ур. Береги 
(с. Лецьки). Інші розглядаються нами як місцезнаходження. Більшість пам’яток знаходяться на 
лівому березі р. Броварка, 2 – на правому березі р. Гнилка (Гатка) та 2 на правому березі р. Тиха. 
Всі розташовані близько до річок – у межах відстані 60-200 м. Висота локалізації – 89-99 м. 
Топографічні особливості: 3 об’єкта знаходяться на пологих схилах берега, 3 – на підвищеннях та 
2 – на мисоподібних виступах берега, 1 – у заплаві (рис. 8).

Знахідки з поселень та місцезнаходжень енеолітичної кераміки, попри її нечисленність, 
дозволяють виділити кілька керамічних комплексів. Огляд розпочнемо з посуду трипільського типу. 
Він походить з поселення лукашівського типу Ялова долина. Це єдина трипільська поселенська 
пам’ятка етапу С-І у мікрорегіоні. Виявлений на ній керамічний комплекс типовий для лівобережних 
пізньотрипільських поселень. Він складається із двох категорій посуду – кухонного та столового. 
Загалом, у зібраній на цьому поселенні колекції керамічних знахідок із значною перевагою 
домінує саме останній. Кухонний посуд має пористе тісто з домішкою органічних включень, що 
вигоріли під час випалу. Поверхня іноді загладжена гребінцем. Столовий посуд виготовлений 
з добре відмуленої глини та має лощену поверхню. Крім цього, він має одну характерну рису – 
позбавлений мальованого орнаменту.

Трипільський посуд (7 фрагментів) виявлений також на пам’ятці Жаданівщина, що 
знаходиться західніше від Ялової долини, у безпосередній до неї близькості. Можливо, певна 
кількість посуду потрапила з останнього поселення на сусідню ділянку. Уламок мініатюрної 
біконічної посудинки з товстими стінками був знайдений на пам’ятці Чернече 2 (рис. 9. 4). 
Вона має випал від жовтого до сірого відтінків, добре відмулене керамічне тісто та лощену 
поверхню без будь-якого орнаменту. Разом з нею, було піднято лощену стінку від іншого 
горщика, з добре відмуленого тіста жовто-цегляного кольору. Обидва фрагменти слід відносити до 
пізньотрипільського етапу С-І.

У межах пам’ятки Береги виявлена колекція (15 одиниць) енеолітичних знахідок, серед яких 
розрізняється кераміка софіївського типу та місцева, можливо пивихинська. Софіївські горщики 
вирізняються високою, плавно вигнутою шийкою і відхиленим назовні вінчиком (рис. 9. 8, 9, 12). 
Інший тип горщиків має коротку шийку та округлий, відхилений назовні вінчик (рис. 9. 10). Ця 
кераміка має аналогії серед посуду тілопальних могильників софіївського типу та енеолітичних 
пам’яток Переяславського Лівобережжя [16, с. 327-331; 27, с. 101, 110, рис. 3. 5-12]. Уся кераміка 
тонкостінна, жовто-оранжевого, рідше чорного випалу, з різною структурою черепка: пористою, 
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слабко пористою, а іноді й щільною. Поверхня горщиків загладжена, у одного з фрагментів 
присутні відбитки трави (рис. 9. 8). Видимих домішок у софіївській кераміці не спостерігається, 
проте кілька екземплярів мають білі мінеральні включення.

Інша група посуду представлена виключно стінками. Вони масивніші за софіївські та 
здебільшого мають пористий черепок. Ступінь випалу посудин варіюється від яскраво-оранжевих 
до сірих і чорних тонів. У гончарному тісті домішка подрібнених білих мінеральних включень. 
У чотирьох випадках поверхня стінок загладжена рівними розчісами дрібнозубого гребінця. 
В іншому випадку посуд прикрашався рядами пальцевих вдавлень (рис. 9. 13).

На пам’ятках Жаданівщина, Завалля 1 знайдена кераміка пивихинського типу (рис. 9. 1-7, 
11). Вона має доволі щільний черепок, поганий випал, шамот і пісок у гончарному тісті. Іноді 
трапляється домішка подрібненої мушлі. Горщики мають високу шийку, округлі або підтрикутні 
вінця. Посуд цього типу переважно товстостінний, хоча й трапляються тонкостінні екземпляри. 
Серед орнаментальних композицій, присутні прокреслені лінії, нігтьові вдавлення, шеврони, 
серпики мушельного штампу та розчіси гребінцем, які іноді робилися у вигляді хвилястих 
паралельних смуг.

Серед інших енеолітичних знахідок (Вінинці 2, Загребелля, Виповзки 1, Тогобовка), відомі 
одиничні фрагменти стінок із включенням подрібненої мушлі або органічних домішок, що вигоріли. 
Деякі мають крихке, пористе тісто та оранжевий і коричневий випал. Вони з певною мірою 
ймовірності можуть відноситися як до софіївського, так і до пивихинського керамічних типів.

Матеріали раннього бронзового віку, що походять з мікрорегіону представлені переважно 
керамікою ямного типу. Кількість пам’яток, де вона виявлена сягає 18 (не враховуючи курганів) 
(рис. 4; 7). Знову ж таки, серед них лише 2 можна вважати поселеннями, інші розглядаються 
нами як місцезнаходження. Гідрографічне положення виявлених об’єктів наступне: 9 розташовані 
вздовж русла р. Броварка (на лівому 4, на правому 5), 6 – на берегах р. Гнилка (Гатка) й лише 3 
на лівому березі р. Тиха. Майже всі вони зосереджені близько до річок, на відстані 50-200 м. 4 
пам’ятки знаходяться у межах діапазону 350-1400 м відносно головних русел. Така віддаленість 
пояснюється, очевидно, наявністю поруч із археологічними об’єктами інших водних ресурсів: 
струмків, долин-блюдець, що нині не існують. Можливо, подібна гідрографічна позиція визначена 
саме типом пам’ятки – зруйнованим похованням. Висота розташування об’єктів корелює в межах 
89-98 м. Вони зосереджені переважно на підвищеннях берегів річок – 7 пам’яток, 3 – на пологих 
схилах берегів, 3 об’єкти розташовані в межах заплавних ділянок, 3 – на мисоподібних виступах 
берегів, 2 – на рівнинних ділянках в глибині плато (рис. 8). 

Виявлена на пам’ятках ранньої бронзи кераміка товстостінна й масивна, відрізняється 
важким черепком з домішкою залізистих та білих мінеральних включень, піску, рідше шамоту. 
Випал горщиків жовто- або червонясто-оранжевий, проте трапляється чорний та сірий. В окремих 
випадках зустрічається тонкостінна кераміка. Зазвичай одна із сторін горщиків загладжена 
гребінцевими розчісами, іноді вони покривають обидві сторони (рис. 9. 20; рис. 10. 2). Вінчики 
слабо відхилені назовні, мають коротку шийку i прикрашені по краю пальцевими защипами, 
косими насічками та нігтьовими вдавленнями (рис. 9. 17; рис. 10. 5, 9). Судячи із окремих 
фрагментів, горщики мали опуклі плічка (рис. 10. 1, 3, 4, 6). З понад 90 опрацьованих уламків, 
лише біля 20 містять прості елементи орнаментації. Передусім це шнурові композиції, прокреслені 
лінії, пальцеві та нігтьові вдавлення (рис. 9. 14, 18-19, 2-24; рис. 10. 1, 4, 6-7, 10). Також поверхня 
посуду прикрашена різними видами штампу – V-подібного та мигдалеподібного, гусеничками, 
«котячими лапками», відтисками крупнозубого гребінця (рис. 9. 15-16, 21; рис. 10. 3, 8, 11). 
Більшість фрагментів відноситься до ямного типу, кілька мають риси катакомбної (рис. 9. 21-22; 
рис. 10. 9-10) або середньодніпровської культури (рис. 9. 24; рис. 10. 7). Проте дана культурно-
хронологічна атрибуція, з огляду на дрібнофрагментарність деяких артефактів, проведена з певною 
долею припущення й у свою чергу, може бути переглянута.

Крім раньобронзової кераміки, з пам’ятки Береги походять два уламки масивних кам’яних 
сокир-молотів. Велику цікавість викликає випадкова знахідка архаїчного двосічного бойового ножа 
з околиць с. Велика Каратуль. Виріб довжиною 15,1 см, відлитий із бронзи. Лезо видовжено-
листовидне, максимально розширене по середині й обламане на кінці. (рис. 10. 12). Ніж має 
ромбоподібне, ледь намічене перехрестя і виїмки в основі руків’я. Знаряддя у перетині витягнуто-
овальне, без ребра. Найближчі аналогії знахідці відомі серед ранньозрубних (покровських) ножів 
Середньої Наддніпрянщини, лісостепового та степового Лівобережжя України та Подоння [2, c. 35, 
рис. 5. 14; 3, с. 64, рис. 17. 17-20; 4, с. 243, рис. 84. 1-14; 15, с. 18-19, рис. 60, 62; 18, с. 150-151, 
171, рис. 71. 1-6; 21, с. 119, 122, рис. 1. 5; 34, с. 252, рис. 65. 2; 35, с. 41, 51, мал. 7.1].
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Численну групу пам’яток епохи ранньої бронзи складають кургани. Як правило, їх появу 
на території лівобережжя Середньої Наддніпрянщини пов’язують з носіями ямної культури. Хоча 
традиція використання поховальних споруд такого типу в межах окресленого регіону побутувала 
практично впродовж усього бронзового віку, окрім його заключного етапу, а також у скіфо-
сарматський період. Поряд з цим, у курганних насипах часто зустрічаються впускні поховання 
середньовічної епохи. Курганні пам’ятки дуже поширені в досліджуваному мікрорегіоні. Загальна 
кількість зафіксованих у басейні р. Броварка курганів сягає близько 200, але лише незначна частина 
була розкопана. Нині відомо про результати розкопок лише 5 з них.

Два кургани розкопав Д.Я. Самоквасов у 1877 р. біля сс. Вінинці та Лецьки. Перший – 
«Гостра могила» – розташований за 170 м від дороги Переяслав-Хмельницький–Пологи-Яненки 
та за 200 м від дороги між сс. Лецьки та Циблі. Окружність насипу – 127 м, висота – 8,5 м. 
У ньому досліджено чотири поховання, з яких лише одне віднесене до періоду ранньої бронзи. На 
дні викопаної в материку ями розмірами 1,7х1,4х2 м знайдено ледве помітні рештки кістяка. На 
стінках та на дні простежувалися залишки дерева у вигляді бурого та білуватого тліну. В похованні 
виявлено видовжений крем’яний наконечник стріли серцеподібної форми, датований часом ямної 
культури. Три інші поховання – впускні, більш пізнього часу [29, с. 14, 238; 30, с. 86-87].

Інший курган, що був досліджений Д.Я. Самоквасовим, розташований за 700 м на захід від 
«Гострої могили» та за 300 м від дороги Переяслав-Хмельницький–Пологи-Яненки. Окружність 
насипу – 127 м, висота 7 м. У центральній частині кургану в материковому ґрунті виявлена 
поховальна яма зі звуженим дном (глибина 2 м, ширина зверху близько 3 м, внизу – 1,5 м). 
На дні ями лежав погано збережений кістяк людини в скорченому положенні на правому боці, 
орієнтований головою на захід. Руки зігнуті в ліктях, кисті розташовувались біля підборіддя, ноги 
підібгані до тіла. На кістках простежувались сліди вохри. У насипу над похованим було виявлено 
посудину, орнаментовану врізаними паралельними та ламаними лініями по вінчику [29, с. 14].

На захід від с. Пологи-Яненки поряд із дорогою до с. Хоцьки в 1970 р. А.П. Савчуком 
розкопаний курган з похованням ямного часу. Його висота – 2 м, діаметр – 35 м. Неподалік 
від центру кургану в південно-східному секторі виявлено пляму (4х5 м) заокругленої форми із 
зотлілою рослинністю білого кольору та рештками дерева. Посередині плями простежувалась яма 
з рештками людського кістяка сильно поруйнованого норами (рис. 1). Похований знаходився на 
глибині 1 м від поверхні материка в положенні скорчено на спині, руки витягнуті вздовж тіла, ноги 
зігнуті в колінах (впали на бік). Гомілкові та стегнові кістки зміщені норою. Праворуч від черепа 
виявлена грудка вохри. Кістяк зорієнтований на південний захід [28].

Окрім цього кургану, А.П. Савчуком проводились зачистки котлованів у насипах низки 
курганів (точна кількість у звіті не зазначена), що одночасно руйнувалися внаслідок будівельних 
робіт. Хоча слідів поховань так і не було виявлено [28, с. 7-8].

Курган з похованнями доби ранньої бронзи був розкопаний у 1982 р. біля с. Пологи-Яненки 
Переяслав-Хмельницьким загоном Трипільської експедиції у складі: В.О. Круц, В.М. Погорілий 
та В.І. Йова. Він був розташований на відстані 1 км на схід від села та за 800 м на південний 
схід від насосної станції зрошувальної системи. Під час дослідження у північній частині кургану 
виявлені чотири поховання.

Поховання № 1 було виявлене за 11 м на південний схід від центру кургану. Яма 
прямокутної форми глибиною 0,9 м, орієнтована по лінії північний захід – південний схід. На дні 
північно-східної частини ями на підстилці рослинного походження лежала верхня частина кістяка 
дорослої людини в положенні на спині з витягнутими вздовж тіла руками, головою зорієнтованою 
на північний захід. Під кістками простежувалась посипка вохрою. Найбільша її кількість 
зосереджувалась під черепом. Збереженість кістяка дуже погана. Інша – південно-східна частина 
поховальної ями зруйнована норами. Інвентар у похованні відсутній [20, с. 2].

Поховання № 2 було розташоване за 4 м на південь від центру насипу. В ямі прямокутної 
форми (1х1,9 м) виявлено кістяк дорослої людини в положенні скорчено на спині, руки 
витягнуті вздовж тіла, ноги впали праворуч (рис. 1). Похований орієнтований головою на захід 
північний-захід. Кістки дуже крихкі, права нога, окрім шматка стегнової кіски, пошкоджена 
норами. Кістяк посипаний вохрою. Подекуди на кістках простежувались шматки дерева, 
можливо, рештки перекриття. На дні ями знайдено рештки рослинної підстилки. Поховання 
безінвентарне [20, c. 2].

Поховання № 3 розташовувалось за 5 м від центру кургану. Воно практично повністю 
зруйноване норами. Зберігся лише північно-східний куток прямокутної ями, розташованої по лінії 
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північ північний захід – південь південний схід. У збереженій частині на рослинній підстилці 
виявлено череп дитини посипаний вохрою. Поховання теж безінвентарне.

У центрі кургану виявлені рештки поховання № 4 – яма прямокутної форми розміром 
2,2х1,1 м, орієнтована по лінії північ-південь. Нижня частина поховання дуже пошкоджена норами. 
Решток кістяка не було знайдено.

Спираючись на особливості положення кістяків та наявність посипки вохрою, автори 
розкопок віднесли поховання № 1–3 до ямної культури. Подальший аналіз стратиграфії центральної 
бровки кургану дозволив визначити черговість поховань. Найбільш раннім є поховання № 3, що 
пов’язане з першим насипом. Поховання № 1 та № 2, очевидно, відносяться до другого насипу. 
Останнє поховання було впущене в другий насип і перекрите зверху досипкою [20, c. 3].

Варто зазначити, що окрім згаданих поховань, за 17 м на північний схід від центру кургану 
була виявлена округла яма діаметром 1,6 м. В її заповнені знаходились кістки коня: уламок черепа, 
шийних хребець та дві кістки ніг. За визначенням О.П. Журавльова кістки мають патологічні зміни, 
що свідчать про перенесення твариною великих фізичних навантажень [20, с. 1].

Поховання ранньобронзово часу (очевидно, ямної культури) було виявлене в кургані 
«Весела могила» учасниками експедиції з обстеження курганів Переяслав-Хмельницького району 
в 1976 р. Він розташовувався за 600 м на захід від с. Виповзки та тракторної бригади. Діаметр 
кургану – 46 м, висота – 1,5 м. У поховальній ямі чотирикутної форми (1,90х1,15 м) лежав 
погано збережений кістяк у положенні на спині. Руки витягнуті вздовж тіла, ноги підігнуті, впали 
на лівий бік. Померлий орієнтований головою на північний захід (рис. 1). На дні ями рештки 
рослинної підстилки, що за визначенням І.А. Пашкевич є соломою пшениці. Яма також містила 
рештки дерева, можливо перекриття. У насипі кургану знайдено два уламки ліпної кераміки світло-
коричневого обпалу, тісто з домішками кварциту та піску. Зовнішня поверхня містить розчоси.

Незважаючи на незначний відсоток досліджених розкопками насипів, все ж можна 
припустити, що переважна частина існуючих у мікрорегіоні курганів датується у межах епохи 
бронзи. Варто окремо зупинитися на особливостях локалізації курганних насипів у межах 
досліджуваного регіону. Результати попередньо проведеної роботи зі створення узагальненої карти 
курганів басейну р. Боварка, дозволили визначити чотири скупчення пам’яток, що відповідають 
окремим ландшафтним зонам (рис. 2). Перше скупчення складають кургани розташовані 
довгою смугою на гребні підвищення лівого берега річки, вздовж дороги на с. Пологи-Яненки. 
Інше – насипи локалізовані вздовж краю моренної тераси. Наступне скупчення знаходиться на 
підвищенні правого берега Броварка між сс. Мала Каратуль, Травневе та Виповзки. Особливо 
багато питань викликає останнє скупчення, що розташоване в межах колись заболоченої низовини 
правого берега річки, нині осушеної меліоративними каналами. Таке топографічне положення 
є досить нетиповим, зважаючи на характерні риси розташування пам’яток курганного типу в 
Середній Наддніпрянщині. Для візуального представлення топографічних особливостей кожної з 
груп пам’яток, нами зроблені два перерізи цифрової моделі рельєфу (рис. 2). Вони дозволяють 
прослідкувати відмінності просторової позиції курганних насипів. Кожне згадане скупчення 
позначене вертикальною стрілкою.

Наступний етап бронзового віку представлений пам’ятками з матеріалами бабинського типу 
(культури багатоваликової кераміки). Нині в межах мікрорегіону їх відомо 15 (рис. 5; 7). У зв’язку 
з невеликою кількістю виявлених на них знахідок, всі вони класифіковані як місцезнаходження. 
Більшість пам’яток розташовані вздовж берегів основної артерії мікрорегіону р. Броварка: 7 на 
лівому березі та 3 та правому. 5 об’єктів знаходяться на берегах р. Гатка (Гнилка) та її притоки – 
р. Тиха. Практично всі місцезнаходження виявлені близько біля річок, на відстані до 200 м. Висота 
розташування пам’яток лягає в межі позначок 89-98 м: 7 – виявлені на підвищеннях берега, 5 – на 
мисоподібних виступах берега, 1 – на його схилах, 1 – на підвищенні в заплаві та 1 – у глибині 
берега на рівнинній плоскій ділянці (рис. 8).

Переважна більшість керамічних знахідок, що походять із згаданих пам’яток, 
характеризуються великою кількістю піску в тісті, часто з жорствою і слюдою, загладженою 
поверхнею та сірим і чорним випалом. Іноді зовнішня поверхня має оранжевий випал, а в 
окремих випадках зустрічаються ангобовані посудини (Беренда, Облоги). На пам’ятці Селище 2, 
знайдено денце із підлощеною поверхнею. Вінця посудин поділяються на два типи. Перший – 
підокруглі або підовальні за профілем масивні вінця (рис. 11. 1-2, 6, 12, 14, 15; рис. 12. 1-3), 
другий – масивні гранчасті вінця (рис. 11. 3, 5, 7; рис. 12. 4). Характерною особливістю посуду 
бабинського типу є його багата й різноманітна орнаментація. Переважно це горизонтальні ряди 



73

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

суцільних або розчленованих нігтьовими вдавленнями валиків (рис. 11. 4, 8-10, 13; рис. 12. 7), які 
часто можуть співіснувати на одній посудині. Крім валиків, на стінках посуду збереглися рештки 
прокресленого орнаменту у вигляді рослинних композицій, заштрихованих трикутників, «сітки», 
паралельних оперізуючих ліній, а також ліній, котрі розходяться під різними кутами (рис. 11. 9-11; 
рис. 12. 5-6, 8). Іноді внутрішня площа трикутників заповнена круглими наколами (Чорна долина, 
Береги). В окремому випадку, орнамент складався із рядів дрібних, вертикально розташованих 
мигдалеподібних вдавлень (Береги), або прогладжених канелюр (Штернове).

У межах басейну р. Броварка нині відома лише одна пам’ятка з матеріалами сосницького 
типу – це поселення Чернече 2 у південній околиці с. Помоклі. Воно розташоване в заплаві 
правого берега р. Тиха за 200 м від її русла. Тут виявлено 43 керамічні фрагменти, більшість 
з яких має жовто-цегляний випал, інша частина – від коричневого до чорного й сірого випалу. 
Переважно знахідки мають рівномірно загладжену поверхню, іноді підлощену. Керамічне тісто 
містить пісок, жорству, рідше зустрічаються шамот, слюда та білі мінеральні включення. Краї 
вінчиків злегка потовщені. Деякі посудини прикрашені глухими округлими вдавленнями на 
шийці, прокресленими лініями, відбитками крупнозубого гребінця, суцільним оперізуючим 
валиком (рис. 13. 1-7). Серед колекції, представленої переважно горщиками, виявлене також 
вінце ліпної мисочки (рис. 13. 4).

Матеріали фінальної бронзи в басейні р. Броварка виявлені на 14 пам’ятках (рис. 6; 7). 
Переважна їх більшість є місцезнаходженнями, окрім 3 поселень (Береги, Чернече 2 та 
Виповзки 1). 7 об’єктів розташовані на берегах р. Броварка, 5 – зосереджені вздовж русла р. Гатка 
(Гнилка), інша частина знаходиться біля р. Тиха. Топографічне положення пам’яток подібне до вже 
згаданого: висота розташування – 90-97 м, 3 – знаходяться на мисоподібних виступах берега, 3 – 
на його підвищеннях та 4 – у заплавах, 1 пам’ятка виявлена в глибині берега на плоскій рівнинній 
ділянці (рис. 8).

Керамічні матеріали цього часу можна розділити на два типи – лебедівський та 
білогрудівський. Незважаючи на значну концентрацію лебедівських старожитностей у заплавно-
боровій зоні Переяславського Лівобережжя, долина р. Броварка характеризується майже повною 
їх відсутністю. За більш ніж два десятиліття активних пошуків, лише на пам’ятці Переходенка 
знайдено фрагмент стінки лебедівського ліпного горщика, прикрашеного рядом продовгуватих 
вдавлень (рис. 13. 8). Натомість 12 пам’яток мікрорегіону містять білогрудівську кераміку. 
Її можна розділити на два типи – із щільним та з мастким керамічним тістом. Якщо перший – має 
відносно важкий черепок, насичений жорствою, то другий, відрізняється легкою масою черепка, 
поганим випалом, крихким і злегка пористим тістом. Серед вказаних пам’яток з білогрудівською 
керамікою, побутування обох керамічних різновидів зафіксовано на чотирьох (Береги, Штернове, 
Вигон-Червоний хутір, Випозки 1). На всіх інших віднайдена кераміка з мастким керамічним 
тістом. В обох різновидів посуду тісто містить у великій кількості пісок, гранітну жорству та 
слюду. Частина масткої кераміки вміщує ще й домішки шамоту, а також, у окремих випадках, білі 
мінеральні включення. Посуд має рівномірно загладжену поверхню, хоча іноді це зроблено недбало. 
Переважаюча більшість керамічних знахідок має оранжевий або жовтий випал у поєднанні з сірим. 
Із поселення Береги походить група вінчиків, з округлим або рівно зрізаним верхом, ледь відхилених 
назовні (рис. 13. 9-13). Один із уламків дозволяє уявити верхню частину горщика, що мав слабкий 
профіль і видовжений тюльпаноподібний силует (рис. 13. 11). Більшість білогрудівських керамічних 
знахідок неорнаментовані, проте іноді трапляються уламки з суцільними валиками-вусами (Береги, 
Штернове), прокресленим орнаментом та округлими вдавленнями на шийці посудини (Береги). 
Окрім посуду, на пам’ятці Чернече 2 знайдено уламок плоского, округлого керамічного виробу 
товщиною 7 мм.

Серед підйомного матеріалу з пам’яток енеоліту та бронзи виділяється група крем’яних 
знарядь. Більшість з них важко піддається певній культурно-хронологічній атрибуції, через 
багатошаровість пам’яток та «відірваність» знахідок від конкретного культурного горизонту. 
З багатошарових пам’яток Облоги, Жаданівщина, Селище 2 походять фрагменти крем’яних 
серпів (рис. 12. 9-10; рис. 13. 14). Перші двоє, відносяться до класу зубчастих серпів, третій – 
до дзьобоподібних. Зубчасті серпи відомі на трипільських поселеннях, починаючи з етапу 
В-ІІ [9, c. 140-141]. Не виключено, що серп із Жаданівщини, мав трипільське походження і міг 
потрапити на пам’ятку з поселення Ялова долина. Серп із Облогів важко атрибутувати, оскільки, 
окрім матеріалів бабинської культури, всі інші знахідки стосуються ранньослов’янського та 
давньоруського періодів. Можливо, що він також має відношення до енеоліту, матеріали якого, 
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в Облогах поки що не знайдені. Дзьобоподібний великий серп пов’язується нами з фінальним 
періодом бронзової доби на пам’ятці Селище 2, де відома кераміка білогрудівського типу.

У межах пам’ятки Вінинці 2 виявлений уламок крем’яного знаряддя (рис. 12. 11), яке за 
нео- та енеолітичними центральноєвропейськими аналогіями ідентифікується як свердло [14, с. 50, 
рис. 2-31С2; 38, p. 275, fi g. 3.2]. Знахідка віднесена нами до енеолітичного горизонту пам’ятки, 
оскільки окрім останнього на ній присутній лише київський горизонт. Серед інших знахідок, варто 
згадати обламану дрібну крем’яну платівку (Переходенка) та крем’яне тесло (Штернове) (рис. 13. 
15, 17), хронологічна атрибуція яких залишається не з’ясованою. Виключення становлять крем’яні 
вироби з пізньотрипільського поселення Ялова долина, датування яких полегшується завдяки 
його одношаровості: ножовидна платівка, скребачка та наконечник стріли з прогнутим низом 
(рис. 13. 16) [7, c. 2; 5, с. 5].

Таким чином, аналіз виявлених у межах мікрорегіону археологічних матеріалів дозволив 
виокремити декілька хронологічних груп пам’яток. Першу групу складають пам’ятки епохи енеоліту. 
Другу – об’єкти датовані періодом раннього бронзового віку, що пов’язані, очевидно, з носіями 
ямної культури. Третя група – це пам’ятки з матеріалами бабинської археологічної культури. Лише 
одна пам’ятка з матеріалами сосницького типу входить до четвертої групи. П’ята представлена 
поселеннями та місцезнаходженнями, де були виявлені знахідки датовані фінальною бронзою. 
Останні представлені матеріалами білогрудівського та лебедівського типу. Варто зазначити, що на 
більшості пам’яток мікрорегіону одночасно виявлені знахідки декількох хронологічних періодів, 
що може вказувати на їх довготривалість.

На основі вказаної класифікації нами розроблені таблиці з переліком пам’яток, куди були 
додані результати аналізу їх локалізаційних особливостей. Вони демонструють закономірності 
розподілу археологічних об’єктів у просторі. Ця інформація має важливе значення для проведення 
польових досліджень у басейні р. Броварка, спрямованих на виявлення нових об’єктів, так як є 
своєрідним маркером існування пам’ятки.

Як уже зазначалось, дане дослідження не мало за мету висвітлення заселеності мікрорегіону 
протягом енеоліту та бронзового віку, а лише є спробою узагальнення існуючої інформації щодо 
пам’яток цього часу, а також аналізу виявлених на них знахідок. Загалом картина заселеності 
басейну р. Броварка залишається відкритим питанням, що потребує подальших досліджень. 
Незважаючи на нечисельність археологічних матеріалів виявлених на більшості пам’яток басейну 
р. Броварка, можна зробити припущення, що значна частина зафіксованих місцезнаходжень є 
чіткими сигналами про існування там же поселень чи могильників. Особливо це стосується тих 
об’єктів, де знайдені матеріали декількох суміжних хронологічних періодів. Очевидно, у більшості 
випадків невелика кількість археологічного матеріалу зумовлена саме рівнем дослідження пам’яток. 
Подальші дослідження у мікрорегіоні необхідно спрямувати на ідентифікацію типів вже виявлених 
об’єктів, пошуку нових та накопичення знахідок, що дозволить окреслити структуру заселеності 
території протягом енеоліту та бронзового віку. 
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The sites of Chalcolithic and Bronze Age at basin of Brovarka river in Pereyaslav region
The article discusses sites of Chalcolithic and Bronze Age, which focused on riverine valley of Brovarka 

river and its tributaries. An attempt to analyze spatial distribution of archaeological sites and characteristic of the 
material complex is considered in the article.
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Рис. 1. Світлини поховань виявлених у курганах мікрорегіону
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Рис. 2. Карта густоти розташування курганів та перерізи цифрової моделі рельєфу мікрорегіону 
(стрілками на перерізах вказані орієнтовні місця скупчення курганів)
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Рис. 3. Пам’ятки епохи енеоліту

Рис. 4. Пам’ятки раннього бронзового віку
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Рис. 5. Пам’ятки бабинської культури

Рис. 6 . Пам’ятки фінальної бронзи
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Рис. 7 . Таблиця із загальним переліком пам’яток енеоліту та бронзового віку
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Рис. 8. Результати аналізу просторових характеристик пам’яток
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Рис. 9. Кераміка енеолітичного (1-13) та ранньобронзового часу (14-24): 
1-3, 5-7, 19 – Жаданівщина; 4 – Чернече 2; 8-10, 12-14, 22-24 – Береги; 

11 – Завалля 1; 15 – Заріччя 1; 16 – Штернове; 17, 18 – Сичі 1; 20, 21 – Переходенка
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Рис. 10. Знахідки ранньобронзової (1-11) та пізньобронзової доби (12): 
1-5 – Чернече 1; 6-8 – Завалля 1; 9, 10 – Виповзки 1; 11 – Сичі 2; 12 – околиці с. Велика Каратуль
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Рис. 11. Бабинська кераміка: 1-12 – Береги; 13 – Беренда; 14 – Левада; 15 – Жуликівщина
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Рис. 12. Кераміка бабинського типу та фрагменти крем’яних знарядь енеоліту-бронзи: 
1, 7, 9 – Облоги; 2 – Штернове; 3, 10 – Жаданівщина; 4, 8 – Сичі 2; 5, 6 – Луки, 11 – Вінинці 2
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Рис. 13. Керамічні знахідки другої половини та фіналу бронзової доби, крем’яні вироби епохи бронзи: 
1-7 – Чернече 2; 8, 16 – Переходенка; 9-13 – Береги; 14 – Селище 2; 15 – Штернове
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УДК 069:271.4(092) 
Надія Волинець

(Бережани)

СВЯЩЕНИК МИХАЇЛ НЕМЕЛІВСЬКИЙ – 
ОРГАНІЗАТОР МУЗЕЮ ПЕРЕСЛІДУВАНОЇ ЦЕРКВИ

У статті розглядається подвижництво Михаїла Немелівського, священика і громадсько-
просвітницького діяча, який став організатором музею Української греко-католицької церкви, яка 
півстоліття переслідувалася владою і діяла у підпіллі.

Ключові слова: музей, Українська греко-католицька церква, о. Михаїл Немелівський, владика Михаїл 
Колтун, репресовані владики і священики, стародруки, дерев’яні сакральні скульптури.

В історичній долі кожного народу церква відіграє значну роль. Як писав професор Степан 
Гелей: «В часи найважчих випробувань вона залишалася Берегинею не лише релігійного духу, а й 
національної ідентичності» [1, с. 9].

Під чужомовний вплив Галичина потрапила у 1340 р., однак найповніше збереглася і рідну 
мову, і національну самосвідомість. В умовах відсутності української державності консолідуючу 
роль у західноукраїнському суспільстві відіграла Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Постала УГКЦ у результаті Берестейського собору 1596 р. І хоч Бeрестeйський собор 
був насильницькою й облудною акцією, та історичні наслідки не були тільки негативними. «Унія 
з Римом опісля певного часу дала можливість за умов силоміць нав’язуваних латинізації та 
полонізації зберегти в церквах східний обряд. Це було надзвичайно важливо, адже обряд — це 
не просто форма віросповідання, а історично складена й освячена традицією органічна єдність 
віровчення і культури даного народу, це вияв і фактор його духовності» [2].

За понад 400 років свого існування УГКЦ пережила періоди розвитку і занепаду, динамізації 
і криз. Виразно національний характер греко-католицької церкви, її інтеграція в українське 
суспільство викликали негативну реакцію у всіх поневолювачів українського народу: польської 
шляхти, католицьких єзуїтів, російського самодержавства, московської церкви, більшовицького 
режиму, державного атеїзму [4]. «Її нищили, як і нищили Україну. В долі греко-католицької церкви 
віддзеркалювалася доля України» [3, с. 12].

Після встановлення радянської влади у західноукраїнських землях УГКЦ була ліквідована. 
11 квітня 1945 року заарештовано всіх ієрархів церкви, 8-10 березня 1946 року проведено 
Львівський псевдособор, який проголосив скасування Берестейської унії 1596 і «возз’єднання» 
УГКЦ з Російською православною церквою. Близько тисячі греко-католицьких священиків, 
в т. ч. на Тернопільщині 47, було заарештовано, засуджено до тривалих термінів ув›язнення або 
депортовано, а парафії ліквідовано, церкви зняті з реєстрації.

Незважаючи на жорстокі переслідування, Церква продовжувала жити. Більше 200 
священиків взялися творити структуру Української греко-католицької церкви у підпіллі: діяли 
таємні семінарії, монастирі, парафії. Понад 40 років священнослужителі й вірні УГКЦ були 
змушені таємно дотримуватись обрядів і свят своєї церкви, наражаючись на переслідування та 
репресії з боку органів влади.

У селі Бзовиця Зборівського району Тернопільської області, де 18 квітня 1938 року 
народився Михайло Немелівський, церкву не закривали ніколи. Збудована у 1701 р., вона три 
століття служила оберегом духовності селян. До цієї церкви водили батьки Михайла щонеділі. 
Через село не раз і не два проходили цілими процесіями люди навколишніх сіл, що прямували на 
прощу до Почаївської лаври і цим утверджували віру в Бога.

Закінчивши сільську початкову школу, Михайло продовжив навчання в Оліївській десятирічці 
і вирішив стати будівельником. Після закінчення школи майстрів-будівельників, став виконробом і 
фундамент під першу будову закладав у сусідніх Заложцях. Але життєве покликання було іншим, 
і він вступає на навчання у Волинську духовну семінарію. Закінчивши в 1961 р. семінарію, дістав 
направлення у церкву Пресвятої Богородиці с. Заставці Монастириського р-ну. У 1968 році указом 
архієпископа Львівського Тернопільського його призначають настоятелем Успенської церкви 
с. Вербів Бережанського району [5, с. 1]. Сільська церква зберігала високомистецькі твори, виконані 
відомим у 1620–1640 рр. вроцлавським скульптором Іоаном Пфістером для вівтаря бережанського 
костелу, закритого у 1939 році. Це скульптури св. апостолів Петра й Павла, розп’яття Ісуса Христа, 
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які після ІІ світової війни вважалися втраченими. Крім того, у 1950-х рр. сільська громада придбала 
для церкви за 10 підвід картоплі мистецьки різьблений іконостас із Краснопущанського монастиря 
[6, с. 33]. Серед таких цінностей формувався духовний світ отця. Він став колекціонувати святкові 
картки, які одержував з-за кордону, образки святих, виконані в польських друкарнях.

Даючи інтерв’ю газеті «Дорога життя» вже в роки незалежності, зізнався «Протягом 
40 літ своєї пастирської служби я збирав давні і цінні з погляду художнього виконання образки 
та святкові картки релігійного змісту. Це не було захоплення ентузіаста. Керувала мною спонука 
необхідності це робити, аби зберегти від затрати й фізичного знищення ці справді рідкісні, 
можливо і єдині уцілілі предмети. Це і релігійна атрибутика, і різьба з попередніх, 16–17 ст., 
статуетки, образи...» [7, с. 3].

Зібране і збережене отець Немелівський наважився показати широкому загалу лише в 
1994 році. УГКЦ вже була реабілітована. В її лоно першими повернулися громади Вербівської і 
Гиновицької церков, де о. М. Немелівський був завідувачем парафій. Відродженню репресованої 
церкви о. Михаїл віддавав всі сили: ще в серпні 1990 року вивів на сільський майдан церковну 
процесію з хоругвами стрічати емігранта д-ра Р. Смика, племінника забороненого в радянську добу 
письменника Богдана Лепкого; першим почав організовувати прочан на прощі до Зарваницької 
Божої Матері. За його участю, а він підтримував НРУ, співпрацював з його сільськими осередками, 
відбувалося національне піднесення у селах Лапшин, Гиновичі, Жуків, Вербів, жителі яких 
відновляли могили борцям за волю України і жертвам сталінських репресій, споруджували каплички 
і пам’ятні знаки на честь незалежності нашої держави. На цих акціях завжди були національні 
символи – синьо-жовтий прапор, тризуб. Майже всі акції національно-духовного характеру – 
освячення залу галицького просвітителя Маркіяна Шашкевича у Бережанському музеї книги, 
відкриття пам’ятних таблиць, пам’ятників Б. Лепкому, Т. Шевченкові у Бережанах, українським 
січовим стрільцям на горі Лисоні – проводилися за участю о. Немелівського [8, с. 4].

Тож, коли священик зайшов у Бережанський краєзнавчий музей і запропонував дирекції 
організувати із його збірки виставку «Дорога життя», пропозиція була прийнята охоче. Музей, 
створений у 1980 р., ще ніколи не виставляв сакральних речей, а тут дерев’яні скульптури 
апостолів Петра, Павла, євангеліста Івана, пророка Мойсея, св. Марії Магдалини, плащаницю 
Ісуса Христа, кивот, стародруки, планшети образків і святкових карток до Різдва Христового і 
Воскресіння Христового. Збереглися відгуки відвідувачів: «Ваша виставка відкриває обширний 
діапазон релігійної тематики, яка має особливий вплив на духовне виховання підростаючого 
покоління. Ми вперше бачимо в музеї виставку духовної тематики, старовинних творів, що 
пережили багато лихоліть і служили багатьом поколінням, які безмежно вірили і поважали святу 
церкву та віру Христову. Зараз це дуже актуально… Щиро вдячні Вам, всечесний Отче, за Вашу 
невтомну працю по організації збору цих матеріалів, що збагатили скарбницю нашої духовної 
культури» [9, с. 78].

Згадує колишній науковий співробітник музею Зіновія Бойко: «Отець Михайло Немелівський 
разом з працівниками музею доклали багато зусиль, щоб ця виставка діяла. Багата колекція листівок 
релігійного змісту з різних куточків нашої планети, колекція хрестиків і значків, камінь з київської 
Десятинної церкви, хоругви, фелони, колекція деревних хрестів – все це захоплювало відвідувачів. 
А географія відвідувачів виставки була широкою: Івано-Франківськ, Черкаси, Дрогобич, Київ, 
Дніпродзержинськ, Краматорськ, Львів, США, Англія» [10, с. 1].

Такий успіх виставки надихнув отця Немелівського і він звертається до владики Зборівської 
єпархії Михаїла Колтуна за благословенням на влаштування виставки образків під назвою «З нами 
Бог» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на Йорданські свята 1994 р. [11, с. 1]. 
Тою ж датою позначені ще два звернення священика до владики: один про пораду, допомогу і 
благословення на створення відеофільму «З нами Бог» (на основі виставки образків) [12, с. 1], 
другий – про розпорядження для духовенства про «жертовність релігійних атрибутів (ікон, 
хрестиків, книг та інше), які не потрібні для вжитку, а мають історичну цінність» [13, с. 1] для 
створення кімнати церковних речей при Бережанському краєзнавчому музеї.

У 1995 р. він готує «Проект утворення музею релігійної атрибутики Зборівської єпархії» 
і визначає мету його створення: ознайомлення відвідувачів із церковно-релігійною атрибутикою, 
збереження церковних речей, в т. ч. старовинних богослужебних книг на церковно-слов’янській 
мові, що знаходяться в церквах без вжитку та проведення шкільних екскурсій [13, с. 1]. У цьому 
документі знаходимо перелік наявних у нього на той час експонатів: «Старовинні різьблені 
хрести – 2 шт., старовинні церковні книги – 6 шт., статуї дерев’яні різьблені ½ м висотою – 
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10 шт., образки, Різдвяні та Великодні святочні карточки – 24 планшети (80х60), дрібні церковні 
речі» та інформацію про те, що створення такого музею погоджено з директорами Тернопільського 
і Бережанського краєзнавчих музеїв – В. Лавренюком і С. Дударем (Дудар С., у той час працював 
уже науковим співробітником – авт.) [14, с. 1].

Правлячий Архирей Зборівської Єпархії Владика Михаїл Колтун підтримав починання 
о. Немелівського та додав до його плану ще один напрямок – розкриття сторінок трагічної долі 
греко-католицької церкви. У своєму «Зверненні до духовенства Єпархії від 1 березня 1999 р. 
наголосив: «Відзискавши свободу, на порозі 3-го тисячоліття не маємо права забути про нашу 
духовну спадщину часів випробувань на міцність духа, на вірність Христу, зберегти імена 
мучеників, пам’ятаючи слова Тертуліяна: Смерть мучеників – насіння християн» [15, с. 1].

Як писала сестра-монахиня Надія Голейко: «Владика поставив на совість священикам 
Зборівської Єпархії віднайти в себе на парафіях забуті імена наших подвижників віри, мучеників, 
які віддали своє життя за Христа в більшовицьких тюрмах, а також ісповідників віри, які перебули 
ці табори, залишилися живими, і після відбуття покарання, продовжували служити своєму народові 
підпільно, серед небезпек і дальших переслідувань, а також імена монахів, монахинь і мирян, які 
терпіли гоніння за вірність Христовій Церкві [15, с. 1].

Пошук документів і реліквій не був легким, бо багато скарбів народної душі вже було 
забрано в могили. Але справжнім вболівальникам за збереження історії церкви вдалося зібрати 
експонати з Бережанського, Белзького, Бродівського, Зборівського, Залозецького, Козівського, 
Лопатинського, Підгаєцького, Підкам’янецького, Радехівського, Сокальського, Червоноградського 
деканатів. Це були фото, біографічні відомості про священиків-патріотів і мирян, яких жорстоко 
замучили в тюрмах чи розстріляли.

Настоятелька Згромадження Сестер Непорочного Серця Діви Марії (ЗНСМ) у Зборові 
сестра Н. Голейко об’їздила майже всю Галичину і зуміла зібрати матеріали про 56 репресованих 
більшовизмом священиків та про 14 єпископів, котрі змушені були діяти в підпіллі катакомбової 
Церкви, або ж зазнали гонінь від безбожного режиму чи й навіть поклали життя за віру.

Отже, матеріалів зібралося стільки, що треба було думати не про кімнату при краєзнавчому 
музеї, а про самостійний музей. На щастя, в Бережанській ратуші, де вже діяло три музеї: 
краєзнавчий (1980 р.), музей книги (1984 р.), письменника Богдана Лепкого (1995 р.) вивільнилося 
6 кімнат і районна рада передала їх під створення нового музею. При цьому не поцікавившись, 
яким коштом буде облаштовуватися експозиція, хто проведе ремонтні роботи. Отець же, знаючи 
ще з комуністичних часів позицію влади до всього, що пов’язано з церквою, і не вдавався до 
районного керівництва за допомогою, а організував у поміч доброзичливих мирян із сіл Вербова 
та Гиновичі, де мав свої парафії. Особливо багато допомагав отцю і з ремонтом приміщень, і з 
виготовленням вітрин та стендів керівник Гиновицького осередку НРУ Володимир Остапів.

Шукав о. Немелівський і жертводавців. Одним з таких був д-р Роман Смик з Америки, 
якого о. Немелівський урочисто зустрічав у 1990 р. Їх дружба започаткувалася з подарованого 
тоді ж Р. Смиком молитовника «Господи, до Тебе возношу душу», а продовжилася при створенні 
музею, коли емігрант, до речі, син священика, який від більшовицьких переслідувань виїхав у 
1944 р. до Баварії, передав із власної фото-філателістичної колекції, зібраної упродовж 40 років 
в Америці, 59 фотографій із життя глави УГКЦ Й. Сліпого (в основному після повернення із 
18-річної сибірської каторги), 30 аркушів пам’ятних марок, 25 конвертів, 94 пам’ятних стрічки, 
присвячені різним подіям у житті Йосифа Сліпого та пошанування його подвигу. Ця добірка і 
сформувала зал пам’яті патріарха.

Отець Немелівський самостійно розбирав зібраний матеріал, розділяв по експозиціях, 
розміщував на стендах, у вітринах. У результаті в шести залах було розгорнуто такі 
експозиційні розділи: Патріарх УГКЦ Йосиф Сліпий; єпископи-мученики; репресовані священики, 
монахи і монахині; громадські активісти підпільної УГКЦ; церковна атрибутика; сакральна 
скульптура, стародруки.

Перший зал відкриває символічний хрест, сформований із фотографій єпископів, 
що були знищені чи не повернулися з місць ув’язнення: Т. Ромжі, І. Лятишевського, 
Г. Хомишина, Й. Коциловського, Г. Лакоти, М. Будки, П. Гойдича, М. Чернецького, В. Гопка. 
Вони пішли страдною дорогою, яку з волі Московщини у 1917 році пройшов князь Української 
Церкви, митрополит Андрей Шептицький. Тут теж представлено його портрет. Але більше 
матеріалів зосереджено у залі «Репресоване духовенство». Тут імена священиків – О. Гончара, 
М. Маркевича, С. Пасічника, О. Гадзевича, Ю. Рудкевича, Б. Стойка, В. Ревеги, М. Косовича, 
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І. Татаринського, Й. Пастуха та ін., документальні свідчення про три монаші Згромадження, що 
під Божою опікою пережили тяжкі десятиліття переслідувань, утисків і репресій, вервиці, на яких 
молилися в тюрмах.

В умовах підпілля церква без підтримки мирян не змогла б існувати. Однією з таких, що 
прийняла підпільну церкву у свій дім, була Іванка Слівінська (м. Підгайці, вул. Галицька, 14). 
В одній з кімнат активістка облаштувала вівтар, біля якого і відправлялася Служба Божа. 
Її учасниками було багато людей, а обслуговували вірних о. Василь Семенюк (нині єпарх 
Тернопільсько-Зборівської єпархії) і о. Василь Івасюк (нині екзарх УГКЦ на півдні України та 
в Криму). Тепер відвідувачі музею мають змогу побачити цей дім на фотостенді. 

Особливе ставлення у о. Немелівського було до культових предметів. На його переконання 
«…культові предмети, як правило, віддзеркалюють, принаймні, дві – видиму й невидиму, але 
відчутну людській душі – значеннєві, сутні сторони.

Наприклад, ручний дерев’яний чи металевий хрест, яким священик благословляє паству. 
Знаємо його призначення, та незнаними сторонами залишаються такі деталі як: його вік, хто 
користувався ним, у яких громадах, який його шлях разом із священиком, котрий зазнав репресій від 
більшовизму; хто переховував цей культовий знак, в яких умовах та за яких обставин. За хрестом 
відчувається його непереможна стійкість у віках і прочитується історія мужніх протистоянь і 
протидій тисяч поневолених священиків і просто мирян безбожницькому режимові» [16, с. 8].

Отож, в експозиції виставлено 12 од. церковної атрибутики, 10 дерев’яних скульптур 
св. апостолів, чотири калатала.

Не менше хвилювала його доля предметів з репресованих, позамиканих та розорених 
церков: хрести, ікони, статуетки, молитовники, хоругви, тощо.

Був час, коли статуї і хрести, встановлені побожними людьми з певної нагоди, – знесення 
панщини, на відзначення «святої тверезості», на увічнення шани до свого духовного патрона та 
інше, за наказами більшовицької влади були зруйновані чи розстріляні. І він звертався до людей 
як в церкві, так і через пресу повідомляти про місце знаходження навіть фрагментів зруйнованих 
«фігур» і доставляти до музею. «Деякі речі, збережені мною, могли бути двічі знищеними, – 
сказав у своєму інтерв’ю отець. – Двічі – бо у Вербівській церкві, де я служив, фанатики-атеїсти 
проводили буквально тюремний «шпон». На щастя, Господь відводив їх позирки від місця сховку. 
І тепер ці речі постануть перед поглядами мирян як експонати музею» [7, 3].

Зібране о. М. Немелівським і сформоване в експозиції визначило назву музею – «Музей 
переслідуваної церкви». Відкриття призначили на рік відзначення 2000-ліття народження Христа. 
Відбулося воно урочисто 25 червня 2000 р. за участю єпископа Зборівського Михаїла Колтуна 
та єпископа-помічника Глави УГКЦ Любомира Гузара, який у книзі відгуків зробив такий запис: 
«Нехай Господь благословить цей почин – Музей нескореної Церкви. Нам не можна цей період – 
трагічний і героїчний в історії нашої Греко-Католицької Церкви – забути!» [17, с. 1].

Отець чітко виконав пастирську настанову. У звіті за 2001 рік читаємо: «Оформлено стенди 
«Жертви, що загинули в Закерзонні (Польща) в 1943-1948 рр.» (118 священиків і 40 монахів-
василіян), «Бетифіковані святі УГКЦ»; зібрано матеріали про репресованого священника Петра 
Пастуха; відкрито виставку святкових різдвяних карток, випущених самвидавом у роки підпілля 
УГКЦ, проведено 166 екскурсій, прийнято понад 2 тис. відвідувачів» [18, с. 4-8]. Фонд музею 
склав біля трьох тисяч предметів.

Та не судилося о. Михаїлу Немелівському провадити подальшу діяльність музею: 18 вересня 
2002 року його серце зупинилося в залі створеного ним музею. Сьогодні музей знаходиться на 
балансі Державного історико-архітектурного заповідника, і як при о. Немелівському тут проводять 
екскурсії і вечори пам’яті світочів УГКЦ, поповнюють колекції стародруків і церковної атрибутики, 
реставрують скульптури славетного Пфістера (ХVI ст.) і завжди пам’ятають творця цього 
унікального музею, в якому цього року побували представники південних областей України, з 
Києва, Росії, Англії та Швейцарії.

Отже, будучи проповідником Божого слова, священик Михаїл Немелівський залишався 
істиним патріотом своєї землі і її духовних цінностей, борцем за відродження Української греко-
католицької церкви та національної ідеї. А створений ним музей продовжує нести знання про 
церкву, яка завжди була зі своїм народом у боротьбі за його незалежність.
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Priest Michael Nemelivskyy – Organizer of persecution church museum
In the article the heroic Michael Nemelivskoho priest, social and educational activist who became the 

organizer of the museum of the Ukrainian Greek Catholic Church, which half a century pursued authorities and 
operated underground.
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repressed bishops and priests, old books, sacred wooden sculptures.

Рис. 1. Портрет о. Михаїла Немелівського
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Рис. 2. Куток пам’яті о. Немелівського

Рис. 3. Експозиційні вузли музею
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Ніна Гаврилюк, Ірина Кучеренко

 (Переяслав-Хмельницький)

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ХІХ–ХХ ст.

У статті розглядається життя та діяльність медичних працівників у контексті суспільно-
політичних процесів на Переяславщині ХІХ–ХХ ст.

Ключові слова: медицина, охорона здоров’я, Переяславщина.

У сучасній Україні назріла потреба дослідження спадщини багатьох медичних працівників, 
які зробили вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я. Процес державного і духовного 
відродження спонукає до повернення з небуття таких видатних особистостей.

Метою дослідження є комплексне й об’єктивне висвітлення ролі медичних працівників в 
історії Переяславщини ХІХ–ХХ ст.

Об’єктом дослідження є життя та діяльність медичних працівників в контексті суспільно-
політичних процесів на Переяславщині ХІХ–ХХ ст.

Предметом дослідження є основні напрямки і зміст діяльності медичних працівників та їх 
вплив на розвиток охорони здоров’я.

Наукова новизна студії полягає у використанні фактів, прикладів, свідчень про медичних 
працівників Переяславщини, узагальнення їхнього внеску в охорону здоров’я населення 
рідного краю.

До числа невідомих широкому загалу діячів, які працювали на Переяславщині, належали 
брати Прохор Олексійович (1790–1842) і Яким Олексійович (1797–1848) Чаруковські, які 
народилися в с. Пологи-Вергуни Полтавської губернії у селянській сім’ї. Навчалися вони в 
Переяславському колегіумі. Прохор Олексійович у 1810 році закінчив Чернігівську Духовну 
семінарію, а у 1816 році — Петербурзьку медико-хірургічну Академію і був залишений при ній, 
як ад’юнкт-професор математики і терапії. У 1818 році його відрядили за кордон, де він займався, 
переважно, фізіологією, патологією і терапією. В 1822 р. після повернення до Санкт-Петербурга 
був направлений ординатором у військово-сухопутний шпиталь.

У 1823 році захистив дисертацію «De haemoptysi» (Санкт-Петербург), і був удостоєний 
звання доктора медицини. З 1824 року викладав в Академії семіотику, з 1828 року — клінічну 
терапію. У 1825–1827 роках був редактором журналу Імператорського людинолюбного товариства. 
У 1828 р. призначений професором клінічної терапії й редактором «Военно-медицинского 
журнала». У 1830 році — вчений-секретар Академії.

У 1825 році видав підручник «Патологическая семиотика», а в 1841 році написав монографію 
«Опыт системы практической медицины». Прохор Чаруковський вперше в Російській Імперії ввів у 
внутрішню медицину перкусію та аускультацію, як методи об’єктивного дослідження хворої людини. 
Разом з братом Якимом написали праці – «Військово-похідна медицина» у 5-ти томах (1837 р.), 
«Настанови молодим лікарям» (1839 р.), і за це були удостоєні Демидівської премії. За успіхи в 
розвитку охорони здоров’я отримали звання доктора медицини. Їхні праці не втратили актуальності 
і по сьогоднішній день. Поховані брати Чаруковські у Санкт-Петербурзі [4 с. 56].

Одним із лікарів Переяславщини, якого і до цього часу пам’ятають старожили, був 
Волковий Микола Єфремович. Батько його – Єфрем Салістратович (1850 р. н.), був заможним 
селянином і проживав у селі Підварки Переяславського повіту Полтавської губернії. У сім’ї було 
двоє синів. Обоє закінчили Переяславську чоловічу гімназію. Пізніше старший син став агрономом, 
а молодший – Микола вивчився на лікаря [7].

У 1917 році Микола Єфремович стає членом ВКП(б). Про те, що син вступив у партію, 
батько не знав. А коли довідався, то не захотів його зрозуміти, і часто на цій основі в сім’ї 
виникали непорозуміння. Микола навіть пішов з дому і жив, винаймаючи житло. Він був невисокого 
зросту, міцної статури. Небагатослівний змалку, дуже любив читати і шанувався в українській пісні 
та театрі. Коли у 1930 році приїздив у Переяслав композитор П.І. Сениця, то разом з Миколою 
Єфремовичем відвідали Максима Тадейовича Рильського, бо обидва любили його поезію. Взагалі, 
Волковий мав багато друзів серед української інтелігенції.

Все своє життя Микола Ефремович присвятив медицині. У 1922 році, під час перебування 
в Переяславі, його захопили люди із банди Чорного. І залишився живим він тільки тому, що 
вилікував отамана від двосторонньої пневмонії [9].
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У 1925 р. Волковий був обраний членом Єдиного науково-медичного товариства, а з кінця 
1928 року – призначений ректором Київського медичного інституту.

Перебуваючи на цій посаді вирішив присвятити себе медичним дослідженням у галузі 
фтізіатрії. Але ректором працювати довелося недовго. Почалися репресії над лікарями. І хоча 
Волковий був активним членом ВКП(б), та і він боявся бути заарештованим. У 1930 році Микола 
Єфремович звільняється з посади ректора та починає займатися в Києві приватною медичною 
практикою. Активно шукає матеріали для написання статті про туберкульозний менінгіт, про 
методи боротьби з цим недугом. Нікому не відмовляє у наданні медичної допомоги.

Ніхто так не лікував пневмонію, як він, хоча на той час ще не було ефективних ліків від 
легеневих захворювань [7].

У 1940 році пише наукову працю «Диагностика и лечение болезней головного мозга 
обусловленных туберкулезом». У ній вперше детально висвітлює проблеми неспецифічних уражень 
усіх ланцюгів головного мозку при туберкульозі. У подальшому, коли за показниками поширеності 
й смертності в лідери у 1941–1945 роки вийшов (найбільше серед дітей) туберкульозний менінгіт, 
він намагається свої дослідження спрямувати на боротьбу з цим недугом [10].

Тісно контактує з Смірновою-Замковою Олександрою Іванівною, яка на той час завідувала 
відділом Інституту клінічної фізіології медичного інституту ім. Богомольця [9].

У місто Переяслав М.Є. Волковий приїхав улітку 1941 року. На той час йому вже було 
60 років. Він не встиг евакуюватися з Києва, бо саме захворіла його донька.

У Києві не міг залишатися тому, що був членом Комуністичної партії, а таких людей 
німецькі окупанти розстрілювали. Микола Єфремович залишився в окупованому Переяславі. 
Тут він потоваришував із лікарями Г. Бєляєвим та І. Кисловим. Разом вони видавали чимало 
фіктивних довідок про різні захворювання, здебільшого туберкульоз, молодим людям для того, щоб 
тих не забрали на роботу в Німеччину. Інколи, щоб врятувати людину, їм доводилося накладати 
штучний пневмоторакс на здорові легені.

У своїх спогадах Микола Єфремович відзначав, що рятувати молодих людей від рабства – 
це був його обов’язок і як лікаря, і як громадянина своєї держави [8].

Проживав він з дружиною та дочкою по вулиці Горького (над річкою Трубіж). Продовжував 
займатися приватною практикою, в яку втілював свої ідеї боротьби з туберкульозним менінгітом.

У 1943 році Переяслав було звільнено від фашистів і Микола Єфремович пішов працювати 
у тубдиспансер. Із ліків, які лікували туберкульоз на той час, з’явився тільки червоний сульфідин, а 
у місті дуже багато дітей хворіло туберкульозним менінгітом. Звичайно, він був безсилий, з голими 
руками та розумною головою, без ліків. У 1951 році в Івано-Франківську один з його друзів – 
С.Г. Гордєєв винайшов пасту, яка лікувала початкову стадію раку шкіри «Паста Гордєєва» [7].

У 1960 році Микола Єфремович продовжував працювати у Переяслав-Хмельницькому 
тубдиспансері. Дуже радів, що з’явилися ліки від туберкульозу («Паск», «Фтивазід»), якими можна 
було рятувати хворих. На той час йому було вже 80 років. Дружина його померла у 1952 році, а 
він залишився жити з дочкою.

Волковий так і не повернувся до Києва і не продовжив своєї наукової діяльності. Микола 
Єфремович не став науковцем, а став практикуючим лікарем, який все своє життя поклав до ніг 
хворих людей.

Помер у 1965 році. Похований на Ярмарковому кладовищі. Але вже ніхто не знайде його 
місце поховання, бо не залишилося свідків [9].

Григорій Бєляєв у Переяславі з’явився у 1942 році. Сам був родом з Києва. Під час окупації 
Переяслава керував підпільною організацією. Він видав майже дві тисячі фіктивних медичних 
довідок про хвороби та непрацездатність молодих переяславців, оголошуючи цілі райони міста 
тифозними. Так він рятував людей від відправки до фашистської Німеччини. Завдяки йому була 
врятована молода єврейка, яку гітлерівці хотіли розстріляти [6].

Разом із Іваном Кисловим, який був родом із Воронезької області, він квартирував у 
Катерини Горянінової по провулку Вузькому. Як стало згодом відомо, тут була конспіративна 
квартира підпільників. Підпільна діяльність лікарів, їхній зв’язок із партизанами привернули увагу 
поліції. Лікарів було заарештовано. Івану Кислову вдалося врятуватися, Григорію Бєляєву — ні. 
Його було розстріляно на Козинських Горбах. Пізніше тіло було знайдено у Германському лісі. 
Єфрем Іщенко, який керував бригадою, що видобувала торф, разом з іншими переяславцями, 
похоронив страченого лікаря [6].

Лікар-терапевт Іван Кислов був переправлений міським підпіллям у партизанський загін 
ім. Щорса, який діяв у Харківцях. Далі його життєвий шлях невідомий [2].



96

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

Ще однією з представниць медичних працівників Переяславщини була Смірнова-Замкова 
Олександра Іванівна, яка народилася 31 травня 1880 році в місті Переяславі в сім’і лікаря. Все своє 
життя присвятила медицині. У 1905 році закінчила університет Монпеньє у Франції. З 1927 року 
працювала в Академії Наук України, а в 1933–1941 рр. завідувала кафедрою патологічної анатомії 
Київського медичного інституту. У 1941–1953 рр. – завідувач відділом Інституту клінічної фізіології 
ім. Богомольця. З 1939 року – член-кореспондент Академії Наук України, а з 1951 року – дійсний 
член Академії Наук України [3].

Олександра Іванівна була ученицею професора В.К. Високовича, який створив кафедру 
паталогічної анатомії у Києві. Її робота «О механизме действия ионизирующих проникающих 
излучений» присвячена вивченню паталогічної анатомії променевої хвороби, передраку і 
походженню пухлин. У ній розкрито наслідки дії іонізуючого випромінювання на організм, 
виникнення променевого синдрому, подібного до отруєння.

Слід відмітити, що проведені нею дослідження надзвичайно актуальні і на сьогодні, в 
зв’язку з аварією на ЧАЕС. Дуже цінними стали її праці, в яких вона досліджувала безкліткові 
структури, так звані аргірофільні речовини, що є внутрішнім середовищем органів та тканин. Це 
такі роботи, як «Проблема основного межуточного вещества», «К вопросу о патологии неклеточных 
структур и коллагенозах», «Значение основного аргирофильного вещества при физических и 
патологических процессах» та ін. Олексанра Іванівна стояла біля витоків теорії про коллагенези – 
хвороби з’єднувальних тканин. Її вклад у науку відзначено орденом Леніна. Померла в 1962 р. 
Похована в м. Києві на Байковому кладовищі [4].

У серпні 1930 року у селі Велика Каратуль Переяславського району народився Андрій 
Корнійович Мендель. Мати його – Наталія Мефодіївна, працювала у колгоспі. Батько – Корній 
Семенович – ковалем. У сім’ї було троє сестер і братів. Андрій Корнійович пережив голодомор, 
німецьку окупацію. Після війни відзначився на збиранні зерна, про хлопця в 1948 році писала 
навіть «Київська правда». Школу № 2 закінчив на «відмінно» і одразу був прийнятий до Київського 
медичного інституту. На вибір професії вплинули життєві обставини: в роки фашистської навали 
загинули сестра й два брати-близнюки – не було кому надати кваліфіковану медичну допомогу.

У медичному інституті він відвідував студентські гуртки з мікробіології, оперативної 
хірургії. У 1953 році перевівся до Львова. На старших курсах спеціалізувався переважно в хірургії, 
працюючи медбратом.

Після закінчення інституту Андрій опинився в Казахстані. Працював хірургом і акушером-
гінекологом, то були роки цілини, й чергувати доводилося цілодобово довгими тижнями. У цій 
напруженій праці він все ж таки підготував та опублікував дві наукові статті. Опанував складні 
прийоми у разі гострих хірургічних захворювань і травм [3].

У 1957 році А. Менделя було прийнято до аспірантури на кафедру факультетської 
хірургії і вже майже півстоліття він перебуває у її складі. У 1959 році захистив кандидатську 
дисертацію, присвячену загоюванню ран шлунка. Вдало займався пластичною хірургією. 
Був асистентом, доцентом кафедри і постійно оперував. Щороку публікував 2-3 наукові праці з 
різних проблем хірургії.

У 1964 році його було рекомендовано на роботу за кордон. Працював в Ефіопії де і очолив 
шпиталь. Вивчив досконало англійську мову. У 1966 році працював у Бірмі головним хірургом 
шпиталю і керівником групи радянських лікарів. За рік відрядження виконав понад тисячу операцій 
як хірург, уролог, травматолог і гінеколог. Лікуватися в нього вважали за честь. На знак пошани 
президент держави запросив українського лікаря в подорож Бірмою.

Повернувся додому, працював у клініці консультантом-хірургом, був членом атестаційної 
комісії. Проте так і залишився доцентом, бо був переважно практиком, а не творцем дисертацій, і 
ось знову відрядження, тепер до Ефіопії, Тут Мендель також очолював шпиталь. Надавав хірургічну 
допомогу воїнам під час бойових дій у цій країні.

Після відрядження працював на кафедрі факультативної хірургії Національного медичного 
університету ім. О. Богомольця. Автор понад 100 наукових робіт, чотирьох нових оригінальних 
оперативних втручань, захищених авторськими свідоцтвами. Неодноразово виступав з науковими 
доповідями на лікарських з’їздах в Україні, Росії, а також на міжнародних форумах. За бездоганну 
працю, високий професіоналізм нагороджений чотирма державними нагородами. Вчена рада 
Національного медичного університету ім. О. Богомольця надіслала клопотання до уряду щодо 
присвоєння йому звання Заслуженого лікаря України. На жаль, незважаючи на неодноразові 
подання, він його так і не отримав. Із життя відомий хірург і вчений Андрій Корнійович Мендель 
пішов 8 квітня 2012 року [1].
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Згадані імена медиків, вихідців із Переяславщини – це лише окремі штрихи історії 
вітчизняної медицини, які потребують спеціального глибокого дослідження, що має велику 
практичну значимість як в науковому так і навчально-виховному плані.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С КОЛЛЕКЦИЕЙ ТЕКСТИЛЯ 
ИЗ СОБРАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА

В статье расказывается о реставрационно-консервационных работах проводимых с группой 
текстиля в фондах Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.

Ключевые слова: музей, коллекция, текстиль, реставрация, консервация.

Литература по консервации, реставрации и хранению коллекций содержит огромный 
(и в конечном счете недостижимый) перечень действий, которые необходимо выполнить.

Сохранение коллекций остается чрезвычайно практичным делом, в котором детальные 
рекомендации так же необходимы, как и новые методы.

По существу, процесс сохранения любого наследия, включая музейные коллекции, основан 
на двух этапах принятия решений:

 – выбор (что можно и нужно сохранить с учетом ресурсов, имеющихся в музее?);
 – оценка и управление рисками (степень опасности потери коллекций) использование 

людских и других ресурсов для сокращения будущего ущерба [3, с. 51].
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Коллекция текстиля в фонде Белорусского государственного музея народной архитектуры 
и быта составляет примерно 5030 единиц хранения, примерно 20% от всего музейного собрания 
(всего сформировано 30 коллекций, 24 000 предметов).

В штате научно-реставрационного отдела работает пять реставраторов, которые не только 
имеют специализацию по традиционным материалам – дерево, керамика, текстиль, живопись, 
но и обладают навыками реставрации и консервации сопутствующих материалов, составляющих 
реставрируемые объекты.

Реставрацией этнографического текстиля занимаются два человека. При реставрации 
применяются известные методики, также используются материалы этнографических исследований 
(информация из книг, каталогов, семинаров).

За последние 20 лет ни один реставратор, работающий в Белорусском государственном 
музее народной архитектуры и быта не прошел стажировок с присвоением категории. Однако, имея 
наработанный практический опыт и приобретенные навыки работы с этнографическим текстилем, 
три сотрудника отдела в 2005 г. приняли участие в І Международной школе консерваторов 
(проект ЮНЕСКО) в качестве участников и преподавателей. Для работы с предметами этнографии 
необходимыми и полезными оказались курсы «Белорусская народная вышивка», которые посещал 
на протяжении 2009–2011 гг. один сотрудник отдела в рамках беспрерывного обучения за счет 
учреждения.

Учитывая специфику музея, реставраторы в основном работают с музейными предметами 
домашнего ткачества, которое играло важную роль в быту белорусского крестьянина вплоть до 
1917 г. Основным исходным материалом для ткачества издавна служили лен, конопля, шерсть. 
Из этого сырья готовили холст для одежды, а также скатерти, полотенца, простыни, мешковину 
и т. п. [2, с. 124-125].

Одежда является одной из важнейших составных частей материальной культуры народа. 
Она тесно связана с условиями жизни людей. Это ценный источник для исследования этнической 
истории того или иного народа [1, с. 3].

В работу поступает до 60% предметов из коллекции «Одежда» (фото 1).
Создавая как можно лучшие условия для хранения предметов, заботливый музейный 

работник часто все же не в силах предотвратить естественное старение экспонатов, которые 
продолжают жить своей внутренней жизнью, – происходят процессы окисления и соединения 
с вредными газами, беспрерывно продолжающееся механическое движение волокон тканей, 
вызываемое сменой влажности и температуры, разрушительные процессы под воздействием 
невидимых ультрафиолетовых лучей, пагубное влияние микроорганизмов, у нас в экспозиции и 
грызунов (мышей) (фото 2).

Приостановить эти естественные процессы, ведущие к постепенному разрушению 
материальной основы экспоната (даже при оптимальных условиях хранения) во многих случаях 
возможно только путем особой обработки, благодаря комплексу различных воздействий – 
консервации, методы и способы которой чрезвычайно разнообразны.

Многие музейные предметы иногда бывают значительно разрушены временем или 
неправильным хранением. В таких случаях помимо консервации требуется их реставрация и даже 
реконструкция. Этим достигается восстановление внешнего вида вещи, что в первую очередь и 
определяет историческую или художественную ценность экспоната.

Среди музейных предметов текстиля, отреставрированных сотрудниками отдела, постельное 
белье (наволочки, подзоры, покрывала); скатерти, полотенца («ручники»), салфетки; одежда 
мужская и женская (свиты, юбки, саяны, рубашки, пояса, головные уборы («кучумка», чепцы, 
шляпки), одежда священнослужителя (орнат) и многое другое (фото 3).

Улучшение состояния предметов музейной коллекции текстиля обусловлено проведением 
своевременных работ с коллекцией на протяжении многих лет:

 – регулярные профилактические осмотры коллекций позволяют выявить очаги 
биозаражения (моль, мухи, плесень, экскременты грызунов), по возможности скорректировать 
нормативный режим хранения (проветрить, расставить емкости с водой, зашторить окна). Сегодня 
необходимо иметь кондиционеры в помещениях, приспособленных под фондохранилища;

 – первоочередные мероприятия по результатам профилактических осмотров (сухая 
чистка щетками и пылесосом, просушка, проветривание, дезинсекция музейных предметов, замена 
бумажных прокладок между предметами, подготовка и нашив мягких «плечиков» на вешалки, 
рациональное размещение предметов на стеллажах насколько это возможно в условиях наших 
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фондохранилищ). Наиболее распространенными вредителями шерстяных тканей являются личинки 
моли. В году бывают два периода лета моли (в феврале–марте и августе–сентябре). Перед этими 
периодами необходимо тщательно перебирать ткани и проветривать их. Параллельно идет осмотр 
шкафов на предмет биозаражения и их обработка);

 – санитарные дни в фондохранилище и на действующих экспозициях. Это работы по 
подготовке к межсезонью (утепление окон и дверных проемов, защита от инсоляций, дезинфекция 
и дезинсекция помещений, включая оконные проемы, проветривание, контроль за своевременной 
уборкой помещений, расстановка емкостей с водой, раскладка средств от грызунов и др.);

 – реставрация, консервация предметов.
Одним из этапов реставрации или консервации является дезинфекция и очищение 

(с учетом состояния волокон и вида загрязнений). Использование эффективных методик для 
очищения музейных предметов дает возможность улучшить физическое состояние изделий и 
их эстетичный вид. Операцию очищения в большинстве случаев проводим щадящим водным 
способом и механическим путем мягкими флейцами либо щетками с использованием пинцета 
(по необходимости). В 2010–2011 гг. была сделана комплексная химчистка всей коллекции свит – 
результат положительный, очагов биозаражения сегодня не наблюдается. До проведения этих 
мероприятий каждый квартал приходилось просматривать и чистить предметы, находящиеся в 
зоне риска – это шерсть, мех (свитки, шубы, юбки, пояса, пряжа, головные уборы), дополнительно 
проводилась и антимолевая обработка. Работа растягивалась на месяц и более, был задействован 
весь штат сотрудников, реставрация по другим направлениям приостанавливалась. Большой 
недостаток – нет отдельного помещения для санитарной обработки музейных предметов. 
Получается, что пассивно в зоне обработки участвуют сотрудники музея, чьи рабочие места 
находятся в непосредственной близости (помещения пожарного депо на территории музея; 
помещения отдела фондов по ул. Смоленской г. Минска).

Важным этапом реставрации является дублирование ветхой ткани или отдельных 
фрагментов и мест разрывов на более крепкую ткань, либо перенесение ее на новую основу. 
Основанием для дублирования является снятие напряжений с деструктированных фрагментов 
ткани и объединение фрагментов в одно целое. Выбор способа дублирования (клеем, иголкой, 
комбинированным способом) и материала зависит от конкретного реставрируемого предмета 
(его состояния) и прогнозов на дальнейшее его сохранение. Наилучшими реставрационными 
материалами для дублирования является газ, натуральный шелк, хлопчатобумажный тюль с 
мелкими ячейками. При выборе клея предпочтение отдается синтетическим материалам (клей-
расплав АК-45), а не природным. Адгезивы подбираются так, чтобы не проникали в середину 
волокна, имели небольшую степень соединения (чтобы не вызвать деформацию ткани), сохранили 
эластичность склеенной ткани без негативного влияния на волокна, с обязательным условием 
обратимости (основной принцип реставрации) (фото 4). 

Закрепление иголкой используется как самостоятельный метод и как дополнительный к 
адгезивному (в случае, например, реставрации орната). Новую основу тонируют под основной 
цвет ткани, которую дублируют, с помощью природных (растительных, минеральных) либо 
синтетических красителей с обязательным закреплением. Данный метод способа окраски 
был представлен в І Международной школе консерваторов. Реставрируем сопутствующие 
материалы (металлические петли, крючки, пуговицы, декор) по методикам, которые эффективны 
для данных элементов и не вредят основе предмета. Работы с фурнитурой проводим, 
предварительно ее демонтируя.

На сегодняшнем этапе, учитывая экспонирование и хранение без создания нормативного 
режима, а также несовершенную материально-техническую базу научно-реставрационного отдела 
музея приемлема методика дублирования с использованием иголки, что успешно применяется 
в работе: именно таким способом сотрудниками отдела был подготовлен ряд предметов для 
выставки «Белорусский национальный костюм» (2012 г.) в Китайскую Народную Республику. 
Методика дублирования деструктированной ткани на газ бисерной иголкой в свое время была 
также продемонстрирована в І Международной школе консерваторов для сотрудников районных и 
областных музеев Беларуси.

Отдельным направлением работы является создание реконструкций, что на сегодня стало 
необходимостью, учитывая режим экспонирования и возрастающий поток посетителей. Для этого 
требуются определенные финансовые затраты, совершенствование материально-технической базы 
отдела и расширение штата сотрудников.
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Ряд проблем, существующих в музее, не позволяет полноценно проводить консервационные 
и реставрационные работы. К ним относятся:

 – отсутствие водоснабжения;
 – отсутствие комнаты для водной обработки предметов с необходимым оборудованием: 

ванной, дистиллятом, специальным столом для раскладки и сушки текстиля;
 – отсутствие технологического оборудования: дополнительных ламп с линзами, утюга с 

вертикальным отпариванием, дублировочного стола с пластиковым покрытием;
 – нехватка специализированного инструмента: крючков для вязания, пяльцев, 

сантиметра, рулетки;
 – отсутствие оргтехники, фотоаппарата, ламп с насадками-линзами;
 – отсутствие стажировок в реставрационных центрах стран СНГ и стажировок с 

присвоением категории.
Ликвидация перечисленных проблем позволила бы как расширить спектр выполняемых 

операций, так и использовать новые методики.
Серьёзной проблемой стало приобретение материалов для реставрации: иногда их 

необходимо малое количество (1 или 2 м тесьмы или дублировочной ленты, катушка или моток 
ниток, 1м ткани и т. д.), которое проблематично купить по безналичному расчету; сегодня 
предлагается много материалов импортного производства.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта – уникальный музей. Он 
пользуется большой популярностью у посетителей из ближнего и дальнего зарубежья, наблюдается 
интерес и у жителей Беларуси. Свою страну необходимо презентовать достойно, а поэтому 
надеемся, что все реставрационные проекты (в первую очередь реставрация предметов музейных 
коллекций), которые начаты и планируются в ближайшее время, будут успешно решены в музее. 
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Фото 1. Белорусский народный костюм
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Фото 2. Повреждение текстиля (фрагменты)

    
Фото 3. Фрагмент рубашки до и после реставрации

    
Фото 4. Дублирование фрагментов деструктированной ткани на газ, ткань
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(Переяслав-Хмельницький)

ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ РУШНИКИ, ВИШИТІ РУШНИКОВИМИ ШВАМИ, 
КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ ЗБІРКИ 

НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»). КАТАЛОГ РОЗШИРЕНИЙ

У статті подано дослідження матеріалів фондової колекції переяславських народних рушників та 
характеристику їх композиційних та орнаментних особливостей.

Ключові слова: рушник, колекція, комплектування, вишивання, орнамент, народні традиції.

Збірка українських народних рушників із фондів Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (надалі у тексті НІЕЗ «Переяслав») налічує 3532 одиниці зберігання. 
Переяславські рушники, вишиті рушниковими швами – одна із складових частин цієї збірки. 
Їх репрезентує лише 40 предметів, але майже кожен із них можна назвати унікальним. Датуються 
вони кінцем ХУІІІ ст. – початком ХХ ст. Географічні межі збірки охоплюють територію 
Переяславського повіту Полтавської губернії за адміністративно-територіальним поділом до 
1920-х років.

Переважна більшість музейних предметів цієї групи вишита класичними полтавськими 
рушниковими швами – 35 пр. Техніка вишивання трьох з них, які датуються початком ХХ ст., 
включає хрестик. Ще три рушники мають вкраплення хрестика у вигляді ретязю. За свідченнями 
респондентів рушники Т-114 і Т-505 вишиті двома голками «на рамках» або «на п’ялах» (місц.) [3].

Кольорова гама – як монохромна, так і поліхромна. Червоними нитками вишито 20 
рушників, червоними та блакитними – 18 пр., червоними та чорними – 2 пр. Більша частина 
предметів виготовлена із домотканого конопляного полотна. Чотири рушники вишиті на 
домотканому лляному полотні.

У процесі комплектування збірки виділяється кілька етапів. Перший з них – 1950-і роки – 
мав стихійний характер. Його можна назвати періодом накопичення. До фондів, здебільшого, 
надходили випадкові знахідки як подарунки від мешканців міста. Майже всі вони були передані 
через Михайла Івановича Сікорського, директора історичного музею.

Другий етап розпочався у 1960-х роках. На той час у музеї було вироблено 
систематизований підхід до формування етнографічних колекцій. Даний процес, насамперед, 
був зумовлений експозиційною необхідністю. Будуючи щороку нові музеї, М. Сікорський при 
оформленні композиційних вузлів надавав величезного значення українському рушнику як 
елементу декоративному. Яскравий, святковий він був доречним у кожній експозиції не тільки як 
декор, а, в першу чергу, як органічна складова національної культури. Вишиті та ткані рушники 
«з легкої руки» директора стали візитною карткою як стаціонарних експозицій, так і виставкових 
залів. Надалі поглиблено вивчаючи особливості українського народного побуту, Михайло Іванович 
став розглядати рушник як атрибут-пам’ятку сакрального мистецтва. Велику роль зіграли в тому 
також творчі та дружні контакти директора Переяслав-Хмельницького історичного музею із Іваном 
Макаровичем Гончаром та Володимиром Гнатовичем Заболотнім. Все вище сказане та виключний 
хист талановитого музейника привели М. Сікорського до розуміння духовної, культурної, мистецької 
цінності рушника. Націливши науковців на пошукову роботу, Михайло Іванович поставив перед 
ними завдання формувати колекцію народних рушників Переяславщини.

Пошукова робота стала носити більш науковий характер. Велика увага приділялася роботі з 
респондентами, атрибуції предметів та дослідженню особливостей орнаментики рушників. Наукові 
співробітники Переяслав-Хмельницького історичного музею розпочали роботу по комплектуванню 
збірки українського народного рушника. Навіть те, що обмежені фінансові можливості музею 
звузили ареал етнографічних досліджень до територіальної межі Переяславщини, не вплинуло на 
процес комплектування збірки. Адже, саме цьому періоду ми завдячуємо найкращими зразками 
переяславських рушників, що датуються кінцем ХУІІІ–ХІХ ст.ст. Започаткували дослідження 
українських народних рушників наукові співробітники відділу науково-фондової роботи 
Є.С. Нестеровська та О.І. Юзвікова. Саме вони першими стали вивчати сакральне значення 
орнаментів. Найбільш плідним у їх пошуках можна вважати період з 1961 року до кінця 
1970-х років. Із середини 1960-х років та у 1970-х роках до пошукової роботи долучилися М.І. Жам, 
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завідуючий музеєм народної архітектури і побуту; Т.А. Козачковська, науковий співробітник 
історичного музею; подружжя Шавейків (Микола Данилович, завідуючий музеєм археології та 
Валентина Іванівна, лаборант відділу науково-фондової роботи).

У кінці 1950-х років М.І. Сікорський перейнявся ідеєю створення етнографічного 
музею. Започаткувало його відкриття окремих експозицій у будівлях комплексу Михайлівського 
собору. У приміщенні трапезної було відтворено інтер’єр українського народного житла. 
У напівпідвальних та підвальних приміщеннях реконструювали ремісничі майстерні. Музей 
народного одягу Середньої Наддніпрянщини зайняв місце у відреставрованій будівлі собору. 
Наступним кроком стало будівництво на Татарській горі музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини.

Створення етнографічних експозицій вимагало кропіткої роботи з наукового комплектування 
фондової збірки. Пріоритетним напрямом стало дослідження етнографічних особливостей 
Переяславщини. 1960-і–1970-і роки – це був час планомірного обстеження сіл району, з метою 
виявлення ремісничих осередків та ареалів поширення тих чи інших явищ народної культури. 
Результатом цих досліджень стали значні надходження етнографічних матеріалів до музею (в першу 
чергу – рушників).

Третій етап роботи над формуванням збірки займає другу половину 1970-х – 1990-і роки. 
Він визначається науковим комплектуванням тематичної колекції за певною системою. Основні 
надходження цього періоду – матеріали етнографічної експедиції заповідника, що постійно 
працювала на території Середньої Наддніпрянщини, в тому числі і Переяславщини. Пошуковою 
роботою в цей час займалися наукові співробітники: Г.І. Козій, В.П. Мельник, Л.С. Чередніченко, 
Н.В. Грукач, Н.О. Захарчук, Г.М. Бузян та інші працівники. Але із кожним роком до фондів 
заповідника надходило все менше переяславських рушників, вишитих рушниковими швами. 
Причини цього явища – зрозумілі: в першу чергу, урбанізація суспільства, зміна «моди» на техніку 
і орнаменти вишивання та й просто інші пріоритети щодо оздоби інтер’єру народного житла, 
вироблені під впливом мистецтвознавчих публікацій у «модних» жіночих журналах. Останнє 
надходження до збірки датується 1998 роком. Рушник був знайдений у с. Помоклі Т.В. Музикою, 
науковим співробітником відділу науково-фондової роботи.

Географія знахідок дозволяє твердити, що даний тип рушника побутував на території 
усього Переяславського повіту. Найбільше таких експонатів було знайдено у Переяславі (переважно 
околиці) – 10 предметів та у с. Помоклі-6 предметів. Три рушники було виявлено у с. В’юнища. 
Останні експонати надійшли до збірки із с.с. Дем’янці, Дениси, Єрківці, Лецьки, Підварки, Положаї, 
Хоцьки (по 2-а рушники) та із с.с. Виповзки, хут. Каневський, Козинці, Мала Каратуль, Пристроми, 
Стовп›яги, Ташань, Циблі (по одному рушнику). Три рушники із збірки датовані кінцем ХУІІІ ст. – 
початком ХІХ ст. (інв. № ПХІМ-3303, Т-2930, Т-4521). Кількість знахідок у окремих населених 
пунктах, насамперед, є свідченням збереження традицій у старосвітських родинах заможних 
козацьких сіл (с.с. Помоклі, В’юнища) та приміських зон Переяслава (Трубайлівка, Гребля, 
Карань). Один із рушників вишитий на замовлення черницею для мешканки с. Лецьки (Т-3330) [3]. 
Але віднести його до «монастирських» можна лише умовно, адже у вишивці повторено орнамент 
давнього рушника-родинної реліквії.

Можна виділити певні закономірності у побудові композиції та орнаментики переяславських 
рушників, вишитих рушниковими швами. До найбільш уживаних композиційних схем треба 
віднести

• вертикальне розташування з виділеним центром, нижнім та боковим простором 
(традиційно для такого типу рушників)

• вертикальне розташування: центр не виділений, але підкреслений окремим орнаментним 
елементом, що займає місце у боковому просторі центральної частини поля

• горизонтальне розташування: композиція густа, майже суцільна за наповненістю 
орнаментними деталями

• горизонтальне розташування: орнаментні смуги розміщені поміж широкими 
переписками 

Остання композиційна схема не традиційна для рушників, вишитих рушниковими швами. 
Зустрічається вона лише на одному експонаті (Т-890). Причому, його орнамент – гомогенний. Слід 
зазначити, що народні рушники ХУІІІ ст. – І-ї половини ХІХ ст. композиційно неперевантажені, 
що узгоджується із орнаментикою, елементи якої тяжіють до абстракції. Як уже зазначалось, 
у композиціях традиційно виділяються низ («нижня лиштва» – місц.), боковий простір («бокова 
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лиштва» – місц.), поле (простір між двома орнаментованими кінцями рушника) [1]. Цей прийом 
застосовується і у вертикальних, і у горизонтальних композиціях. Візерунки таких рушників 
можна вкласти у поняття «білатеральний орнамент». Існує певна залежність між композиційним 
вирішенням та елементами вишивки. Предмети з вертикальним розташуванням візерунку, 
переважно, містять у орнаментиці гетерогенні деталі. Горизонтальна ж композиція спонукає до 
використання гомогенних елементів.

У декоруванні рушників можна виділити кілька груп найбільш уживаних орнаментів
• фітоморфні
• космоморфні
• зооморфні (в т. ч. – орнітоморфні)
• антропоморфні
Для рушників, датованих поч. ХХ ст., можливе використання незначної кількості 

ізоморфних мотивів.
Зазвичай, орнаментні деталі, які відносяться до названих груп, у чистому вигляді трапляються 

досить рідко. Частіше назва узгоджується лише із обрисами елемента чи, закріплюючись за 
стилізованою до якоїсь іншої форми деталлю, пояснює її місце у дохристиянських віруваннях 
українців.

Яскравим прикладом трансформування та стилізації орнаментів є варіативність вирішення 
композиційного центру – це:

• орнамент, що тяжіє до фітоморфного – «світове дерево», «дерево життя», «дерево 
усього насіння», «священне дерево»

• орнамент («дерево»), що тяжіє до антропоморфного; в його основі лежить ідеограма 
(графема) жіночої постаті, наповнена фітоморфними деталями

• орнамент, в основі, якого лежить орнітоморфне зображення; він або ж чітко вкладається 
у традиційні обриси птаха, або ж трансформується до антропоморфної постаті та знову 
ж таки доповнюється фітоморфними, а також космоморфними елементами.

Варто наголосити, що у побудові центрального композиційного простору є свої 
закономірності та особливості. Більшість рушників має чітко виражений центр, заповнений 
орнаментом, який за розмірами та смисловим навантаженням превалює у композиції. Традиційно 
він доповнюється безліччю дрібних деталей, що можуть повторюватись у інших композиційних 
вузлах. У кількох рушниках центральний орнамент складається із двох вертикально розміщених 
рапортних елементів (Т-114, Т-123, Т-212, Т-1007) [3]. Такий прийом заповнення цієї частини 
композиційного поля досить несподіваний. Звичніше бачити над центральним елементом деталь, 
яка не випадає із загальної картини, але повторює нижній ярус лише по змісту (напр. «дерево-
дерево», «вазон-вазон»), радикально відрізняючись розмірами, обрисами, доповненнями. 

У переяславських рушниках таких акцентних гомогенних деталей може бути: три 
(переважно), дві (в даному випадку, вони ледь зміщені у боковий простір), одна (виділена над 
центральним вузлом, але майже з’єднана з ним незначним орнаментним елементом, який можна 
віднести до розмежувального).

Орнаменти кількох рушників містять барокові мотиви (інв. №№ ПХІМ-3256, ПХІМ-4320, 
ПХІМ-4592) [2]. Частина орнаментних деталей, які у результаті стилізації набули швидше 
фітоморфної подоби, носить назву «кукли» (місц.), що конкретизує антропоморфну першооснову 
візерунка (інв. №№ ПХІМ-3301, Т-1921, Т-3250, Т-3330, Т-5089, Т-9527) [2, 3]. За деякими 
геометричними елементами орнаменту закріпилися назви, пов’язані із зооморфним світом: 
«павуки», «каржани», «кобилячі голови» (інв. №№ ПХІМ-3303, ПХІМ-4592, Т-874) [2, 3]. Останнє 
може свідчити про давність орнаментів та їхні дохристиянські міфологічні витоки.

Термінологічна лексика, що відбиває особливості орнаментики переяславських народних 
рушників не обмежується вище сказаним. Зв’язки між вербальною характеристикою орнаменту, його 
просторовими типами та іконографічними можуть дати пояснення функціональному навантаженню 
рушника у обрядовому світі. Дана проблема є темою окремого дослідження.

Музейні предмети у каталозі подані у хронологічній послідовності їх надходження до 
збірки. Всі предмети мають фондовий інвентарний номер, що включає шифр групи збереження 
(«ПХІМ», «Т») та порядковий номер. Розміри виробів вказані у сантиметрах. Датовані рушники:

 – зі слів респондентів, які передали їх до збірки
 – авторкою каталогу на основі співставлення ряду ознак: матеріал, техніка, композиційні 

та орнаментні особливості.
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Матеріали подані у каталозі, за виключенням кількох рушників, вводяться до наукового 
обігу вперше.

1. Рушник. ПХІМ-3256
Авторка представниця роду Черняків.
Кін. ХУІІІ–поч. ХІХ ст..
м. Переяслав Полтавської губернії
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із орнітоморфними 
деталями: «орел», «тюльпани», «рогата кривулька», «трипала лапка». Розкольорування: червоне із 
синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
310х48

2. Рушник (фрагмент). ПХІМ-3257
Авторка представниця роду Черняків.
ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії
Композиція вертикальна. Орнамент геометричний із фітоморфними стилізованими деталями. 
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
60х48

3. Рушник. ПХІМ-3301
Авторка представниця роду Гресів.
ХІХ ст.
с. Помоклі Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із 
антропоморфними деталями: «світове дерево», квіти-розети, «деревця»-«кукли» (місц.). 
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
400х48

4. Рушник (фрагмент). ПХІМ-3303
Авторка представниця роду Ситників.
Кін. ХУІІІ–поч. ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії
Композиція вертикальна із виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, фітоморфні деталі 
стилізовані: квіти-розети, «павуки», «шолудива рожа», багатораменні хрести. Розкольорування: 
червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви, ретязь.
82х51

5. Рушник. ПХІМ-4320
Автор невідомий.
ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними деталями: «орли», «качечки», «тюльпани». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
260х50

6. Рушник. ПХІМ-4592
Автор невідомий.
ХІХ ст.
с. Трубайлівка Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними деталями: «орли», «жучки», «хрести», «каржани», «квіти-розети».
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
260х50

7. Рушник. ПХІМ-4978
Автор невідомий.
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І пол. ХІХ ст.
хут. Каневський Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними деталями: «дерево життя – вазон», «пташки», «квіти-розети», «кривулька». 
Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
280х59

8. Рушник. ПХІМ-4980
Авторка Потупа Меланія.
ІІ пол. ХІХ ст.
с. В’юнища Переяславського повіту Полтавської губернії.
Композиція горизонтальна. Орнамент геометрично-рослинний: «кучеряві ромби» («корогви» – 
місц.), «деревця», «хрести», «кривулька». Розкольорування: червоне.
Лляне домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
300х47,5

9. Рушник. ПХІМ-5042
Авторка Охріменко ?
1890 рік
с. Підварки Переяславського повіту Полтавської губернії.
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево-букет», 
«квітка у розрізі», «мушки», «хрести». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
260х50

10. Рушник. ПХІМ-5063
Автор невідомий.
Кін. ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії (куплено на ярмарку).
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево», 
«в’юнчик». Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
230х47

11. Рушник. ПХІМ-5064
Авторка Видолоб Ганна.
ІІ пол. ХІХ ст.
с. Стовп’яги Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із орнітоморфними 
деталями: «орли», «пташки», «вʼюнчик», «зірочки».
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
312х46

12. Рушник. ПХІМ-5089
Авторка Оврашко Василина.
ІІ пол. ХІХ ст.
с. В’юнище Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, з 
орнітоморфними та антропоморфними деталями: «дерево життя», «пташки», «квіти-розети», 
«кукли». Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
400х48

13. Рушник. Т-11
Авторка Свірська Катерина Іванівна.
1862 рік
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними деталями: «дерево життя», «пташки», «вилочки».
Розкольорування: червоне.
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Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
265х52

14. Рушник. Т-12
Авторка Свірська Катерина Іванівна.
1862 рік
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево життя», 
«тюльпани», «вилочки». Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
257х50

15. Рушник. Т-114
Авторка невідома
ІІ пол. ХХ ст.
с. Циблі Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із орнітоморфними 
деталями: «дерево життя» (два «вазони» один над одним), «пташки», «хрестики», «в’юнчик». 
Розкольорування: червоне.
Рушник вишивали для посагу Реві О. П.
Лляне домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
338х45

16. Рушник. Т-123
Авторка Микула ?
1868 рік
с. Підварки Переяславського повіту Полтавської губернії. 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево життя» – 
дві гілки, «хрестики», «вилочки». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
230х50

17. Рушник. Т-174
Авторка Василина Харитонова (прізвисько, «по-вуличному» – місц.)
1889 рік
с. Дем’янці Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із орнітоморфними 
та зооморфними деталями: «дерево життя», «деревце», «птахи-коні», «жучки», «хрестики», 
«в’юнчик». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
330х50

18. Рушник. Т-212
Авторка Левченко ?
ІІ пол. ХІХ ст.
с. Помоклі Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із орнітоморфними 
деталями: «дерево життя» (два «вазони» один над одним), «пташки», «хрести», «в’юнчик», квіти-
розети. Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
325х50

19. Рушник (фрагмент). Т-213
Авторка представниця роду Близнюків.
ІІ пол. ХІХ ст.
с. Помоклі Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево життя», 
«в’юнчик», квіти-розети («соняшнички»), «дамочки».
Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
188х50

20. Рушник. Т-346
Авторка Канівець Г. І.
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Кін. ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із орнітоморфними 
деталями: «дерево життя», «в’юнчик», «тюльпани», «голубки». Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
298х50

21. Рушник. Т-413
Авторка Фесенко Ганна
Кін. ХІХ ст.
с. Дениси Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний із орнітоморфними 
та зооморфними деталями: «дерево життя» (два виводи один над одним), «орел», «квіти-розети», 
«косі хрести», «мушки». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
467х50

22. Рушник. Т-504
Авторка Колісник Катерина Артемівна
70-і роки ХІХ ст.
с. Положаї Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція горизонтальна, майже суцільна. Орнамент рослинно-геометричний із зооморфними 
деталями: «дерево життя» (п’ять рядів – один над одним), «квіти-розети», «лапки», «павучки», 
«кривулька». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
395х47

23. Рушник. Т-505
Авторка Колісник Катерина Артемівна
70-і роки ХІХ ст.
с. Положаї Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, майже суцільна. Орнамент рослинно-геометричний із зооморфними 
деталями: «дерево життя», «восьмикутні квіти-розети», «лапки», «павучки», «кривулька». 
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
395х47

24. Рушник. Т-874
Авторка Бичок Варвара
Середина ХІХ ст..
с. Козинці Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: два «деревця», 
«квіти-розети», «кобиляча голова», «кривулька» із «трилисниками».
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
252х50,5

25. Рушник. Т-890
Автор невідомий.
Кін. ХІХ ст.
Куплено на ярмарку у с. Єрківці Переяславського повіту Полтавської губернії
Композиція горизонтальна, рапортна. Орнамент геометричний: багатораменні хрести, «квіти-
розети», «дамочки», «кривулька». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви, хрестик.
326х49

26. Рушник. Т-1007.
Авторка представниця роду Браїло.
ІІ пол. ХІХ ст.
с. Виповзки Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, з елементами, 
що тяжіють до антропомофних: «дерево життя», «кущики», «квіти-розети», «кривулька». 
Розкольорування: червоне.
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Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
347х53

27. Рушник (фрагмент). Т-1463.
Авторка Чекміль Мотрона Платонівна
1875 рік
с. Помоклі Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево життя», 
«квіти-розети» («соняшники»), «кривулька», «зірочки». Розкольорування: червоне із синім.
Лляне домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
90х49

28. Рушник. Т-1921.
Авторка Савенко Варвара Іванівна.
І пол. ХІХ ст.
с. В’юнища Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними елементами: «орел», «деревця-кущики»–«кукли» (місц.), «квіти-розети», 
«кривулька», «зірочки», «хрести».
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
289х49

29. Рушник. Т-2038
Авторка представниця роду Чайок. 
І пол. ХІХ ст.
с. Лецьки Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
антропоморфними та орнітоморфними елементами: «дерево життя», «деревця-кущики», «квіти-
розети», «кривулька», «хрести», «пташки», антропоморфні постаті. Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
386х48,5

30. Рушник. Т-2797.
Автор невідомий.
Кін. ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними елементами: «орел», «деревця-кущики», «квіти-розети», «кривулька». 
Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
231х46,5

31. Рушник. Т-2888.
Авторка представниця роду Дейнек.
ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний: «дерево життя», 
«деревця-кущики», «квіти-розети», «кривулька», «в’юнчик», стилізовані «корони». Розкольорування: 
червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
408х50

32. Рушник. Т-2930.
Авторка Іванець О. І.
Кін. ХУІІІ ст. – поч. ХІХ ст.
с. Дениси Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
антропоморфними елементами: «дерево життя» – ідеограма жіночої постаті («вазон» – місц.), 
«квіти-розети», «кривулька», «в’юнчик».
Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
314х57
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33. Рушник. Т-3250
Авторка представниця роду Болілих.
70-і роки ХІХ ст.
с. Ташань Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із елементами 
близькими до антропоморфних: «дерево життя», «кукли» – (місц.), «квіти-розети», «трилисник», 
«дамочки». Розкольорування: червоне із синім.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
336х49

34. Рушник («монастирський»). Т-3330.
Авторка невідома.
80-і роки ХІХ ст.
с. Лецьки Переяславського повіту Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними елементами: «дерево життя» («вазони» – місц.), «квіти-розети», «трилисники», 
«в’юнчик», «пташки», «кущик» – «кукли» (місц.).
Вишивали черниці-відхідниці на замовлення Ст. Гусак. Вишивка виконана за орнаментом старого 
рушника. Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
338х49

35. Рушник. Т-3483.
Автор невідомий.
Кін. ХІХ ст.
м. Переяслав Полтавської губернії 
Композиція вертикальна, з виділеним центром. Орнамент рослинно-геометричний, із 
орнітоморфними елементами: «орел», «квітка у розрізі», «кривулька», «косий хрест», «яблука». 
Розкольорування: червоне.
Домоткане полотно, заполоч. Рушникові шви.
292х57

36. Рушник. Т-4521.
Авторка Кравченко Марфа.
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КАМ’ЯНІ НАДГРОБКИ НЕКРОПОЛІВ 
МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІЗ МОТИВОМ ДЕРЕВА

У статті висвітлюється тема побутування кам’яних надгробків з мотивом дерева на теренах 
Переяславщини. Подана характеристика їх форми та декору, обрядового навантаження.

Ключові слова: надгробок, хрест, дерево, сакральність, поховальна обрядовість, народна культура.

Серед великого різноманіття надмогильних пам’ятників помітне місце належить тим, 
в основі структурно-художнього образу яких закладена подоба дерева (дуба) – його стовбура 
з обрізаними гілками, підкресленою фактурою кори, сучками, листям, гілками. Зустрічаються 
такі надгробки і на міських кладовищах Переяслава-Хмельницького Київської області: п’ять (5) 
одиниць з них знаходиться на Ярмарковому некрополі, шість (6) одиниць – на Заальтицькому 
та один – на цвинтарі Свято-Троїцької церкви. Це мізерна частина по відношенню до загальної 
кількості поховань на всіх некрополях Переяслава-Хмельницького, яких у місті чотири: Ярмаркове, 
Заальтицьке, Підварське, Андрушівське. Останнє дає підстави розглядати надгробки з символікою 
дерева як унікальні, і, відповідно, розглянути кожен з них індивідуально. Тим паче, що до сьогодні 
тема переяславських надгробків з мотивом дерева не досліджувалась.

Серед досліджень, присвячених кам’яним надмогильникам, традиційним для поховального 
обряду українців варто виділити роботи Миколи Моздиря та Валерія Малини [9, 10, 11]. Вчені 
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подають узагальнену характеристику надмогильних знаків та їх класифікацію, наводять хронологічні 
рамки побутування пнеподібних надмогильників (до середини ХХ ст.) [11, с. 9]. До речі, останнє 
твердження можна заперечити датуванням переяславських надмогильних каменів.

У часовому вимірі надгробки із переяславських некрополів займають досить невеликий 
період: з 1890-х років до 1980-х років. Кожен із надгробків має у центральній частині чітко 
виділене місце для епітафії. Написи, що збереглися на них, дають змогу встановити відносно точну 
дату виготовлення пам’ятника (за датою поховання), інколи, – віросповідання похованих. 

Далі, при визначенні датування, у статті подані тексти епітафій та зазначені параметри 
надгробків, а також матеріал, з якого вони виготовлені.

1891 роком датується один пам’ятник:
1) «Полковникъ Дмитрій Михайловичъ МатвЪенко умеръ 19 июля 1891 г.», (висота 1,60, 

граніт)
1900 роками датуються два пам’ятники: 
1) «Здесь покоится прахъ Николая Михайловича Пестрякова. Скон. 27 декабря 1904 г. на 

42 г. ж. Миръ праху твоему», (висота 1,40 м, граніт);
2) «Врачъ Владиславъ Васильевичъ Андржеевскій. Ум. 20 августа 1906 г. на 71 г. от роду», 

(висота 2,10 м, граніт)
1910-ми – 1920-ми роками – чотири пам’ятники:
1) «Яковъ Прохоровичъ Грона. Род. 23 марта 1875 г. Ум. 13 августа 1912 г. Миръ праху 

твоему дорогой отецъ», (висота 1,56 м, граніт);
2) «Илія Матюха. Гимназистъ 8-го класса. Убитый 1-го июля 1918 г. Миръ праху твоему 

дорогой сынъ, братъ и другъ. Да будетъ тебЪ вЪчная память дорогой Илюша», (висота 1,80 м, 
граніт);

3) «Митрофан Михайловичъ Кириченко. Род. 1896 г. 23 ноября. Георгий Игнатьевич Бялик. 
Род. 1896 г. 23 апреля. Убитые 1919 г. 15 апреля. Миръ праху вашему», (висота 2,56 м, граніт);

4) «Агафія Аверкіевна Пальчиковська. Скончалась на 42 г. ж. 28 августа 1920 г.», (висота 
0,92 м, граніт)

1940-ми – 1950-ми роками – два надгробки:
1) «Здесь похоронены коммунисты села Любарци, погибшие от рук фашистов 16.11.1941: 

Билык Федор Демьянович, Василенко Илья Дмитрович, Кирпа Захарий Павлович, Копач Марина 
Степановна, Криворот Герасим Алексеевич, Коваленко Василий Сергеевич, Кривонос Герасим 
Алексеевич, Кривонос Игорь Савович, Загрецкий Петр Федотович, Заболотный Иван Тимофеевич, 
Заболотный Григорий Тимофеевич. Вечная память дорогие земляки», (висота 4,20 м., бетон);

2) «Юзвиков Андрей Куприянович. 15.07.1892–25.06.1958. Любимому мужу, отцу от 
скорбящих жены, детей. Светлая память о тебе вечно будет жить в наших сердцах», (висота 1,48 м, 
граніт)

1970-ми – 1980-ми роками – чотири надгробки.
1) «Филатова Александра Семеновна. 15.02.1917–22.01.1970. Трагически погибла. Дорогой 

незабываемой от мужа, детей и родственников», (висота 1,90 м, граніт);
2) «Савенко А.И. 1897–1971. Кто не забыт – тот вечно живой», (висота 1,56 м, граніт)
3) «Чайка Дарья Семеновна. 30.03.1910–10.03.1981. Дорогой маме и бабушке от детей и 

внуков», (висота 1,80 м, граніт).
За формою переяславські надгробки можна розділити на три групи. До першої належать 

чотири пам’ятники. Це традиційні пнеподібні хрести. Їх стовбур із обрубаними гілками вгорі 
викінчується однораменним хрестом. Друга, найчисельніша, група налічує 7 предметів. До неї 
можна віднести надгробки, що мають форму масивних стовбурів з обрубаними як вертикально, 
так і горизонтально гілками. Осібно виділяється один пам’ятник, який швидше нагадує обеліск. 
Розміщений він на високому постаменті, має форму піраміди із обрізаними вертикально гілками 
(верхня та центральна частини), викінчується-зірочкою. Цей надгробок встановлений на братській 
могилі, загиблих у 1941 р.

Різняться надгробки оформленням основи-постаменту, верхньої частини, окремих 
деталей, таблички для епітафії та декоративними елементами. Більшість з них (8) встановлені на 
чотирикутних плитах, серед яких виділяються масивні монолітні камені, що швидше нагадують 
Голгофу у зображенні розп’яття чи первісний пагорб у мотиві світового дерева. Для кількох 
надмогильних каменів основою служить нижня потовщена частина стовбура з чітко вираженими 
обрубаними гілками. Зрізи розташовані як вертикально (масивні гілки), так і горизонтально (дрібні 
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зрізи). Шість надгробків, встановлених на плиті, мають вище плити-основи масивне потовщення з 
чотирма грубими, досить високо обрубаними гілками по кутах. Складається враження, що масивний 
стовбур дерева піднімається вгору із розето-подібної чотиригранної чаші (імітація «голгофського» 
хреста ?). У одному з пам›ятників таких гілок-шість. Ще один надгробок має вісім вертикально 
відсічених стовбурців: ними відмічені кути та середина кожної сторони чотирикутника-основи. 
Їх розташування формою наближається до восьмикутної зірки – символу Великої Богині Праматері 
(у християнстві-Богородиці). Подібний знак, як і шестикутний хрест-розету, можна також 
пов’язати із Перуном. Останнє твердження буде доречним, якщо взяти до уваги мотив дуба, який 
прослідковується у пнеподібних хрестах.

Для п’яти надмогильників характерна цікава деталь. Це масивна гілка, що відгалужується 
майже від основи стовбура і піднімається вгору до середини чи (частіше) до третини висоти 
пам›ятника. Розташовується вона справа від епітафії. В одному із пнеподібних хрестів від низу 
стовбура вгору піднімаються 3-и гілки. На рівні епітафії дві бокові гілки обрубані та одна з них 
заломлена до центрального стовбура, який вгорі викінчується раменом, утворюючи хрест. На рамені 
та вістрі хреста – зрізи дрібних гілок. 

Вершиною кількох пам’ятників служить високо обрізаний стовбур, на якому розташовані 
горизонтальні зрізи дрібних гілок. У п’яти надгробках стовбур відсічений нижче або ж 
набагато нижче за бокові гілки, які виступають збоків. Викінчення стовбура частини пнеподібних 
хрестів має

• форму букета, утвореного відсіченими дрібними гілками
• вилкоподібну форму, утворену 2-ма боковими гілками
• заглибину, оточену кількома боковими гілками, на які розгалужується стовбур 
Напівовальний зріз вершини одного надгробка нагадує пам’ятник-стелу. 
Верхня частина стовбура пнеподібного хреста, що стоїть на могилі переяславського 

гімназиста Іллі Матюхи не обрізана, а зламана. Можливо, останнє (якщо це не пошкодження) 
пов’язане з віком померлого та з тим, що, як твердить епітафія, гімназист був убитий. 
За свідченнями респондентів Ілля Матюха брав участь у бою під Крутами [8]. Був там поранений.

У центрі пнеподібних хрестів традиційно розташовується епітафія. Її текст нанесений на
• свиток (у деяких надгробках великий та масивний)
• табличку
Формою та місцем розташування епітафій вирізняються два пам’ятники. В одному – 

табличка з епітафією розділена на дві частини (хрест поєднує два поховання). На другому – 
епітафія міститься з двох сторін стовбура (надгробок на цвинтарі Свято-Троїцької церкви). З одного 
боку вона займає центральну частину підніжжя дерева (текст, в якому зазначено ім’я похованого). 
На зворотньому боці вгорі на зрізі гілки-свідчення про час смерті. В одному пнеподібному хресті 
дві гілки з боків обрамляють епітафію. У кількох пам’ятниках центральна частина стовбура під 
свитком – пласка та швидше нагадує стелу чи стоячий надмогильний камінь. Епітафія у таких 
надгробках умовно ділить стовбур на дві частини.

Інколи вгорі над епітафією розташована овальна чи кругла рамка для фото, портрета. 
У більшості випадків вона незаповнена.

Поверхня надгробків декорована тріщинами, заглибинами, що імітують кору дерева. У трьох 
пам’ятників присутні елементи декоративного орнаменту. Це – подвійний дубовий листок з плодами, 
У-подібний мотив та фрагмент ламаної лінії, яка обрамлює внизу основу пнеподібного хреста. 
Ламана лінія та У-подібна деталь в орнаменті можуть нести подвійне навантаження: вказувати 
так, як і дубовий лист на фітоморфну приналежність спиляного стовбура або ж виконувати ще й 
захисну функцію чи мати відношення до некрологічних культів. Сакральне значення обрядового 
атрибута з подібною символікою не можна втиснути у вузькі рамки однозначних понять. Символізм 
ідеї подібного надгробка сягає у прадавні віки. Трансформування форми та відносно новітні 
нашарування у вигляді окремих деталей тільки посилюють сакральність предмета.

Лише один із переяславських надгробків, про які іде мова, по формі можна віднести 
до традиційних пнеподібних хрестів. Саме він має «рідне» хрещате завершення. Наявність чи 
відсутність хреста на вершині надгробка могла би свідчити тільки про віросповідання покійного. 
Але датування більшості пам’ятників, що припадає на богоборчі часи дає підставу вважати: хрест, 
як викінчення надгробка проігнорували при його виготовленні. У деяких надгробках вершина-хрест 
була збита пізніше (залишилися сліди сколів). Є вірогідність того, що для окремих поховань були 
використані пам’ятники із давніх забутих могил.
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Пнеподібні надгробки, як уже зазначалося вище, складають дуже невеликий відсоток 
від загальної кількості надмогильних пам’ятників. Для поховань християнського населення 
Переяславщини вони не були традиційними. Хоч використовували їх для увінчання могили 
як православні, так і католики та іудеї. В даному випадку надгробки різнилися окремими 
деталями: при цьому сам принцип побудови – пнеподібні обриси зберігалися, видозмінюючись у 
елементах оформлення.

Ряд ознак характерних для поховальної обрядовості давніх слов’ян і надалі українців (спосіб 
поховання, місце поховання), а також ареали розвитку та поширення каменеобробного промислу 
пояснюють скупість та відносну хронологічну новизну артефактів, пов’язаних із виготовленням 
пнеподібних надмогильних каменів.

На Переяславщині побутують надгробки у вигляді пнеподібних, стовпоподібних хрестів та 
стоячих надмогильних каменів. Виготовлені вони традиційно із граніту та пісковика. За свідченнями 
статистичних оглядів пласти пісковика залягали на території Переяславського повіту (правий 
берег), Зіньківського та Полтавського повітів [3, с. 48]. У Кременчуцькому та Лубенському повітах 
розробляли «…камінь гранітної породи…», який знаходили «…в землі і в окремих місцях на 
поверхні» [3, с. 48].

Сама ідея оформлення надгробка не є далекою українській народній культурі. 
Трансформування окремих орнаментальних форм антропоморфних та фітоморфних як у 
плоскісному, так і у рельєфному вимірі дозволяє певною мірою споріднити антропоморфні стели 
та давні українські хрестокамені з пнеподібними надгробками. На думку авторок, підтвердженням 
цьому є вирішення у деяких пам’ятниках центральної частини стовбура. Пласкою формою вона 
швидше наближається до стоячого надмогильного каменя-стели. В самій основі надмогильної 
стели закладена нашими предками ідея антропоморфної подоби. Вона мала уособлювати небіжчика 
та служити місцем для душі, прихистком для нематеріальної субстанції на час її перебування у 
світі матеріальному.

Поєднання, а надалі й ототожнення образів Великої богині Праматері та Світового Дерева 
у дохристиянських віруваннях давніх українців неодмінно мало закріпитися у образотворчих 
символах народного мистецтва. Свідченням того виступають деякі обрядові атрибути. Наприклад, 
«Тополя», «Куст» – елементи зеленосвятського дійства, у яких живу людину наділяють 
фітоморфними рисами. Людську подобу-машкару ставлять на вигоні у селах Правобережної 
Київщини під час святкування першого Спаса-медового (14 серпня) [6, с. 123]. Так званий, 
«Маковій» формою та декором нагадує язичницького ідола, котрий бовванів на святилищах та 
могильниках. 19 серпня на свято Преображення Господнього (другий Спас-яблуковий) поруч з 
«Маковієм» ставили великий однораменний хрест із православною іконою та заквітчували його 
плодами і рослинами [6, с. 124]. Цей християнський символ дуже нагадував придорожні хрести 
та по декору наближався до кам’яних пнеподібних хрестів Західної України. У західноукраїнських 
надгробках серед декоративних деталей трапляються мотиви маку. Це – ознака язичницького ідола, 
некрологічний символ чи символ продовження роду? Така амбівалентність закладена у символіку 
багатьох понять та атрибутів. У міфології майже всіх народів світу вона присутня у віруваннях, 
пов’язаних з деревом. «Дерево життя» – «дерево смерті» – «світове дерево» – «священне дерево 
всього насіння»… Воно служить ще і світовою віссю, врівноважуючи Всесвіт, зв’язуючи світ 
реальний – світ життя із світом предків. Отже, дерево-атрибут, у даному випадку-надгробок, може 
слугувати засобом для поєднання душі небіжчика з померлими родичами. Н. Велецька називає 
ритуальне дерево «переправою до раю» [2, с. 110].

Не можна ігнорувати також відведену цьому символу роль Дерева роду. На нього покладали 
як енергетичне, так і інформативне навантаження. В інтер’єрі народного житла лемків дерево роду 
займало місце на дверях, інформуючи кількістю гілок, плодів та квітів про склад родини [7, с. 45]. 
На могилі у вигляді стовбура з обрубаними гілками та зламаною чи відсіченою верхівкою 
воно перетворюється на дерево смерті. Інколи на зрізах гілок викарбовували імена померлих 
родичів та заупокійні молитви. У такому разі, кожна обрубана гілка повинна була символізувати 
померлого родича.

Принцип ототожнення цілої родини чи окремої людини з деревом притаманний для 
вірувань різних народів. Дослідники пов’язують останнє з культом Великої матері-Богині світу та 
переконаннями, що небіжчики після смерті повертаються до своєї Праматері [4, с. 157]. Загально 
відомі традиції ховати мерців під корінням дерева, у його кроні та дуплах. В Україні звичай ховати 
немовлят у садках біля хати зберігався ще у кінці ХІХ ст. На цвинтарях на могилах, зазвичай, 
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садили дерева та кущі (це-яблуня, груша, вишня, калина, тополя і ін.). По аналогії вони були 
уособленням душі покійного, місцем її перебування. Ідея перевтілення небіжчика у дерево чи 
інші предмети, тварин, птахів була закріплена у дохристиянських культах слов’ян та в уявленнях 
українців [5, с. 55-58]. В українському фольклорі ми зустрічаємося з казками про переселення душі 
покійної матері у вербу, яблуню. Таким чином, вона отримує можливість допомогати своїй дитині-
сироті. Пісні та перекази про дівчину, яка стала тополею, кущем калини, шипшини і т.п.; парубка 
чи козака, що перетворився у дуба, явора… є ще одним підтвердженням ідеї продовження життя 
душі у світі матеріальному. Надгробок, у якому б вигляді він не був, живої рослини чи каменю мав 
стати уособленням небіжчика.

Язичницький символ – «світове дерево» з часом набуває християнізованого вигляду. 
Свідченням останнього можуть бути апокрифічні твори. Українські легенди розповідають про 
«триблаженне древо», яке виросло на могилі Адама. Воно мало три стовбури (варто згадати форму 
деяких кам’яних надгробків), кожен з яких мав своє магічне значення. Згодом із цього дерева був 
виготовлений хрест для Спасителя [1, с. 120].

Міфологізована ідея антропоморфної та фітоморфної спорідненості отримала найповніше 
втілення в образах матеріального світу. Закріпившись у формах пнеподібних надгробків кам’яна 
«баба»-стела у часи християнства змінює обриси, перетворюючись у хрест – символ нової 
віри. При цьому, на сакральному рівні зміни майже не відбуваються. Разом із язичницькими 
культами християнізуються давні символи та обряди, залишаючи за собою основні функціональні 
властивості.
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ЧИНБАРСЬКИЙ ПРОМИСЕЛ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ
(кінець ХІХ – початок ХХ століття)

Стаття присвячена чинбарському промислу на Переяславщині кін. ХІХ – поч. ХХ ст., як інструменту 
збереження традиційної культури. Нині вироби чинбарів та знаряддя праці, які вони використовували в цьому 
промислі, можна лише зрідка зустріти в ужитку. Експозиція хати чинбаря Музею народної архітектури 
та побуту в місті Переяславі-Хмельницькому загалом та знаряддя обробки шкіри є вагомим внеском у 
скарбницю матеріальної культури українського народу.

Ключові слова: чинбарство,шкіра, лимарство, промисел, музей, експозиція.

Одним із найдавніших та найпоширеніших ремесел і промислів української народної 
культури здавна була обробка шкіри. Традиції обробки шкіри в Україні і на Переяславщині зокрема, 
мають тисячолітню історію. Шкіра використовувалася в різних сферах повсякденної діяльності 
людини. З неї виготовляли взуття, одяг, головні убори, ремінну, кінну збрую та упряж.

На початку ХІХ століття в Полтавській губернії налічувалося 5 437 кустарів. Із цього числа 
четверта частина займалася обробкою шкіри. Найбільше промислових виробів зі шкіри було в 
південно-східній частині: Кобеляцькому та Полтавському повітах [1, с. 8]. А саме місто Переяслав 
було одним із центрів чинбарства та інших ремесел. У ХІХ столітті в місті існувала Шевська 
вулиця, де жили майстри, що шили взуття.

Працівниками Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у 1960–
1990 роках була зібрана велика колекція знарядь обробітку шкіри [7]. В 1968 році на території 
першого в Україні Музеї Народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини було 
відтворено двір чинбаря та чинбарський промисел, як один із найпоширеніших ремесел на території 
Переяславщини. Хата та господарські будівлі (комора, повітка, саж) перевезені із с. Вюнище 
Переяславського повіту Полтавської губернії. 

Чинбарським промислом безпосередньо займалися ті люди, які мали відношення до 
обробки шкіри. Ремесло передбачає наявність традиційних навичок, спеціальної техніки, 
технологічних умінь, а також використання різноманітних знарядь та інструментів. Початковим 
етапом у шкіряному виробництві є обробка сировини. Полягає вона у збереженні шкіри тварин 
від гниття і надання її основних експлуатаційних властивостей – міцності, еластичності. Цим 
ремеслом в Україні займалися чинбарі. Чинбарство, як галузь кустарного виробництва, у свою 
чергу давало початок таким заняттям: шевство (пошиття взуття), лимарство (вичинка шкіри 
напівфабрикату, так званої сириці, яка йшла на виготовлення збруї, предметів упряжі), кушнірство 
(вичинка шкіри овець для отримання овчини, з якої шили одяг). Кушнірство, в свою чергу, ділилося 
на такі види занять:

 – шапкарство (пошиття шапок)
 – кожухарство (пошиття кожухів, безрукавок).
Джерелом сировини чинбарського промислу були селянські господарства, крамниці, 

ярмарки, бойні. Дрібні ремісники найчастіше діставали сировину від замовників. Траплялося, 
що чинбарі за дешеву ціну купували старих, непридатних до роботи коней, деякий час ще 
використовували їх у господарстві, потім різали, вичиняли шкіри. Нерідко придбану сировину 
обробляли, виготовляли з неї ті чи інші вироби, продавали і за виручені гроші знову купували 
шкіри. Багаті ремісники забезпечували себе сировиною заздалегідь, роз’їжджаючи по селах і 
бойнях, у той час, коли селяни різали худобу, заготовляючи на зиму м’ясо. Рідше зустрічався і 
артільний спосіб закупівлі сировини. Кілька господарів складалися по 100 рублів і зібраний 
капітал давали на совість одному із товаришів, який їхав на закупку товару, і потім розподіляли 
між учасниками укладеного капіталу. На великих ярмарках можна було закупити не тільки місцеву, 
але й привізну сировину. Ґатунок сировини визначався віком, статтю, часом забою тварин. Так, з 
великої рогатої худоби, найбільше цінували шкіри тварин осіннього забою. З овець найкращими 
вважалися шкіри самців семи – восьми місяців (до року), яких стригли на весні, а різали в червні-
серпні. Ґатунок овчини визначався також висотою, густотою та м’якістю вовни. Також чинбарі 
мали потребу і в грошах, тому могли позичити гроші в місцевих лихварів за великий процент 
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(100% річних). Щоб скоріше розрахуватися, чинбарі поспішали з вичинкою товару, через те, він 
часто бував неякісним. Термін кредиту два-три тижні, довший – два місяці. Гарантією слугували 
розписка та вексель [5, с. 1-2].

Виробництво шкіри, як свідчать етнографічні дані, процес довготривалий і затратний. 
Навіть відносно прості способи вичинки потребують багато операцій, окремі з яких продовжуються 
тижнями і місяцями.

Традиційна технологія обробки шкіри а також уживані для цього знаряддя праці подібні у 
всіх східнослов’янських народів. Ще більше подібностей у способах обробки шкіри, спостерігалося 
у різних регіонах України, хоча в деталях були й локальні відмінності. Друга половина ХІХ ст. – 
це період, коли на домашнє виробництво наступає промисловість. У шкіряному виробництві 
процес удосконалення технічних прийомів хоча й відбувався, але досить повільно. При обробці 
шкіряної сировини переважала ручна праця. Всі етапи з сировиною, що передували самій вичинці, 
здійснювали різники чи самі господарі. Для зберігання та обробки шкір використовували стайні, 
піддашшя а також спеціально для цього відведені господарські будівлі – майстерні. Заможні 
ремісники мали такі майстерні в окремих приміщеннях, або в одній-двох кімнатах багатокамерного 
житла. У більшості випадків чинбарі не мали спеціальних робочих приміщень. Внаслідок малих 
розмірів виробництва, що велося сезонно, або паралельно із землеробством, не було можливості 
заощадити кошти на будівництво майстерень. Тому розмочування та прання шкір здійснювалося 
нерідко прямо в бочках, цебрах, місцевій водоймі. У бідних чинбарів чани для дублення шкіри 
знаходилися іноді у тій же хаті, де жила сім’я. Брак приміщення, особливості сировини до певної 
міри визначали сезон обробки шкіри. Він тривав близько семи місяців і припадав в основному 
на літо – осінь (травень – листопад), коли з приходом тепла всю роботу здійснювали на подвір’ї. 
Взимку вичинка шкір скорочувалася, але не припинялася повністю. Майстри в той час більше 
працювали над шиттям певних виробів зі шкіри. Сезон її обробк диктувався ще й зайнятістю 
ремісника, а в землеробстві – характером збуту продукції. В чинбарському промислі задіяні були 
чоловіки, хоча частково приймали участь і члени сім’ї, які виконували деякі з операцій: змащували 
шкіри дьогтем, навіть діти могли виконувати таку операцію як розминання шкіри. Майстерня 
кустаря-чинбаря представляла собою сімейний підряд. Чинбарі часто допомагали один одному в 
переробці шкіри.

Процес вичинки шкіри мав певну технологію, при якій використовувалися відповідні 
знаряддя праці. Першою операцією власне вичинки шкіри є відмочування в спеціальному розчині 
солі та води. Ціль відмочування – довести шкіру до стану, що відповідає свіжому стану шкури. 
Так, як правило, потрібно було вичинити шкіру тварини, яка була знята кілька тижнів чи місяців 
тому. Об’єм води, в якій відмочували шкіри, повинен був бути у сім разів більше сухих шкір. 
Для цього використовували такі ємкості: бочки, чани, обшиті дошками ями. На території Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в дворі чинбаря представлена бочка 
для відмочування шкіри, яка була зроблена місцевим жителем В. Шаповалом.

Процес відмочування шкіри відбувався із застосуванням кухонної солі і води. Відмочування, 
не зважаючи на вдавану простоту, є складним і важливим для наступних операцій процесом. 
Погано проведене відмочування навіть при якісному виконанні усіх наступних процесів, дасть 
тверду, грубу шкіру. Для проведення якісного відмочування потрібно дотримуватися ряду умов:

 – якість і температура води при відмочуванні;
 – визначена мінімальна кількість води;
 – концентрація і вид загострювача.
Вода повинна бути м’якою чи середньої твердості. Дуже тверда вода з великою 

концентрацією вапнякових солей сприяє утворенню нерозчинного вапняного мила, що перешкоджає 
обводненню шкури. Відмочування повинно проводитися у свіжій воді. Також не можна 
використовувати воду, що довго стоїть у непорушних водоймах, протухлу, тобто ту, яка містить 
велику кількість гнилостних бактерій, які руйнують білкові речовини шкури. Температура води 
повинна бути в межах 10–20ºС. При нижчій температурі відмочування сповільнюється і якість 
шкіри погіршується, при вищій температурі – розмножуються бактерії. На кожен кілограм сухих 
шкурок використовували 10 літрів розчину. У воду, температурою 20ºС додавали 20–50 грамів солі 
на 11 літрів води. Термін відмочування – 2-5 днів. 

Наступний після відмочування був процес міздрювання. Після того, як шкури були 
відмочені, їх потрібно було міздрювати – видалити підшкірний жировий шар і підшкірну 
клітковину, мускульний шар. Способів міздрювання кілька, але найбільш поширений – міздрювання 
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на колоді. На Переяславщині міздрювали шкіри на спеціальному пристрої, який звався «кобилиця» 
(пристрій являє собою нічим не оббиту дерев’яну колоду), «коник» (нічим не оббита дерев’яна 
колода на опорі). Саме ці пристрої представлені в Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини, в експозиції хати чинбаря, в сінях. Міздрювали шкіру таким поширеним 
чинбарським знаряддям, як струг. Він складався з плоскої металевої пластини з кільцем на одному 
кінці, посередині якої під прямим кутом відходить лезо. Аналогічні призначення мають скребачка і 
штрихіль (стрихіль). Перша являє собою широку металеву пластину, вправлену в плоску дерев’яну 
ручку, а стрихіль – складається також з металевої пластини у формі півдиска, овальна сторона якої 
загострена, і дерев’яної ге-подібної ручки. Цікаві знаряддя праці, які використовували для зняття 
шерсті, міздрі – скобелі. Вони залізні, з двома рукоятками на кінцях, поставленими горизонтально 
чи іноді піднятими вгору прямим чи ввігнутим лезом. У даному процесі іноді використовували 
гарно відточену металеву косу. Всі ці знаряддя праці, які використовувалися в процесі міздрювання, 
представлені в експозиції хати чинбаря в сінях і були зібрані у майстрів чинбарів м. Переяслава-
Хмельницького, що проживали в самому місті та на його околицях.

Після міздрювання шкури полоскали в чистій воді (річках, ставках), знову підстругують з 
метою остаточно розрихлити шкіру і видалити з неї залишки міздрі, і переносять в нові чани – 
«хлібники» для здійснення квашення.

Квашення – класичний спосіб чинки шкір. Аналог сучасного «пікелювання» (процес 
обробки шкур у розчині солі і кислоти: сірчаної, соляної, оцтової, мурашиної, вуглецевої, щавлевої, 
сірчанокислої магнезії та інших хімічних реактивів). Завдання обох процесів видалити із основного 
шару міздрі (дерми) клейкі речовини, звільнити від них колагенові волокна, змінити їх фізико-
хімічні властивості, підвищивши їх міцність і м’якість. Відмінність у тому, що при пікелюванні 
бажаного результату досягають за допомогою хімічних речовин, а при квашенні чи киселюванні – 
натуральних неорганічних кислот (в основному молочна кислота), які утворюються в процесі 
бродіння тіста, квасу, а також при дії ферментів, що є у квасі.

Найбільш відомий та давній спосіб вичинки шкір – так зване «хлібне квашення». 
Здебільшого його застосовували при вичинці чистопородного каракуля, мерлушки, білки, зайця, 
кози, крота, лисиці. Квашення, на відміну від пікелювання, збільшувало міцність шкіри. Так, 
наприклад, навантаження на розрив при способі чинки квашенням майже вдвічі більше, ніж при 
пікелюванні. Недолік цього способу – тривалість обробки і велика витрата борошна. 

В якості основної сировини використовувалося вівсяне або житнє борошно грубого помолу. 
В наш час іноді пропускають вівсяну крупу через м’ясорубку. Із цих складових готують розчин для 
квашення – «хлібний квас» або «хлібний кисіль» [6].

Розчин для квашення шкур готували заздалегідь, за 1-2 дні до початку роботи зі шкурами. 
Робилося це обов’язково в посуді, який не піддавався окисленню. Раніше це були дерев’яні ємкості: 
діжки, ночви, відра, в наші дні – емальований посуд великої ємкості (каструлі, відра тощо). 
Ємкість із розчином для квашення ставили в тепле місце (наприклад, біля печі) або в теплу воду, 
підігріту до 30-40 градусів, і залишали до закисання, бродіння. Приблизно за добу з’являлися білі 
пузирчики і характерний запах хлібного квасу. З появою ознак закисання квасу шкури, попередньо 
підготовлені, занурювали в хлібний квас. У наступі 2-3 дні пом’якшувальні властивості квасу 
послаблювалися, і він починав здійснювати на міздрю ефект затвердіння. В зв’язку з цим краще 
було закладати шкури у свіжий, щойно приготовлений і охолоджений розчин. При цьому впродовж 
перших двох днів, поки хлібний розчин закисав, міздря поступово пом’якшувалася, а потім, по 
мірі підвищення кислотності з розвитком бродіння, проходив і процес квашення. У процесі чинки 
утворюється оцтова кислота, вона вступала в реакцію з вапном, утворюючи оцтово-кисле вапно, 
яке легко розчиняється у воді, видаляється із шкіри, причому шкура при цьому стає легшою.

Перед опусканням шкур у розчин «хлібного квасу» додавали кухонну сіль для 
запобігання загнивання киселю під час квашення. Сіль є регулятором дії хлібного квасу. Якщо 
в розчині солі немає, то шкіра сильно набрякає, розпушується і може бути зруйнована. Зайве 
набрякання шкури отримало назву «бубнява». Сіль зменшує бубняву і, регулюючи її, можна 
одержати потрібний ступінь розпушення шкіряної тканини шкури. Найуживаніша концентрація 
солі 50-60 грам солі на літр.

Важливе значення має кількість хлібного квасу – «квасців». Кількість квасу повинна в 
кілька разів перевищувати вагу шкір: об’єм розчину для чинки шкіри повинен бути в 5-6 разів 
більше, ніж важить шкіра після відмочування міздрювання. На кожен кілограм підготовленої 
сировини беруть приблизно 3 кг «хлібного квасу», щоб шкури вільно плавали в ньому. Шкури 
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повинні вільно плавати в киселі, не торкаючись одна одної, а над ними був 4–6-сантиметровий 
шар рідини. При меншому об’ємі розчину шкури погано прочиняться. В процесі квашення їх 
потрібно щоденно ворушити, перевертати, одночасно перемішуючи весь розчин, оскільки він має 
властивості до осідання. 

Тривалість квашення залежала від виду оброблюваної сировини, товщини шкіри, якості 
знежирення, температури розчину, консистенції хлібного квасу і т.п. Витримували їх у квасі в 
середньому від 2 до 7 діб: 5-7 – для товстомездрових, 3-5 – для середньомездрових, 2-3 – для 
тонкомездрових. Перетримувати шкури в «хлібному квасі» небезпечно, оскільки це могло призвести 
до випадіння ворси і облізання шкіри. На тривалість і якість чинки мала вплив також температура 
розчину для квашення. Вона повинна бути в межах 25-28 градусів С. У хлібному квасі шкури 
лежать не менше тижня і обов’язково щоденного перемішуються не менше двох разів. 

Закваску для вичинки шкір виготовляли із борошна різних зернових культур: житнього, 
пшеничного, вівсяного, ячмінного, або навіть куколя (так зване кукльоване борошно). Борошно 
обов’язкового береться разом із висівками. В середньому на 100 шкур потрібно не менше 6 пудів 
борошна. Наведемо кілька рецептів приготування «хлібного квасу», які застосовувалися місцевими 
жителями м. Переяслава та району:

• 200 г вівсяного або житнього борошна розмішують до однорідного розчину в 1 л 
гарячої води. Додають 20–30 г солі. Після того, як суміш прохолоне, додають 7 г дріжджів і 0,5 г 
соди. Коли розчин охолоне, в нього занурюють шкури.

• 750 г вівсяного борошна розмішують в 1 л води. Додають 20–30 г кисляку, сироватки 
(замість молочних продуктів можна використовувати «хлібний квас», який залишився після 
попередньої чинки шкур). Суміш витримують близько 12 годин при температурі 37–40 градусів. 
Потім доливають теплу воду з таким розрахунком, щоб вміст борошна складав 110 грамів на літр 
води. Для цього треба додати до 1 л води, яку брали спочатку, ще 5,9 л. Потім додають сіль: 
50–60 г на 1 л загального об’єму розчину. У готовий розчин занурюють шкури і квасять при 
температурі 37–40 градусів.

• 200 г вівсяного борошна розмішують в 1 л води. Додають 10 г солоду і витримують 6 
годин при температурі 60 градусів. Потім температуру знижують до 40 градусів, додають 20–30 г 
молочної сироватки або кисляку і витримують при температурі 40 градусів ще 12–20 годин. Далі 
розчин розводять водою до концентрації борошна 80 грамів на літр води (для цього доливають 
1,5 л води), всипають 50–60 г солі на 1 л розчину і занурюють шкури. Температура квашення 37–
40 градусів [7] В експозиції двору чинбаря, в повітці представлені ємкості, які використовувалися 
у процесі квашення. Це ночви, діжі та бочки.

• Чинка нутрій, бобрів, ондатр: у 3 л теплої води розвести 3 мисочки дерті (600–700 г), 
залишити на 3 дні в теплому місці. У добре солоній воді (щоб яйце плавало) замочити шкури 
на добу. Після цього шкури попрати, прополоскати, зняти міздрю і знову покласти в солону воду 
на 2–3 години. Вийняти із солоного розчину, дати стекти. У підготовлені теплі «квасці», що вже 
вистоялися 3 дні, додати солі у розрахунку 0,5 стакана на 1 л «хлібного квасу». Опустити в квас 
шкурки, витримати 6-8 днів, постійно перемішуючи (5-10 разів на день) [6]. 

Прочиненість шкури можна визначити за наступними ознаками: синюватий колір міздрі 
переходить у білий, міздря стає шорсткуватою, при розтягуванні шкіра тягнеться і не сідає 
назад. Якщо міздрю скласти вчетверо і затиснути пальцями кут знизу, то в складках повинні 
утворитися білі смужки. 

Після цього процесу йшов наступний етап – дублення, під час якого шкіряна тканина 
підвищує свою хімічну, механічну та гідротермічну стійкість. Спершу шкури на два дні 
кладуть у розчин, взятий із старих дубильних чанів. Потім у чан додають свіжої кори і 
підливають води. Процес дублення триває 1-2 місяці залежно від виду шкіри. На одну шкуру 
середнього розміру витрачається не менше 1 пуду кори верби чи дуба. Після того як шкура 
видублена, її сушать, влітку – на відкритому повітрі, взимку – в хатах. Перед сушкою жінки і 
діти змащують шкури з обох боків дьогтем (2 фунти на 1 шкуру) чи натирають баранячим салом 
(1,5 фунта на 1 шкуру).

У давні часи використовували для дублення відвари із кори різних дерев. У науці таке 
дублення отримало назву «танідне». Для танідного дублення готують відвари кори верби та 
дрібних гіллячок. Ними наповнюють посуд, не утрамбовуючи. Заливають водою і кип’ятять 
30 хвилин. Потім трохи відвару зливають, додають до розчину сіль (50 г/л) і охолоджують. Така 
рідина вважається готовою для дублення. Найкращою для дублення є така суміш: 2,0–2,5 л 
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відвару коренів кінського щавлю на відро відвару верби. Відвар готують так само, як і з верби. 
Шкіру тримають у розчині від 12 годин до 4 діб. Перетримувати шкіру в дубильній суміші 
небажано. Кінець обробки визначають таким чином: відрізають в області пахвини невеличкий 
шматочок шкіри, на розрізі під лупою видно, як глибоко в шкіру проникла дубильна речовина 
(наприклад, при танідному дубленні — по жовтуватому кольору, яким фарбується поперечний 
розріз шкіри). Якщо дубильна речовина просочилася через весь поперечний розріз шкіри — 
дублення припиняють, і шкіра впродовж 2 діб відлежується [6]. Аби шкіра стала більш м’якою і 
водостійкість її підвищилася, проводять жирування. В наш час використовують так зване «хромове 
дублення». Для хромового дублення беруть 7 г/л хромового галуну і 50–60 г/л кухонної солі. 
У такому розчині шкіру витримують 12–24 години. Після хромового дублення міцність виробів 
може знижуватись, оскільки кислотність шкіряної тканини досить висока. Існують ще такі способи 
дублення як комбіноване та жирове. При комбінованому дубленні хромові дубителі комбінують 
з рослинними та синтетичними. В якості рослинних використовують кору дуба, ялини, верби, 
які надають шкірі пластичності, вологостійкості, міцності. При жировому дубленні сировину 
обробляють жирами морських тварин: тюленів, дельфінів, тріски. Його використовують для 
виготовлення замші із шкір оленів, лосів, кіз, овець. При цьому дублені шкіри стають тягучими та 
водостійкими. Зріз такої шкіри має світлий колір. Саме цей спосіб дублення не набув поширення 
в нашому регіоні. На сучасному етапі в промисловості використовують ще й алюмінієве дублення, 
тобто, з використанням алюмінієвих квасців. Його використовували для виробництва лайки (шкіра 
для рукавичок, яка має мякість та тягучість).

Після квашення і дублення шкури промивали кілька разів у воді, давали стекти, 
розвішували на сушку, після чого вони були готові до механічної обробки (розбивки, розтяжки, 
розминання, додаткового міздрювання і т. п.). Після сушіння шкури з відволоженою міздрею 
повинні пройти розбивку. Мета розбивки – розправити шкури і надати м’якість. Шкури 
розтягують на скобах у довжину і ширину. Причому вважалося, що краще більше розтягувати 
у ширину, тому що хутрові шкури в цьому напрямку мають більшу пластичність. У Музеї 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в експозиції хати чинбаря заслуговує 
на особливу увагу барабан для обробітку невеликих шкір, зокрема смушевих. Цей пристрій 
був виготовлений на початку ХХ століття в місті Переяславі. За допомогою нього виминалися 
шкірки. У прямокутну рамку з товстих тесаних брусків заведено барабан, його каркас обшитий 
шалівкою. Збоку в обшивці є незашитий отвір, через який шкіри закладають до барабана. Туди ж 
засипається тирса та пісок. У рух барабан приводиться за допомогою шестерень. Також для 
розм’якшення та розтягнення шкіри використовувалися розминачі, м’ялки, розбильники. Вони були 
дерев’яними або залізними.

Наступним етапом було підчищення шкіряної тканини яке виконували на колоді косою. 
Воно полягає в зрізанні всіх тонких плівок, що утворюють нерівність і перешкоджають 
максимальному розтягуванню шкури. Після підчищення поверхні міздрі, вона повинна бути рівною 
і гладенькою і легко тягтися по всім напрямкам. Потім їх вибивають з метою видалення з них 
пилу, розчісують волосся. Після механічної обробки шкури вже придатні для виготовлення з них 
шкіряних чи хутряних виробів.

У зв’язку із особливістю будови волосяного покриву, ступеня зажиреності, товщини і 
щільності шкіряної тканини шкіри різних тварин мали свої особливості у способах вичинки. 
Так, наприклад, шкурка самки кролика більш тонка, ніж шкурка самця, а шкіра лисиці має довгий 
і густий волосяний покрив, тому і прийоми вичинки їх мають відмінності.

Ряд суттєвих особливостей мала вичинка овчини, оскільки особливого значення 
надавалося якості хутра. Зберігали шкіри дуже ретельно, а міздрювали тупим ножем — скафою 
на спеціальному верстаті — п’ялі (кроснах) після розмочування у воді. Потім шкіру вимочували 
8-12 днів у «келеї» — розчині житнього борошна або висівок у підсоленій воді. Після підсушування 
її розтягували на п’ялі та розминали за допомогою спеціального дерев’яного знаряддя — ключа. 
Нарешті шкіру натирали крейдою і ще раз очищали від залишків жиру. Вичинену овчину або 
залишали білою, або фарбували, найчастіше у світло-коричневий, оранжевий, світло-жовтий або 
темно-зелений колір.

Вичинка овечих шкір на Полтавщині здійснювалася так. Спершу овчини розмочувалися 
у підсоленій воді 10-12 годин, потім очищалися від міздрі уламком коси-литовки і закладалися в 
«хлібний квас». На 50 овчин беруть 1-2 пуди борошна або, ще краще, пшеничних висівок, тоді 
овчини не так злипалися, і 20-25 фунтів солі. Заварюють квас або хлібний кисіль, дають йому 
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охолонути і потім закладають у нього овчини. В м. Опішні відразу при закладанні овчин у квас, 
а у м. Зінькові через 1-2 дні, овчини пересипають з боку міздрі борошном, у розрахунку 1 пуд 
на 50 овчин. Клали овчини в «хлібний квас» двома способами: або їх завертають «в книжку», 
вверх і загортаючи краї, або ж клали міздрею назовні, перегинаючи поперек. Через три дні – 
перебирання шкур, при цьому овчини розвертали, полоскали квасом і нижні шкури переміщали 
наверх. Ще через три дні – повторне перебирання шкір. Через 10 днів після початку квашення 
овчини готові. Їх сушать, чистять, виминають, розтягують на правилах і обробляють штрихілем, і 
врешті-решт натирають крейдою і чистять косою і «скалою» [8, с. 24].

Чинку сиром’ятної шкіри здійснювали в інший спосіб, причому в різних регіонах 
України побутували свої варіанти вичинки. Так, наприклад, в м. Опішні на Полтавщині та в 
місті Переяславі побутував такий спосіб чинки шкір. На відміну від класичного він потребував 
меншої затрати праці. Здійснивши попередню підготовку, шкури закладали в «хлібний квас». 
Квас заварюється із 1-3 пудів борошна на 20 шкур. Перевага надається ячному борошну – від 
нього шкури виходять біліші. Борошно спочатку заварюють кип’ятком, розводять холодною 
водою і в теплу рідину занурюють шкури, які лежать у розчині 1-2 дні без перемішування. 
Потім у тому ж чані їх пересипають дубом 4-5 разів, по разу на тиждень. Після дублення шкіри 
повністю готові і без всякого змащування, часто мокрими, йшли на продаж по ціні 3-3,5 крб. 
за одну вичинену конячу шкіру [8, с. 23]. Зрозуміло, що після такої недосконалої чинки шкіри 
отримували не дуже якісні 

Мешканець м. Переяслава-Хмельницького М.І. Жам пригадував як вичиняв шкіри для 
пошиття кожухів: «Для кожухів годиться шкіра і з будь-якої вівці, може бути і з кози. Для вичинки 
не використовую, та й ніколи не використовував, жодної хімії. Так можна шкіру спалити. Спочатку 
шкіру намочую у воді, щоб змити бруд, відтак насолюю і роблю «чир» з житньої муки. І шкіра 
кисне, поки паховинка не облазить. Якщо облазить, то вибираю і сушу, але не на сонці. Далі шкіру 
мну — і закріплюю на п’ялах, щоб зручно було чухати, зшкрібати міздрю спеціальним ключем. 
І так обертаю шкіру, щоб чухати у другий бік. З такої шкіри можна шити білий кожух. А для 
кольору можна використати дубило: або шкіру варити у дубилі, або окремо зварити дубило, а 
відтак ним змащувати шкіру. До потрібного кольору. Для дубила використовуємо кору сливки, 
яблуні, дуба, вільхи» [6].

Вичинка козячих шкір складається з низки послідовних операцій: підготовки (відмочування, 
видалення реп’яхів, вимивання, міздрювання та знежирення), вичинки (квашення, дублення і 
жирування) та висушування, косметики шкіряної тканини, волосу [6].

Приблизно у такий же спосіб робили вичинку шкір диких звірів з метою одержання 
пушнини, яка йшла на шуби, підстьобку верхнього одягу, його оздоблення, головні убори тощо.

Велика різновидність форм народних виробів зі шкіри, які побутували в кінці ХІХ – 
на початку ХХ століття, пояснювалася видами сировини, практичними потребами життя народу, 
прийомами виготовлення і залежала також від конкретних умов природнього середовища. Види 
та форми шкіряних виробів та знарядь праці склалися в результаті безперервних еволюційних 
процесів, були матеріалізованим виявом знань досвіду, творчих ідей багатьох поколінь українського 
народу. На території Переяславщини у народному вжитку були ті шкіряні вироби, значна частина 
яких (кожухи, постоли, чоботи, хутряні шапки, майже усі частини упряжі) мала аналоги в інших 
регіонах України. Разом з тим, регіон виділяється локальними особливостями.

У народному побуті серед видів шитого взуття виділяється перед усім чоботи і черевики, 
які за призначенням діляться на робочі та святкові. У ХІХ столітті найбільш поширеним видом 
шитого взуття були чоботи. Для селян чоботи завжди були мірилом достатку. Їх готували у посаг 
донькам, на весіллі зять дарував чоботи тещі. Вибір сировини при пошитті взуття диктувався 
кількома причинами: його призначенням, віком, статтю замовників, найголовніше, їх заможністю. 
Кращим вважався опайок (шкіри телят до року), який йшов на шиття черевиків. Виросткова 
шкіра (одно-дво річних телят) більше годилася на чоботи. В ХІХ столітті шили найбільше чобіт 
з юхти (мяка дублена шкіра з великої рогатої худоби, коней). У 20–30 роки ХХ століття юхтові 
чоботи почали уступати шавровим (шкіра молодих кіз), або хромовим (шкіра бичків і корів старше 
1,5 року), товщина 1, 2–2,5 мм. При пошитті взуття майстри користувалися різними видами 
швів: лицевими, виворотніми і потайними. Потайні шви відомі ще з давньоруського періоду. 
У розпорядженні кожного шевця була велика кількість копил (колодок). Від правильного підбору 
копила залежала форма взуття, його зручність. Копила колодки виготовляли з липи, берези, бука. 
На копилі приміряли, зшивали верхи з підошвою, надавали форми виробам. Чоботи, в яких 
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верхи були шиті з двох частин, називали прості, або «руські». Шили такі чоботи виворотними: 
зшивали халяви, одинарні підошви, вставляли задник і частково під п’яту шматок шкіри по 
підошві. У вогкому вигляді чобіт вивертали, розправляли шви, надавали форми халяві. У 70-х 
роках ХІХ ст. селяни почали використовувати рантові чоботи із подвійною підошвою і набірними з 
кусочків шкіри завуженими каблуками, загостреними носками, іншим способом кріплення підошви 
ззовні. Рантові чоботи завжди шили по нозі і вважались «панським» взуттям. Також шили жіночі 
комбіновані чоботи «чорнобривці» з халявами жовтими, червоними, зеленими, з кізлини і передами 
з юхти або хрому. В фондовій збірці НІЕЗ «Переяслав» налічується велика кількість чобіт: 
чорнобривці, рантові, прості «руські». Чоботи червониці, зелениці зроблені із сап’янової шкіри кіз, 
овець, телят – цінувалися по всій Україні та були розповсюджені на Полтавщині, Київщині, та 
Переяславі. Найчисельнішу групу музейної колекції складають чоботарські знаряддя та пристрої. 
Це і зрозуміло, адже чоботарство на Переяславщині здавна було одним із найпоширеніших 
домашніх ремесел. Асортимент знарядь чоботарського ремесла надзвичайно багатоманітний. В їх 
числі дерев’яні чоботарські колодки (копили) для пошиття жіночих чобіт і ботинків, чоловічого 
взуття, універсальні – для пошиття чобіт на праву і на ліву ногу, дитячих черевиків. У музейній 
колекції є колодки виготовлені жителем міста М. Матвієнком на поч. ХХ ст., чоботарями 
О. Йосипенком, В. Рудьком, В. Фуртесом. Також у Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини в експозиції хати чинбаря можна оглянути цікавий асортимент знарядь праці 
чоботаря(шевця): молотки, обценьки, шила, колеса рантові, шовкун, відводка, дряпачка, ампус, 
рашпіль, фушель. Якщо охарактеризувати окремі групи перерахованих знарядь детальніше, то 
наприклад, чоботарські ножі, незалежно від застосування, відрізняються спільністю рис, що 
проявляється в матеріалі та технології виготовлення. Вони здебільшого складаються з робочої 
частини – леза, загостреного з однієї сторони і деревяної ручки-колодки. Використовувалися 
для обрізання шкіри, каблуків, рантів, тощо. Молоток чоботарський від звичайного відрізнявся 
ударною частиною. Вона в нього округла (грибовидна), протилежна частина загнута вгору. Ручка 
дерев’яна, невелика, округлої форми. Цікавим за формою і застосуванням є коліща рантове для 
наведення зубців на ранті взуття. Складається із зубчатого кільця на рухомій осі, вправленого в 
дерев’яну ручку. З оздоблювальних знарядь чоботарського виробництва привертає увагу шовкун 
(притирачка), за допомогою якого полірували підбори чоловічого і жіночого взуття. Оригінальним 
пристосуванням для обробки підошв є фушель. За формою він нагадує бабку для клепання кіс, 
лише має дві невеликі виїмки по боках [7].

Цінною групою у збірці ремісничого реманенту фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» є 
знаряддя шапкарства. Вони включають пристрої з обробки шкіри та пошиття головних уборів. 
Шапкарі шили різноманітні головні убори. Чоловічі головні убори відзначалися різноманітністю, 
викликаною як регіональною особливістю, так і становою класовою приналежністю. Однак деякі 
види шапок були поширені по всій Україні. Це стосується перш за все високих смушевих шапок 
циліндричної форми, або форми зрізаного конуса, які побутували в селянському середовищі, колах 
середніх верств міського населення, зокрема козаків. Такі шапки виготовляли із сірої, чорної, або 
рідше, білої овчини, з хутряним та суконним верхом (плоским або опуклим). У Музеї народної 
архітектури та побуту, в хаті чинбаря, привертає особливу увагу спеціальний станок для пошиття 
та розгладжування кашкетів – «коник». Датується механізм початком ХІХ століття. До музейної 
колекції переданий І. Дем’яненком, жителем с. Жовтневе Переяслав-Хмельницького району. Чималу 
групу складають колодки для пошиття шапок. Усі вони виготовлені вручну, з дерева. Належали 
майстрам-шапкарям В.І. Чухну (м. Переяслав-Хмельницький) та І.Є. Дем’яненку с. Жотневе 
Переяслав-Хмельницького району. Призначалися для пошиття різних видів шапок: «українок» – 
конічної форми з заокругленим верхом, «кубанок» – циліндричної форми з заокругленою поверхнею, 
«пушкінок» – еліпсовидної форми з заокругленими зверху краями, «керенок» – холодний кашкет 
грибоподібної форми. На колодки шапошники натягували шапку, за кілька днів вона розправлялася 
і набирала відповідної форми. Для підстригання шапки, частіше смужкової, виготовленої з овчини, 
використовувалися спеціальні ножиці з широким лезом, більшого розміру ніж звичайні. Такі ножиці 
датовані ХІХ ст. і є в музейній колекції. В Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини, в Музеї народного сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини та 
музеї «Поштова станція» експонується багато виробів лимарського виробництва: елементи кінної 
збруї та упряжі (шлеї, вуздечки, вудила, поводи для верхової їзди, наритники, черезсідельники, 
хомути, сідла), які датуються першою чвертю ХХ ст. Як правило, елементи кінної упряжі та збруї 
виготовлені зі шкіри-сириці, пофарбовані чорною фарбою.
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Отже, опрацьований матеріал дає підстави засвідчити, що наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ століття шкіряні промисли, способи вичинки шкіри та вживані інструменти, які 
використовувалися в чинбарському промислі, були подібні по всій території України. Зібрані 
знаряддя обробітку шкіри на Переяславщині поряд зі спільними рисами, що виявляються в 
застосуванні тих чи інших технологічних прийомах виготовлення і використання, характеризуються 
і певними відмінностями, що існували в межах окремих галузях шкіряного виробництва. Але з 
упевненістю можна сказати, що в знаряддях праці та способах обробки сировини збереглося 
найбільше архаїчних рис. Деякі традиційні українські ремесла, зокрема етнічне кушнірство – 
занепадають. Мистецтво пошиття кожухів, шапок, виготовлення елементів збруї та упряжі, 
яке було і є виявом чи не найяскравішої етнічної автентики навіть попри активне відродження 
народних традицій та звичаїв втрачає самобутню актуальність. Нині вироби чинбарства, знаряддя 
праці, можна лише зрідка зустріти в ужитку, а все частіше в колекціях музеїв народного побуту. 
Яскравим прикладом є експозиція хати чинбаря Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини міста Переяслава-Хмельницького загалом та знаряддя обробки шкіри є вагомим 
внеском у скарбницю матеріальної культури українського народу.
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The article is devoted to чинбарському fi shing on Переяславщине con. XIX – early XX – XX century, 

as a tool to preserve traditional culture. Now the product Kozhevnikov and tools they used in this fi shery, only 
occasionally meet in everyday life. The exhibition in the house чинбаря Museum of folk architecture and life in the 
city of Pereyaslav-Khmelnytsky General and guns skin treatment is a huge contribution to the Treasury of material 
culture of the Ukrainian people.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
В УКРАЇНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статі аналізуються законодавчі і підзаконні акти, нормативно-правова база діяльності 
місцевих адміністративних установ: генерал-губернатора, його канцелярії, губернаторів в Україні у ХІХ – 
на поч. ХХ ст.

Ключові слова: губернатор, губернія, законодавчий орган, імперія, імператор, начальник, намісник, 
губернське правління.

Період ХІХ ст. в українській історії характеризувався впровадженням централізованої 
імперської влади на території України із залученням широкого спектру різних підходів, зокрема 
й модернізації управлінських структур, що сприяли одержавленню найважливіших напрямків 
соціально-економічного і культурного життя національно-етнічних регіонів.

На території сучасної України у ХІХ ст. було 9 губерній: Київська, Волинська, Подільська, 
Полтавська, Катеринославська, Таврійська, Харківська, Чернігівська. У Миколаєві, Одесі, Керчі і 
Севастополі були впроваджені посади градоначальників, які користувалися правами губернаторів і 
яким були підпорядковані всі цивільні і військові установи цих міст.

Указом від 24 лютого 1832 р. Київський військовий губернатор був призначений також 
генерал-губернатором Подолії і Волині [12, с. 25]. З цього часу Київська, Волинська і Подільська 
губернії, що складали по офіційному адміністративно-територіальному поділу Південно-Західний 
край, керувалися Київським, Подільським і Волинським генерал-губернатором. Він був вищим 
представником царського самодержавства у «вверенных ему губерниях».

Цю посаду в різний час займали: Д.Г. Бібіков, кн. Васильчиков, М. Чертков, М.І. Драгоміров, 
В.О. Сухомлинов, І.С. Дрентельн, Ф.Ф. Трепов. До того, ж М.І. Драгоміров і В.О. Сухомлинов 
поєднували її з посадою командуючого військами Київського військового округу.

Власний апарат генерал губернатора був невеликим: при ньому знаходилася лише канцелярія 
і декілька чиновників з особливих доручень. У необхідних випадках він діяв через підлеглих йому 
губернаторів.

Повноваження «главного начальника края» були закріплені у «Общей инструкции генерал-
губернаторам», яка була включена у «Свод губернских учреждений», а також у ряді інших 
нормативних актів – статутах, положеннях, окремих «высочайших поселениях».

Наскільки широким було коло питань, які знаходилися «в введении Главного начальника 
Юго-Западного края», можна з такого факту: коли у 1888 р. Департамент загальних справ захотів 
отримати дані про предмети відомства генерал-губернатора, його канцелярія підготувала довідку, в 
якій лише короткий перелік цих «предметів» (окрім визначених «Общей инструкцией») складався 
з 83 пунктів.

Багато функцій генерал-губернатора так чи інакше були пов’язані з каральною діяльністю. 
Це витікало з положення «Общей инструкции генерал-губернаторам», яке вказувало, що генерал-
губернатори «главные блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы 
государства и точного исполнения законов и распоряжений высшего правительства по всем частям 
управления во вверенном им крае». При цьому особливій увазі генерал-губернаторів довірялися 
питання «общего благосостояния и внутренней безопасности». Закон давав право генерал-
губернатору ревізувати «все действия мест и лиц, ему подведомственных», надаючи можливість 
доповнювати, змінювати чи відмінювати постанови підпорядкованих йому губернаторів, а в 
необхідних випадках – безпосередньо приймати заходи «как к восстановлению спокойствия, так и 
к отвращению всякой причины возобновления беспорядков» [14, с. 37].

Дуже широкі права з’вилися у генерал-губернаторів при оголошенні всієї підвідомчої 
території чи окремої місцевості на «исключительном положении», згідно «Положения о мерах к 
охранению государственного порядка и общественного спокойствия» від 14 серпня 1881 р.

Стан посиленної охорони повинен був запроваджуватися у тих випадках, коли, як 
відмічалося у «Положении» «общественное спокойствие в какой-либо местности будет 
нарушено преступными посягательствами против существующего государственного строя или 
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безопасности частных лиц и их имущества, или подготовлением таковых так, что для охранения 
порядка применение действующих постоянных законов окажется недостаточным» [9, c. 197]. 
У «Положении» вказувалися умови, за якими вводився стан «надзвичайної охорони».

У період дії положення посиленої охорони генерал-губернатор міг видавати обов’язкові 
постанови (з метою забезпечення громадського порядку і державної безпеки), за порушення яких 
винуватці підлягали арешту терміном до 3-х місяців і штрафу до 500 крб. Окрім того, йому 
належало право «воспрещать всякие народные, общественные, даже частные собрания», закривати 
торгівельні заклади і промислові підприємства, а також «воспрещать отдельным личностям 
пребывание в местностях, объявленных в положении усиленной охраны».

При введені положення надзвичайної охорони діяли всі правила, що й при стані посиленої 
охорони. Окрім того, генерал-губернатор наділявся цілим рядом повноважень, зокрема :

1. Створювати для допомоги існуючим органам поліції особливі військово-поліцейські 
команди.

2. Накладати секвестр на нерухомість і арешт на рухомість і прибутки з неї у випадках, 
коли володінням таким майном «достигаются преступные цели, или когда упущения по управлению 
таковыми влекут за собою опасные для общественного порядка последствия».

3. За порушення обов’язкових постанов і здійснення певних проступків винуватців садити 
у в’язницю чи фортецю на 3 місяці або заарештовувати на той же термін, чи штрафувати на суму 
до 3-х тисяч крб.

4. Звільняти з посад чиновників усіх відомств, включаючи судові, а також осіб, що 
служили по виборах в станових, міських і земських установах.

5. Призупиняти періодичні видання на час надзвичайного стану.
6. Закривати учбові заклади терміном до 1 місяця [9, с. 199].
Генерал-губернатор, крім того, міг призупиняти і закривати чергові зібрання станових, 

земських і міських органів. Тобто, в таких умовах генерал-губернатор був фактично єдиним 
господарем у довіреному йому краї.

Найбільш активно свої каральні повноваження «Главный начальник Юго-Западного края» 
використовував для придушення першої російської революції (з кінця 1905 р.) і в роки реакції. 
Уряд у такі періоди не бачив іншого управління Південно-Західним краєм, окрім надання генерал-
губернатору надзвичайних повноважень, особливо в судовій сфері. Так, при введенні положення 
посиленої охорони, він отримував право передачі окремих справ «о преступлениях, общими 
уголовными законами предусмотренных, когда они признают это необходимым в видах ограждения 
общественного порядка и спокойствия, для суждения их по законам военного времени» [9, с. 199]. 
При цьому «Главный начальник края» міг вимагати розгляду всіх цих справ при закритих дверях. 
Генерал-губернатор сам же затверджував вироки.

Із введенням положення про надзвичайний стан перед генерал-губернатором відкрився 
широкий простір для самовільних каральних дій.

Але, якщо проаналізувати всі функції генерал-губернатора, то серед них можна виявити 
немало таких, які, хоч і не завжди підкріплювалися прямою репресивною дією, але все ж таки 
мали виразно охоронну спрямованість.

Так, згідно закону 1888 р., на генерал-губернатора покладався обов’язок «принимать меры 
к замещению должностей в Юго-Западном крае лицами русского происхождения», він міг вислати 
за 50-верстну смугу тих євреїв «кои, не быв по судебным решениям совершенно оправданы, 
остаются в подозрении», і по справах про контрабанду. Від нього залежала видача дозволів на 
приїзд і тимчасове проживання в місті євреям, які не мали дозволу на постійне проживання у 
Києві і таке інше. 

Посада Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора проіснувала до осені 
1914 р. і була ліквідована у зв’язку з початком першої світової війни.

Управління краєм генерал-губернатор здійснював через свою канцелярію, що складалася з 
кількох діловодств; в залежності від їх функцій – тут відкладалися певні документи і матеріали.

На чолі кожної губернії стояв губернатор. Нормативно-правовою базою, що визначала 
діяльність губернаторів, їх компетенцію і функції, був законодавчий акт Катерини ІІ від 21 квітня 
1764 р. – «Наставление губернаторам». Це був основний документ, яким повинен був керуватися у 
своїх діях новопризначений губернатор [7, c. 716-718].

Текст «Наставления губернаторам» складався з передмови та вісімнадцяти розділів. 
У передмові необхідність «дать в нижеследующих статьях некоторые общие Губернаторам правила 
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в прибавок к прежним узаконениям» імператраця пояснювала істиною, що ніби відкрилася їй: 
«... все целое не может быть отнюдь совершенно, если части его в непорядке и неустройстве 
пребудут» [3, c. 90]. Розділ перший визначав підпорядкованість губернатора особисто імператриці 
та Сенатові, від яких тільки має приймати накази. Розділ другий, третій і четвертий розглядали 
умови подання скарг на рішення губернатора або на невідповідність посаді членів губернських 
канцелярій, які «в точной Губернской дирекции состоять имеют» [3, c. 90].

Склад і функції окремих членів губернськиої канцелярії у «Наставлении губернаторам» 
не визначено, лише вказано, що губернатор «разделяет, подобно Президенту Коллегии, дела 
присутствующим в особливое надзирание попечение» У п’ятому розділі Катерина ІІ виказувала 
надію, що призначивши чиновникам достатню платню, може сподіватися на їхню порядність і 
несхильність до хабарів. Розділи з шостого по десятий і тринадцятий визначали порядок зносин 
губернатора з вищими інстанціями і, зокрема, «с находящимися в Губернии Военачальниками, 
полевыми Нашими войсками повелевающими» [3, c. 90]. Розділ восьмий підпорядковував 
губернатору регіони. А розділи одинадцятий та дванадцятий передавали до компетенції губернатора 
всі земські уряди, що не підлягали губернській канцелярії (митниці, магістрати, поліцію). Причому, 
губернаторові вказувалося на обов’язок не лише збирати інформацію про губернію і надсилати її до 
Сенату, а й «вкрадшиеся непорядки, или и самое упущение и недостаток в узаконениях подобными 
же представлениями исправлять и отвращать» [3, c. 91].

Розділи з чотирнадцятого по сімнадцятий ставили в обов’язок губернатору раз на три роки 
об’їжджати губернію, піклуючись про правосуддя, стан шляхів, безпеку від грабіжників. Останній 
розділ нагадував губернатору про необхідність виконувати попередні накази.

Важливим кроком у розвитку системи губернського управління стало видання у 1775 р. 
«Учреждения о губерниях», згідно з якого в руках губернаторів залишалися адміністративні функції, 
представниками ж верховної влади на місцях стали генерал-губернатори чи намісники. Після того, 
як Павло І у 1797 р. ліквідував статус намісника, права останнього перейшли до губернатора. 
В силу цього губернатор мав великі наглядові повноваження щодо всіх урядових установ. Його 
влада поширювалася і на судові органи: він наглядав за їх діяльністю, проводив ревізію судових 
установ і затверджував вироки палат кримінального суду по деяких категоріях справ. 

З іншого боку, губернатор поступово перетворився у чиновника Міністерства 
внутрішніх справ і фактично був підлеглим міністра. З появою міністерств (8 вересня 1802 р.) 
губернатори почали підпорядковуватися безпосередньо Міністру внутрішніх справ. Керівники 
ж інших міністерств отримали у своє підпорядкування відповідні структури губернського 
управління [3, c. 94].

Указ 1837 р. закріпив подвійний характер губернаторської посади. Вважаючи губернатора 
«господарем губернії» законодавство у той же час не надало йому реальних повноважень у 
багатьох сферах діяльності. Більше того, введення міністерської системи супроводжувалося, 
по-перше відібранням з компетенції губернської влади багатьох важливих питань місцевого життя і 
концентрація їх в руках міністерств; по-друге, поділом губернського управління на багато галузей, 
що керувалися центром.

Реформи 60-х рр. ХІХ ст. повинні були змінити всю систему місцевого правління. Дійсно 
вони суттєво змінили становище губернаторів. У їх підпорядкування не війшли ряд вперше 
створених державних установ. Але вже на початок ХХ ст. у губернаторів з’явився цілий ряд нових 
повноважень. Їх аналіз може спочатку створити ілюзію всемогутності губернаторів в усіх сферах 
життя. Вражає лише перелік основних установ, які очолював губернатор: губернське правління; 
губернське у селянських справах присутствіє; розпорядчий комітет; губернські присутствія по 
земських і міських справах, по фабричних справах, з військової повинності, по питейним справам; 
губернський лісооберігаючий комітет; статистичний комітет.

Але уважне вивчення повноважень губернатора і практики їх реалізації в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. приводять до висновку, що «всемогущество» його було однобоким.

У архівному фонді канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора 
зберігається дуже показовий документ – «Записка о значении генерал-губернаторов». У документі 
висловлена оцінка системи управління губерніями, що склалася на початку ХХ ст., підкреслюється 
зростаюча роль централізації управління, акцентується увага на зменшенні самостійності 
губернської влади при вирішенні багатьох питань місцевого життя. Характеризуючи роль 
губернатора на початку ХХ ст., автор згаданого документу визначає її так: «Правительство доверяет 
судьбу, честь частных лиц произволу губернатора, а не допускает ничтожного права на расход 
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на пользу общества». Безумовно, в цьому автор правдиво вловив намагання царизму посилити 
каральну владу губернатора.

Ще у 1866 р. губернатори отримали право вимагати виконання своїх вказівок від усіх 
чиновників губернії, не дивлячись на службову підпорядкованість, чин і посаду. Тоді ж вони 
отримали можливість ревізувати всі цивільні установи губернії, незалежно від відомства, а також 
закривати приватні товариства і клуби. Особливо посилилася адміністративна влада губернаторів у 
результаті введення «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия» від 14 серпня 1881 р. Впроваджене як тимчасовий захід «Положение» систематично 
продовжувалося і проіснувало до лютого 1917 р. [9, c. 197].

Таким чином, компетенція губернаторів, генерал-губернаторів, їх канцелярій, інших 
місцевих адміністративних установ офіційно була відображена у нормативно-правовій базі 
Російської імперії.
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УДК 930.1(477) 
Сергій Губський

(Київ)

ПУБЛІЦИСТИЧНІ ВИСТУПИ СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
НА СТОРІНКАХ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ТАБОР»

Після поразки національно-визвольних змагань українського народу за незалежність у 1917–1921 рр. 
урядові структури Української Народної Республіки і, зокрема, Голова Директорії УНР та Головний Отаман 
Військ УНР С. В. Петлюра не припинили боротьби за свободу свого народу. Основна увага керівника УНР 
тепер була спрямована на продовження боротьби пером на сторінках газет, журналів, книг, брошур. 
У статті також подано назви низки історіографічних праць сучасних українських науковців, присвячених 
діяльності Голови Директорії УНР після листопада 1920 р.

Ключові слова: українська державність, незалежність, Українська Народна Республіка, Армія УНР, 
військова журналістика, патріотичне виховання, журнал «Табор».

Період національно-демократичної революції 1917–1921 рр. належав до одного з доленосних 
етапів боротьби національно-свідомих та патріотично налаштованих представників українського 
народу за створення власної держави, який хоча й закінчився поразкою, але залишився в новітній 
історії України як подія, після якої все життя українського народу вже ніколи не поверталося до 
попереднього стану. 

У радянській історіографії цей етап української історії був малодосліджений. Об’єктивних 
наукових досліджень, присвячених українській революції не було. Ще в другій половині 80-х рр. 
дослідження цієї тематики велося в руслі «Великої Жовтневої соціалістичної революції», в яких 
подіям в Україні відводилася другорядна роль щодо вирішальних змін в Петрограді й Москві, а 
головними дійовими особами в революції завжди були більшовики. В той же час українські вчені 
та громадсько-політичні діячі, що перебували в еміграції на Заході, намагалися об’єктивно донести 
до світової громадськості інформацію про події в Україні 1917–1921 рр.

Доба Директорії УНР або другої УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.), була третім 
етапом української революції початку ХХ ст., після поразки якої українські політичні та військові 
структури були змушені емігрувати за межі України.

На час антигетьманського повстання в листопаді 1918 р. Головним Отаманом війська 
відродженої УНР, а з другої половини лютого 1919 р. і Головою Директорії був визначний 
український державний, громадсько-політичний та військовий діяч Симон Васильович Петлюра 
(1879–1926), який трагічно загинув в еміграції в Парижі від пострілів найманого більшовицького 
агента С. Шварцбарда. 

Будучи в самому центрі воєнних дій, Головний Отаман на собі відчував усі прорахунки 
і помилки. «Скрізь, де я не був, з ким не говорив, на фронті і в тилу я зауважив брак 
інформації, правдивого, розумного печатного і усного слова, якого так чекає наш народ…» – писав 
С. Петлюра у кінці березня 1919 р. [1]. Тому одна з його праць і носить назву «Патріотизм». 
У ній автор розкриває поняття патріотизму як активної любові до своєї Вітчизни, до свого 
народу, наголошує, що патріотичним вчинком може зватися той, що приносить користь цілому 
народові, а не окремим його класам і групам [4; с. 91-101]. Ця та інші праці проникнуті великою 
турботою нашого відомого співвітчизника за долю української нації. Значну роль у цьому процесі 
С.В. Петлюра відводив військовій журналістиці. Він сам був журналістом, редактором і знав всю 
цю своєрідну роботу.

Після відновлення державної незалежності України в 1991 р. цілий ряд сучасних українських 
істориків неупереджено, об’єктивно, з наукової точки, з використанням раніше невідомих архівних 
документів, але з власним баченням постаті С.В. Петлюри в українській історії ХХ ст. висвітлюють 
його багатогранну діяльність. За браком місця ми не будемо детально зупинятись на цих роботах. 
Лише зазначимо, що цікаві і змістовні аспекти його літературно-публіцистичної діяльності в 
еміграції (грудень 1920 – травень 1926 рр.), в т. ч. і на сторінках військово-історичного журналу 
«Табор», та її значення для розбудови сучасної незалежної української держави досліджують відомі 
вчені В. Сергійчук, С. Литвин, В. Солдатенко, І. Срібняк, Г. Савченко та ін. [2, 3, 5, 6, 7, 10–12]. 
Наукова робота в цьому напрямі продовжується.

У цьому контексті варто зазначити, що ідеї Симона Петлюри живі і будуть жити вічно тому, 
що ідеї національного визволення, ідеї кращого майбутнього для свого народу не вмруть ніколи. 
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Вся діяльність Симона Петлюри була присвячена цьому. 21 листопада 1920 року Армія УНР і 
Уряд УНР під натиском переважаючих червоних військ покинули рідну землю і перейшли через 
Збруч, на територію тогочасної Польщі. Проте боротьба за українську державність не припинялася. 
Уряд УНР продовжував діяти в еміграції, зберігалася організаційна структура Армії. За кордоном 
почала з’являтися різноманітна українська література, присвячена періоду 1917–1920 років: книги, 
журнали, газети, бюлетені, брошури, збірники. Це були спогади учасників тих подій, органи 
українських державних установ, політичних партій, громадських організацій, товариств, військових. 
У нових умовах боротьби за визволення України треба було шукати нові шляхи, враховувати 
попередні помилки і недоліки, набувати нового досвіду, не втрачати віри в перемогу над ворогом, 
зміцнювати єдність української еміграції, знайомити світову громадськість з ситуацією в окупованій 
більшовиками Україні.

Разом з політичною набула нового значення і публіцистична діяльність Симона Петлюри, 
що в нових умовах емігрантського життя продовжував словом і пером боротися за Українську 
Державу і свій народ. Свої статті Симон Петлюра публікував в емігрантських українських 
часописах «Українська Трибуна», «Трибуна України», «Український сурмач», «Табор», «Тризуб». 
Серед багатьох різних питань, які розглядав Головний Отаман у своїх статтях, величезне значення 
він приділяв розвиткові української військової літератури, тому що Армія в 1917–1920 роках 
відігравала вирішальну роль у захисті незалежності України від зовнішніх і внутрішніх ворогів. 
У своєму листі до генерала В. Сальського (25 вересня 1924 р.) з приводу організації Товариства 
Вояків Армії УНР після ліквідації військових таборів у Польщі, він пише, що «наша оружна 
боротьба 1917–1920 рр. повинна знайти своє освітлення в європейській військовій літературі, 
разом з виясненням її причин, значення і неминучости в майбутньому. Поряд з цією працею, Т-во 
повинно поставити собі за завдання утворення української військової літератури і журналістики» 
[9, с. 523]. Військовики розуміли значення цих завдань для історії і перспектив змагань за 
державність України, дальшого розвитку української військової думки, патріотичного виховання, 
поширення культурно-освітніх знань.

Тому вже з липня 1923 року спочатку в Каліші, а потім у Варшаві починає виходити 
військово-науковий, пізніше – військово-літературний журнал «Табор». Редактором протягом 
усього існування був генерал-хорунжий Армії УНР В. Кущ. У першому номері під псевдонімом 
О. Ряст з’являється стаття С. Петлюри «Чергові проблеми військового будівництва в українській 
військовій літературі». Ця праця мала величезне значення для всього періоду боротьби за 
незалежність України у ХХ ст. Вона набула ще більшої ваги і в наш час розбудови Збройних Сил 
Незалежної України.

Тому хочеться зупинитись детальніше на деяких її моментах. С. Петлюра писав: «Для нас, 
окрім оцих сьогочасних та історичних асоціяцій, слово «Табор» – за символ стає. З ним звʼязується 
початок творчої праці і шукання української військової думки: хочемо ті можливости, що в собі 
відчуваємо, в певні цінності перетворити, той досвід мілітарної боротьби за власну державність, що 
його здобули від 1918 року, систематизувати і в певні, радістю перемог і горем невдач позначені, 
висновки укласти та до загального вжитку нашої військової громади подати» [8, с. 276]. Значення 
журналу автор бачить у тому, що: «Табор» не може не поставити собі завдання з’ясувати питому 
вагу військового чинника в будівництві держави взагалі, а Української зокрема» [8, с. 277].

Про роль армії: «Армія не провадить політики, не бере безпосередньої участи в політичній 
боротьбі партій і угруповань» [8, с. 277]. «Свою ролю в державі армія виконує доти, доки в цій 
боротьбі гору беруть державні моменти і не захитується самий пріоритет державности. Там, де цей 
пріоритет хитається, де партійна боротьба переступає межі державної доцільности, там захитується 
і внутрішня сила армії — її єдність та дисциплінованість» [8, с. 277].

«У зв’язку з цим українська військова думка, через відповідні органи свої, має з’ясувати 
всю недоцільність і шкідливість як для армії, так і для держави, зазначених вище нездорових 
тенденцій, прищеплюючи натомість громадянству ідею аполітичносте і непорушности пріоритету 
державности. Інтенсивну працю в цьому напрямку інтереси справи обов’язують провадити перш за 
все серед військових елементів» [8, с. 278-279].

Автор зазначає, що «…широка проблема про взаємовідносини держави і війська і про 
взаємочинність військових і політичних чинників, що розпадається на ряд інших складових, вимагає 
до себе спеціальної творчої уваги з боку представників нашої військової науки та літератури і 
чекає всебічного наукового освітлення в монографіях та розвідках» [8, с. 279].

Говорячи про підготовку нації до оборони своєї Батьківщини, Головний Отаман С. Петлюра 
наголошує: «Нація повинна зрозуміти вагу цієї ідеї, бо від того чи іншого усвідомлення її залежить 
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життя або смерть державного існування нації, її воля і розвиток чи занепад і державна загибель. 
Геній нації зуміє подолати і технічні перешкоди для оборони держави, і всякі інші труднощі, коли 
ідея оборони її як вільна повинність і природна потреба увійшла в свідомість народньої маси, стала 
органічним елементом національної думи. Різноманітна, всеохоплююча і методична праця, що її 
в цій справі може провадити військова думка, поруч з іншими державно-педагогічними заходами, 
відіграє не останню ролю» [8, с. 286-287].

Величезна увага у праці приділяється військовому минулому українського народу: 
«Бо українська історіографія мало цікавилася спеціяльно воєнними моментами минулого життя 
нашого народу, побіжно тільки торкаючись їх. Тимчасом знання спеціяльно воєнної історії нашого 
краю є не тільки потрібними, а й обов’язковими для українських військових кіл» [8, с. 300]. 
Підбиваючи підсумки, автор зазначає: «Будівництво держави потребує великої підготовчої праці і 
знання засобів будівництва, себто того, що, правду кажучи, нам не скрізь і не завжди вистачало, 
а зокрема і в ділянці військового будівництва. Інтенсивна праця воєнного письменства... заповнить 
ті прогалини, що досі давали себе відчувати, і дасть в наші руки більш певні знаряддя для 
виконання нами, військовими, свого обов’язку перед Батьківщиною» [8, с. 302]. Ця стаття також 
вийшла 1937 року у Варшаві у видавництві «Варяг» окремою брошурою під заголовком «Завдання 
української військової літератури».

Матеріали, що друкувалися в журналі «Табор» протягом усього часу його існування, — 
а виходив він до початку Другої Світової війни (вийшло 37 номерів), — стали помітним внеском 
у розвиток української воєнної науки. Тут друкувались офіційні документи уряду УНР, Головної 
Команди Війська і Флоту Української Народної Республіки, накази Військовому Міністерству 
і Дійовій Армії УНР, що організаційно зберігались і діяли на еміграції, статті і спогади про 
визвольні змагання 1917–1921 рр., Військового Міністра і генерального Штабу генерал-
хорунжого В. Сальського, Генерального Штабу генерал-хорунжого і редактора журналу В. Куща, 
Генерального Штабу полковника Б. Сулківського, сотника Б. Монкевича, генерал-хорунжого Флоту 
В. Савченка-Більського, лейтенанта Флоту С. Шрамченка, підполковника О. Омельченка, праця 
П. Переяславського про участь українських козацьких полків в Наполеонівських війнах 1812–
1814 рр., робота О. Олексіюка «Українські колоніяльні землі», повідомлення з окупованої України, 
матеріали про тогочасне озброєння і армії країн світу, культурно-освітні рубрики.

Але майже в кожному номері журналу і за життя С. Петлюри, і після його трагічної смерти 
були матеріали йому присвячені. Дух Симона Петлюри, справа за яку він боровся і загинув, завжди 
були присутні на сторінках журналу. Серед найважливіших варто навести опубліковану в ч. 16 за 
1931 рік статтю П. Бербенця «Симон Петлюра» (До п’ятої річниці його трагічної смерти)» – про 
роль і значення постаті Петлюри в національно-визвольній боротьбі українського народу 1917–
1921 рр., у ч. 28/29 за 1936 рік — статтю підполковника В. Проходи «Симон Петлюра, Вождь 
Українського Війська» – про величезну енергію Головного Отамана в організації Української Армії. 
Серед інших публікацій, пов’язаних з іменем Петлюри, варто назвати статтю Р. Рудичіва «Бібліотека 
ім. С. Петлюри», вміщену в ч. 13 за 1930 рік, де говориться про те, що з лютого 1929 р. Бібліотека 
ім. Петлюри в Парижі почала фактично існувати, коли було найнято для неї окреме приміщення. 
Діяльності Бібліотеки присвячені також матеріали цього автора і звернення Ради Бібліотеки до всіх 
земляків, вміщені в ч. 16 за 1931 рік, ч. 17 за 1932 рік, ч. 25 за 1935 рік та деяких інших числах. 
У ч. 28-29 за 1936 рік опубліковані накази Головної Команди Війська і Флоту Української Народної 
Республіки. 4.1 від 22 травня 1932 р. про встановлення військової відзнаки – «Хреста Симона 
Петлюри» і Військовому Міністерству, і Армії Української Народної Республіки, ч. 2 від 25 березня 
1936 р. про нагородження осіб Хрестом Симона Петлюри. Тут вміщено кольорове зображення 
відзнаки і анкета, яку потрібно заповнити для одержання нагороди.

Головним редактором журналу на протязі його існування був генерал-хорунжій Армії УНР 
Віктор Кущ.

Отже, журнал «Табор» протягом усього часу свого існування відігравав велику роль у 
поширенні військово-патріотичних знань, до чого і закликав у своїх працях С. В. Петлюра, а його 
творча спадщина багато в чому актуальна і в наш час.
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SymonPetlura’spublic address on pages of military-historical journal «Tabor»
After the defi ed of Ukrainian people national rebel controversy for independence in 1917–1921 

governmental structures of Ukrainian National Republic and, especially, Head of UNR Directory and UNR Major 
Military Otaman S.V. Petlura hasn’t stopped the struggle for his nation’s freedom. UNR leader’s main attention has 
been aimed at the continuation of fi ght on pages of newspapers, magazines, books and brochures. The article also 
presents a number of historiographical works of modern Ukrainian scientists, dedicated to the activity of Head of 
UNR Directory after November 1920. 

Key words: Ukrainian political system, independence, Ukrainian National Republic, military periodical 
press, patriotic breeding, UNR army, journal «Tabor». 
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УДК 929 (Сікорський) 94 (477.41)
Станіслав Дембіцький

(Переяслав-Хмельницький)

М.І. СІКОРСЬКИЙ – ТВОРЕЦЬ 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

У статті висвітлюється діяльність М.І. Сікорського як творця Переяслав-Хмельницького 
історичного музею.

Ключові слова: музей, експонати, директор, експозиція, відрядження.

Стаття присвячена Михайлу Івановичу Сікорському, видатному музейнику та музеєзнавцю, 
творцю 24 переяславських музеїв, об’єднаних в Національний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав», Герою України.

Тема актуальна. Вона дає змогу простежити діяльність видатного творця переяславських 
музеїв, непересічної людини. М. І. Сікорський фактично з нуля створив цілу низку, справжнє 
розмаїття чудових музеїв, які стали візитною карткою Переяслава-Хмельницького.

Метою нашої статті є показ діяльності М. І. Сікорського зі створенню Переяслав-
Хмельницького історичного музею.

Михайло Іванович Сікорський – постать відома і шанована на Переяславщині, Київщині, 
в Україні і поза її межами. Відомий він своєю самовідданою працею на музейній ниві. Його ім’я 
асоціюється з музеями, з любов’ю до своєї праці, яка не знала ні вихідних, ні відпусток.

Особливо його працю цінували колеги по роботі, музейні працівники. Саме вони могли 
дати належне самовідданій праці нашого героя.

Високо оцінювали сподвижницьку роботу Михайла Сікорського і прості люди, які бачили, 
як самовідданно працював директор на музейній ниві.

Про Михайла Івановича писали в пресі, робились передачі на радіо, його неодноразово 
показували на телебаченні, про нього зняті фільми. А відомий журналіст Микола Махінчук написав 
документальну повість про життя і діяльність нашого героя [7].

27 вересня 2011 року Михайла Сікорського не стало. Появилась необхідність переосмислити 
написане і сказане про цю неординарну людину. Михайло Іванович Сікорський народився 
13 жовтня 1923 року у місті Чигирин Черкаської області в сім’ї робітників. Родина мала чотирьох 
дітей: Івана, Олександра, Михайла і Марію. Батько, Іван Іванович Сікорський помер у 1930 році, а 
мати, Марфа Мусіївна, в голодному 1933 році. З 1933-го по 1939-й рік малий Михайло перебував у 
дитячому будинку Чигирина. Там же знаходились його брат і сестра.

Закінчивши 8 класів Чигиринської середньої школи №1, Михайло у 1939 році поступає в 
Запорізький авіаційний технікум ім. К. Ворошилова. У 1941 році, з підходом фронту до Дніпра, 
технікум евакуюється в Омськ, де М. Сікорський продовжує навчання.

Після закінчення технікуму в 1943 році старанного, здібного Михайла Сікорського 
залишають інструктором стінах навчального закладу. Водночас він працює на Омському авіаційному 
заводі імені Баранова. Як цінного працівника його не взяли на фронт, давши броню. За сумлінну 
працю в тилу його було нагороджено двома медалями, зокрема медаллю «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» [3]. За свідченням М. І. Сікорського, люди на 
авіазаводі працювали по 14–16 годин на добу, без вихідних і відпусток, падали в обморок. Багато 
хто просився на передову, де фізично було набагато легше.

Діставши такий фізичний і моральний гарт, молодий Михайло Сікорський повертається в 
Україну. В 1946 році він поступає на історичний факультет Київського державного університету 
імені Тараса Шевченка. Навчається прекрасно, старанно оволодіваючи знаннями історії, йому 
пропонують йти в аспірантуру, залишають на кафедрі.

Але в 1951 році його згідно рішення вищих партійних органів направляють працювати 
директором Переяслав-Хмельницького історичного музею, адже незабаром мала відзначатися 
кругла дата: 300-річчя Переяславської Ради. 1 вересня він приступає до роботи.

Що ж являв собою музей, куди прибув новопризначений керівник? Ще у 1946 році згідно 
рішення уряду УРСР у Переяславі-Хмельницькому, в будинку Андрія Йосиповича Козачковського, 
де гостював у свого приятеля Т. Г. Шевченко в середині ХIХ століття, було відчинено історико-
краєзнавчий музей [12, с. 309].
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У 1949 році керівництво музею звертається до міськради з пропозицією поставити 
пам’ятник Тарасу Шевченку біля вищезгаданого будинку [1]. Музей проводить і пошукову роботу. 
На кінець 1950 року у фондах музею нараховувалось 720 експонатів, а за півроку – 1581 експонат 
[12, с. 309].

Сам музей мав три кімнати. «Музею, як такого, не було. У добротному особняку, 
де неодноразово зупинявся колись у свого товариша великий Кобзар, знаходився дитячий 
будинок. Лише три кімнати відводились для експозиції, але в них мало що було. Дещо, 
правда, експонувалося – вирізки з газет, фотографії і найбільша гордість місцевих краєзнавців – 
опудало якогось польового птаха. А загалом чотири працівники музею опікали аж … 32 експонати» 
[7, с. 15]. Ще й прийняли його не дуже привітно, заявивши, що вони директора вже мають і 
нового не потребують. Врешті-решт справу уладнали, і Михайло Сікорський став директором 
переяславського музею.

А керівництво нагадує: скоро 300-річчя Переяславської Ради. Михайло Іванович взявся за 
доручену роботу з ентузіазмом. З приміщення музею виселяється дитбудинок. Усі працівники музею 
на чолі з директором поринають у процес інтенсивного збору експонатів. На кінець 1952 року 
музей мав уже 12 залів, які висвітлюють події від Київської Русі до 50-х років ХХ ст. [12].

У 1953 році робота інтенсифікується. Колектив музею на чолі з директором працює над 
створенням тематико-експозиційного плану по створенню нової експозиції музею в зв’язку з 
наближенням відзначення 300-річчя Переяславської Ради, в чому їм допомагає колектив Київського 
державного історичного музею. З цією метою в травні в Київ їдуть згідно наказу № 4 від 
30.05.1953 р. науковий працівник С.С. Ніколенко та сам директор [5].

Михайло Іванович звертався за допомогою у вирішенні питань у Раду Міністрів України, 
Міністерство культури, за допомогою йшов процес придбання цінних експонатів. Так, у червні 
1953 року науковий співробітник музею І.А. Скотнікова була делегована М.І. Сікорським у 
Чернігівський історичний музей за одержанням зброї (наказ № 36 від 30.06.1953 р.) [5]. У серпні 
того ж року екскурсовод Історичного музею Є.С. Нестеровська згідно наказу № 11 від 25.08.1953 р. 
направляється директором у відрядження в Москву в Державний історичний музей та в музей 
Революції СРСР за одержанням виділених експонатів терміном на 7 днів. Її ж директор направляє 
в кінці грудня у Львівський державний історичний музей за отриманням експонатів (наказ № 19 
від 25.12.1953 р.) [5].

З початку 1954 року директор і далі посилає науковців за рідкісними експонатами. 
Так 25 січня науковий співробітник Є.С. Нестеровська і завідуючий фондами В.Я. Москаленко 
від’їзджають у Київ за одержанням експонатів у Центральному будинку народної творчості, 
дирекції художніх виставок, республіканських реставраційних виставках для потреб Переяслав- 
Хмельницького історичного музею. Він не забуває і про належне оформлення експозиції. З цією 
метою в артіль Реммебеля в Київ відправляється завідувач фондами Переяслав-Хмельницького 
історичного музею за одержанням ламбриків (наказ № 5 від 16.03.1954 р.) [5].

Музей висвітлював історію Переяслав-Хмельницького району. Восени 1653 року за 
вказівкою директора науковці відвідують села Студеники, Соснову, Помоклі, Хоцьки, Пологи-
Яненки для збирання експонатів (наказ № 15 від 15.10.1953 р. і № 16 від 27.10.1953 р.). З цією 
ж метою науковці відвідують республіканський і Київський обласний архіви (наказ № 17 від 
14.12.1953 р.) [5].

Провівши підготовчі заходи, зібравши необхідну кількість експонатів, опрацювавши 
необхідну історичну літературу, маючи під рукою тематико-експозиційний план науковці Переяслав-
Хмельницького Історичного музею на чолі з талановитим музейником Михайлом Сікорським 
створили за короткий час нову експозицію музею.

Варто вказати на ряд унікальних експонатів, без яких Переяслав-Хмельницький історичний 
музей не мав тієї привабливості, яка манила в його зали тисячі людей. Це: полковницькі перначі, 
срібна таріль царя Олексія Михайловича, меблі князя Горчакова, чорнильниця писаря Війська 
Запорізького, посольська булава московського царя Олексія Михайловича, гетьманська булава, 
шабля Богдана Хмельницького, пояс гетьмана Петра Дорошенка, картина «Козак Мамай» кінця 
ХVІІ cт., портрет Богдана Хмельницького середини ХVІІ ст. появились вони завдяки старанням і 
наполегливості Михайла Івановича Сікорського.

Ось приклад пошуку ним справжнього музейного шедевру: шаблі Б. Хмельницького. 
«Випадок допоміг. 1954 року, напередодні святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією, 
я об’їздив усі музеї. Побував і в Чернігові. От там і зустрівся з Богдановою шаблею. Уявляєте, як 
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побачив її, думав, що знепритомнію. А коли у Міністерстві культури запитали, які експонати варто 
прислати до Переяслава з інших музеїв, я й запропонував включити її до списку. Так вона через 
триста літ повернулась туди, куди відправив її з послами польський король Казимир» [7, с. 70].

Зусилля колективу переяславського музею на чолі з Михайлом Сікорським принесли свої 
плоди. 5 квітня 1954 року в Переяславі-Хмельницькому гостинно відчинив двері історичний музей.

Травень 1954 року. В Переяславі-Хмельницькому пишно відзначається 300-річчя 
Переяславської Ради. На зборах, мітингах виступають найвищі партійні і державні діячі, а Михайло 
Сікорський скромно стоїть у стороні. не претендуючи на нагороду.

Завдяки подвижницькій праці М.І. Сікорського та колективу музею в 1954 році за рішенням 
Ради Міністрів УРСР музею було присвоєно III-ю республіканську категорію. Він дістав назву 
«Переяслав-Хмельницький державний Історичний музей [12, c. 310].

У 1955 році за наполяганням директора Переяслав-Хмельницький міськвиконком своїм 
рішенням № 4-413 від 07.1Х.1955 року передав на баланс музею будинок А.Й. Козачковського [2.].

Директор і далі націлює своїх працівників на пошуки експонатів, особливо цінних і 
рідкісних. Так у червні 1955 року науковий співробітник музею Є.С. Нестеровська згідно наказу 
№ 8 від 11.06.1955 р. їде у відрядження в місто Гусь-Хрустальний Владимирської області РРСФР. 
Звідти вона привезла кришталеву вазу з написом до 300-річчя Переяславської Ради [4]. Вона також 
привозить у серпні 1958 року ткацький станок із с. Студеники Переяслав-Хмельницького району. 
У вересні 1958 року науковий співробітник Історичного музею В.А. Юзвіков по наказу № 28 від 
13.09.1958 р. здійснив відрядження в Дніпропетровську область, звідки привіз рідкісний експонат: 
кулеметну тачанку [5].

На 1958 рік музей мав такі експозиційні зали:
1. Переяславське князівство ХI–ХIII ст.
2. Визвольна війна українського народу проти польської шляхти 1648–1654 років.
3. Переяславська Рада та її історичне значення.
4. Перебування видатного українського філософа і поета Г.С. Сковороди на Переяславщині.
5. Переяславщина в ХIХ столітті.
6. Перебування Т.Г. Шевченка на Переяславщині.
7. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на (1917–1920 роки).
8. Соціалістичне будівництво на Переяславщині в 1920–1941 роках.
9. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу (1941–1945 роки).
10. Переяславщина в період поступового переходу від соціалізму до комунізму.
11. Святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією в м. Переяславі-Хмельницькому

[12, с. 311].
А взагалі Михайло Іванович не міг терпіти копій і муляжів, він завжди намагався 

показати оригінали речей. Заради цього він працював, не покладаючи рук. На це ж націлювались 
і працівники музею, яких на початок 1961 року налічувалось разом з директором 20 осіб (наказ 
№ 26 від 1961 р.) [5].

М.І. Сікорський розширює коло праці науковців. З цією метою вони в 60-х роках збирають 
матеріали для написання історії сіл району. В цьому ракурсі в Київ, в Інститут Історії України їде 
науковий співробітник В.А. Юзвіков (наказ № 5 від 9.02.1962 р.). Він має отримати рецензію на 
написані статті по історії сіл Переяслав-Хмельницького району, які мали ввійти до видання «Історії 
міст і сіл України» по Київській області [5].

М.І. Сікорському як сумлінному і високопрофесійному керівнику Обласне управління 
культури доручає провести паспортизацію пам’ятників по Київській області, що видно із наказу 
№ 16 від 27.04.1964 р. [5]. У 60-х роках ХХ ст. науковці Історичного музею цим активно 
займаються.

Слава про директора переяславського музею, його новаторські підходи по створенню 
музею, помножені на цілеспрямованість і працелюбність, вийшла далеко за межі Переяслава-
Хмельницького, досягла Києва і поширилась в Україні та поза її межами. Його досвід намагається 
використати обласне управління культури. Так, 1 березня 1962 року вищезгадана управлінська 
структура зобов’язує М.І. Сікорського виїхати в місто Біла Церква на 10 днів для надання 
практичної допомоги краєзнавчому музею в побудові експозиції (наказ № 6 від 4.03.1962 р.) [5].

У 60–70-х роках ХХ ст. експозиція історичного музею за ініціативою директора постійно 
збагачується і доповнюється. Михайло Іванович на перше місце в оцінці роботи своїх науковців 
ставив збір експонатів та створення експозиції.
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За сумлінну роботу колектив музею, очолюваний М.І. Сікорським, був нагороджений у 
1968 році дипломом 1-го ступеня та грошовою премією в 450 крб. (наказ № 4 від 15.01.1968 р.) [6].

18 січня 1979 року в районному будинку культури з нагоди 325-річчя Переяславської Ради 
відбулися урочисті збори за участю гостей з Росії. У президію зборів був запрошений директор 
історичного музею. 25 травня 1979 року на центральній площі нашого міста на урочистому мітингу 
з нагоди ювілею перший секретар ЦК Компартії України В.В. Щербицький прикріпив Орден Дружби 
народів до прапора м. Переяслава-Хмельницького [9, с. 247]. На трибуні був і М.І. Сікорський. 
Всі моменти святкування були відбиті в експозиції історичного музею в 12 залі.

Директор історичного музею вимагав від науковців постійно поповнювати експозицію 
новими матеріалами, особливо в 12 залі, який висвітлював сучасну історію нашого краю. На кінець 
80-х років музей структурно змінився. З відкриттям у нашому місті археологічного музею та 
Меморіального музею Г.С. Сковороди відповідні розділи зникли з історичного музею. Лише 12-й 
зал називався дещо інакше: «Переяславщина часів розвинутого соціалізму та поступового переходу 
до будівництва комуністичного суспільства. 60-і – 80-і роки [8].

Після проголошення незалежності України в 1991 році відбулися помітні зміни в еспозиції 
Переяслав-Хмельницького історичного музею. За вказівкою директора наукові співробітники 
працюють у київських архівах, де знаходять матеріали по періоду українських визвольних змагань 
1917–1921 років, а також по голодомору 1932–1933 років. 7-й та 8-й зали історичного музею було 
поповнено новими матеріалами.

Найбільших змін зазнав 12-й зал. У ньому помістили текст Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня 1990 року та Акт проголошення незалежності України 24 серпня 
1991 року. Поруч був розміщений державний прапор України. Після прийняття Конституції України 
28 червня 1996 року її текст у вигляді книги помістили в експозиції.

Михайло Іванович жив музеями ми і для музеїв. І коли 22 червня 1992 року в Переяслав-
Хмельницькому історичному музеї сталась крадіжка віку, – було вкрадено особисту шаблю 
Б. Хмельницького, московську посольську булаву царя Олексія Михайловича та булаву польського 
короля кінця ХVII століття Яна Собеського, – для нього це було страшним ударом, справжньою 
трагедією. І хоч за 10 років шаблю Б. Хмельницького знайшли і повернули в переяславський 
музей, – вищезгадані події коштували директору кількох років життя.

2004-й рік. Згідно рішення уряду експозиція Переяслав-Хмельницького історичного музею 
мала бути знята. В будинку А.Й. Козачковського планувалось створити експозицію Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, що пізніше втілилось у життя.

М.І. Сікорський був творцем 24 діючих переяславських музеїв, які урядовою постановою 
від 13 березня 1979 року об’єднувались в історико- культурний заповідник [12, c. 310], а з 1 червня 
1999 року – в історико- етнографічний заповідник [12, с. 311]. Одначе , першим і улюбленим його 
дітищем був саме історичний музей.

18 квітня 2008 року в будинку лікаря А.Й. Козачковського, де 50 років розміщувався 
історичний музей, після капітального ремонту і реконструкції приміщення був відчинений Музей 
Заповіту Т.Г. Шевченка. З цим будинком Михайла Івановича пов’язувало дуже багато. Тут він 
проживав з 1951 року, коли прибув на посаду директора історичного музею, і аж до 1965 року, 
коли йому надали квартиру.

З 2008 року патріарх музейної справи займав посаду почесного генерального директора 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Багаторічна плідна праця на культурній ниві, безцінний внесок у розвиток музейної справи 
М.І. Сікорського відзначена багатьма державними нагородами. 

11 березня 2005 року вийшов Указ Президента України за № 459 про присвоєння 
М.І. Сікорському звання Героя України з врученням ордена Держави. Ось його текст: 
«За самовіддане служіння Україні на ниві збереження і увічнення культурної і духовної спадщини 
українського народу, багаторічну подвижницьку науково-просвітницьку діяльність постановляю: 
«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Сікорському Михайлу Івановичу – 
генеральному директорові Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», 
Київська область. Президент України Віктор Ющенко, 11 березня 2005 року [13].

27 вересня 2011 року перестало битись серце Михайла Івановича Сікорського. Похований 
він на Заальтицькому цвинтарі в Переяславі-Хмельницькому.

Музейники України широко відгукнулись на смерть патріарха музейної справи. Надійшли 
телеграми з музеїв Києва, Батурина, Опішні. Ось, наприклад, телеграма з Києва: «Сумуємо з 
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приводу втрати людини-фахівця, легендарного подвижника музейної справи Михайла Сікорського. 
Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Колектив Національного музею Тараса Шевченка. 
Генеральний директор НМТШ Клименко Н.М.» [11].

Йдуть і йдуть у переяславські музеї відвідувачі. Заходять вони і в музей Заповіту 
ім. Т.Г. Шевченка, де у вітальні стоїть його бронзове погруддя. У кімнаті, в якій він свого часу 
жив, створено музей-кімнату, присвячену йому. На подвір’ї, ліворуч від входу в музей розміщена 
меморіальна дошка з інформацією про проживання тут подвижника музейної справи, Героя України 
Михайла Івановича Сікорського.
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УДК 94:[061.2:911] (470+571) «1845/1917» 
Інна Демуз

(Переяслав-Хмельницький)

КРАЄЗНАВЧІ ПОШУКИ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА 
В ОЦІНКАХ РАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

У статті систематизовано та проаналізовано віднайдені автором публікації радянського періоду, 
що висвітлюють історію Російського географічного товариства та його відділів з моменту створення 
(1845 р.) до 1917 р.; зокрема, здійснено спробу прослідкувати вивчення у науковій літературі краєзнавчого 
напряму діяльності даного наукового осередку.

Ключові слова: Російське географічне товариство, відділ, краєзнавча та етнографічна діяльність, 
географічні експедиції, геологія, міжнародні конгреси.

Російське географічне товариство (далі – РГТ) було засноване 18 серпня 1845 р. у Санкт-
Петербурзі за наказом імператора Миколи І. Основною метою новоствореного осередку стало 
збирання і поширення географічних, статистичних та етнографічних (у тому числі краєзнавчих, 
фольклористичних і лінгвістичних) відомостей про Російську імперію та її населення. Члени РГТ 
багато часу приділяли експедиційній діяльності, що дозволило отримати науково обґрунтовані 
відомості про недостатньо вивчені до того часу регіони країни, сприяло розвитку мореплавства, 
становленню нових галузей географічної науки, зокрема – метеорології, кліматології, геології та ін.; 
учені приділяли увагу таким дисциплінам як етнографія, археологія, історія, зоологія, антропологія, 
займалися просвітницькою роботою серед населення, читали науково-популярні лекції, видавали 
науково-методичну літературу, організовували виставки, формували музейні колекції тощо. 
Багатогранна діяльність Російського географічного товариства змушувала радянських дослідників 
неодноразово звертатися і вивчати його досвід, адже продовжувачем наукових традицій РГТ у 
СРСР стало Всесоюзне географічне товариство з численними відділами у союзних республіках.

Актуальність і новизна теми визначається власне актуалізацією і систематизацією автором 
наявних у радянській історичній та історико-географічній науці публікацій про діяльність РГТ у 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст., спробою окреслити, через призму бачення радянських науковців, 
краєзнавчий напрям роботи даного наукового осередку.

Як вказував Л.С. Берг, відділами Російського географічного товариства в Російській 
імперії були: 1) Сибірський, відкритий у 1851 р. в Іркутську (перейменований згодом у Східно-
Сибірський), що мав у своєму складі Красноярський підвідділ; 2) Кавказький (Тифліс); 
3) Північно-Західний, відкритий у Вільно в 1867 р.; 4) Оренбурзький, створений у 1868 р.; 
5) Південно-Західний у Києві, який почав функціонувати з 1872 (за іншими даними – з 1873 р.); 
6) Західно-Сибірський в Омську, працював з 1877 р., включав Семипалатинський і Алтайський 
підвідділи; 7) Приамурський у Хабаровську (з 1894 р.) з підвідділами у Троїцькосавську, Читі, 
Владивостоці та Нікольську-Усурійську; 8) Туркестанський – з 1897 р. у Ташкенті; 9) Якутський, 
відкритий у 1913 р. [8, с. 200-201].

Систематизувавши віднайдені публікації радянського періоду, можемо стверджувати, що 
науковці опублікували ряд праць з історії Російського географічного товариства [8-12; 18-19; 21-22; 29; 
32; 38; 43; 47; 51; 56; 62] (при цьому слід відзначити, що, на нашу думку, однією з найґрунтовніших 
праць цього періоду є монографія багаторічного президента Всесоюзного географічного товариства – 
Л.С. Берга, створена на основі опрацювання нових архівних джерел [8]).

Окрім того, дослідники вивчали історію майже усіх загальноімперських відділів РГТ: 
Туркестанського [24; 26-27], Кавказького [2; 13; 44], Східно-Сибірського [30; 49-50] та його 
Красноярського підвідділу [31], Західно-Сибірського [33; 42; 58], Північно-Західного [57; 63], 
Приамурського [55] та його Троїцькосавсько-Кяхтинського [20; 23], Забайкальського (у Читі) 
[52-54], Приморського (у Владивостоці) підвідділів [37], а також Південно-Західного відділу 
[35-36; 59-60] (більш детально з історіографічною традицією вивчення осередку у Києві 
можна ознайомитися в окремій авторській публікації [25]). Нами не було віднайдено (зокрема, 
у доступній для нас науковій літературі) окремих публікацій про Оренбурзький і Якутський 
відділи РГТ. У періодиці друкувалися, в основному, короткі замітки або статті до ювілейних дат 
республіканських філіалів Всесоюзного географічного товариства, які брали початок з осередків 
імперського періоду, однак ці матеріали дають можливість окреслити загальну картину вивчення 
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радянськими дослідниками історії потужного наукового товариства Російської імперії. В цілому 
ж, науковцями подавалися окремі факти з історії відділів, характеризувалася загалом їхня наукова 
діяльність, вивчалися окремі напрями роботи, зокрема, антропологічний, зоологічний, біологічний 
і, власне, експедиційна діяльність; рідше – аналізувалися періодичні друковані органи наукових 
осередків (як от Забайкальського), а також подавалися біографічні відомості засновників і 
провідних діячів відділів.

У радянській історіографії представлена й література з історії окремих структурних 
підрозділів РГТ: Туркестанського воєнно-топографічного відділу (1867–1914 рр.) [15-17], 
Картографічної комісії, створеної у 1904 р. [34], Відділення математичної географії товариства 
[46]; вивчалося й детально аналізувалося проведення експедицій у різні регіони імперії, 
дослідники давали власні оцінки результатам спостережень членів товариств (сюди належать 
розвідки А.І. Алексєєва про дослідження на Далекому Сході та в Північній Америці [1], 
В.Л. Віленкіна – на Кавказі [14], М.А. Манька – на Північному Кавказі та на Нижньому Доні 
[39], В.А. Перевалова – в Середній і Центральній Азії [48]); аналізувався внесок членів товариства 
в окремі галузі географічної науки або розробку практичних питань географії (наприклад, 
Ф.А. Шибанов досліджував роботи членів товариства з питань картографії дорадянського періоду 
[61], В.А. Дубянський – з вивчення сипучих пісків [28]).

К.О. Новик вперше порушила та почала вивчати питання міжнародних зв’язків російських 
географів і геологів, їхню участь у наукових конгресах 1878–1956 рр. [45]. Дану наукову традицію 
продовжила Т.П. Матвєєва, яка, окрім загальної історії РГТ, аналізувала й участь членів наукового 
осередку в міжнародних географічних конгресах (1871–1913 рр., І-Х конгреси) [40-41]. У науковій 
літературі подавалися лише короткі огляди діяльності таких міжнародних зібрань, проте дослідниця 
активізувала науковий інтерес до даного аспекту «життя» товариства, вказавши на величезну 
кількість архівних матеріалів, не введених до того часу в науковий обіг. Т.П. Матвєєва визнавала 
факт, що «…Російське географічне товариство, будучи науковим центром Росії в галузі географії, 
розвивало прогресивні ідеї та виносило їх на міжнародну арену, виявляючи цим самим вплив на 
формування нових підходів щодо рішення географічних проблем» [40, с. 297].

Розпочаті попередніми дослідниками спроби вивчення розвитку геологічних наук 
у Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і внесок у дану галузь Російського 
географічного товариства продовжила у власних ґрунтовних напрацюваннях (статті, монографія, 
дисертаційна робота) Н.Н. Бархатова [3-7]. Авторка дослідила співпрацю прибалтійських геологів 
з Російським географічним і Петербурзьким мінералогічним товариствами, здійснила пошук 
і систематизацію розвідок з геології, опублікованих у виданнях РГТ [3, с. 59-62], зібрала повну 
бібліографію геологічної літератури, видану науковим осередком до 1917 р. (510 назв) [3, с. 73-
106]. Окрім того, Н.Н. Бархатова дала досить ґрунтовну оцінку діяльності РГТ в галузі проведення 
геологічних робіт, відзначивши, що дослідження здійснювалися на високому науковому рівні та 
сприяли прогресу геології; поряд із величезним фактичним матеріалом, зібраним експедиціями, у 
товаристві порушувалися і розроблялися загальні питання геології, закладався фундамент нових 
галузей геологічної науки, а з загальних питань геології найінтенсивніше розроблялися проблеми 
вулканічних і сейсмічних явищ; у комісіях товариства зародилися вітчизняні сейсмологія, гляціологія 
та геоморфологія [4, с. 81]. Дослідниця виділила й обґрунтувала кілька періодів діяльності РГТ: 
1845–1861 рр. – осередок організаційно укріплювався й розростався; було створено кілька нових 
відділів і організовано ряд геологічних експедицій на Північний Урал, Східний Сибір, Тянь-Шань, 
до Європейської частини Росії; 1861–1882 рр. – геологічні дослідження проводилися в основному 
в окремих районах Східного Сибіру і на території новоприєднаного Туркестану, причому, відмітила 
Н.Н. Бархатова, основне значення у той час мали дослідження Східно-Сибірського відділу 
товариства; 1882–1917 рр. – протягом цього періоду, нижня хронологічна межа якого ознаменувалася 
створенням Геологічного комітету, навколо якого почали концентруватися основні кадри геологів 
країни, Російське географічне товариство не зупинило своєї діяльності та продовжувало направляти 
багаточисленні експедиції до віддаленних районів Середньої і Центральної Азії; окрім того, саме 
в цей період новим у роботі товариства було створення спеціалізованих комісій з сейсмології, 
вивчення льодовиків, що сприяло процесам диференціації геології на окремі галузі [4].

Як бачимо, краєзнавча робота Російського географічного товариства не виділялася 
радянськими дослідниками в окремий аспект, тому й не вивчалася як явище. Проте ми не можемо 
не говорити, що вивчення власне регіональних особливостей різних територій Російської імперії 
(в географічному, статистичному, етнографічному плані) не є краєзнавчим напрямом роботи. Інше 
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питання, в якій мірі відділи РГТ оприлюднювали результати власних спостережень і напрацювань 
(створювали музейні колекції, видавали праці краєзнавчого характеру тощо). На нашу думку, 
найяскравіше краєзнавчий напрям проявився саме в діяльності Південно-Західного відділу в Києві, 
який, між тим, існував найкоротший термін (1872 (1873)–1876 рр.): це й проведення етнографічно-
статистичної експедиції у Південно-Західний край під керівництвом П. Чубинського, і друк 
семитомних «Трудов», на сторінках яких було відображено результати досліджень (як відзначав 
Л.С. Берг, сім томів праць Південно-Західного відділу РГТ, виданих під редакцією П. Чубинського 
Західною етнографічно-статистичною експедицією, організованою для вивчення життя народів 
Білорусії, Литви й України, становлять собою зібрання цінних матеріалів з етнографії та статистики 
українців, євреїв і поляків, які проживали на зазначених територіях. Окрім того, у матеріалах 
уміщено три карти («південно-руських наріч і говорів», єврейського населення краю і розселення 
католиків), народні уявлення про сонце, місяць, небо, землю, різноманітні вірування, забобони, 
приказки, загадки, магію, звичаї, обряди (родини, хрестини, весілля, похорони, пісні ліричні, 
сімейні, побутові та жартівливі), народні юридичні звичаї тощо [8, с. 157].

Таким чином, нами встановлено, що в радянській науковій літературі частими є згадки про 
Російське географічне товариство та діяльність його відділів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., проте 
ці відомості не систематизовані й не узагальнені. Досить неповно висвітлена діяльність відділів 
РГТ під кутом зору їхніх зв’язків з центральним науковим товариством, а також установами й 
організаціями Росії та окремими відомими тогочасними ученими, які цікавилися проблемами 
географічного, природничого, краєзнавчо-етнографічного розвитку краю. Окрім того, радянськими 
науковцями вивчалися, в основному, антропологічний і природничий аспекти діяльності товариства 
і його відділів, а також експедиційна діяльність і накопичення власне географічних знань. Поза 
дослідницькою увагою залишився краєзнавчий (у тому числі статистичний і фольклористичний) 
напрям роботи РГТ. Недостатньо розробленою залишилася (не лише в радянській історичній, а 
й у сучасній науці) бібліографічна сторона питання: створення довідкових покажчиків до праць 
наукових товариств (бібліографічних, предметних, іменних, географічних та ін.), опис і публікація 
невиданих матеріалів з архівів даних осередків. Перспективним напрямом для сучасних дослідників 
залишається висвітлення біографій основних діячів Російського географічного товариства та його 
численних відділів.
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УДК 94 (477) 
Володимир Добрянський

(Чортків)

ПЕЧЕРНІ ХРИСТИЯНСЬКІ СКИТИ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА

У статті розглядаються питання антропогенного використання природніх карстових порожнин, 
що використовувалися в якості окремих християнських скитів на лівобережжі Середнього Дністра у 
межиріччі річок Стрипи, Серету та Збруча.

Ключові слова: печера, грот, скит, християнство, язичництво.

На сьогоднішній час важливого значення набувають питання стосовно дослідження 
та вивчення природних карстових порожнин у яких розташовувалися окремі християнські 
скити на лівобережжі Середнього Дністра, а саме у межиріччі річок Стрипи, Серету та Збруча. 
Географічно цей регіон займає зону Західне Поділля. Не зважаючи, що тут найбільш виражені 
процеси карстування, і є досить значна кількість природніх печер, які геологічно сформувалися 
в гіпсах, вапняках, супіщаниках, травертинах але в плані археологічного дослідження вони ще 
слабо вивчені, чим інші терени (Прикарпаття, Буковина, Східне Поділля та Крим). За винятком 
всесвітньовідомої печери Вертеба і незначної чисельності інших порожнин, тут не проводилося 
жодних археологічних розкопок, лише поверхневі візуальні обстеження і виміри. В цьому плані є 
багато неточностей та протиріч, стосовно їх датування і використання християнськими монахами. 
Головним чином у літературі краєзнавчого та релігійного змісту головна суть зводиться на те, що 
ці порожнини почали використовуватися монахами після зруйнування Києва у 1242 році монголо-
татарами – це були ченці Києво-Печерської Лаври. Такі легенди поширені у не лише в місцевостях 
цього краю, але в суміжних територіях.

Тому головною темою та завданням цієї роботи – простежити на базі вивчення 
спелеологічно-археологічних досліджень особливих архітектурних деталей, які викопані для 
зручності проживання у цих пустотах; досліджень графіті і етапи та послідовність використання 
печер християнськими монахами у часи середньовіччя та нового часу.

Перший, хто подав опис та вказав на використання печер християнськими монахами був 
Яків Головацький. Він виступив з доповіддю на I Археологічному з’їзді в Москві у 1869 р. і подав 
відомості про використання печер у місті Борщеві, в селах Крутилів Гусятинського та Рукомиш 
Бучацького районів [8, с. 242]. Талановитий галицький дослідник Василь Карпович (псевдонім 
Богдан Януш), ще в першій половині XX ст. вказав на використання порожнин у «скалах 
Наддістрянських» біля Заліщик, Борщова, Скалата та Бучача, а саме в місцевостях як Берем’яни, 
Городку, Голіградах, Винятинцях, Устечку, Монастирку, Калагарівці, Раштівцях, Порохові, 
Рукомиші, Струсові [30, с. 94-95, 139, 200, 257, 261; 31, с. 172] і Улашківцях [17, с. 2; 31, с. 179; 
35, с. 793-794]. У першому туристичному путівнику по Галичині, що вийшов друком у 1918 р., 
польський дослідник Михайло Орлович подав відомості про використання скельних порожнин у 
селах Крутилів Гусятинського, Улашківці Чортківського, Голіградах та Винятинцях Заліщицького 
районів [32, с. 120-162].

Частина печер до сьогоднішніх днів не збереглася (Калагарівка, Раштівці, Струсів, 
Берем’яни, Борщів). Вони могли бути знищені в період двох воєн; в часи войовничого атеїзму у 
період радянської доби; засипані побутовим сміттям. По-друге, такі пустоти могли зруйнуватися 
природнім фактором – внаслідок зсувів грунту та замуленню, які спричиняють водоерозійні процеси 
та паводкові води та із зміною ландшафту навколишньої місцевості – це залісення схилів деревами 
та чагарниками. По-третє, негативна роль у збереженні таких печер належить церкві. Особи 
духовного сану вважають себе великими знавцями та фахівцями – тому всупереч законодавству про 
збереження культурної спадщини вони «реставрують» свої святині, навіть не усвідомлюють, що 
власними руками знищують свої історичні святині – все заливають бетоном, вкладають територію 
недовговічною тротуарною бруківкою, встановлюють постаменти. В сукупності проведеної великої 
духовної роботи і місії таких осіб слід занести в ранг злочинців, а Прокуратурі необхідно заводити 
кримінальні справи. Це стосується пам’яток у Крутилові, Винятинцях, Рукомиші, Улашківцях.

Стосовно печер, які використовувалися в якості окремих християнських скитів та невеликих 
монастирів на Лівобережжі Середнього Подністров’я – це досліджений В. Артюхом печерний 
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храм у с. Стінка Бучацького р-ну. Він знаходиться на травертинові скелі яка розташована серед 
грабового лісу у нижній частині крутого схилу Дністра на висоті 15-20 м над поверхнею води. 
Вхід до цього храму знаходиться у невеликому гроті. Тут, у його стелі є невеликий отвір, через 
який можна потрапити на другий ярус, у якому знаходився храм. У плані він має неправильну 
трапецієвидну форму довжиною 8, шириною 9 та висотою 4 метри. У середині, зі східного боку 
є вівтарна частина. У храмі поряд з християнськими символами та літерами кириличної або 
латинської абетки є окремі тамгоподібні знаки та рунічні знаки тюркського письма. Цей храм 
В. Артюхом інтерпретувався як ранньохристиянський – це підтверджують знахідки давньоруської 
кераміки, що виявлені біля підніжжя печери. Вони датуються XII–XIII а окремі фрагменти посуду 
датуються пізнім середньовіччям – XVI–XVII ст. [1, с. 3-7; 2, с. 13; 3, с. 258]. Спробу дешифрувати 
графіті із цієї печери здійснив Б. Рідуш. Згідно з його інтерпретації напис у вівтарній частині 
можна прочитати як Ієшує. Поряд свастикоподібний хрест віднесений до тюркського рунічного 
знаку бога Тенгі. З прийнятттям християнства він перетворився на знак хреста і міг означати як 
Христа так і Бога. За його версією цей напис може розшифровуватися як Бог Ісус або Христос 
Ісус. У західній частині печери семизначний рунічний запис не піддається прочитанню. Під ним 
три рунічні знаки за цифровим наченням означають цифру 1168. Ця дата приблизно відповідає 
датуванню храму за керамічним матеріалом, що виявлений поблизу печери [25, с. 49-50].

У селі Устя Борщівського району В. Артюхом обстежено дві печери. Як зазначив 
дослідник, частина ходів у цій порожнині штучно вирита у супіщаниках. За його версією вони 
використовувалися ченцями в давньоруський час. Найбільш близька по їх типу є печера в с. Страдч 
Львівської області [1, с. 3-7; 2, с. 139].

Частина печер піддавалися дослідженням не археологів чи істориків, а геологів – це 
Олена Волік та Йосип Свинко, які займаються потанням травертинових відкладів на Подністров’ї. 
У своїх роботах вони наголошували, що ці відклади мають обмежене поширення в Укаїні. Вони 
вудомі лише на Середньому Подністров’ї та Криму, які є рідкісними хемогенними карбонантними 
утвореннями. У них є наявність гротів та печер, які додатково піддавалися дообробці. Видовбування 
в них нових порожнин спонукали до створення тут культових споруд (печерні храми, окремі келії 
для пустинників чи цілі скити) або ж будувати на них церкви та монастирі. У таких травертинових 
порожнинах можливі археологічні знахідки, що підсилює їх наукове значення. На жаль, але до 
цього часу грунтовних як геолого-географічних так археологічних досліджень не проводилось [27, 
с. 25-28; 4, с. 118-122; 5, с. 162-164].

Серед таких травертинових утворень є скельний монастир у с. Сокілець Бучацького р-ну. 
Тут, у скелі довжиною кілька метрів та висотою 18-20 м на висоті приблизно 4 м є вузький вхід 
у печеру. У ній є кам’яний стіл, кілька стільців, кам’яна лава. В подальшому, згідно переказів 
місцевого населення, над печерою збудовано монастир. У даний час від залишків споруди 
збереглися рештки фундаменту.

Печерний монастирський комплекс розташований у с. Рукомиш Бучацького р-ну. 
Центральний храм являє собою зал загальною площею 25 метрів квадратних. У цьому залі чітко 
простежуються сліди від вирубування каменю. Вхід до цього храму має висоту 1,5 м та ширину до 
1 м знаходиться з південної сторони. На північ від цього храму є ряд менших гротів, які служили 
келіями для монахів. Зазначаємо, що біля входу центрального храму в скелі прослідковуються 
вирубані горизонтальні та вертикальні пази. В такому випадку можна твердити, що в них були 
вмонтовані дерев’янні плахти які скріплювали вертикальні стовпові конструкції. Тобто, вхідна 
частина печерного храму мала додаткову дерев’янну будівлю з перекритим зверху дахом. Пізніше 
вниз від цього печерного комплексу у XVII ст. була збудована церква святого Онуфрія.

Печера відлюдника біля с. Летяче Заліщицького р-ну знаходиться за два кілометра південно-
східніше населеного пункту. Вона розташована в лісі на вершині схилу балки. Вхід до печери 
округлий, знаходиться на висоті біля 4-5 метра від підошви скелі. В залі, у скельній породі є 
вирубаний лежак та обладнана витяжка для розведення вогнища.

Відомо, що в селі Дорогичівка Заліщицького району у травертиновій скелі є грот, який 
використовувався як келія монаха-самітника.

Залишки храму є біля села Устечко. Він знаходиться в лісі на вершині правого схилу 
річки Джурин між селом і водоспадом. Вхід до гроту розміщений в південні частині скелі. Його 
висота становить 4, а ширина 2,5 метри. Склепіння гроту овальне, із добре помітними слідами 
вирубування. У західні частині вирізьблена в камені скульптура святого Онуфрія висотою 1 м. 
Права рука фігури притиснута до грудей. За аналогією вона тотожна тій, яка вирізьблена на 



145

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

вапняковому валуні біля сільського кладовища у Касперівцях на Заліщанщині. Це була наскельна 
каплиця з горельєфом святого Онуфрія [15, с. 30-32], а також зі скельного комплексу з села Буша 
Вінницької області [16, с. 41-44].

Печерний скит у травертинові скелі знаходиться в селі Улашківцях Чортківського р-ну, 
який приурочений культу святого Онуфрія. Цей грот висотою біля 2, шириною до 5 та довжиною 
4 метри має прорубані в скелі стилізовану вівтарну та престольну частини, пружкоподібні ніші для 
ікон, 2 лежанки та лаву для сидіння і вікно. Великий трикутникоподібний отвір у вехній частині 
має витяжку для відведення диму з камери приміщення гроту. З зовні обвід входу має додаткаве 
стісування породи на 20 см для кращої фіксації кам’яної кладки, коли він був перекритий. 
У внутрішні частині є вертикальні та горизонтальні пази у які встановлювалися дерев’янні плахти, 
що підпирали мур. У перші половині XVIII ст. біля троту побудована двохярусна каплиця святого 
Яна, яка на вершині скелі увінчувалася постаментом, у пружкоподібній ніші знаходився дзвін, а 
зверху фігурою святого. В той час біля гроту і каплиці в аргілітові породі схилу гори змуровано 
невелику печерну каплицю з півциркулярним перекриттям. Друга антропогенна печера, яка в 
перерізі має П-подібну форму розташована на другому ярусі каплиці. Ця камера призначалася за 
келії монахам, які проживали в цій каплиці [12].

Печера Язичницька, що в с. Монастирок Борщівського р-ну сформована у вапняках. Вона 
знаходиться на лівому березі річки Серет. Неподалік цієї печери масивний жертовний кам’яний 
валун, який зберігся з дохристиянських часів. Він отримав назву Камінь Довбуша. Серед місцевого 
населення існує легенда, що вождь опришків Олекса Довбуш цей камінь кинув на багатіїв, на якому 
залишився слід від його руки. Пізніше, у середньовіччя на відтиску зображення руки монахами 
було вибито хрест. Біля входу до печери скельний навіс підпирає змурована з каменю-вапняку 
чотиригранна колона. Згідно з дослідженням Іона Винокура спочатку ця печера використовувалася 
як язичницьке святилище – пізніше в якості християнського храму [14; 24, с. 16; 31, с. 172]. 
Про час, коли печеру перестали використовувати монахи свідчить кириличний напис, зроблений на 
тильному боці жертовного каменя з датою: 1772 рік.

На протилежному, правому березі Серету у с. Лисичники Заліщицького р-ну є печера 
Кошова. Вона знаходиться в кількох кілометрах на північ від села у лісі, на високому схилі Серету 
у вапнякові скелі. Висота скелі, у якій розташована печера, сягає 11 м. Вона має два входи. 
Перший розміщений на висоті біля 3,5; другий на висоті 5 метрів. Печера має вхідний коридор та 
зал. У нижній частині стіни залу, вздовж її долівки, видовбані у вапняку ніші-лежанки, над якими 
вибиті десять хрестів. Із них п’ять хрестів на східній та п’ять на західній стінці печерного залу. 
У внутрішній частині печери із входу у зал у камені вирубані пази для фіксації кам’яної кладки [18, 
с. 279; 19, с. 52-54; 22, с. 60-61]. Третя печера, яка розташована в цьому районі є в урочищі Дятлів. 
Вона знаходиться за селом Голігради Заліщицького району. Її дослідженням займався Михайло 
Сохацький. Ним встановлено, що ця порожнина розміщена у верхній частині лівого берега річки 
Серет у прямовислій вапнякові скелі. Вхідна частина має зал довжиною 3 та висоту 2,15 метра. 
Вапнякові стіни цієї порожнини підтесані людиною. Справа від входу є друге приміщення. 
Це видовбана ніша-лежанка висотою 1 та шириною 2,2 метра. Біля лівої стіни вхідного залу у 
кам’яній долівці знаходиться поховальна ніша у вигляді кори-топодібного заглиблення довжиною 
1,8, шириною 0,55 та глибиною 0,45 метра, що орієнтована по осі північ-південь. Як у самому 
заглибленні, так довкола нього лежало кілька кістяків без анатомічного парядку. При обстеженні 
печери встановлено, що біля вхідної частини є пази і вруби у які вмонтовувалися двері. Біля входу 
і в самій печері є 5 висічених в скалі хрестів [28, с. 19-20].

Печера Пустельника, що досліджувалася Богданом Рідушем знаходиться неподалік 
с. Крутилів Гусятинського р-ну на горі Звенигород, де, як відомо, знаходився великий язичницький 
культовий центр в XI–XIII століттях. Ця порожнина сформована в вапняках сарматського віку. Вона 
складається з двох приміщень – каплиці та келії. У келії є кам’яна лежанка із підголів’ям. Вівтарна 
частина каплиці зорієнтована на південний схід. У цій печері розкопок не проводилося. Тепер це 
приміщення вимощене керамічною плиткою, вставлені вікна та двері – лише на майданчику перед 
нею, у шурфах було виявлено давньоруську кераміку, а на шурфуванні навісу із протилежного 
боку скелі кераміку XVI–XVIII ст. На майданчику перед входом до печери є кам’яна брила майже 
правильної прямокутної форми, що орієнтована своєю довгою віссю по лінії схід-захід, яка могла 
правити за вівтар як у язичницькі, так християнські часи. 

Біля входу до порожнини на вертикальній поверхні скелі є зображення личини з великими 
круглими очима та широким носом. Схоже зображення є на стінці гроту, що в Чубатові горі біля 
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села Комарів Чернівецької області. Це зображення В. Артюх вважає за атрибут язичницького бога 
[1, с. 4]. Богдан Рідуш не виключає можливості, що грот на Чубатові скелі – печера пустельника 
могла використовуватися християнськими місіонерами перед X століттям задовго до перетворення 
Звенигородської гори на язичницький культовий центр. Він розцінює, що подібні зображення 
іконографічно близькі до зображень Христа, що на бронзовому хресті із Будеча в Чехії (початок 
IX століття); лангобардських хрестах із Північної Італії; подібні зображення з дерева є у 
Скандинавії в IX столітті [27, с. 189-191].

У даний час зовсім недослідженою залишається печера пустельника з с. Раштівці 
Гусятинського р-ну. Про неї лише дотично згадує Богдан Януш у спільні монографії з польським 
істориком Олександром Чоловським [31, с. 172]. Більш детальнішу інформацію про печеру 
подається у багатотомному виданні «Slownik geografi czny krolestwa Polskiego і innych krajow 
slowianskich», який вийшов у Варшаві з 1871 по 1902 рік у 15 томах. У словнику зазначається, 
що порожнина знаходиться на високій скалі Раштівецька, внизу якої є долина Дзвенигород. Печера 
знаходилася в північно-західні частині скали. Тут була викута печера, всередині якої знаходився 
вівтар. Судячи з інформації із довідника, монах проживав в окремій ніші, яка служила йому за 
спальню. Використовувалася ця печера пустельниками і в кінці XIX ст. – тут монах, копаючи яму 
натрапив на великі куски грубозернистої кераміки. У долині, південніше печери, проходить смуга 
прокопаних ровів та насипаних біля них валів [34, с. 536-537]. 

Схожа картина спостерігається біля печер, які зосереджені в північні околиці м. Миколаїв 
Львівської області, які досліджував Орест Корчинський. Там насипи він трактує як язичницькі 
ритуальні вали. В цьому випадку має сенс Богдан Рідуш – він зауважив, що їх призначення не 
досліджувалось археологічно [26, с. 192]. Аналогічна ситуація стосується печери в Раштівцях. 
За свідченням, що біля неї знайдено фрагменти грубозернистої кераміки можна трактувати про її 
використання в язичницькі часи. Наявні тут вали та рови очевидно мали ритуальне призначення. 
Спочатку це міг бути язичницький центр, який із введенням та поширенням християнства 
перетворився на християнський скит. Можливо, що вали і рови відігравали суто оборонну 
функцію і ніякого відношення для культових цілей не мали зовсім. Як би там не було, ця печера 
є досить перспективною у плані подальших археологічних досліджень і всі крапки над «і» зможе 
поставити лише час.

Зовсім немає відомостей про печеру в селі Калагарівка Гусятинського району. 
Про неї Богдан Януш згадує, що вона знаходиться у найближчому узгірї [30, с. 200]. 
Використовувалася вона з середньовіччя, зокрема, історичні дані свідчать про час її функціонування 
у XVII ст. [31, с. 172].

Печера Рунічна знаходиться в 1,5 кілометра на північ він с. Угринь неподалік м. Чорткова, 
що на лівому березі річки Серет на горі Чортківські (висота 325,5 метра за Балтійською 
системою висот). Геологічно вона сформована в піщаниках у гравітаційних складках міоценового 
часу неогенового періоду. Її відкрив автор цієї статті у 1993 р. Під час обстеження було 
встановлено, що довжина печери сягає 11 м. Вона має зал довжиною 2,5 та ширину 1,3 м. Далі веде 
хід, що має ширину від 0,7 до 0,4 м., який у кінці тунеля має завал. Вхідна частина печери та 
склепінчаста частина залу у вигляді аркобутана, а вузький лаз загострений зверху. За 27 м. на 
південь від входу до печери ми виявили жертовний кам’яний валун на якому висічені насічки. 
Інший жертовник знаходився в 70 метрах на південний захід від входу печери. Це був невеликий 
валун шириною 0,5 та довжиною 1-1,20 м. На його поверхні була вибита стопа людини та невелика 
лунка діаметром біля 7 см. та глибиною до 0,5 см. Зовсім несподіване відкриття здійснене автором 
у 2012 році. Так, вкотре обстежуючи цю порожнину, нами виявлено, вивчено і досліджено 
германські рунічні написи, що знаходяться не лише у печері, але поруч, на гравітаційних валунах 
які нагадують стели.

При обстеженні порожнини встановлено, що біля входу у північній ділянці печери 
знаходяться християнські культові знаки та кириличні літери. Зліва є зображення грецького 
рівнораменного хреста. На ньому верхня горизонтальна та кінці вертикальних планок закінчуються 
стилізованими трикутниками, які за симантикою в християнській символіці уособлюють Христа як 
Отця, Сина та Духа Святого а також Трійцю [11, c. 64; 29, с. 61]. Нижня частина вертикальної 
планки має перемичку, яка повернута зліва направо. Між вертикальною планкою і косою перемичкою 
простежуємо прокреслені косі лінії, які уособлюють сіяння, ауру, світло та непереможність Христа. 
Поставлений цей хрест на Голгофу, яка зображена у вигляді двоступінчастої підставки. Зліва від 
хреста знаходиться кирилична літера И, справа Х. Цей напис означає Ісус Христос. 
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Ми констатуємо, що згідно палеографічного аналізу написання кириличної літери «И» у 
хронологічному вимірі постійно змінювалася. Так в давньоруських пам’ятках XI–XIV століття 
вона зображувалася у вигляді Н або І, причому другий знак означав не лише фонетичний звук 
«і», але число 10. З XIV століття горизонтальна планка потупово почала прокреслюватися чимраз 
похиліше. Вже в палеографічних пам’ятках кінця XV – початку XVI століття вона писалася як 
сучасна російська И [7, с. 160-161]. Така хронологічна послідовність написання цієї літери чітко 
простежуємо на середньовічних графіті, які збереглися на стінах Софії Київської [20, с. 15].

Справа від грецького хреста ми помічаємо зображення начебто другого хреста, який 
обрамлений в арку. Насправді, це не є хрест, такий сюжет символізує стилізоване вікно або двері 
входження до раю.

Нижче, між цими символами є викута в скелі двохступінчаста підставка, що призначалася 
для встановлення тут лампадки, молитовника чи інших речей та предметів християнського культу. 
У нижні частині цієї підставки прослідковується нечіткий напис, який із невідомих причин був 
стертий. Тут можна виділити лише першу літеру – це «Г» або «Б» (рис. 1). 

На протилежні стіні, а це північна частина залу біля входу до печери, є викутий хрест із 
завершеннями на горизонтальному та двох кінцях вертикальної планки невеликих подовгастих 
чотирикутних планок.

Таким чином, при дослідженні печери Рунічна ми стверджуємо, що християнський 
скит тут функціонував на місці язичницького святилища з XVI ст. і був приурочений святому 
Онуфрію, культ якого став поширений на землях Подністров’я та Галичини у XVII та XVIII ст. 
[9; 10; 11, с. 65; 21, с. 12]

В 0,8 км. на схід від с. Городок Заліщицького р-ну в урочищі Кирнички знаходиться печера. 
Вперше її обстежив у 1890 році польський археолог та геолог Готфрид Осовський. Дослідник 
встановив, що вона має вузький хід у кінці якого є два розгалуження, що закінчуються завалом [33, 
с. 4-5]. Богдан Януш відносить дане урочище до середньовічних християнських культових місць, 
які в хронологічних межах датуються XVII ст. [31, с. 172]. У 1994 р. біля входу до печери заклав 
невеликий шурф Вадим Артюх, в якому було знайдено залізне вістря стріли до лука та кераміку 
XIV ст. [3, с. 258]. 

Це урочище детальніше обстежив автор цієї статті у 1990 році, рівно через 100 років після 
його дослідження Готфридом Осовським. Ним встановлено, що урочище Кирнички розташоване на 
двох схилах глибокого яру, який розміщений на правому березі р. Серет. На них були проведені 
археологічні обстеження, які з’ясували, що на правій (західній) частині яру є місцезнаходження 
старожитностей трипільської культури (IV–III тис. до н. е.). На протилежному, східному боці, 
виявили матеріали голіградської (XI–VII ст. до н. е.) та черняхівської (II–IV ст. до н. е.) культур. 
Між двома бортами яру є скельний вапняковий виступ висотою до 10 м. та шириною 50 м. біля 
яких лежать два кам’яних валуни, що відкололися від суцільної вапнякової породи в міоценовий 
час неогенового періоду біля 20 мільйонів років тому. В той час Сарматське море відступало з 
берегів та міліло. В результаті воно розбилося на окремі водойми-лагуни. Ці глиби разом з 
відступом води не сповзли по схилах яру – тому разом зі скельним навісом тут утворився вузький 
та темний коридор. Зауважуємо, що по-середині вапнякового відступу з висоти біля 3 м. витікає 
струмок, який проходить по дну яру і впадає у річку Серет.

Печера, досліджена Готфридом Осовським знаходиться в кінці коридору, який утворений 
між навісом скали та валуном на схилі правого борту яру. При огляді печери помічено сліди 
кіптяви вхідної частини порожнини. 

У тому ж році була відкрита друга печера. Вона розташована в 27 м. на схід від 
попередньої на висоті біля 3,5-4,0 м. (в Тернопільському спелеоклубі Поділля вона зареєстрована 
як печера Добрянського). Довжина порожнини становить 11 м., а висота 2-2,30 м., а склепінчаста 
будова є куполоподібна. Вона має вузький коридор шириною 1-1,30 м. На дні помічено алохтонні 
відклади – це суглинок, який перемішаний з дрібними уламками каменю-вапняку та малогумусний 
чорнозем. Біля входу ми помітили нашарування золи. Стіни цієї печери не зазнавали антропогенних 
доопрацювать, зате стіни вкриті дуже густою кіптявою. 

Внизу під скелястим навісом нами помічений невеликий грот, який має довжину до 4 м. та 
ширину біля 1,7 м. По всій ймовірності він набагато довший, але в кінці він засипаний дрібним 
щебенем річкової гальки. Там просочується невелике джерело.

У момент відкриття нової печери в 1990 р. та пізніше, коли була нагода тут побувати ми 
дослідили графіті та личину, які не помітили інші дослідники.



148

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

Так, на розі західної частини валуна, що на лівому борті яру, є рельєфне зображення 
личини. Тут чітко простежується голова та тулуб божества. Про давність його зображення свідчить 
такі риси, що у процесі вивітрювання та водоерозії його поверхня вкрилася корами. Можливо, на 
рубежі XIX–XX ст. це зображення «оновивили». На фігурі чітко окреслили голову та змоделювали 
півкруглий тулуб. Ніяких анатомічних рис на личині не простежуємо – лише нижче лівої щоки 
можна помітити вуса, які спадають до підборіддя вниз. Серед місцевого населення побутувала 
думка, що це є зображення Тараса Шевченка. Очевидно, що народний умілець, який «оновив» 
личину, поставив поруч свої ініціали – це кириличні С М (рис. 2).

Іконографічно зображення личини близьке з Крутилова та Комарова. Віднести її до 
христинського божества автор статті не надто схильний. Ця личина, на нашу думку, символізує 
язичницьке божество. Для підтвердження маємо у першу чергу іконографічні аналоги зображення 
язичницьких божеств з Подністров’я. Зокрема на ідолах з Ставчан, Калюса, Іванківців на 
Хмельниччині. Прямі іконографічні паралелі знаходимо на зображенні личин третього яруса 
Збруцького ідола Світовида, який був випадково виявлений у 1848 році поблизу села Крутилів на 
Тернопільщині. Композиційний сюжет зображує трьох бородатих чоловіків, які стоять навколішки 
і, згорбившись, на своїх плечах підтримують два вищих світи, заселений людьми (середній ярус) 
та світ богів (верхній ярус). Це хтонічні божества підземного, невидимого світу які уособлюються 
як демони тобто, божества які є нижчими за рангом по відношенню до світу верховних богів, 
але вони мають вирішальну роль у долі людини. Вони можуть спричиняти як добро, так зло – в 
залежності від самої поведінки людини. Їхня присутність була навкруги – у річках, гаях, струмках, 
лісах, скелях, долинах і т. п. Такі місця були надзвичайно священними, вони вшановувалися у 
знак їхньому поклонінню, щоб показати свою любов, смиренність, покору та беззахисність перед 
невидимими стихіями природи [9, с. 37; 10, с. 154].

Доволі цікаве відкриття зроблено у 2006 році. Так, на протилежному розі від зображеної 
личини на валуні, ми розчистили горизонтальну стіну від моху. На цій бічній грані були 
помічені три знаки. Перший знак – це рівнорамерний грецький хрест у якому горизонтальна та 
вертикальна планки сягають довжини до 3 сантиметрів. Над ним розташований півкруглий купол 
до якого встановлена горизонтальна планка. Справа від них зображена кирилична літера «Ь». Таку 
«пектограму» можна розшифрувати, що віра Хрестова, церква (рівнорамерний грецький хрест), яка 
осяяна під небесним куполом віри (півкруг з вертикальною планкою) встановлений та переможений 
у цьому місці. Вважаємо, що це графіті символізувало перемогу над язичництвом та символізує 
акт погашення язичницького ідола, а сама личина вже набула значення Ісуса Хреста (рис. 3).

У тім, що з писемністю використовувалася передача інформації у вигляді знаків, ми маємо 
аналог із давноруського поховання у літописному Василеві. Тут, на протилежному березі Дністра 
розташоване село Василів Заставницького р-ну Чернівецької обл. На місці цього населеного пункту 
в давньоруський час знаходилося одноіменне місто Василів. При археологічних дослідженнях, які 
проводилися тут, біля залишків фудаменту Успенської церкви досліджене поховання у кам’яному 
саркофазі. В ньому знаходився кістяк чоловіка віком 50-60 років. Зверху саркофаг перекривала 
кам’яна плита, на згладжені поверхні якої були вирізані геометричні знаки – своєрідний 
надмогильний напис. Так, знак у вигляді вписаних один в одний трьох квадратів-«ваввілон» – 
є символом зодчої мудрості і означає, що в гробниці поховано будівничого, архітектора. Знаки у 
вигляді двозубців – це знаки Рюриковичів, які означали, за якого князя жила, працювала і померла 
людина, похована в саркофазі. Інші знаки-трикутники, палички з петлею, коло, в яке вписано 
хрест – заслуги цього зодчого [6, с. 88-89]. Ми припускаємо, що в урочищі Кирнички спочатку 
знаходилося язичницьке святилище, на місці якого в давньоруський час існувала скельна каплиця 
та знаходився печерний скит. Час його існування може хронологічно припадати на XII–XIII ст. – 
поруч, в урочищі Вигін розташований давньоруський могильник, інший знаходиться над високим 
лівим берегом Дністра в урочищі Кирнички [33, с. 9-12]. У давньоруський час це село, яке 
розкинулося в усті впадіння річки Серет у Дністер було присілком літописного Василева, про що 
свідчить його топонімічна назва.

Таким чином, територія лівобережжя середньої течії Дністра, яка географічно займає 
зону Західне Поділля має надзвичайно велику чисельність археологічних старожитностей від 
доби палеоліту до середньовіччя. У цьому краї за попередніми підрахунками відомо біля тисячі 
пам’яток. Але археологічні дослідження в печерах у достатній мірі не проводилися, чим на інших 
теренах. Наприклад, успішно на Східному Поділлі проводить дослідження Павло Нечитайло, на 
Буковині та Прикарпатті – це Богдан Рідуш. За попередніми результатами обстежень скельних 
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порожнин можна ствердити, що в давньоруський час печери були обжиті ченцями-самітниками 
в Стінці, Городку та Монастирку. Головним чином вони постали на місці язичницьких святилищ. 
Основною умовою їхньої обмеженої чисельності є живучість язичництва на цих теренах. Адже 
ідеологія та язичництво не припиняло свого існування, про що яскраво свідчить функціонування 
в XIII ст. Збруцького культового центру в горах Медобори поблизу сіл Крутилів, Дзвенигород, 
Раштівці Гусятинського р-ну. Звідси походить випадково виявлений всесвітьовідомий Збруцький 
ідол. Головною причиною малої чисельності поширення християнських печерних комплексів у 
цьому регіоні, була боротьба двох релігійних течій та ідеологій – язичництва та християнства. 
Перша зі споконвічними традиціями, що базувалася на глибокій філософії змісту життя, що 
сформована на гармонійному співіснуванні людини з природою в оточуючому середовищі у цій 
екосистемі. Друга, зовсім несприйнятлива та малозрозуміла пересічній людині. Непопулярність 
нової ідеології становив механізм репресивних методів, які застосовувала християнська церква 
по відношенні до іновірців – у багатьох випадках таке навернення проходило «вогнем та мечем», 
а не способом навчання і переконання, як це було на початковому етапі становлення ісламу, яке 
проводили послідовники Магомета серед арабів. Це є головний аргумент.

Цілком правдоподібно, що печера Відлюдника з Крутилова могла використовуватися 
християнськими місіонерами до того часу, коли почав існувати тут язичницький культовий центр 
до офіційного впровадження християнства у давньоруські державі. Адже язичництво, у більшості 
випадків, визначалося віротерпимістю, та, навіть прийнятя у свій сонм божеств нового бога було 
не так складно. До прикладу – це Пантеон в Римі чи віротерпимість тюрків.

На жаль, але такі речі ще є мало висвітлені в наші історіографії. По-інерції, лише 
висвітлюється застаріла дореволюційна традиція, яка базувалася на церковній цензурі, 
коли всі події відбувалися з переможною християнською ходою і швидкими темпами, а це 
звичайнісінький більшовизм.

Масове поширення християнських печерних скитів на цій території Середнього Дністра 
все-таки відбуватися з XIV ст. Але про ці події немає прямих документальних свідчень у 
письмових джерела – лише усні легенди та перекази, які описані у церковній та краєзнавчій 
літературі. Таку усну інформацію, що переходила з уст в уста протягом багатьох поколінь 
реалістично не можна сприймати, адже вони носять елементи наївних народних фантазій та 
фантастичного перекривлення дійсності – тому ці дані залишаються лише фольклором, а не темою 
цієї статті. Ми можемо лише базуватися виключно на археологічніих дослідженнях, але вони є 
практично відсутні. Хочу зазначити, що печери мали різне функціональне призначення – в один 
час це міг бути скит, згодом порожнина пустувала. Потім у незначний термін застосовувалася 
притулком для місцевих жителів під час негоди чи сховищем у час військової небезпеки або як 
фортифікаційна споруда. Наприклад, у печери Кошова поблизу Лисичник та Дятлів у Голіградах 
були християнськими скитами, які з певних причин у XVII столітті були залишені монахами. 
Згодом, місцеві жителі їх використовували у якості сховищ у час набігів татар та турків на Поділля. 
Аналогічна ситуація стосовно печер у Городку.

Масово печери почали використовуватися монахами-самітниками з XVII ст. Головним 
чином у той час проходило становлення греко-католицької церкви та поширення на землях не 
лише Східної Галичини, але на Подністров’ї культу святого Онуфрія Великого. Головним чином, 
ці пустині у загальноприйнятій східнохристиянській традиції мали форму існування анахоретства, 
тобто, колективного пустельництва. Такі місця були зосереджені у печерах в Улашківцях, 
Рукомиші, Берем’янах.

З середити і кінця XVII ст. частина цих печер і гротів припинялала своє існування 
у зв’язку з переселенням монахів у монастирі. Ці порожнини перетворювалися в каплиці. 
Це печера з Монастирка, Улашківців, Рукомиша. Інші взагалі залишилися покинутими 
(Угринь, Дорогичівка).

Обов’язкового виселення з печер, монахи зазнали після указу сина Марії-Терези, імператора 
Австро-Угорщини Йосифа II у 1786 та 1787 років про секуляризацію монастирів і монастирських 
земель. В указах імператор Австро-Угорщини мав сенс. Церква на той час залишалася великим 
землевласником і, у державну казну надходження від неї були незначні. Другий аспект цієї сторони 
носив як кримінальний, так політичний аспект. Під роллю монаха було легко приховатися злочинцю 
чи державному зраднику або замаскуватися шпигуну – поряд, по р. Збруч проходив державний 
кордон з Росією. Людина в чорній рясі безперешкодно могла потрапляти в будь-яку місцевость і 
збирати секретну інформацію, що стосувалася безпеки держави.
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На завершення зазначаємо, що дослідження тут будуть проводитися ще не одним поколінням 
археологів, які зможуть вирішити маловідомі факти, що пов’язані з невідомими та маловідомими 
сторінками нашої історії.
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Volodimir Dobrianskj
(Chertkov)
Christians cave hermitages left bank medium Dniester
This paper addresses the anthropogenic use of natural caverns that were used as individual Christian 

hermitages on the left bank of the Dniester River in the area between Mid Rivers Strypa, Seret and Zbruch.
Keywords: cave, grotto, skit, christianity, paganist.

Рис. 1. Християнські символи з печери Рунічна в с. Угринь
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Рис. 2. Зображення личини на камʼяному валуні в ур. Кирнички біля с. Городок

Рис. 3. Графіті на камʼяному валуні в ур. Кирнички біля с. Городок

УДК94:664.71(470+571)(092) «18» 
Олена Жам

(Переяслав-Хмеьльницький)

БОРОШНОМЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТОРГОВОГО ДОМУ 
«БРАТИ ЯХНЕНКИ І СИМИРЕНКО»

У статті аналізується борошномельне виробництво відомої в Російській імперії у ХІХ ст. торгово-
промислової фірми Торговий дім «Брати Яхненки і Симиренко».

Ключові слова: Яхненко, Симиренко, підприємці, торговий дім, капітал, млини. 

Багато сторін діяльністі відомих промисловців, підприємців ХІХ ст., купців Яхненків і 
Симиренків вже потрапляло в коло наукових інтересів вітчизняних дослідників, зокрема, заснування 
цукрово-рафінадної промисловості, машинобудування, пароплавобудування, перше промислове 
виробництво пастили й мармеладу, закладка перших карликових промислових фруктових садів. 
Натомість борошномельне виробництво, торгівля зерном, борошном та крупами, якими також 
займалися купці Яхненки і Симиренки, не отримали належної уваги дослідників. Проте, саме 
ці види діяльності стали основою для становлення капіталу Торгового дому «Брати Яхненки і 
Симиренки».
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Загальний стан вивчення обраної теми свідчить про повну відсутність наукових праць, 
присвячених безпосередньо аналізу стану борошномельного виробництва млинів купців Яхненків і 
Симиренків. Та й в цілому питання розвитку борошномельної галузі України є одним із найменш 
вивчених у вітчизняній науці з-поміж різних галузей виробництва.

Радянська історія майже стерла із народної пам’яті той факт, що Симиренки і Яхненки у 
ХІХ ст. були однією із найзаможніших та найвпливовіших родин не лише України, а всієї Російської 
імперії. Їх роль в становленні українців, як нації важко переоцінити, адже лише кілька українських 
родів (Симиренки, Яхненки, Харитоненки та Терещенки) змогли із самих глибин піднятись до рівня 
впливових промисловців. Колишні кріпаки, не маючи значного капіталу, комерційного досвіду, 
а лише величезну підприємницьку енергію, природній розум, за кілька десятків років сколотили 
мільйонний статок. Інтуїтивно натрапили на таке виробництво, яке на той час було на підйомі. 
Це не завжди можна прорахувати. Часом треба прозріти, передбачити майбуття певної справи.

З історичних документів відомо, що рід Симиренків започаткував козак Степан Андрійович 
Симиренко. Він все життя чумакував, їздив в Крим по сіль, возив у Польщу рибу, поташ. Так і 
помер у дорозі під чумацькою мажею. Нащадки Степана Симиренка були закріпачені [7, с. 578]. 
За іншими даними, Степан Симиренко був кріпосним князя М. С. Воронцова у маєтку в м. Городище 
[4, ч. 1, с. 107]. У Степана Симиренка було буцімто 24 дітей. Про їх долю нічого невідомо, за 
винятком сина Федора. Батьку вдалося викупити із кріпацтва на волю лише сина Федора із всієї 
великої сім’ї. Згодом Федір переселився до м. Сміла, одружився на Анастасії Яхненко, і разом із 
братами дружини та тестем почав займатися підприємницькою діяльністю. Ще за одним джерелом, 
засновник роду Степан Андрійович Симиренко з дітьми Федором, Фомою і Авксенієм був 
кріпосним графині Олександри Браницької. Старший син Федір вирізнявся винятковою енергією, 
талантом і працьовитістю. Федір Симиренко, будучи кріпосним, орендував млини на р. Вільшанці 
між Городищем і Млієвом, вів торгівлю зерном і борошном. Млини приносили певний прибуток, і 
це дало можливість на зароблені кошти, уже в зрілому віці викупитися із неволі [1].

Рід Яхненків також мав кріпацьке походження, свій початок вів від Михайла Яхненка – 
ріпосного селянина графа Самойлова в маєтку в м. Сміла. Михайло Яхненко займався вичинкою 
і торгівлею шкірами і пошиттям чобіт, кожухів. Цим ремеслом він підзаробив грошей і зміг 
викупити із кріпосної неволі всю свою родину – трьох синів, Степана, Кіндрата, Терентія, та двох 
дочок, Євдокію і Анастасію. На викуп із неволі Михайло Яхненко витратив всі зароблені тяжкою 
працею кошти і, навіть, коралове намисто дружини.

Після викупу із кріпацтва обидві родини, Яхненків і Симиренків, стали вільними, але без 
коштів до існування.

 Розпочали майбутні комерсанти із оренди двох млинів-крупчаток графа Самойлова 
(колишнього пана Яхненків) у м. Смілі на р. Тясмин, пізніше – на р. Рось у м. Умані, вдало 
торгували борошном, зерном та сукном [4, ч. 1, с. 107; 7, с. 578]. Стартовим капіталом для оренди 
стали 600 крб. асигнаціями, які Яхненкам позичив знайомий родині «коробейник». 

Брати Яхненки, Степан, Кіндрат і Терентій, разом із батьком успішно вели торгівлю 
борошном, отриманим на орендованих млинах ще й спродували «мірчук» – десяту частину 
борошна перемелюваного клієнтами на млинах. Коли до них приєднався Федір Симиренко, після 
одруження на Анастасії Яхненко, їхня комерційна діяльність посилилася і в 20-их рр. XIX ст. 
родини спільно заснували багатопрофільну фірму під назвою Торговий дім «Брати Яхненки і 
Симиренко», де знайшли вдале застосування комерційний талант братів Яхненків та підприємницькі 
й організаторські здібності Федора Симиренка. Ф. Симиренко і С. Яхненко, як грамотні люди, вели 
діловодство і бухгалтерію. А Кіндрат і Терентій Яхненки, які читати і писати не уміли, займалися 
практичними справами, купівлею-продажем. Поступово з’явилися успіх і прибутки, що дало 
можливість відкрити магазини в Одесі, мали склади у Миколаєві та Севастополі.

Керувати фірмою братів Яхненко і Симиренко родина доручила Кіндрату Михайловичу 
Яхненко (1783–1868 рр.) [4, ч. 1, с. 106]. Кіндрат Михайлович Яхненко вирізнявся простотою, 
добротою і щедрістю, патріархальністю у спілкуванні із ріднею, службовцями і робітниками. 
Сучасники пригадували, що Кіндрата Михайловича Яхненка часто бачили як він походжав по 
млиновій греблі – простоволосого, просто вдягненого – спостерігав за правильною роботою 
млина і станом греблі. За легендами, плотина та отримала назву «Яхнова» або «Яхненкова» 
[4, ч. 1, с. 110]. З різних місць на Яхнову греблю сходилися селяни в голодний 1830 р., коли 
сильна посуха охопила Київську губернію. Упродовж трьох місяців щоранку біля млинів 
фірми братів Яхненків і Симиренка вишиковувалися довгі черги обездолених, голодних селян і 
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безкоштовно отримували борошно та крупи на прожиття. Загалом коштом фірми харчувалося 10 
тисяч чоловік [4, ч. 1, с. 112]. 

У період кримської компанії фірма надавала продовольчу підтримку армії (борошно, крупи, 
м’ясо) на суму 10 тис. крб. Усі хто не звертався б по допомогу до Яхненків чи Симиренків – 
отримували її [4, ч. 1, с. 105].

Фірма братів Яхненко і Симиренко надала щедру фінансову і матеріальну (продовольчу) 
допомогу російській армії в період російсько-англійської війни 1854–1856 рр., постачаючи до 
військових госпіталів і солдатам хліб, борошно, крупи, інший провіант, а також пожертвувши армії 
1000 крб. сріблом. 

Якось граф Бобринський запитав Кіндрата Михайловича Яхненка, що він буде 
робити, якщо обанкрутиться. Той відповів: «Буду чоботи шити, як шив раніше, та шкури 
м’ять; у мене ще на горищі лежить мішок з копилами, можна і зараз чоботи шити. А що ви 
будете робити, Ваша Світлість, як не дай Боже збанкрутуєте? Вам може бути горе, а я з голоду 
не помру» [4, ч. 2, с. 258].

Під час відвідин Києва імператором Миколою І, генерал-губернатор Бібіков представив 
Кіндрата Михайловича Яхненка царю. В цей час Кіндрат Михайлович вже навчився більш-менш 
підписуючись під паперами вказувати своє ім’я та прізвище. Простий трудівник, без освіти, 
досягший успіху природнім умом викликав захоплення імператора та всіх, хто його знав. Такі ж 
були і інші члени родини [4, ч. 3, с. 367].

Багатьом не вірилося, що звичайні люди, лише завдяки своїй невтомній праці та 
підприємливості, стали такими заможними. Тому у Городищі на ярмарках переповідали легенду, 
що колись Кіндрат Яхненко зустрівся із старим дідом, який поділився таємницею, що в одному 
з городищенських млинових ставків на дні лежить човен, наповнений золотом і покинутий 
гайдамаками. Буцім тоді Яхненко взяв в оренду млин із ставком, спустив воду і знайшов скарб, 
який дозволив так розвернутися. 

Згодом, зібравши за рахунок оренди млинів, обробки шкіри та торгівлі різноманітними 
товарами чималий капітал, за ідеєю старшого сина Федора Симиренка і Анастасії Яхненко – 
Платона – вирішили зайнятися прибутковим цукроварінням. Закінчивши політехнічний інститут 
у Парижі, Платон Фе́дорович Симире́нко (1821–1863 рр.) з 1843 р. став технічним керівником 
родинної фірми, головним генератором і впровадником планів ТД «Брати Яхненки і Симиренко». 

Працювала вся велика родина Яхненків і Симиренків разом. Накази старшого члена 
родини виконувалися беззаперечно. Відносини між членами родини, приказчиками, робітниками 
були дружні, родинні, патріархального характеру. Яхненки і Симиренки трималися скромно, 
самодостатньо, без зверхності над підлеглими, ніколи не забували про своє просте походження.

На першому місці в цій родині була релігійність. Молитвою починали і 
закінчували роботу. В неділю не працювали, вся родина, робітники йшли разом до церкви, разом 
відвідували монастирі.

На своїх підприємстах Яхненки з Симиренками використовували лише вільнонайману 
робочу силу, не скупилися в оплаті, в наслідок чого робітники служили до самої смерті. Персонал 
обожнював своїх керівників бо знав, що вони одного походження. Турбота і піклування хазяїв 
про добробут робітників і службовців на підприємствах були безмірні: упорядковані казармами, 
паровими лазнями, лікарнями, аптеками, бібліотеками, недільними школами, професійними 
училищами і т. п. 

Між адміністрацією фірми і робітниками царювала атмосфера доброзичливості, довіри і 
взаємодопомоги. Керівники, які вийшли з кріпаків, завжди уважно відносилися до своїх підлеглих, 
і на роботі, і в побуті спілкувалися на рідній українській мові. На підприємствах фірми нею велося 
все діловодство.

Як і раніше брати Яхненки й Симиренко продовжували займатися розпочатами справами: 
торгівля великою рогатою худобою, лісом, шкіряним промислом (продаж взуття, кожухів), 
борошномельним виробництвом, торгівлею зерном, борошном, крупами. 

Після смерті графа Самойлова м. Сміла перейшло його родичам, графам Бобринським 
(Олексій Бобринський). Сім’я Яхненків і Симиренків з графами Бобринськими також була в 
дружніх відносинах як і з покійним графом Самойловим і продовжували орендувати у них млини. 
«Дружні відносини поміщиків м. Сміла з родиною Яхненків, а головне – енергійна діяльність 
всіх членів родини, як наслідок вели до щорічного розширення торгівлі крупчатим борошном і 
збільшення добробуту родини. Завдяки чесному відношенню до справи, досвідченності, діловитості, 
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Яхенки і Симиренки у 20-их роках збили капітал в 6-7 тисяч асигнаціями, і, за тогочасними 
мірками, вважалися людьми заможними» [4, ч. 1, с. 111]. 

Із розвитком торгових оборудок слава про підприємливість, діловитість і чесність братів 
Яхненко і Симиренко поширилася по Київській губернії та за її межами. Із м. Єлець Уманського 
повіту Київської губернії до братів приїхав спеціаліст із будівництва млинів-крупчаток і 
налагодження виробництва високоякісного крупчатого борошна (тобто очищенного від домішок, 
просіяного) Михайло Петрович Лашин. Він запропонував спільно взяти в оренду водяні млини в 
Уманському повіті. Угоду компаньйони уклали на таких умовах: капітал і кредит братів Яхненко і 
Симиренко, знання і організація виробництва Лашина, прибутки навпіл. 

Спершу напарники орендували терміном 10 років водяний млин у м. Умань. Михайло 
Петрович Лашин дійсно виявився знавцем справи, наладив виробництво високоякісного борошна, 
організував справу раціонально, по-комерційному. Родина Яхненків-Семиренків користувалася 
довірою у місцевих поміщиків, завдяки цьому малий широкий довгостроковий кредит на придбання 
у них зерна. В осінній час брати закуповували запаси зерна для операцій на цілий рік. 

По мірі переробки зерна на борошно, збували його на місці та за кордон. Вже до 1830 р. 
фірма нараховувала безліч хлібних магазинів і складів по усій Україні для продажу борошна. 
Тільки в Одесі було відкрито 6 магазинів славетного Торгового дому. В одеських борошняних 
лавках реалізовував борошно молодший брат Яхненків Терентій. У Миколаєві займався продажем 
борошна зять Степана Яхненка – Шевченко. В Севастополі керував збутом борошна надійний 
приказчик. Операції із продажу борошна проходили цілком успішно, прибутки Яхненки з 
Симиренками отримували надвеликі, в основному на різниці між закупівельною ціною зерна і 
реалізацією готового борошна. Наприклад, четверть пшениці в уманському та суміжних повітах 
купувалася восени по 10 крб. асигнаціями, а то і дешевше, а весною в Одесі, внаслідок посиленного 
іноземного попиту, продавалася по 30, 35, 40 крб. асигнаціями [4, ч. 1, с. 113]. 

Зрозуміло, при таких значних прибутках капітал братів Яхненків та Симиренків, також 
їхнього компанйона М. П. Лашина значно зріс. По завершенню десятирічного орендного утримання 
уманських млинів, комерсанти вже володіли капіталом понад 1 млн. крб. асигнаціями чистого 
прибутку. Тепер компаньйони могли вести справи кожен самостійно. Вони розійшлися, розділившись 
по 500 тис. крб. асигнаціями, дружньо, як і сходилися. М. П. Лашин продовжив орендувати 
уманські млини, пізніше переселився до Одеси, на початку 1880 р. помер, залишивши мільйонні 
статки. Яхненки і Симиренки за порадою свого племінника Платона Федоровича Симиренка 
параллельно із утриманням борошномельних млинів зайнялися цукрово-рафінадною промисловістю: 
в 1843 р. фірма братів Яхненко і Симиренко облаштувала перший в Російській імперії паровий 
цукрово-рафінадний завод у м. Ташлик (в Росії на той час парових цукрових заводів ще не було). 
Відомо, що в організацію нового цукрового виробництва фірма вклала 600 тис. крб. асигрнаціями 
(або 170 тис. крб. сріблом), зароблених на борошномельному виробницві [4, ч. 2, с. 255].

Авторитет фірми зростав із року в рік. Родинна фірма набирала обертів, це був справжній 
холдинг з розгалуженою мережею промислових і торгових підприємств по всій імперії. 

У сер. ХІХ ст. Торговий дім «Брати Яхненки і Симиренко» активізував діяльність у 
столиці – м. Києві. 

У 1846 р., Яхненки-Семиренки подали київському губернатору І. Фундуклею клопотання 
на отримання дозволу спорудили цукровий завод в Києві на р. Сирці в Куренівському кварталі і 
продаж 2 десятин міської землі під будівництво. Але, міська дума на продаж землі не наважилась, 
мотивуючи свою відмову тим, що на цій землі колись існували «чернечий» (монаший) млин 
з греблею і ставком, які приносили казні прибутку 120 крб. асигнаціями щороку, і міська влада 
планує почистити ставок, відбудувати млин для відновлення міських прибутків. Засмучені відмовою 
Яхненки та Симиренки переключилися на інші види підприємницької діяльності [4, ч. 2, с. 262].

У 1848 р. купці Яхненко і Семиренко наполегливо домагалися права оренди на недіючий 
куренівський млин із ставком, що звався «Барським» (назва походить від прізвища колишнього 
орендаря цього закладу). За право оренди вони пропонували виплатити місту по 3 1/2 коп. за 1 кв. 
сажень землі, на якій розташовувалися млин і ставок (всього 5900 кв. сажень), викупити стару 
деревину, що залишилася від старого млина за 150 крб. сріблом, побудувати за власні кошти новий 
млин і, крім цього, ще сплачувати встановлену міським правлінням орендну плату [10, арк. 4]. 

Під Києвом, у м. Вишгороді, купці розпочали спорудження цегельного заводу та з ініціювали 
будівництво пароплавів на Дніпрі – спустили перші на Дніпрі металеві пароплави «Українець» 
і «Ярослав Мудрий», спроектовані і побудовані у власній майстерні, які транспортували до 
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чорноморських портів різні товари: цукровий буряк, цукор, будівельний камінь, а також зерно, 
борошно, крупи [4, ч. 2, с. 262].

У цей час фірма братів Яхненко і Симиренко розпочала будівництво першого в Російській 
імперії спеціалізованого машинобудівного заводу за останніми досягненями науки і техніки, 
оскільки зіткнулися із проблемою нестачі машин та механіків для їх обслуговування на власному 
виробництві. Підприємство мало забезпечити вчасний ремонт модерного іноземного устаткування 
для цукрового виробництва і виготовляти необхідні деталі для підприємств різних галузей, у 
тому числі, великих промислових борошномельних млинів. Машинно-будівний завод окрім того, 
що випускав необхідні в той час машини і механізми, підготував велику кількість технічного 
персоналу, який отримав значний практичний досвід. Запрошені із Франції та інших європейських 
країн спеціалісти поступили на службу при різних фабриках і заводах, і сприяли розвитку 
машинобудівної, цукрової, борошномельної та інших галузей промисловості, допоки не були 
замінені місцевими майстрами. 

Колишнім кріпакам, а згодом — купцям першої гільдії Терентію, Кіндрату й Степану 
Яхненкам і Федору Симиренку, котрі завдячуючи власним здібностям і підприємницькому 
хисту стали одними з найбагатших людей України у складі тодішньої Російської імперії, 
в 1832 р. імператорським указом засновникам фірми було присвоєно звання потомствених 
купців 1-ї гільдії й звання спадкових почесних громадян міста, що урівнювало їх з родовими 
дворянами. У 1832 р. керівник фірми Федір Симиренко отримав звання «Потомственный почетный 
гражданин империи». Це було фантастично – колишній кріпак, українець, отримав звання, 
яким у імперії нагороджувались одиниці. Цей випадок був яскравим свідченням ролі фірми 
Яхненко-Симиренко в розвитку економіки Російської імперії. Достатньо зазначити, що в 20-
30 рр. ХІХ ст. фірма українських підприємців займала провідне місце в імперії по експорту зерна 
і борошна у Європу.

Засновники фірми ТД «Брати Яхненки і Симиренко» відзначалися активною благодійницькою 
і меценатською діяльністю: виділяли величезні кошти на підтримку селян, підтримували багатьох 
діячів культури, мистецтва, науки, допомагали українським культурним установам.

Аналіз благодійницької діяльності фірми не є предметом цього дослідження, та все 
ж одна доброчинна справа викликає інтерес з огляду на відношення її до Т. Г. Шевченка 
та до Переяслава.

Повернувшись із заслання, Тарас Григорович навесні 1859 р. здійснив свою заповітну 
мрію – відвідати рідні місця. Наприкінці травня він виїхав з Петербурга і після тривалої подорожі 
дістався до Переяслава. Шевченко гостював у Переяславі 13 червня 1859 р. Від свого приятеля 
А. Козачковського він записав тут кілька своїх власних (забутих ним за час заслання) творів. 
Відпочивши з дороги у свого давнього приятеля А. Й. Козачковського, він Дніпром вирушив у 
Прохорівку, на Михайлову Гору до М. О. Максимовича. Прогостювавши там кілька днів, поет так 
само по Дніпру поплив до Городища, на цукровий завод Яхненка і Симиренка. 

У період перебування Т. Шевченко на городищенських заводах Платон Федорович 
Симиренко, дізнавшись про складності поета з виданням «Кобзаря», запропонував фінансову 
допомогу, виділив поету безвідсотковий кредит у розмірі 1000 крб. і потім сам викупив весь наклад 
і безкоштовно поширив книги між робітниками і селянами Київської губернії.

Платон Федорович Симиренко, роблячи пожертви, намагався залишатися невідомим. 
За домовленістю між Тарасом Григоровичем і Платоном Симиренком ім’я благодійника не повинно 
було згадуватися в книжці. Тому, коли Платон Федорович прочитав на титульній сторінці «Кобзаря» 
(1860 р.) «Коштом Платона Симиренка», то благодійник дуже розсердився, бо було порушено дане 
слово. Це підтверджується також пізнішим свідченням його онуки: «Платон Федорович був дуже 
незадоволений з цього напису і в одному з листів висловлював своє обурення, кажучи, що нікому 
не може бути ніякого діла до того, як він витрачає свої гроші» [8, с. 129].

У 60-х рр. ХІХ ст. на фірму посипалися нещастя – померли у 1863 р. Кіндрат Яхненко і 
Платон Симиренко, а через чотири роки – Федір Симиренко, Степан і Терентій Яхненки. Справи 
торгового дому занепали, і до 80-х рр. цього ж століття фірма була ліквідована, майно розпродано 
і сплачено борги, мільйона справа загинула назавжди.

Таким чином, можна стверджувати, що одним із важливих видів діяльності відомої торгово-
промислової фірми Торговий дім «Брати Яхненки і Симиренко» було борошномельне виробництво, 
а також торгівля зерном, борошном та крупами. Зернові продукти збували на місці та за кордон. 
ТД «Брати Яхненки і Симиренко» нараховував безліч хлібних магазинів і складів по усій 



157

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

території України для продажу борошна і круп. Щодо зарубіжної торгівлі, то в 20-30 рр. ХІХ ст. 
фірма українських підприємців займала провідне місце в Російській імперії по експорту зерна і 
борошна у Європу.

Значною мірою у становленні і процвітанні родини Яхненки-Симиренко прислужилася 
оренда борошномельних млинів на ранньому етапі діяльності. Завдяки природній комерційній 
кмітливості і підприємницькому хисту нащадки козацького роду зуміли, ще будучи кріпаками, 
нагромадити первинний капітал і не тільки викупити себе із неволі, а й започаткувати власну 
справу, успіхами власної праці з кріпаків дорівнятися до найбагатших підприємців Європи.

У роки аграрної кризи (кінець 30-х – поч. 40-х рр. XIX ст.) ТД «Брати Яхненки і 
Симиренко» диверсифікував свій бізнес: продавати борошно стало невигідно, і фірма почала 
торгувати цукром. 

Можна без перебільшення стверджувати, що багаторічна діяльність відомої фірми в 
борошномельній галузі і торгівлі зерновими продуктами створила передумови для розвитку 
промислового борошномельного виробництва в Україні, підготувала велику кількість технічного 
персоналу, який отримав значний практичний досвід на підприємствах Торгового дому «Брати 
Яхненки і Симиренко».
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У статті на основі польових матеріалів та фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» висвітлено осередки 
побутування монастирських рушників з мотивом «Дерево життя» на території Середньої Наддніпрянщини 
Х1Х–ХХ ст. та проаналізовано вплив його на розвиток українського декоративного-ужиткового мистецтва. 

Ключові слова: заповідник, колекція, рушники, монастирські, орнаментика.

Українські рушники – це відбиття культурної памʼяті народу, в їх узорах збереглися прадавні 
магічні знаки, образи «дерева життя», «берегині», символіка червоного кольору, які знайшли 
подальше своєрідне переосмислення і оновлення. 

У фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» зібрання українських народних рушників налічує 
3369 предметів. Особливо цікаві для дослідження давні монастирські рушники.

Цю назву вони отримали тому, що виготовляли їх у майстернях при монастирях. У ХІХ ст. 
вишивали такі рушники і черниці-відхідниці на замовлення світських людей, мандруючи селами 
центральної України. Кошти від продажу таких рушників йшли на монастирські потреби. 

Монастирські рушники – це унікальні твори народного мистецтва. В їхніх композиціях 
переважають геометризовані рослинні орнаменти – «Дерева життя». Власниці вишивок називали ці 
мотиви Райськими, Святими деревами. Справді, черниці й не могли вишивати якісь інші варіанти 
Святого дерева. Звідси – поширення узору в сільському мистецькому середовищі Середньої 
Наддніпрянщини.

У Афанасьєва є апокрифічний опис Райського дерева за розписом ХVII ст.: «А посреди Раю 
древо животное, еже есть божество, приближается верх того древа до небес. Древо то злато видно 
в огненной красоте, оно покрывает ветвями весь Рай, имеет же литья от всех дерев и плоды тоже. 
Исходит от него сладкое благоухание, а от корня его текут млеком и медом 12 источников» [1].

У фондах Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» зберігається 
двадцять п’ять монастирських рушників. Датуються вони початком ХIХ – початком XX ст. Їхня 
географія охоплює Золотоніський, Чигиринський, Чорнобаївський райони Черкаської області за 
сучасним адміністративним поділом.

У зібранні «Монастирські рушники» переважають рушники, вишиті черницями з 
Красногірського Богословського Преображенського монастиря. Монастир був заснований у 1789 р. 
на місці колишнього чоловічого монастиря, що існував з XVII ст. У Красногірському монастирі 
здавна велика увага приділялася гаптуванню та вишивці. При монастирі було засновано школу, 
а пізніше майстерні по виготовленню іконописів та золотого шитва. Подібні навчальні заклади 
в Україні діяли в Ладинському Покровському, Ніжинському Введенському, Києво-Флорівському 
монастирях [6]. 

Розділ «Монастирські рушники» почав формуватися в межах колекції Заповідника 
з 1968 року, завдяки випадковій знахідці. Це був рушник знайдений в селі Богодухівка 
Чорнобаївського району Черкаської області. Етнографічними експедиціями Заповідника проводилося 
обстеження території Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини, Слобожанщини. Перед науковими 
співробітниками, які працювали в експедиціях, ставилося завдання: визначення ареалу побутування 
монастирських рушників та їх збір. 

У процесі комплектування зібрання «Монастирські рушники» можна виділити кілька етапів:
 – перше надходження до Заповідника датується початком 1968 р. – це три рушники 

(інв. №№ Т-806, Т-807, Т-808) кінця ХІХ ст. з Красногірського Богословського Преображенського 
монастиря (м. Золотоноша). Вони були виконані на замовлення жительки села Чорнобай 
Чорнобаївського району Черкаської області – Шевченко Марфи Свиридівни для посагу;

 – друге надходження датується кінцем 1968 року. Це – чотири рушники (інв. №№ Т-818, 
Т-819, Т-820, Т-821) кінця ХІХ ст. Передані вони громадою Богодухівської церкви (с. Богодухівка 
Чорнобаївського району Черкаської області);
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 – третє надходження – 1969 р. Два рушника (інв. №№ Т-913, Т-1023) кінця ХIХ ст., 
вишитий черницями Красногірського Богословського Преображенського монастиря на замовлення 
жителів сіл Золотоніщини;

 – четверте надходження – перша половина 1970 року. Три рушники (інв. №№ Т-1186, 
Т-1187, Т-1188) кінця ХIХ ст., роботи черниць Красногірського Богословського Преображенського 
монастиря. Вишивали на замовлення жителів села Лукашівка Золотоніського району Черкаської 
області;

 – п’яте надходження – жовтень-грудень 1970 р. та квітень 1971 р. Три рушники (інв. 
№ Т-1199, Т-1226, Т-1646) початку ХIХ–ХХ ст. Два з них (інв. №№ Т-1199, Т-1226) – вишивали 
черниці на замовлення селян Чорнобаївщини. Один (інв. № Т-1646) початку ХIХ ст. – вишитий 
сухозліткою черницями для Успенської соборної церкви в місті Золотоноша;

 – шосте надходження – найбільше. У 1972 р. було здійснено етнографічну наукову 
експедицію на Золотоніщину. В селі Слющина Слобода знайдено сім рушників (інв. № Т-2000, 
Т-2001, Т-2002, Т-2003, Т-1997, Т-1998, Т-1999) кінця ХIХ – початку ХХ ст. Вишивали черниці 
Красногірського Богодухівського Преображенського монастиря на замовлення різних родин села;

 – сьоме надходження у 1978 р. – один рушник (інв. № Т-3330) вишитий у 80-х рр. 
ХIХ ст. Куплений у черниць Краногірського монастиря Канівець Мотрею, жителькою села Лецьки 
Переяслав-Хмельницького району Київської області [9];

 – восьме надходження – 1979 р. два рушники (інв. № Т-4598, Т-4601) початок ХХ ст. 
Вишивала ці рушники черниця Мотайленко Ярина на замовлення селян. Один (інв. № Т-4601) із 
них придбала Коркацинко Г.С., жителька с. Красносілля (колишня назва – Мордва) Чигиринського 
району Черкаської області [9].

Черниці вишивали рушники не тільки для потреб монастирів та окремих церковних громад, 
а й на замовлення селян і на продаж. Черниці масово продавали свою продукцію на базарах та 
ярмарках, ходили по селах, пропонуючи вироби селянам. Були випадки, коли черниці залишалися 
на постій у селян на кілька місяців, а то й на півроку, виготовляючи рушники з полотна та ниток 
замовника. Селяни розраховувалися з черницями продуктами або виробами сільських ремісників, 
рідше грішми.

Монастирські рушники найдавніші і найцікавіші в мистецькому плані. Їх вишивали:
 – давнім полтавським рушниковим швом (20);
 – тамбурним швом (4 одиниці). Рушники, вишиті тамбурним швом для «чернечих» – 

нетипові, зустрічаються рідко;
 – сухозліткою, гладдю (1 предмет). Це давня техніка. Рушник датується початком ХIХ ст. 

Такі рушники не були поширені в сільському середовищі. Їх в основному використовували в 
церковному побуті або ж вишивали для заможних родин. Для простих селян вони були дорогими 
та непрактичними.

Гама кольорів у монастирських рушниках – з переважанням червоного кольору, інколи – з 
вкрапленням світло-синього, блакитного (ранні рушники) або чорного (пізні). В композиціях цих 
рушників відбилися народні традиції, тоді як в орнаментах спостерігаємо більше привнесень із 
церковної вишивки.

В просторовій композиції всіх монастирських рушників простежується умовно 
триподільність (низ, центр, верх). У кожному рушникові при заповненні площини виділяється 
боковий простір, але при цьому акцент робиться на центр композиції. Площину поля рушників 
(Інв. №№ Т-2000, Т-2001, Т-2002, Т-2003, Т-1998, Т-1997) займає майже суцільна композиція, що є 
типовим для монастирського шитва.

Основним орнаментальним компонентом композиції у більшості рушників (24 з 25) є 
«дерево», що займає центральний простір. Це так зване «Дерево життя», «Світове дерево», 
«Святе дерево».

Кожен з дослідників трактує «Світове дерево» по-різному. М. Селівачов у мотиві дерева 
життя вбачає людей Всесвіту з його кількома рівнями. А на галузках цих дерев, пише Селівачов, 
присутні птахи-віщуни незнаного, що єднають видимі й невидимі світи. Він стверджує, що дерево 
життя повʼязується з жіночим сакральним зображенням, яке в міфології багатьох етносів уособлює 
прародительку богів і народів, ласкаву покровительку і захисницю всього сущого [5].

Іван Гончар, описуючи цей мотив, зазначає, що це – образні стилізовані казкові квіти у 
вигляді вазончика – дерева життя, на якому можна розпізнати рослинність України, оспівану та 
щедро опоетизовану в усній народній творчості. Тут можна побачити соняшник і калину, китяги 



160

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

винограду і рожу, тюльпан і гвоздику, барвінок і дубові листочки, жолуді і суниці, вишні і 
вербове листя [2].

Р. Захарчук-Чугай, аналізуючи мотив дерева життя, виділяє його варіанти:
 – звеличений узор, що заповнює майже всю площину кінців рушника;
 – невеликий центр, обрамлений широкою каймою, а якій зображено ламану хвилясту 

лінію з укрупненими листоподібними мотивами.
Автор відзначила, що зображаючи дерево життя в різноманітному трактуванні, майстрині 

зуміли відобразити в ньому своє розуміння зростання дерева з міцної основи землі, виділити 
сильний стовбур і пишну крону, що сягає піднебесся. Вона відзначила також, що різновидність 
композиції дерева життя на рушниках створюють казкові птахи, які оберігають його. Вони 
переважно розміщені обабіч центрального стовбура над кроною дерев. Їм видно все земне і відкриті 
небесні простори. В усіх композиціях птахи трактовані узагальнено, так що важко відгадати їхні 
реальні форми [3].

На монастирських рушниках із музейного зібрання дерево життя у суто фітоморфному 
вигляді зустрічається рідко. Здебільшого це трансформація двох мотивів – антропоморфної 
постаті і «Світового дерева». Тільки в пізніх зразках бачимо натуралістичний мотив дерева. 
На давніх чернечих рушниках центральний орнамент чітко тяжіє до обрисів антропоморфної 
постаті (Інв. №№ Т-1997, Т-806). В орнаменті чотирьох рушників (Інв. №№ Т-807, Т-808, Т-819) – 
від антропоморфної постаті залишаються окремі деталі – це руки-гілки, що лише абрисами та 
розташуванням нагадують жіночу постать [6].

М. Селівачов пише, що «гілка» має особливу фольклорну семантику – мале, дрібне, тонке в 
народі ототожнюється з молодим, красивим і делікатним: «тонка та висока, та листом широка, без 
вітроньку має, без сонечка сяє» [5].

Основою «дерева» на монастирських рушниках служить чітко, до натуралізму виражена 
квітка, вазон або ж їхня стилізація. В рушниках з нашої колекції можна виділити кілька варіантів 
вазона:

 – стилізація антропоморфної постаті від найпростішої ідеограми до ускладненої певними 
деталями (живіт, ручки, ніжки, голівка);

 – «чаша» – різних форм, стилізована подекуди до рослинних форм (трилисник, листок).
Крім цього, у верхній частині композиційного простору присутні мотив антропоморфної 

постаті. У рушниках (Інв. №№ Т-4601, Т-2001. Т-2002, Т-819, Т-1187, Т-4598, Т-3330) (рис. 2) ми 
зустрічаємо такий орнаментальний прийом. Зазвичай це антропоморфна постать, стилізована до 
рослинних форм. Один з її варіантів – стилізація кущика-деревця у «вазоні»-«чаші». У рушнику 
(інв. № Т-2002) мотив деревця-постаті підсилюється ще одним схематичним зображенням 
«Світового дерева». В інших рушниках деревце розміщене у верхній частині композиції, має вигляд 
кущика і тяжіє до більш фітоморфної форми [7].

Верхівки дерева-життя квітка, має різні орнаментальні форми:
 – вітка в розрізі (елемент суто народний);
 – кругла «квітка-розета», яку також можна віднести до народних орнаментів;
 – «тюльпан», що сприймається як суто християнський символ, запозичений із 

барочних мотивів. 
Низ композиції (нижній просторовий вимір) та боковий простір в усіх рушниках традиційно 

заповнений звивистою гілкою (народна назва «вюнчик»).
Верхня частина композиційного простору у чотирьох рушниках (інв. № Т-808, Т-807, 

Т-806, Т-818) містить геометризоване зображення квітки, що може сприйматися як багатораменний 
хрест. В орнаментах трьох рушників (інв. № Т-807, Т-806, Т-818) вказана орнаментальна деталь 
спускається з верхньої частини поля до низу, в боковий та нижній просторовий вимір [7].

Загальноприйняте трактування багатораменного хреста, як солярного знаку, вказує на 
верхню частину композиційного простору, як на небесну сферу. В той же час рух багатораменного 
хреста вниз по вертикалі символізує хід світила в часовому вимірі.

Традиційним мотивом, що зустрічається в орнаментах дванадцяти рушників з колекції, 
є орнітоморфні зображення. Птах присутній в усіх просторових вимірах композиції, зазвичай 
на вершині дерева та внизу біля основи стебла; рідше – у площині стовбура. Незалежно від 
призначення вишивки(світського чи культового), образ птаха є певним символом, який трактується 
по різному. Черниці пояснювали, що вишивали на рушниках голуба, і то був образ Святого Духа. 
Віруючі впевнені, що саме такий орнамент відповідає церковному призначенню [10].
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В орнаментиці чернечих рушників привнесень із церковного шитва не так уже й багато. 
Це суто барочні елементи: мотив виноградної лози, перехрещених гілок, тюльпан,акантовий лист, 
рослинний мотив трилисника, елемент, що тяжіє до форми граната і бант-квітка.

У композиції більшої частини рушників зібрання (14 із 25) основним елементом є мотив 
виноградної лози, що переважно утворює суцільно заповнене поле. І тільки у кількох із них 
виноградне гроно вписане в композицію як окрема деталь. Це – дерево християнської церкви: 
«Я істинна виноградна лоза, а Отець Мій виноградар. Усяку гілку в Мені яка плоду не приносить, 
Він відсікає… Хто не буде в Мені, той буде відкинутий геть як гілка, і засохне» [4].

Поле візерунка утворене «перехрещеними гілками, заповнене деталями рослинного 
орнаменту, традиційного до народних рушників.

У композиційному мотиві «дерева» на двох рушниках чітко виділений «картуш», утворений 
гілками (Інв. № Т-1187, Т-1997) (рис. 3) [7].

Ці суто традиційні елементи церковного шитва в рушниковій вишивці стилізовані до форм 
народного орнаменту. Незважаючи на те, що майстрині вишивали так звані монастирські рушники 
згідно з канонами церковного шитва, їхні роботи за змістом і формою залишаються глибоко 
народними. Цьому сприяли два основні фактори: 

 – вироби мали відповідати естетичним смакам та потребам замовника;
 – самі вишивальниці-черниці були переважно вихідцями з народного середовища.
Тому композиційна схема, головний орнаментальний мотив, основні деталі візерунків 

монастирських рушників нічим не відрізняють їх від рушників народних. Незначні привнесення 
барочних мотивів в орнаментах ніяк не можуть бути ознакою оригінальності чернечих виробів у 
загалі народного рушника. Адже привнесені деталі в такому рушнику не зберігають чистою форми, 
утилізуючись до традиційних.

Крім того, сільські вишивальниці запозичали з орнаментів церковного шитва мотиви, що 
відповідали їхнім уявленням про красу та моду.
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Рис. 1. Рушник монастирський. 

«Дерево життя». Рушникові шви. 
Заполоч. с. Помоклі Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 

Початок ХХ ст.

Рис. 2. (Т-4598) Рушник 
монастирський. «Дерево життя». 

Рушникові шви. Заполоч. 
Вишивали черниці с. Красносілля, 
Чигиринський р-н, Черкаська обл. 

Кінець ХІХ ст.

Рис. 3. (Т-1997) Рушник 
монастирський. «Дерево життя». 

Рушникові шви. Заполоч. 
Вишивали черниці Красногірського 

монастиря, Черкаська обл. 
Початок ХХ ст.

УДК 069(477.41):929 Сікорський
Світлана Зубер, Світлана Захарченко

(Переяслав-Хмельницький)

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ СІКОРСЬКИЙ І СКАНСЕН: 
ВНЕСОК У СТВОРЕННЯ

У статті висвітлено віхи біографії визначного музейника М.І. Сікорського, акцентується увага на 
його вкладі у створення музею-скансену у Переяславі-Хмельницькому.

Ключові слова: музей, скансен, М.І. Сікорський, експозиція.

Земля, що має глибоке історичне коріння й несе в собі потужне духовне начало, з часом 
породжує особистість, яка підносить і прославляє її.

Такою непересічною особистістю для Переяславщини став Михайло Іванович Сікорський – 
Герой України, Заслужений працівник культури, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, 
лауреат Республіканської премії ім. Д. Яворницького, лауреат Республіканської премії 
ім. В. Вернадського, видатний діяч музейної справи. 

М. І. Сікорський, хоч і був за місцем народження некорінним переяславцем, полюбив цю 
землю, зацікавився її древньою історією, став охоронцем її безцінних скарбів. В останні роки 
життя Почесний генеральний директор НІЕЗ «Переяслав», Михайло Іванович більшу половину 
свого життя присвятив збереженню і популяризації пам’яток історичної та культурної спадщини 
українського народу. За період плідної праці на посаді директора, а потім генерального директора 
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музей з провінційного історико-краєзнавчого перетворився спочатку в Переяслав-Хмельницький 
державний історико-культурний заповідник, а нині у Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав», до складу якого входить 24 музеї. Серед них Археологічний музей, Музей 
одягу, Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного, Меморіальний музей Г. С. Сковороди, 
Музей кобзарства, Музей трипільської культури, Музей архітектури давньоруського Переяслава, 
Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка, Музей козацької слави…, Музей-діорама «Битва за Дніпро в 
1943 р…» та перший в Україні Музей-скансен з його 13-ма тематичними музеями.

Народився Михайло Іванович 13 жовтня 1923 р. у м. Чигирині, що на Черкащині, в сім’ї 
робітників. Рано залишився сиротою: батько помер у 1930 р., а мати в страшному для України 
1933 р. З 1933 по 1939 рр. разом із братами та сестрою виховувався у місцевому дитячому будинку. 
Закінчив вісім класів Чигиринської середньої школи № 1. У 1939 р. вступив до Запорізького 
авіаційного технікуму ім. К. Ворошилова, який закінчив у 1943 р. у м. Омську. Після закінчення 
технікуму був залишений за місцем навчання на посаді інструктора. 

У 1946 р. Михайло Сікорський стає студентом історичного факультету Київського державного 
університету ім. Тараса Шевченка, який закінчив у 1951 р. Рятуючись від скрути в період навчання, 
йому доводилось ночами заробляти на життя, працюючи в університетській кочегарці. 

По завершенні університетських студій, Сікорського направляють директором Переяслав-
Хмельницького історико-краєзнавчого музею. Початок професійної діяльності був схожий на 
детективний роман. Із спогадів заступника директора з наукової роботи В. П. Мельник: «Отримавши 
призначення, приїхавши до міста та прийшовши до музею він дізнається, що директор у музеї є 
і що новопризначеному тут нічого робити. Михайло Іванович був змушений продати пам’ятний 
годинник, щоб мати гроші на дорогу до Києва. В обласному комітеті КПУ, почувши його розповідь 
про прийом у Переяславі, розгнівались на місцевих чиновників і наказали повертатись назад. 
Михайло Іванович згадує про цю подію з гіркотою, їхати назад не хотілося, настрою не було, 
грошей теж, але жити треба. М. І. Сікорський повернувся в Переяслав, щоб повернути славу 
древньому, забутому місту» [8, с. 15].

На той час музей займав три кімнати, в яких демонструвались вирізки з газет, фотографії 
[7, с. 29]. Починається кропітка праця по створенню експозиції історичного музею і вже у 1952 р. 
заклад займає 12 залів. 

Завдяки пошуковій роботі та дослідженням наукових співробітників, з кожним роком 
кількість експонатів зростала, що дало можливість розширити структуру історичного музею. 
Тож спершу в 1959 р. було створено відділ етнографії, що розмістився у пам’ятці архітектури 
середини ХVІІ ст. Михайлівській церкві [10, с. 311]. Тут були представлені знаряддя праці, пристрої, 
готові вироби сільських ремісників, на подвір’ї встановлено вітряк, комору, сільськогосподарський 
реманент. У трапезній було відтворено типовий інтер’єр сільської хати ХІХ ст. У 1960 р. 
започатковується відділ археології [10, с. 311]. Будучи за фахом археологом, М. Сікорський уважно 
слідкував за новітніми археологічними дослідженнями, співпрацював з Інститутом археології 
АН УРСР, підтримував ділові та дружні зв’язки з вченими-археологами. Особисто брав участь у 
розкопках, перевезенні та встановленні археологічних об’єктів.

Та все ж головною подією, фактично справою всього життя для М. І. Сікорського виявилося 
створення у 1964 р. першого в Україні Музею народної архітектури та побуту. 

Питання про створення музеїв народної архітектури під відкритим небом на Україні 
набуло особливої актуальності в 50-60-их рр. минулого століття. Вчені М. П. Цапенко та 
Г. Н. Логвин у 1956 р. виступили з пропозицією організувати перший музей такого типу в Києві 
на території Видубицького монастиря або Голосіївського лісового масиву [6, с. 121]. Їхню ідею 
підтримали президент Академії архітектури В. Г. Заболотний та інші відомі діячі науки і культури. 
Так, зокрема, на обговорення широкої громадськості це питання винесла відома письменниця 
Ванда Василевська. Вона писала: «…Село, в тому розумінні яке в нас існує, скоро відійде у сферу 
історії. Нехай подивиться тракторист і комбайнер, як колись-то орали землю дерев’яним плугом, 
рили мотикою, жали хліб серпом і косою. Нехай жінка, відкриваючи краник газової плити, знає, як 
виглядала курна хата без димоходу…» [9].

Це звернення викликало широкий резонанс у середовищі інтелігенції та місцевих 
краєзнавців. До таких належав і переяславець, гідромеліоратор за фахом Єфрем Федотович 
Іщенко. Саме йому, за словами М. І. Сікорського, належала ідея створення музею просто неба 
у Переяславі-Хмельницькому [2]. Палкий патріот рідного краю, шанувальник історії України, 
знавець життя і побуту українського селянства мріяв організувати етнопарк з експозицією 
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типового наддніпрянського села площею до 500 га зі збереженням природного ландшафту, 
характерного для даного регіону. З цією пропозицією Є. Ф. Іщенко у січні 1961 р. звернувся 
до директора історичного музею Михайла Івановича Сікорського і завідуючого відділом 
етнографії Михайла Івановича Жама та «…посіяв зерна неспокою в душі переяславських 
музейників-фахівців» [3, с. 6].

Ідея сподобалась і захопила М. І. Сікорського, хоч і не в усіх спочатку знайшла підтримку 
та розуміння. З притаманною йому наполегливістю, він разом з колегами почав збирати експонати 
для майбутнього музею, «піднімати» це питання в різних інстанціях. Просив, переконував у 
необхідності створення музею. Зустрічався з партійними керівниками, науковцями, представниками 
творчої інтелігенції. Працював у бібліотеках, архівах, спілкувався з провідними науковцями в галузі 
етнографії, народної архітектури.

Творці музею йшли неторованими стежками. Адже досвід створення скансенів в СРСР 
на поч. 60-их рр. ХХ ст. був незначним, а методика будівництва експозицій подібного типу була 
розроблена досить слабо. М. І. Сікорський звертається за допомогою в Інститут мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії АН УРСР, до колег музейників. У червні 1962 р. в Ризі проходила 
Всесоюзна сесія працівників музеїв, де розглядались нагальні завдання радянської етнографії і 
серед них одним із найважливіших було питання створення музеїв-скансенів. Від Переяслава в 
Ригу делегували завідуючого відділом етнографії М. І. Жама, який і проінформував про наміри 
створити музей просто неба на мальовничій околиці міста Переяслава-Хмельницького. Ця звістка 
знайшла розуміння та підтримку в учасників Всесоюзного форуму [1]. 

Для будівництва музею була створена Вчена рада у складі ініціатора створення музею 
Є. Ф. Іщенка, кандидата наук з архітектури Г. В. Борисевича, кандидата історичних наук Р. О. Юри, 
етнографа М. І. Жама, історика М. П. Палагути. Головою Ради було обрано директора історичного 
музею М. І. Сікорського. 

Перед колективом постала ціла низка завдань: розробка структури та тематичної 
спрямованості музею, пошук території під будівництво музею та відповідні переговори й 
узгодження при виділенні земельної ділянки, розробка генерального проекту експозиції, організація 
науково-пошукової роботи, науково-дослідницька робота. І все це потрібно було робити одночасно, 
швидко, на відповідному науковому рівні, згідно з ідеологічними вимогами того часу [4, с. 129].

Розпочалась активна робота над розробкою наукової концепції майбутнього музею. Є. Іщенко 
пропонував натуральну експозицію житлово-господарських комплексів, називаючи її «Етнопарк-
музей». До того ж споруди і речі повинні були бути оригінальними і відтворюватись у властивому 
для них оточенні. М. Сікорський був схильний до назви «Етнографічний музей під відкритим 
небом» і мав намір сформувати його з окремих унікальних пам’яток народного зодчества.

Узагальнивши результати археологічних досліджень та матеріали етнографічних експедицій, 
проаналізувавши досвід будівництва музеїв під відкритим небом в СРСР та за кордоном, взявши 
до уваги наукові дослідження по народній архітектурі, побуту українців, соціально-економічному 
розвитку українського села пореформеного періоду було визначено тематичну спрямованість, тип 
музею, а також структурний план та принципи побудови експозиції.

Тип музею був визначений за територіальною ознакою як регіональний. Передбачалося 
відтворити найпоширеніші форми поселень і садиб, представити народну дерев’яну архітектуру, 
еволюцію народного житла, розвиток народних ремесел та промислів, відтворити інтер’єри жител 
та громадських споруд Середньої Наддніпрянщини. 

Проаналізувавши структуру та концептуальні засади вже діючих музеїв під відкритим 
небом, організатори Переяслав-Хмельницького музею дійшли висновку, що музей повинен мати 
своє обличчя, свої особливості. Всі напрацювання колективу музею, вченої Ради втілились у таку 
структуру:

 – українське село другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Середньої Наддніпрянщини;
 – ремесла і промисли українського пореформеного села;
 – колекція вітряків;
 – матеріальна і духовна культура найдавнішого часу.
Було знайдено оптимальний варіант проекту майбутнього музею. В основу структурної 

реалізації покладено історико-етнографічний напрям, що було притаманно в той час багатьом 
музеям просто неба. Він дав змогу керуватись загальноприйнятими принципами відбору експонатів 
та побудови етнографічних експозицій: територіально-етнографічним, архітектурно-функціональним 
та соціально-майновим [4, с. 130].
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Зрозуміло, що успіх справи задуманого музею залежав від терміну виділення і розміру 
земельної ділянки. За спогадами М. І. Жама в цьому питанні колектив музейників підтримав 
голова міськради М. Н. Єрмольєв, який запропонував на вибір два варіанти земельних ділянок: 
міський заповідник, що був розміщений між річками Трубіж та Попівка або ж ділянку мікрорайону 
Лагері між очисними спорудами та звірогосподарством. Але після уважного їх обстеження дійшли 
висновку, що вони не відповідають майбутнім задумам. Пошуки тривали. Нарешті був знайдений 
найбільш оптимальний варіант земельної ділянки, що з історичної та ландшафтної точки зору 
повністю відповідав планам створення музею – урочище Гора. На частині обраної території 
розміщувалось єврейське кладовище, яке на той час було закрито рішенням міськвиконкому. 
Інша частина ділянки належала до фонду земельних угідь радгоспу «Переяславський» і 
використовувалась як сезонні городи [1]. 

Складність у вирішенні питання про виділення земельної ділянки також була пов’язана з 
існуванням Положення Ради Міністрів про недопустимість відчуження орних земель для інших 
потреб. Тому дирекція музею вирішила використати ситуацію з відзначенням 150-ї річниці з дня 
народження Т. Г. Шевченка. Постійні настійливі прохання до Київського облвиконкому та місцевих 
органів влади зі сторони дирекції музею та громадськості міста про виділення ділянки нарешті 
дали свої результати. І згідно з Рішенням міськвиконкому № 60 від 26.03.1963 р. «Про створення 
лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом в межах міста 
Переяслав-Хмельницький на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка» було надано площу 
в кількості 5 гектарів на Татарській Горі [10, с. 312]. 

З часом стало зрозуміло, що даної території замало. Тому вже у 1966 р. Рішенням виконкому 
Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих музею під відкритим небом було 
додатково відведено землю площею у 2 га. Але, безперечно, й цієї ділянки виявилось недостатньо. 
Тому у січні 1970 р. на ім’я І. П. Лисенка було подано прохання про додаткове виділення музею 
ще 13 га землі для встановлення 58 будівель (на цей момент у музеї вже розміщувалось 52 
об’єкти народної архітектури). 19 березня 1970 р. на засіданні технічної Ради обласного відділу 
у справах будівництва і архітектури виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих було 
розглянуто та затверджено генеральний план забудови зонального музею дерев’яної архітектури 
в м. Переяслав-Хмельницькому. У ньому зазначалось, що загальна площа музею передбачається 
у 25 га. У липні цього ж року Переяслав-Хмельницькою райрадою було остаточно затверджено 
виділення необхідної земельної ділянки [10, с. 312-313]. 

Важливо, що ідею створення такого музею підтримали деякі впливові представники 
інтелігенції та державної номенклатури. Так, у листі М. Бажана, Голови Урядового Шевченківського 
Комітету УРСР, від 28.05.1963 р. до Голови Київської облради І. П. Лисенка зазначалось: «Мені 
відомо, що до цих пропозицій (про створення лісопарку і етнографічного музею) у Раді міністрів 
Української РСР поставились прихильно» [10, с. 312]. Зі слів М. І. Сікорського особливо вагому 
допомогу надав П. Тронько, який в той період займав посаду заступника Голови Ради міністрів 
УРСР. Саме він зробив для майбутнього музею чи не найголовніше – посприяв у питанні виділення 
земельної ділянки. Допомагав вирішувати нагальні проблеми, пов’язані з розбудовою музею і наш 
видатний земляк В. Г. Заболотний – Президент Академії архітектури УРСР, депутат Верхової Ради 
УРСР, Лауреат Державної премії СРСР. Проводячи літні відпустки у батьківському будинку, він 
часто зустрічався із М. Сікорським й обговорював плани на майбутнє. Життя музею йому було 
небайдуже, адже й сам Володимир Гнатович у молоді роки деякий час працював інструктором 
першого переяславського музею.

Кошти на створення музею виділялись мізерні – дирекція була змушена гарантувати, що 
ніяких фінансових затрат при закладанні парку не буде. Лише в 1969 р. Рада Міністрів приймає 
рішення про фінансування будівництва музею просто неба. Виділяються кошти на збільшення 
штату, закупку експонатів, реставраційні роботи. Було виділено 54 одиниці штату.

Робота по проведенню топографічної та геофізичної зйомки території проходила під 
керівництвом Є. Ф. Іщенка. Він же консультував музейників та брав активну участь у відборі та 
перевезенні пам’яток народної архітектури. 

Пошук об’єктів для майбутнього музею в переважній більшості був спрямований на 
села, що могли потрапити в зону затоплення Канівської ГЕС. Наукові працівники розуміли, що в 
результаті затоплення придніпровських сіл безслідно зникнуть тисячі споруд народної архітектури, 
десятки тисяч речей побуту, знарядь праці, високохудожніх творів народного мистецтва. Тому 
почалась інтенсивна праця по їх збиранню, дослідженню та перевезенню на Гору.
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Активізується науково-пошукова робота й по інших регіонах. Під керівництвом 
М. І. Сікорського в села Київщини, Черкащини, Полтавщини, Чернігівщини, Сумщини 1969 р. було 
здійснено 24, 1970 р. – 22, 1971 р. – 26 експедицій та наукових відряджень. М. Сікорський навіть 
ввів план здачі експонатів до музейного фонду – 120 одиниць у рік для кожного співробітника. 
Безперечно, в цьому були як позитивні так і слабкі сторони. Але завдяки таким вимогам поступово 
була сформована одна з найбільших в Україні етнографічних колекцій народного одягу, рушників, 
сільськогосподарських знарядь праці, ікон, кераміки, предметів побуту. 

Велику увагу приділяв Михайло Іванович роботі з молодими науковими співробітниками, 
спрямовуючи їх роботу так, щоб молодь могла проявити ініціативу, потенціал та реалізувати свої 
можливості якнайкраще.

Практично освоєння виділеної території розпочалося в 1963 р. У с. Пристроми Переяслав-
Хмельницького р-ну було знайдено гамазей – громадську споруду для збереження страхового 
фонду зерна сільської громади. В грудні 1963 р. його було перевезено до музею, а навесні 1964 р. 
встановлено на заздалегідь спланованому місці. 

З березня 1964 р. розпочалась робота по інтенсивному озелененню майбутнього етнопарку. 
У зв’язку з тим, що виділення території відбулось завдячуючи 150-літтю від дня народження 
Т.Г. Шевченка, у парку планувалось висадити ті породи дерев, які опоетизував у своїх творах 
Великий Кобзар.

Не залишилась осторонь і громадськість міста. Допомагали висаджувати саджанці учні 
шкіл, ПТУ-22, педучилища. При перевезенні об’єктів на територію музею, технічну та фізичну 
допомогу надавали ремонтно-будівельні організації, голови колгоспів, військова частина.

Від початку створення музею М. І. Сікорський прагнув, щоб він не нагадував інші скансени. 
Лейтмотивом у створенні інтер’єрів для М. І. Сікорського став девіз: «щоб було красиво». 
Але разом з тим Михайло Іванович вимагав відповідності пам’ятки архітектури з наповненням її 
інтер’єру по таких параметрах: датування, регіон, соціальний статус, рід занять [4, с. 132].

Експозиція розпочинається із археологічного відділу, що репрезентує пізньопалеолітичну 
стоянку, колекцію найдавнішої монументальної скульптури та кам’яних поховальних скринь 
ІІІ тис. до н. е., реконструйовані зруби Х ст., гончарну піч ХІ ст., половецькі святилища ХІ–
ХІІІ ст., житла ХІ–ХІV ст.

Музей представлено як справжнє село, що має свій адміністративний центр (сільську 
управу), з розташованим у центрі села ярмарковим майданом із крамницями, торговими рядами, 
на околиці – вітряки. Двори музею-села в мальовничому оточенні квітників, городів, садів, що 
створює враження «живого» поселення. В залежності від занять господаря, відтворено інтер’єри 
хат, в яких експонуються відповідні інструменти, заготовки, зразки продукції. Забудова музею-села 
вулично-безсистемна з центральною вулицею-трактом, з майданом та з кутками, що характерно для 
Середньої Наддніпрянщини. 

Пам’ятки монументальної культової архітектури представлені 5 церквами – св. Покрови 
з с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл. (1606 р.), св. Покрови з с. Сухий 
Яр Ставищанського р-ну Київської обл. (1774 р.), св. Георгія з с. Андруші Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (1768 р.), Трьохсвятительська з с. Пищики Сквирського р-ну 
Київської обл. (ХVІІІ ст.), св. Параскеви з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. (1891 р.) та дзвіницею XVIII ст., перевезеною із с. Бушево Рокитнянського району 
Київської обл.

Характерною особливістю Переяслав-Хмельницького музею-скансену є поглиблене 
експозиційне розкриття окремих тематичних осередків, своєрідних «музеїв у музеї». Музей 
декоративно-вжиткового мистецтва Київщини ІІ пол. ХХ ст., Музей класика єврейської літератури 
Шолом-Алейхема, Музей космосу, Музей бджільництва, Музей Хліба, Музей українських 
обрядів, Музей українського рушника, Музей історії Української Православної Церкви, Музей 
М. М. Бенардоса, Музей народного сухопутного транспорту, Музей «Поштова станція», Музей 
лісового господарства, Музей пам’яті Поліського району стали оригінальним доповненням до 
основної експозиції.

На сьогодні на території скансену розташовано 185 об’єктів, з них 104 пам’ятки народної 
архітектури ХVІІ – поч. ХХ ст., у тому числі 20 дворів з хатами та господарськими будівлями, 
15 вітряків, 2 водяних млини, 25 різноманітних установок та майстерень, понад 30 тис. творів 
народного мистецтва, знарядь праці, речей побуту та вжитку, колекція археологічних знахідок. 
Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-
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етнографічного заповідника «Переяслав» став справжньою скарбницею народного мистецтва, 
визначною пам’яткою творчого генію українського народу. 

Вимріяний Є. Ф. Іщенком у далеких 1960-их рр. музей нового типу був втілений у життя 
розумом, енергією та наполегливістю патріарха музейної справи Михайла Івановича Сікорського. 
Оглядаючись на великий, нелегкий, але такий плідний життєвий шлях Михайла Івановича, можна 
констатувати, що доля була прихильною до нього. Це той рідкісний випадок, коли людина, 
присвятивши своє життя улюбленій справі, повністю реалізувала свої задуми, свій професійний 
талант, врешті, себе як особистість.
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ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ С. БІЛИКИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ НА ПОЛТАВЩИНІ
 (за матеріалами розвідки 2007 р.)

У статті наводиться історіографічний нарис археологічних досліджень у Нижньому Поворсклі, 
що являло східний рубіж Переяславського князівства. Вводяться до наукового обігу матеріали археологічної 
розвідки у селищі Білики та в його околицях у 2007 р.

Ключові слова: Поворскля, Білики, історія археологічних досліджень, археологічні розвідки у 2007 р.

Населені пункти Нижнього Поворскля за Давньоруської доби входили до 
Переяславського князівства, утворюючи його східний оборонний рубіж. Під 1636 р., у люстрації 
Переяславського староства з’являється топонім Білики або, у більш пізніх джерелах, Біликів брід, 
Біликів [13, с. 27-28; 1, с. 566]. Із впровадженням полкового устрою в Гетьманщині, між 1648 та 
1659 рр., Білики стають сотенним містечком Полтавського полку (зараз селище Кобеляцького р-ну 
Полтавської обл.).
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Історіографія археологічних досліджень у мікрорегіоні (у статті розглядаються території, 
що в різний час підпорядковувалися Біликам) нараховує понад сторіччя.

У матеріалах анкетування Центрального статистичного комітету 1873 р. вперше з’являються 
відомості про пам’ятки археології в околицях Біликів [11, с. 10]. Інформація про кургани 
поблизу сс. Комарівка та Кунівка подається у статистичному зведенні про кургани Полтавщини 
Л.В. Падалки [8, с. 115].

У 1890 р. у Полтавських єпархіальних відомостях опубліковано краєзнавчу розвідку 
священика П. Романовського у якій наводяться відомості про Білицьку фортецю та рештки її 
укріплень, фортечні підземелля та систему сигнальних маяків [15]. Крім того дослідник припускає, 
що містечко: «принадлежит к самым ранним поселениям в этом краю» [15, с. 174]. Про наявність 
підземних комунікацій у Біликах також згадує В.Є. Бучневич [2, с. 284]. Ці дані переходять і у 
роботи дослідників кінця ХХ ст. [3, с. 97].

Детально описав, здійснив обміри та картографував рештки Білицької фортеці 
В.Г. Ляскоронський, на вимогу підготовчих комітетів ХІІІ археологічного з’їзду [10, с. 190]. Ним 
же було виявлено одиничні кургани та дві їх групи на південній околиці селища [10, с. 190-191].

У 1888–1890 рр. губернію охопили дослідження експедиції В.В. Докучаєва [22]. 
У мікрорегіоні, що цікавить нас, поблизу с. Рубани, було зафіксовано курган Малиніна могила та 
позначено його абсолютну висоту – 65,42 сажнів (139,58 м) над рівнем моря [22, с. 110].

Опис білицьких укріплень знаходимо у виданій буремного 1917 р. праці М.О. Макаренка, 
яка спиралася на матеріали анкетування 1873 р. Археолог вказує, що за переказами містечко 
збудоване запорожцями для захисту від татар і поляків [11, с. 10].

У жовтні 1922 р. Білики та прилеглу Комарівку у ході археологічної екскурсії відвідав 
М.Я. Рудинський. Серед знахідок відмітимо дві кахлі XVIII ст. [17, с. 25, 26]. Крім того значну 
увагу було приділено дослідженню церковних старожитностей: була оглянута Архистратиго-
Михайлівська церква в Комарівці, бароковий іконостас Покровської церкви с. Білики та ін. 
Дослідник наголошував на виключній цінності останнього та крайній необхідності його 
збереження [17, с. 24-25].

У червні 1941 р., залишки фортеці в Біликах обстежував музейник з Полтави М.А. Стан. 
Він констатував незадовільний стан збереженості пам’ятки, зокрема руйнацію східної лінії 
укріплень. Крім того, на Білицькій горі, були виявлені фрагменти ліпної кераміки [20, с. 30].

Вірогідно відомості П. Романовського та інформація М.А. Стана сприяли розвитку в 
науковій літературі дискусії про києворуське походження Білицького городища. На території 
пам’ятки фіксувалися поодинокі знахідки старожитностей києворуського періоду: у 1971 р. 
кераміка Х–ХІІІ ст. на території городища була виявлена Г.О. Сидоренко [23, с. 26]; 1986 р. 
О.Б. Супруненком окрім фрагментів кераміки були виявлені рибальський гачок, шиферне пряслице, 
литий свинцевий ґудзик Х–ХІІІ ст. [Там само]; у 1992 р. О.В. Сєровим у північно-східній 
частині фортеці було виявлено фрагменти кераміки ХІІ–ХІІІ ст. [12, с. 67]. Останнім дослідником 
укріплення фортеці вперше були зафіксовані на фото [18, рис. 10]. О.В. Сєров висунув гіпотезу, що 
селище Білики виникло у ХІІ ст., як елемент ворсклинської оборонної лінії Полтава – Решетники – 
Нові Санжари – Білики, що захищала Переяславське князівство від набігів степовиків [18, арк. 2]. 
У світлі сказаного варто наголосити, що відомого на сьогодні матеріалу києворуської доби з Біликів 
замало для підтвердження наведеної гіпотези, крім того, при зачистках валів укріплень фортеці не 
було виявлено культурного шару дискусійного періоду [7, с. 52-53, рис. 1].

У червні 1974 р. до Полтавського краєзнавчого музею біличанином В.В. Співаком був 
переданий меч-спата пізньосарматської доби (II–IV ст. н. е.) [26, с. 68-69]. Відмітимо помилкову 
локалізацію місцезнаходження меча – на Білій горі, що склалася в літературі. Присадибна ділянка 
В.В. Співака знаходиться у с. Білики на південному схилі Боярської гори. Також місцевий житель 
повідомляв про виявлення у ході земляних робіт на присадибній ділянці випростаного поховання, 
з північно-східною орієнтацією із ліпним горщиком у супроводжуючому інвентарі, який було 
передано до ПКМ [4, арк. 6, 9]. На основі цих знахідок можна припустити наявність могильника 
другої чверті І тис. н. е. під житловою забудовою південно-східного схилу Боярської гори. Однак, 
шурфування 2007 р. не виявило знахідок [4, арк. 9].

У Довіднику з археології України по Полтавській області, що побачив світ у 1982 р., 
повідомлялося про знахідки кам’яних сокир-молотів доби бронзи, та відмічається група курганів в 
околицях селища [19, с. 51].

У 1984 р. на північно-західній околиці Біликів, експедицією краєзнавчого музею (кер. 
Л.М. Лугова), досліджені два кургани епохи бронзи (рис. 1.4) [9]. У першому насипі знайдено 
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рештки тризни, виявлено чашу з багатим орнаментом та шість однотипних – зібганих на 
боці, поховань носіїв бабинської культури. Особливо цікавими виявилися поховання № 3, яке 
супроводжувалося двома браслетами із зеленкувато-голубих дворіжкових склопастових намистин 
на зап’ястях померлого [9, с. 64, рис. 1.7, 2] та № 4 у супровідному інвентарі якого, в області 
пояса, знаходилися амулети з іклів хижака [9, с. 66, рис. 1.8, 9]. Другий курган містив 3 одинарних 
і одне колективне поховання ямної культури. У курганному насипі виявлено синхронний ліпний 
горщик [9, с. 67, 69].

Влітку 1986 р. розвідки у досліджуваному регіоні проводилися загоном ПКМ та секції 
пам’яток археології Полтавського обласного управління УТОПІК (кер. О.Б. Супруненко) у складі 
Слов’яно-руської лівобережної експедиції Інституту археології НАН України (кер. О.В. Сухобоков). 
Археологічними розвідками були охоплені сс. Білики, Галі, Жуки, Кунівка, Ліщинівка Білицької 
селищної ради та прилеглі села правого берега р. Ворскла – Жирки, Кустолові Кущі Чорбівської 
с/р (рис. 1.2, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 ,21) [14, с. 29, 32]. У ході робіт у Біликах було обстежено 
та картографовано курганну групу на південно-західній околиці, в ході чого уточнено дані 
В.Г. Ляскоронського; в ур. Озеро зібрано одиничні фрагменти кераміки епохи середньої та пізньої 
бронзи [24, арк. 13-14; 25, рис. 23, 128, 129].

З липня по серпень 2007 р. територія колишньої Білицької селищної ради (з 1986 р. 
розділеної на Жуківську, Кунівську, Ліщінівську та Рубанівську с/р) була обстежена автором [4]. 
Завдання розвідки полягало у моніторингу раніше виявлених пам’яток археології (із укладенням 
статей до археологічного тому «Зводу пам’яток історії та культури» у Полтавській області), уточненні 
їх площі та топографії, а також у виявленні та картографуванні нових археологічних об’єктів.

Обстежена територія займає вододіл р. Ворскли та її правої притоки – р. Кобелячки 
(рис. 1). У рельєфі переважають пагорби та видолинки, місцями трапляються заболочені ділянки, 
озерця. Долина р. Ворскла заліснена, р. Кобелячка – частково. Більшість земель під оранкою, що 
перемежовується лісосмугами.

Опис археологічних пам’яток наводимо з півночі на південь, за течією р. Ворскла.
Рубани с., Жуківська с/р (вододіл рр. Ворскла та Кобелячка).
1. Група курганів (рис. 1.1, табл. 1) у складі 3-х насипів, що «злилися» полами. Висота 

курганів – від 0,7 до 1,2 м, діаметр – від 27 до 51 м. Група локалізується в 1 км на південний захід 
від с. Рубани та у 4,3 км на захід від с. Білики, на вододільному підвищенні, займаючи правий 
берег заораної балки [4, арк. 7].

Табл. № 1.
с. Рубани, група курганів-1

№ п/п Висота (м) Діаметр (м) Примітки
1 0,7 27 Розорюється
2 1,2 51 Розорюється

3 1,0 30 Розорюється. Сліди 
зруйнованого тригопункту

2. Курган (рис. 1.1), висотою 1,9 м, діаметром 45 м. Знаходиться у 2 км на південний захід 
від с. Рубани, на вододільному підвищенні. Позначений на топографічних картах. Розорюється. 
За часом виникнення ймовірно ідентичний групі курганів Рубани 1 [4, арк. 7].

Жуки с., центр сільської ради (правий берег р. Ворскла).
1. Курган, висотою 0,8 та діаметром 33 м. Розташований за 1,4 км на південний захід 

від околиці села та в 1 км на північний захід від с. Білики. Знаходиться на плато правого берега 
р. Ворскла, на правому березі залісненої балки. Зафіксований розвідкою 1986 р., як насип № 1 
групи курганів в ур. Кут (рис. 1.2) [24, арк. 13; 24]. Розорюється.

Білики с. Центр селищної ради (Правий берег р. Ворскла).
1. Місцезнаходження кераміки козацької доби на північно-східній околиці (рис. 1.5). 

Уламки горщиків, мисок, полумисків, кахлів фіксуються у зсуві мису північного схилу Боярської 
гори, за 50 м на північний схід від перехрестя вул. Пролетарської та Куйбишева і так званих 
Санаторських воріт, на відстані 25 м вздовж бруківки. Кераміка XVII–XVIII ст. переважно димлена, 
[4, арк 8, рис. 10].

2. Місцезнаходження кераміки козацької доби вздовж пер. Підгірний на північному схилі 
Боярської гори (рис. 1.5). Місцезнаходження виявлене у невисокому, місцями задернованому зсуві 
над дорогою, який переривається ділянками забудови [4, арк. 8]. Фрагменти кераміки (горщики, 
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полумиски, кахлі XVII–XIX ст., фрагмент ліпного горщика) трапляються протягом 0,25 км в бік 
східного схилу гори. [4, арк. 8-9].

Обидва місцезнаходження потрапляють у межі маєтку князів Жевахових на Боярській 
горі, який існував з 1740-х рр. до кінця ХІХ ст. Цілком можливо, що знахідки фіксують межі 
челядської забудови.

3. Рештки укріплень фортеці сотенного містечка XVII–XVIII ст. (рис. 1.11). У межах 
житлової забудови східної частини селища, на мисоподібному виступі правого берега р. Ворскла, 
що утворює так звану Білицьку гору, висотою близько 70 м над заплавою [16, с. 306]. Серед 
місцевих жителів насипи укріплень відомі під назвою «паркани».

Пам’ятка неодноразово оглядалася археологами, про що повідомлялося вище, результати 
досліджень більшою мірою введені до наукового обігу [5; 6; 7]. Коротко відмітимо, що рештки 
фортеці знаходяться під забудовою житлового кварталу між пл. Мате Залки та вул. Пролетарською 
і Щорса, руйнуються оранкою. Східний кут валу знищений зсувом Білицької гори. У плані фортеця 
прямокутної форми, кутами орієнтована на сторони світу. Площа пам’ятки – 4,3 га, загальна 
протяжність валів – 452 м. Висота валів на окремих ділянках досягає 6,8 м, ширина – до 16,5 м. 
Вздовж північно-західної оборонної лінії збереглася ділянка рову шириною до 8 м, та глибиною – 
1,2-3,2 м. Посередині напільної стіни було споруджено в’їзну браму, південно-західний гласіс було 
підсилено вовчими ямами [5, с. 86-87; 6, с. 132].

Оскільки пам’ятка збережена порівняно добре, вона потребує негайної паспортизації та 
взяття на облік, як така, що руйнується господарською діяльністю.

4. Група курганів, на південно-східній околиці селища (1.15). Раніше досліджувалася 
[10, с. 190; 20, с. 36; 24, арк. 6]. Група з 3-х насипів (табл. № 2), розміщена ланцюгом – 
з південного заходу на північний схід, на плато правого берега р. Ворскла, на захід від 
вул. Кобеляцької [4, арк. 12].

Табл. № 2
с. Білики, група курганів-1

№ п/п Висота (м) Діаметр (м) Примітки

1 0,9 – 1,0 30 Пн. пола розорюється, 
Пд. задернована, перерізана ґрунтовою дорогою.

2 0,45 41 Сх. пола задернована, Зх. розорюється.

3 1,1 45
Задернований. За свідченнями очевидців у ІІ світову війну 
на ньому знаходилося кладовище німецького шпиталю, 

пізніше заоране.

5. Місцезнаходження кераміки козацької доби на схилі правого корінного берега 
р. Ворскла (рис. 1.12) у 15 м на північ від авто-пішохідного мосту через річку [4, арк. 12-13]. Дуже 
подрібнені уламки димленої кераміки XVII–XVIII ст. та ангобованої XVIII–XIX ст. трапляються 
смугою близько 20 м, на висоті 2-3 м над рівнем заплави. Знахідки можуть позначати як ареал 
подолу так і перевіз через Ворсклу.

Фрунзе с., Жуківська с/р (вододіл рр. Ворскла та Кобелячка).
1. Група курганів, у складі кургану та майдану, що «зрослися» східною та західною 

полами відповідно (рис. 1.7). Розташована у 2,8 км на південь від села. Майдан, висотою 1,2 м, 
діаметром 60 м. Діаметр западини 32 м, її глибина 0,5 м. Висота кургану 0,9 м, діаметр – 35 м. 
Насипи розорюються. [4, арк. 13]

2. Курган (рис. 1.6), висотою 1,9 м та діаметром 55 м, за 0,2 км на південний захід від 
відстійників. Курган позначений на топографічних картах. Поли розорюються, вершина, зі слідами 
знищеного тригопункту, задернована. У полах велика кількість уламків осадових порід [4, арк. 13].

Колісниківка с., Кунівська с/р (вододіл рр. Ворскла та Кобелячка).
1. Майдан (рис. 1.14), на вододільному підвищенні, за 1,5 км на північ від с. Колісниківка. 

Висота 1,9 м, діаметр 62 м, Позначений на топографічних картах. Насип розорюється. Западина 
овальної форми, розмірами 11×9 м та глибиною до 0,5 м [4, арк. 14].

2. Курган у заплаві ліого берега р. Кобелячка (рис. 1.17). Насип висотою 2,2 м, діаметром 
40 м. Обабіч дороги, в 0,11 км на південний-захід від с. Колісниківка. У північній полі кургану, на 
відстані до 10 м від насипу, фіксуються сліди могил старого кладовища. Візуально простежується 
15 насипів висотою 0,15–0,2 м та довжиною до 2,2 м. Розташовані у три ряди. [4, арк. 14] 
Кладовище, площею 0,2 га, за місцевою традицією було обваловане. Насип кургану потрапляє 
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у межі обвалування. Курган, та рештки могил і обвалування цвинтаря задерновані, місцями 
засаджені чагарником.

Галі-Горбатки с., Кунівська с/р (правий берег р. Ворскла).
1. Поселення другої чверті І тис. н. е., черняхівська культура (рис. 1.18), за 0,5 км 

на південний захід від с. Галі-Горбатки та в 1,8 км на південний схід від с. Колісниківка, вправо 
від дороги Галі-Горбатки – Ліщинівка. Займає мис другої надзаплавної тераси, що вдається у 
правий берег гирла балки – колишньої правої притоки р. Ворскла, а з півдня обмежений насипом 
відстійника [4, арк. 14-15].

Поселення виявлене розвідкою 1986 р [24, арк. 14-15; 25, рис. 24-27]. Витягнуте за віссю 
південний схід-північний захід, приблизна площа – 0,5–0,6 га. Східна частина поселення, вірогідно, 
зруйнована прокладенням шосе. На ріллі зібрані дуже подрібнені уламки гончарного та ліпного 
посуду черняхівської культури, пізньоантичних амфор [4, рис. 43].

Ліщинівка с., Кунівська с/р (правий берег р. Ворскла).
1. Група курганів (рис. 1.20) на вододілі рр. Ворскла та Кобелячка у 0,9–1,0 км на 

північний захід від села [4, арк. 16]. Чотири насипи, розташовані компактною групою, ще один – 
на відстані 0,8 км по азимуту 330º від групи (табл. 3). Виявлена розвідкою 1986 р. [24, арк. 15].

На полі довкола насипів трапляються поодинокі фрагменти амфор та уламки 
пізньосередньовічної кераміки [4, арк. 16].

Табл. № 3.
с. Ліщинівка, група курганів-1

(нумерація за Супруненко, Гавриленко, 1986)

№ п/п Висота (м) Діаметр (м) Примітки

1 5,1 53
Напівшарої форми, задернований, оборюється. 

У пд-зх полі сліди грабіжницьких розкопок – яма заросла 
чагарником. На пн-зх полі сліди зруйнованого тригопункту.

2 0,45 41 Розорюється.
3 1,4 34 Розораний по вісі сх-зх.

4 0,7 45 Розташований окремо, у 0,8 км на пн від основної групи. 
Розорюється.

5 1,1 52 Нововиявлений. Примикає до пд-зх поли кургану № 1. 
Розорюється.

Яблунівка с., Кунівська с/р (лівий берег р. Кобелячка).
1. Місцезнаходження кераміки козацької доби (рис. 1.19) в 1,1 км на північ-північний 

схід від села, у зсувах північного берега невеликої балки [4, рис. 50]. Уламки кераміки дуже 
подрібнені, обвітрені. Знахідки можуть вказувати на існування хутора, чи майстерні.

Таким чином у результаті розвідки 2007 р. обстежено, картографовано та зафіксовано 
фотографічно п’ятнадцять об’єктів археологічної спадщини – 16 курганів (переважно у невеликих 
групах), 2 майдани, 1 поселення, рештки козацької фортеці, 4 місцезнаходження кераміки козацького 
часу. Вперше зафіксовані 10 пам’яток, в тому числі 6 курганів та 1 майдан. У майбутньому 
результати розвідок будуть відображені в археологічному томі «Зводу пам’яток історії та культури» 
у Полтавській області.
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The article provides a historiographical essay archaeological research in the lower Vorskla what was the 
eastern boundary Pereyaslav principality. Introduced to the scientifi c exploration of archaeological materials in the 
village Bilyky and its surroundings in 2007.

Keywords: Povorsklya, Bilyky, the history of archaeological research, archaeological exploration in 2007.

Рис. 1.
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ЗЕМСЬКА ОСВІТА У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ ПОВІТІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті розглядається вплив земства на розвиток освіти на Переяславщині другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст., проблема підготовки учительських кадрів та тогочасний рівень освіченості населення. 

Ключові слова: учитель, школа, священик, училище, земство, народна освіта, гімназія, 
міністерство, інспектор. 

У 1864–1904 рр. на Переяславщині, як і по всій території України, відбулися активні 
реформування соціально-економічних відносин, що призвело до активізації освітніх питань. 
Так, зокрема, у справі народної освіти сталися значні зрушення, зумовлені ходом історичного 
розвитку країни. Станова школа помітно перетворювалася на класову, збільшувалася мережа 
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початкових та середніх навчальних закладів, з’являлися нові типи шкіл, складалася визначена 
система підготовки учительських кадрів, значно розширився зміст освіти, робилися спроби 
проводити навчання рідною мовою, хоча й повільно, проте все ж таки підвищувався рівень 
освіченості населення. 

Для Переяславщини характерною була різнотипність шкіл, представлена однокласними 
сільськими початковими школами (школи грамоти, земські та церковно-парафіяльні училища, 
міські училища), прогімназіями, гімназіями. 

Земські школи Переяславського повіту мали ще одну назву – громадсько-земські: громадські 
тому, що їхні будівлі були облаштовані та утримувалися коштом сільських громад; земські – тому, 
що вчителі та їхні помічники (за наявності) отримували жалування від земства. Виключенням були 
школи церковнопарафіяльні, перейменовані потім на земські: наприклад, земська школа с. Помоклів 
була побудована з лісу розібраної дзвіниці, церковним коштом і вважалася церковним майном. 
Подібна ситуація зустрічалася досить часто. 

Земські зібрання узаконили збір коштів для створення прибуткової каси, без котрої земство 
не мало б можливості служити справі поширення грамотності. Земства установили податок на всіх 
землевласників та фабрикантів на користь початкової народної освіти. Кожне повітове земство 
брало під свою опіку кілька парафіяльних училищ і сільських шкіл, дотримуючись положень 
Проекту про управління державним майном у губерніях (від 30 квітня 1838 р.). 

Незважаючи на проблеми та труднощі, земства активно взялися до справи народної освіти, 
зокрема, благоустрою шкіл, підготування вчителів, надання стипендій кращим учням. За доповіддю 
членів училищної ради від земства В.Ф. Гамалії та П.С. Ільяшенка на Переяславському повітовому 
земському зібранні 1872 р., станом на 1870 р. у Переяславському повіті існувало 9 училищ, які 
утримувалися на земські кошти, де навчалися 430 хлопчиків та 12 дівчаток.

Предмети в усіх училищах були розподілені відповідно трьом розрядам учнів. У першому 
діти навчалися письму, загальновживаним молитвам, усному початковому рахунку. У другому 
викладалася старозавітна історія, перші чотири дії арифметики з вирішенням усних задач, читання 
з поясненням прочитаного з книги Ушинського «Родное слово». У третьому розряді: новозавітна 
історія, пояснення основних догматів, літургії, з арифметики – усні задачі, пояснення номіналу 
існуючих монет та інших грошових знаків, письмо під диктовку з поясненням правил орфографії, 
а в деяких училищах (Бориспільському, Баришівському та Полого-Вергунівському) – російська 
історія (скорочено), початкові основи фізичної географії, ознайомлення при читанні з природними 
явищами і, нарешті, переклад зі слов’янського на російську мову. Кращими училищами було визнано 
Бориспільське та Баришівське: «Вообще мы можем сказать с полной уверенностью, что деньги, 
затраченные земством на народное образование совершенно производительно, и в столь короткое 
время мы видим самые утешительные результаты. Земские училища не могут быть сравниваемы с 
теми, которые были при заведывании ими Министерством Государственных Имуществ. Мы только 
просим Земское Собрание не отказать в дальнейшем развитии дела народного образования и не 
стесниться необходимыми для этого расходами, будучи глубоко убежденными, что наши общие 
ожидания оправдаются» [5, с. 115].

Крім утримання училищ, земство звертало увагу і на належне приготування наставників 
народних училищ, потреба в яких на той час була дуже відчутною. 

З цією метою впродовж 4-х років виховувалися в повітовому училищі хлопчики з народних 
шкіл. Із числа цих стипендіатів – Степан Набок, казенний селянин, будучи помічником наставника 
у Бориспільському училищі, виявив себе з найкращого боку; у 1870 р. три стипендіати – 
козак Михайло Клименко, Феодосій Зон і казенний селянин Степан Набок – принесли справі 
народної освіти суттєву користь. «Стипендиаты земства – лучшие ученики в уездном училище, 
в подтверждение чего прилагаем при сем ведомость об их успехах, присланную нам штатным 
смотрителем уездного училища». На утримання кожного стипендіата земство виділяло 60 крб. на 
рік [5, с. 119]. 

Цікавими є спостереження одного із інспекторів земських училищ за станом освіти та 
методикою навчання у земських училищах Переяславського повіту: 

«Положение учебного дела в общем удовлетворительно во всех осмотренных мною школах. 
По закону Божию знания оказались плохими только в школе с. Демянец, где вместо священника 
преподает его сын из окончивших курс духовной семинарии, и не вполне удовлетворительными 
в школе с. Харьковец у недавно поступившего на приход священника, тоже из окончивших 
курс духовной семинарии. Затем, как по закону Божию, так и по арифметике и русскому языку 
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нельзя было, в большей или меньшей мере не остаться довольным как результатами обучения, 
так и методическою его стороною. Хуже всего стоит славянское чтение: во всех школах, за 
исключением 3-4… не владеют беглым чтением, если дать им в руки Новый Завет. Обучение 
всей школы церковному пению почти во всех школах отсутствует; где есть церковные хоры, там 
только несколько учеников, отличающихся хорошим голосом и слухом, учатся пению. Наилучшее 
впечатление на меня произвели училища в селе Войтове, где и славянским чтением дети владеют 
в надлежащей степени, и поют все, и где нельзя было не заметить выдержанности детей во всем, 
даже в спокойных обдуманных ответах; в с. Пристромах, где обязанности учителя и законоучителя 
более чем 7 лет исполняет священник из окончивших курс духовной семинарии, место которого 
в школе и в управлении хором в церкви иногда заступает его супруга из окончивших курс 
епархиального женского училища, и в с. Пологах-Вергунах, где вся школа обучается петь, и на 
славянское чтение обращено надлежащее внимание» [3, с. 14-15]. 

За ст. 23 Інструкції для сільських училищ від 4 червня 1875 р, у одного викладача ні в 
якому разі не повинно бути більше 60 учнів. Але в земських школах Переяславського повіту 
траплялися такі, кількість яких значно перевищувала це обмеження: зустрічалося навіть по 90 
учнів. Але таке переповнення шкіл було наслідком високою потребою населення в освіті, тому 
інспектори закривали на це очі. У 21 школі повіту, включаючи міністерську у с. Студениках, на той 
час було 10 вчителів, 11 учительок, 3 помічники і 1 помічниця [3, с. 15]. Мало хто викладав навіть 
5-7 років, більшість було таких, чия вчительська діяльність тривала трохи більше року. Однією з 
причин такої нетривалої служби було те, що вчителювали переважно молоді жінки, які через рік-
півтора виходили заміж і залишали службу. Ще однією причиною можна вважати непорозуміння 
між учителем та священиком. Перевести на іншу парафію священика було значно важче, хоч би він 
був і винен, ніж перемістити учителя в іншу школу. Непорозуміння крилися в становищі земської 
школи в парафії, в силу котрого вчителі вважали себе вищими від священика і залежними тільки 
від земства та училищної ради, з чим категорично не погоджувалися законовчителі, які традиційно 
вважали себе єдиними отцями і наставниками громади. У Переяславському повіті в 1892 р. 
приміщення земських шкіл уже були офіційно закритими для священиків як парафіяльних діячів. 
Деякі зі священиків намагалися відкрити при земських школах недільні, але їм цього не дозволили, 
cправа дійшла через Преосвященного до губернської училищної ради та губернського земства, яке, 
втім, ухилилося від вирішення цього питання, залишивши його на волю Переяславського земства, 
яке остаточно відмовило священикам. За словами місцевого предводителя дворянства, це було 
зроблено з педагогічно-гігієнічних міркувань. 

Траплялися й інші випадки. Учителя Якова Артюха, вихованця Переяславського 2-класного 
училища, протягом 10 років 6 разів переводили з однієї школи до іншої, і врешті-решт звільнили 
від служби в 1891 р., мотивуючи тим, що він сіяв богопротивні настрої серед вихованців, 
негативно на них впливаючи; писав листи Преосвященному з вимогою усунути священика з 
парафії. «В большинстве случаев, – писав Я. Артюх у листі до інспектора від 4 травня 1891 р., – 
в глухой деревне учитель есть единственная интеллигентная личность, умеющая постоять за 
свои права и установить границу требований священника к себе и школе и пресекающая всякие 
капризы и необузданное своеволие, предъявляемое нередко и к учителю. Вместе с тем учитель 
часто завладевает авторитетом народа и уже поэтому служит элементом, стесняющим произвол 
священника над другими. Учитель есть своего рода зеркало души такого человека, куда последний 
боится заглядывать, чтобы не видеть всех отрицательных сторон своей личности. Согласитесь, 
г. инспектор, что это зеркало хочется разбить…» [3, с. 22]. Подібний тип учителів. котрі 
відзначалися вільнодумством, був типовим явищем в освітньому середовищі Полтавської губернії. 
«Такой настроенности земские учителя везде есть… Причин две: низкий уровень умственного 
развития земских учителей и положение в приходе, не соответствующее этому положению. 
Проучившись два года в городском двуклассном училище… молодой человек возводится в звание 
учителя и становится заведующим сельскою приходскою школою, вследствие чего приходской 
священник, хотя бы он был и почтенный старик, и 10 лет учился, попадает в зависимое положение» 
[3, с. 23]. Внаслідок того, що земські вчителі вважали себе представниками новітньої інтелігенції, 
а священиків – залишками віджилого минулого, намагаючись заборонити навіть звичай брати у 
них благословення, у Переяславському повіті почалося поступове зникнення недільних шкіл. 

Освіту земські сільські вчителі та вчительки отримували в Переяславському міському 
училищі та Переяславській жіночій прогімназії. Ось що писав про відкриття цього навчального 
закладу священик О. Россинський:
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«7 жовтня 1873 р. у Переяславі відкрилася жіноча прогімназія, що для жителів міста було 
справжнім святом, так як існувала величезна потреба в існуванні подібного закладу. До її відкриття 
в Переяславі існувало два жіночих пансіони – перший на правах парафіяльного 2-класного училища, 
другий – з 3-річним курсом на правах училища ІІ розряду. Учбова справа в обох пансіонах ішла 
досить задовільно. Предмети викладали наставники місцевого повітового училища і законовчитель 
міського училища. Повітова училищна рада та штатний наглядач контролювали обидва пансіони. 
У 1870 р. колишня покровителька і начальниця першого пансіону, пані Артемонова, перейшла до 
Сімферопольського духовного жіночого училища, і після її від’їзду навчання дівчаток припинилося 
більш як на 2 роки. У 1872 р. знову був відкритий пансіон з правами 3-класного училища 
ІІ розряду. Але батьки, не знаючи добре нової начальниці, не поспішали віддавати їй своїх дітей 
для освіти, тому й не підтримували ї матеріально. Новий пансіон проіснував лише рік. 

Із запровадженням у Переяславі нової міської думи, один із 60-ти гласних, священик 
Олександр Россинський, 6 липня 1872 р. на сесії Думи запропонував гласним, на підставі ст. 60 
городового положення, відкрити коштом міста жіночу 3-класну прогімназію, вказавши при цьому на 
можливість міста підтримати її матеріально а також на існування вже готового приміщення. Дозвіл 
попечителя Київського учбового округу № 6871 на відкриття жіночої прогімназії в місті Переяславі 
на підставі «Правил про жіночі гімназії та прогімназії від 14 травня 1870 р.» був отриманий 
31 червня 1873 р. 15 серпня 1873 р. Думою була обрана попечительська рада прогімназії з 16 осіб 
та попечительниця. Рада, обравши голову, начальницю, наставників та класну даму, та приготувавши 
усі необхідні шкільні приналежності, приступила до самого відкриття прогімназії. 7 жовтня 1873 р. 
начальник Переяславського духовного училища о. протоієрей Терлецький, законовчитель прогімназії 
о. Олександр Россинський та законовчитель Переяславського повітового училища о. Лука Рекало 
освятили приміщення прогімназії; голова ради прогімназії штатний наглядач Панцеліус прочитав 
дозвіл на відкриття прогімназії; виголосив вітальну промову о. Олександр Россинський; начальниця 
закладу пані К-ська, яка прослужила 15 років класною дамою в Полтавському інституті, показала 
майбутнім вихованкам класну залу, кімнату для рукоділля та музичне відділення.

У листопаді 1873 р. у Переяславській прогімназії навчалося вже 46 дівчаток різноманітних 
станів та віросповідувань. 

На прогімназію було пожертвувано п. Ісаєвичем фортепіано вартістю 200 крб. сріблом, 
Попечительниця прогімназії, княгиня Дарина Горчакова, пожертвувала 500 крб. сріблом, 
градоначальник С.-Петербургу генерал Трепов надіслав 100 крб., місто асигнувало 800 крб., 
місцеве земство – 400 крб. 

Наставники Переяславського повітового училища, які викладали уроки в прогімназії, за 
визначенням попечительської ради, отримували жалування по 20 крб. на рік за урок, котрих було 
12 на тиждень. Законовчитель православного віро сповідування та вчитель єврейського закону мали 
по 6 уроків на тиждень з жалуванням по 10 крб. на місяць. 

Прогімназія знаходилася у віданні Міністерства Народної Просвіти і під безпосереднім 
наглядом місцевої попечительської та педагогічної рад» [4, с. 816]. 

У «Своде постановлений Переяславского уездного земского собрания» (1874) надрукована 
постанова № 1424: 

«Полтавское губернское земское собрание ІХ очередного созыва назначило 200 рублей 
серебром на усиление средств женского образования в Переяславском уезде в 1874 году, и на 
отчисление этих денег из сумм губернского сбора в распоряжение губернского земства губернская 
земская управа от 2 марта сего года за № 1363 прислала в сию управу ассигновку. 

Докладывая об этом земскому собранию, управа имеет честь просить разрешить ей передать 
эти деньги на усиление средств существующей в г. Переяславе женской прогимназии, имея 
же в виду, что губернское земское собрание, назначая для уездов ежегодно пособие на предмет 
женского образования, всегда определяло таковое в большем размере, а именно по 300 рублей, тем 
уездам, где открыты женские прогимназии, земская управа имеет честь просить уездное собрание 
ходатайствовать перед губернским собранием о назначении ежегодно пособия на усиление средств 
женского образования и Переяславскому уезду в таком же размере, как и другим уездам, в которых 
существуют женские прогимназии, и деньги эти разрешить управе передавать Переяславской 
женской прогимназии без особого на то каждый раз постановления собрания» [6, с. 138]. 

Таким чином, із 1874 р. рішенням Полтавського губернського земського зібрання 
переяславська жіноча прогімназія отримувала по 300 карбованців щороку з можливістю 
використання на поточні потреби.
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У 1877 р. на черговому повітовому земському зібранні було вирішено зараховувати особливо 
здібних учениць земських шкіл стипендіатками Переяславської жіночої прогімназії. Для цього було 
виділено дві стипендії.

У 1897 р. на черговому повітовому земському зібранні головуючим було виголошено, що 
існуюча в місті жіноча прогімназія не задовольняє потреб молоді в отриманні повноцінної освіти. 
Земство визнало за необхідне порушити клопотання про реорганізацію Переяславської жіночої 
прогімназії в повну гімназію. На думку членів земства, для відкриття й утримання гімназії 
вистачило б 5-6 тис. крб. Зі свого боку земство зобов’язувалося асигнувати на утримання гімназії 
3 тис. крб., ще 2-3 тис. крб. передбачалось отримувати від сплати за навчання, тому заклад можна 
було відкривати вже у 1898/99 навчальному році. Зібрання підтримало заяву голови та постановило 
звернутися до міської Думи з пропозицією реалізувати цей проект спільними діями. Від влади 
міста земство очікувало отримати підтримку в справі подання спільних клопотань до Міністерства 
народної освіти та губернського зібрання для отримання дозволу відкрити заклад, а також надання 
приміщення [2, арк. 4-4 зв., 10-10 зв.]. 

Майбутні учениці гімназії повинні були вивчати Закон Божий, російську мову та літературу, 
математику, географію, історію, природничу історію, фізику, каліграфію, співи, рукоділля. Окремо 
було запропоновано викладання французької мови, за яке передбачалася плата – по 5 крб. з учениці 
на рік. Це було ініціативою міської думи – збільшити таким чином кошторис гімназії. 

Зібравши всі необхідні документи, міська управа 14 серпня 1898 р. надіслала прохання 
до Міністерства народної освіти та губернського зібрання з дозволом відкриття повної 
гімназії. У документі роз’яснювалося, що підготовчий і перші чотири класи залишаться в міському 
будинку, в якому до цього й навчалися гімназистки, для розміщення трьох старших класів (5–7-х) 
у пана С.М. Марченка найнято новий упорядкований і цілком придатний для гімназії будинок, 
що межує з приміщенням прогімназії, до того ж із влаштованим фасадом на центральну вулицю. 
Дії міської управи увінчалися успіхом: 20 серпня 1898 р. із канцелярії куратора Київського 
учбового округу надійшов дозвіл на відкриття в місті Переяславі повної гімназії за рахунок 
місцевих коштів [2, арк. 34-35].

У січні 1906 р. на Поважних зборах спільного засідання земства та міської думи гласні 
визначили за необхідне відкрити в м. Переяславі чоловічу гімназію, де змогли б отримувати 
класичну освіту хлопчики як із міста, так і з навколишніх сіл повіту. Обидві управи направили 
до Міністерства Народної Освіти прохання дозволити відкрити гімназію на правах державної. 
17 червня 1906 р. переяславській гімназії були надані права урядових гімназій згідно зі ст. № 1472 
Статуту наукових і навчальних закладів Російської імперії від 1893 р. [7].

Одночасно з рішенням про відкриття гімназії земство та міська дума постановили спільно 
збудувати для неї спеціальне приміщення. Місцем розташування визначили вулицю Дворянську 
(сучасна Гімназійна) в історичному середмісті [8].

Вільна ділянка землі належала місту, півдесятини числилося за дворянкою Капцевич 
Марією Миколаївною. Засновники гімназії звернулися до пані Капцевич із проханням віддати місту 
належну їй ділянку. Пані Марія не заперечувала, навіть дозволила проводити будівельні роботи на 
своєму ґрунті до оформлення дарчої. Одночасно влада міста звернулася до керівництва Київського 
учбового округу, в підпорядкуванні якого на той час знаходились усі державні навчальні заклади, 
з проханням скласти план і кошторис майбутньої будівлі. До міста прибув окружний архітектор, 
цивільний інженер Федір Мефодійович Олтаржевський, який розробив проект споруди та 
підрахував кошторис будівельних витрат, що склав 111 403 крб. 58 коп. [1; 14].

Зваживши на велику суму, споруду вирішили будувати поступово, тому почали з головного 
корпусу, який призначався, згідно з планом, для основних класів.

Восени 1906 р. розпочали будівництво, яке здійснював підрядник Давид Ноткович Крувоіт. 
До зими 1907 р. переяславські майстри збудували цегляну клітку фасадів і звели покрівлю. Роботи 
обійшлися засновникам у суму 36 785 крб. 07 коп.; не вистачало ще 41 548 крб. 70 коп. [8].

У 1908 р. будівельні роботи уповільнилися внаслідок фінансової неспроможності 
засновників. У пошуках необхідних коштів земські Збори доручили Управі звернутися з 
проханням у Міністерство Народної Освіти за субсидією в розмірі 30 тис. руб. на добудову 
корпусу. Протягом 1908–1909 рр. міський голова Іван Марченко та директор гімназії Юлій 
Антонюк надсилали клопотання та кошторисні звіти з будівництва. Врешті кошти від Уряду у 
розмірі 15 тис. крб. було отримано.

План будинку був схвалений Будівельним Комітетом Міністерства Народної Освіти 
11 березня 1909 р. У цьому ж році було завершене облаштування головного корпусу. 



178

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

На двох поверхах розмістилося 9 достатньо просторих, високих і світлих класних кімнат, 
два коридори, спеціальний фізичний кабінет, пристосований для практичних занять учнів, із 
відділенням для зберігання фізичних приладів, кімната для вчителів, кабінети директора, лікаря, 
канцелярія, приймальня, швейцарська, приміщення для бібліотеки. 

Згідно з проектом на другому поверсі бічного рамена була влаштована актова зала [7].
Проте, на жаль, проект будинку, за дефіцитом коштів, не був виконаний повністю й одне 

крило залишилося незбудованим. У ньому передбачалося розмістити рекреаційну залу, окрему 
кімнату для фундаментальної бібліотеки, природничо-історичний кабінет, кімнати для архіву, 
кабінет інспектора, буфет, роздягальні, клозети тощо.

За відсутності ще одного об’єму дирекції гімназії довелося у цокольному приміщенні, 
окрім системи центрального парового опалення, обладнати спортивні зали, кімнати для службового 
персоналу, виробничих приміщень, роздягальню та клозет. Вестибюль і частину нижнього коридору 
заставили шафами з навчальними приладами [7].

Вартість будинку сукупно з садибою та рухомим майном була оцінена у 80 000 крб. Згідно 
з постановами Переяславської міської думи від 3 вересня 1914 р. і Переяславських чергових 
земських зібрань від 28 листопада 1914 р. споруду було передано у нотаріальному порядку за 
дарчим записом від 27 червня 1915 р. у власність Міністерства Народної освіти [8].

Запровадження земств у 1864 р. суттєво вплинуло на розвиток освіти. Зокрема, 
Переяславська земська управа фінансувала місцеві навчальні заклади, відкривала власні школи, 
здійснювала асигнування на виплату заробітної платні вчителям, організовувала педагогічні курси 
та народні читання, забезпечувала літературою бібліотеки.
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БУДІВНИЦТВО (СПОСОБИ ДОГЛЯДУ ТА ОПОРЯДЖЕННЯ) 
СУХОПУТНИХ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ ТА ПРАВИЛА ПЕРЕСУВАННЯ НИМИ 

В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті розглядаються особливості будівництва шляхів сполучення та догляду за ними.
Ключові слова: дороги, будівництво, ремонт, догляд, державних, громадських.

Традиційні сухопутні шляхи сполучення відігравали важливу роль у встановленні зв’язків 
між окремими землями і в економічній консолідації українського народу. Вони зв’язували між 
собою міста і села, повіти і волості. 

За зовнішніми ознаками і способом прокладання дороги можна поділити на натуральні 
ґрунтові та зі спеціальним покриттям – штучні.

Дороги першого типу значно давніші за походженням. Вони виникали в процесі освоєння і 
заселення нових територій та трудової діяльності людей.

До доріг зі штучною подушкою-покриттям відносилися насамперед державні і громадські 
комунікації, догляд за якими входив до обов’язків селян. Як відомо, будівництво і ремонт усіх 
громадських доріг вважалися загальною трудовою дорожньою повинністю селян.

До обов’язків селян – власників тяглової сили – входило також постачання на дорожні 
об’єкти будівельного матеріалу. Селяни, які не мали коней чи волів, повинні були заготовляти ліс, 
каміння і гравій, виконувати підготовчі, будівельні та ремонтні роботи безпосередньо на дорогах. 
Причому кожен займався справою, відповідною до його знань і можливостей. Для спорудження 
кладок, мостів, водозахисних стінок, вимощення дороги дерев’яним настилом тощо залучалися 
чоловіки, обізнані зі столярною справою. Майстри-каменярі займалися спорудженням об’єктів з 
каменю. Решта чоловіків та жінки копали і чистили рови та канали, засипали ями, дробили камінь, 
вирівнювали дорожнє полотно і вистеляли його гравієм.

Дерево для будівництва шляхів виділяли поміщики, а також сільські громади із власного лісу.
Обсяг і якість виконання селянами дорожньої трудової повинності контролював сільський 

староста. Він же видавав їм відповідні посвідчення – квитанції про участь у роботах.
Важливою частиною проїжджої смуги громадських і державних доріг були водостічні 

канали, що обрамлювали з обох боків штучний насип. У населених пунктах догляд за ними 
здійснювали жителі – кожен навпроти своєї садиби. За межами села канави копали і чистили під 
час виконання громадських робіт по впорядкуванню дороги.

Складовою частиною засобів охорони комунікацій від руйнування під впливом природних 
явищ були придорожні лісонасадження. За народними спостереженнями, коренева система дерев 
запобігала ерозії ґрунтів, стримувала обвали берегів річок і придорожніх схилів, зміцнювала насип. 
Тому в небезпечних місцях дерева і кущі за традицією не вирубувалися, а на пошкоджених у 
випадку якого-небудь стихійного лиха ділянках спеціально висаджували вербу, лозу або вільху.

Велика увага приділялася озелененню державних трактів. За офіційним законодавством, з 
обох боків насипу в шаховому порядку на відстані не менше 15 сажнів (сажень – 2,1336 м) одне 
від одного та на сажень від краю канави висаджували дерева. Всі вони підлягали детальному 
обліку. Саджанці постачали самі сільські громади, вони ж доглядали за їх розвитком і станом. 
Винних у пошкодженні дерев придорожньої лісосмуги штрафували і притягували до судової 
відповідальності.

У зимовий час для захисту від снігових заносів навколо доріг виставляли плетені з хмизу 
щити або гілля хвойних дерев. Оскільки після кожної сильної заметілі сніговий захист доводилося 
переносити ближче до дороги, першу лінію щитів ставили не ближче, як за 10 сажнів до 
проїжджої частини. Хоча в деяких випадках, коли дорога проходила по високому насипу, з якого 
сніг змітається вітром, навпаки, насипали снігові вали по узбіччях, щоб затримати частину снігу і 
вберегти полотно від розбивання колесами [7, с. 610].

Оригінальні конструкції кам’яних бруківок були розроблені в Росії за дорученням 
створеної при Катерині ІІ «комиссии о дорогах в Государстве». Для підвищення міцності покриття 
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викладалися з клітин, заповнених великими каменями. Простори між ними засипалися дрібнішим 
булижником. По смугах проходу коліс бруківка влаштовувалася двошаровою [1, с. 63].

У ХІХ ст. покращенням стану ґрунтових доріг займалося Міністерство шляхів сполучення. 
За рахунок державної казни було прокладено два нових шосе: Київ–Петербург та Харків–Москва 
[6, с. 221]. Параметри державних доріг були закріплені офіційним законодавством. Ширина 
проїжджої смуги становила 4,5-5 сажнів, а сільські громадські дороги повинні були мати ширину, 
достатню для того, щоб могли розминутися два вози. Штучну подушку насипу державної дороги 
робили з щебеню і вистеляли дрібним гравієм та відсівом. Це був найпоширеніший і чи не єдиний 
тип дорожнього покриття у ті часи.

 Первинне рішення знайшов шотландський інженер Джон Мак-Адам. У 1810 р. 
він зацікавившись конструкцією дорожніх покриттів, запропонував удосконалити, спосіб 
будівництва та ремонту доріг, укладаючи на них шар одномірного щебеню. За короткий час 
колеса екіпажів робили таке покриття незвичайно щільним і твердим. При цьому потрібно 
було обов’язково забезпечити відведення води, що б грунт основи був сухим і міцним. Мак-
Адам наполегливо проводив в життя свою ідею, яка полягала в тому, що навантаження від руху 
сприймається грунтом, і якщо підтримувати його сухим, він витримуватиме будь-який вантаж 
без просідання. Звідси висновок, що вода – головний ворог дороги. Цей принцип є основою і в 
сучасному проектуванні доріг [1, с. 63].

Цікаво, що винахідник на будівництві доріг по своєму методу втратив увесь свій чималий 
статок і в 1820 р. вимушений був звернутися до парламенту з проханням виплатити йому 
компенсацію. Через три роки прохання було задоволене: 67-річному Мак-Адаму виплатили 10 тис. 
фунтів стерлінгів, а заразом посвятили в лицарське звання і призначили генерал-інспектором доріг 
Англії. [4, с. 64]

У Росії система Мак-Адама отримала творчий розвиток. Нижній шар покриття, на 
який передається тиск від коліс, стали влаштовувати з піску і тим самим «вбили двох зайців»: 
з одного боку, зменшилася витрата кам’яних матеріалів, з іншої – піщаний прошарок сприяв 
осушенню дороги. Позитивна роль своєрідного дренуючого пласта за кордоном була оцінена 
тільки в ХХ ст. [1, с. 63] 

Із кін. 60 рр. ХІХ ст. таке покриття почали використовувати також і на громадських дорогах.
На шляхах сполучення з постійним і систематичним рухом, насамперед на громадських, 

заболочені ділянки викладали дерев’яними колодами. Адже відомо, що в таких місцях деревина без 
доступу повітря консервується і зберігається протягом тривалого часу, навіть століттями. Особливо 
широко застосовувався цей спосіб у місцевостях, багатих на ліс. Але вдавалися до подібних заходів 
лише у випадках, коли не було можливості обминути заболочене місце.

На державних шосейних дорогах, які проходили по високих насипах, обов’язково 
встановлювалися спеціальні надовби, які виготовлялися з колод висотою 0,5 сажня. Надовби 
встановлювали по краю проїжджої частини, смолили, а вершки фарбували білою фарбою, щоб 
вони були помітнішими вночі. Заборонялося ставити надовби з перекладинами. Крім того, на 
державних шляхах обов’язково встановлювалися верстові стовпи, що, як і надовби, виготовляли з 
дерев’яних колод. За Петра І в Російській імперії почалося регулярне будівництво великих трактів 
з неодмінними покажчиками відстаней, напрямів руху і населених пунктів. Так, у 1711 р. Сенат 
видав указ про облаштування доріг, в якому пропонував на Тульському тракті замість мостів 
робити об’їзди, а «где с большой дороги будет объезд, на поворотах и выездах ставить верстовые 
столбы» [5, с. 63]. У листопаді 1724 р. Камер-колегія запропонувала на основних російських 
шляхах «поставить версты, столбы крашеные и подписанные цифирью». Причому Петро І не лише 
підтримав корисний почин, але і власноручно додав: «Ставить по верстам на перекрестках руки с 
надписями, куда которая лежит». У 1786 р. це доповнили: «Для обозначения расстояния на каждых 
5 верстах поставить возвышенные столбы с надписями, а версты означать только небольшими 
каменными надолбами…» [5, с. 63].

У ті часи подібні знаки були тільки на великих державних трактах, тому їх стали 
іменувати «столбовыми дорогами». При цьому старі і нові покажчики частенько не співпадали, що 
пояснювалося змінами самих мір довжини: з ХVІІ по ХVІІІ ст. верста визначалася то в 500, то в 
700, а то і в 1000 сажнів, а сажень у свою чергу, коливалася від 1,76 до 2,13 м. Тільки з ХVІІІ ст. 
верста стабілізувалася на рівні в 500 сажнів, що склало 1066,7 м.

На думку деяких істориків, головною метою встановлення верстових стовпів було не стільки 
позначення відстаней, скільки фіксація положення самої дороги, через те вони знаходилися в зоні 
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візуальної видимості, а відстані між ними часто коливалися. Частково це припущення підтверджує 
голландський художник Корнель де Бруін. Здійснюючи в 1702 р. подорож з Москви у Вороніж, він 
налічив 552 червоні стовпи, увінчаних різьбленим двоглавим орлом і датою «1701 год», тоді як до 
Воронежа було 472 версти.

Продовжувачка справи Петра І, Катерина ІІ, розпочала нову кампанію по облаштуванню 
трактів, до якої, окрім інженерів-шляховиків, залучали і видатних художників та архітекторів. 
Спочатку задумали позначати усі дороги великими кам’яними віхами іноземного зразка, але 
незабаром переконалися, що ця затія вийде занадто накладною, і вчасно від неї відмовилися. 
Верстових «монстрів» встигли виготовити небагато. 

У 1787 р. імператриця здійснила тривалу подорож на південь, зокрема, щоб оглянути 
нещодавно приєднані до Росії кримські землі. За вказівкою Головного поштового двору на шляху 
пересування першої особи розставили кам’яні верстові стовпи, що отримали назву «Екатерининских 
миль». Сьогодні їх можна побачити біля міста Старий Крим і у Бахчисараї.

У 1805 р., за царювання Олександра І, був виданий указ про запровадження на усій 
території Росії чотирьох стандартних типів верстових стовпів. Один із них був дерев’яним, з 
чотирма зрізаними гранями, на яких вказувалася відстань до найближчого міста, села або поштової 
станції. Інший пропонувалося ставити на перехрестях трактів, позначаючи різні напрями. Третій 
розміщували на околицях населених пунктів, а на прибитій до нього дошці писали їх назви і навіть 
число дворів. Нарешті, останній іменувався нульовим і призначався для встановлення на поштових 
станціях і поштамтах, від яких вели відлік шляху. На ньому можна було прочитати назву містечка 
і відстань до найближчого міста або до столиці. Саме такий стовп зберігся на набережній Дніпра в 
Києві. З напису на ньому дізнаємося, що до Петербурга 1132 версти.

Після Вітчизняної війни, в 1817 р., запровадили нові для Росії, але типові для Європи 
стовпи з чорними смугами з боків, добре помітні з далека. На кожному належало позначати 
великими цифрами відстань від однієї поштової станції до іншої, а «других надписей, одну лишь 
пестроту составляющих, вовсе на них не делать». На деяких під дерев’яними навісами кріпили 
ліхтар зі свічкою, щоб вночі або в негоду подорожній не збився з дороги.

У ХІХ ст. дорожні знаки змінювали досить часто. Так, у 1857 р. запровадили «нормальный 
верстовой столб» заввишки 4,5 аршина (3,2 м) – смугастий з чотирма квадратними табличками 
з великими цифрами. Його встановлювали на земляному підвищенні і закріплювали щебенем, а 
потім обводили, щоб виділити, білою фарбою. Сотні метрів було наказано відмічати невеликими 
каменями зі стесаною боковиною, на якій писали «метраж» від найближчого верстового стовпа.

Виконання указу про облаштування і маркування основних трактів виявилося справою 
дорогою і морочливою, тому через сім років надійшло «высочайшее разрешение» використовувати 
в якості верстових стовпів телеграфні, приробляючи до них таблички з відповідними цифрами. 
У 1883 р. наказали вказувати ще «в чьем заведывании находится шоссейная дорога», а самі стовпи 
дозволили виготовляти з залізничних рейок, що відслужили свій строк [5, с. 64].

У кін. ХІХ ст. верстові стовпи почали відливати з чавуну, а придорожні надовби – з бетону. 
Такі вироби були більш довговічні і значно здешевлювали вартість утримання шосе. Відрізки 
шосейного шляху, які проходили через населені пункти в сухий спекотний час, потрібно було 
регулярно поливати водою і відчищати від пилу і бруду, щоб запобігти утворенню колій і, як наслідок 
цього, руйнування дорожнього покриття. Бруд із полотна рекомендувалося зчищати дерев’яними, а не 
металевими скребками, щоб не пошкодити щебеневе покриття дороги [7, с. 605].

Крім шосейних транзитних доріг, у містах були розповсюджені різні види бруківок, які 
різнилися між собою за матеріалом, з якого виготовлялися, і за технікою будівництва. Найбільш 
поширені були бруківки з каменю і дерев’яних шестигранних шашок висотою 4 вершки 
(вершок – 4,445 см.), що вирізалися з торця цілої колоди. Каміння вкладали двома способами: або 
вертикально (сторчма), або горизонтально. Інколи в місцях з особливо жвавим рухом транспорту 
бруківку мостили з двох шарів каменю – нижній горизонтально, а верхній – вертикально. І кам’яну, 
і дерев’яну бруківки вкладали на піщану або мохову подушку. В кін. ХІХ ст. пісок і мох почали 
заміняти шаром бетону завтовшки 4 вершки. В Петербурзі така бруківка коштувала близько 25 
карбованців за квадратний сажень (тобто за 4,5 кв. м.), причому половина цієї суми йшла саме на 
спорудження бетонної основи (для прикладу: російський віз («телега») в ті часи коштував від 25 
до 35 карбованців) [7, с. 614].

Державні тракти будувалися за рахунок держави. Для їх будівництва складали детальні 
карти і схеми, на яких позначалися маршрути, довжина та ширина дорожнього полотна, склади, 
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митниці, мости, водоспуски, будинки дорожніх майстрів та інші об’єкти. Для їх будівництва 
інженерами розроблялися детальні плани добування і доставки каміння та гравію. На державні 
кошти виділялися також необхідні інструменти та знаряддя праці. Виконавчим органом будівництва 
і догляду за станом державних і общинних шляхів сполучення були дорожні майстри, які 
одержували за службу відповідну плату.

Із покращенням стану шляхів та розвитком дорожньої мережі багато проблем, пов’язаних зі 
швидкою доставкою вантажів і пасажирів, були вирішені, але водночас з’явилися нові. На дорогах, 
особливо в населених пунктах та біля них, різко збільшилася кількість нещасних випадків через 
сутички транспортних засобів між собою та з пішоходами. Про це свідчать спеціальні укази, з 
допомогою яких намагалися регулювати порядок руху на шляхах і вулицях міст.

«Великим государям ведомо учинилось, что многие учали ездить в санях на возжах с 
бичами большими и, едучи по улицам небрежно, людей побивают, – свідчив іменний указ царів 
Іоанна і Петра Олексійовичів, виданий в 1683 р., – то впредь с сего времени в санях на возжах 
не ездить, а ездить с возницами по прежнему обычаю» [2, с. 40]. Іншими словами, від візників 
вимагалося правити кіньми, сидячи верхи на коні, а не з екіпажу.

Перший документ, що вводив обмеження швидкості, належить імператриці Анни Іоаннівни 
(1730 р.). Основний його параграф звучав приблизно так: «Извозчикам и прочим всяких чинов 
людям ездить, имея лошадей взнузданных, со всяким опасением и осторожностью, смирно» [2, 
с. 40]. Для порушників правил вуличного руху була розроблена сувора система покарань. Причому 
передбачалася можливість для винного усвідомити свій проступок і надалі їздити обачніше, не 
чекаючи більш суворого покарання. Так, на перший раз лихача чекали «кішки» (різновид батога), 
у разі рецидиву – батіг звичайний і тільки на третій раз, як невиправного, порушника відправляли 
на каторгу. У тому ж році було категорично заборонено влаштовувати перегони на вулицях міст. 
Контроль за виконанням обох указів був покладений на поліцію, якій пропонувалося регулярно 
висилати роз’їзди драгун і солдат.

Проте боротися з лихачами виявилося не так-то просто. 25 червня 1732 р. був виданий 
ще суворіший указ, де говорилося: «А ежели кто впредь в противность сего Ея Императорского 
Величества указа дерзнет так резво и несмирно ездить и люди их необыкновенно перед ними 
скакать и плетьми кого бить и санями и лошадьми давить, таким, по состоянию вины, чинено 
будет жестокое наказание или смертная казнь».

Але навіть такий лютий «штраф», як страта, не справив враження на лихачів. У 1737 р. 
в указі «правительствующему сенату», «дабы никто неведением не отговаривался», знову 
підтверджувалося, що порушників правил вуличного руху нещадно сіктимуть, а власників 
їх штрафувати. 

Своєрідний відтінок у боротьбу з молодецтвом на вулицях міст внесла імператриця 
Єлизавета Петрівна. У 1742 р. сенат повелів: «Ежели кто на резвых лошадях ездить будет, тех через 
полицейские команды ловить и лошадей их отсылать в конюшню государыни». Мабуть, загроза 
конфіскації особистого майна виявилася більш дієвою мірою, ніж страта: судячи з подальших 
указів, лихачі принишкли а уряд заборонив вершникам мати при собі батоги, щоб не допускати 
побиття батогами ні в чому невинних подорожніх. 

Свій внесок у формування правил вуличного руху зробила і Катерина ІІ. Яскраве світло, як 
відомо, засліплює і пішохода, і візника зустрічного транспорту. А оскільки тоді роль фар відігравали 
смолоскипи, то з’являлася загроза іншого роду – пожежа. Катерина ІІ заборонила їздити вулицями 
із засвіченими факелами (смолоскипами), замінивши їх ліхтарями, і скасувала звукові сигнали при 
їзді в нічний час, щоб не порушувати тиші (за відсутністю клаксонів у той час візники екіпажів 
просто свистіли).

Проте ця справедлива діяльність по удосконаленню правил вуличного руху була перервана 
черговим спалахом молодецтва. Сталося це у кінці ХVІІІ ст. Уряд був вимушений вжити термінові 
заходи. Про це свідчать рядки одного з указів: «Его Императорскому Величеству известно 
учинилось, что в Москве на лошадях ездят весьма скоро, от чего попадающих навстречу людей 
не только бьют верховые плетьми, но и лошадьми топчут безо всякого рассуждения и сожаления и 
скверно бранятся» [2, с. 40]. 

Далеко не відразу люди прийшли до думки, що їздити можна лише по бруківках, не чіпаючи 
тротуари. У березні 1800 р. з’явився документ, що мав наступне формулювання: «Почтальонам, 
ездовым и курьерам запретить именно каждому во время их езды верхом ездить по набережным и 
тротуарам» [2, с. 40]. 
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У 1835 р. московський генерал-губернатор видав постанову «О движении извозчиков по 
улицам», де пропонувалося «исполнять распоряжения скорой езды и останавливаться по первому 
требованию полиции». За порушення штраф 500 карбованців і арешт до 3 місяців [2, с. 40].

На поч. ХІХ ст. багато приватних власників екіпажів почали зловживали дзвіночками. 
Їздити з «малиновим» дзвоном вважалося особливим шиком. Це призводило до різноманітних 
казусів і вносило серйозні перешкоди в роботу поштової гоньби: стало неможливо здалеку 
відрізнити кур’єрську трійку від будь-якої іншої, змінні ямщики іноді не реагували на наближення 
поштового візка, думаючи, що їде якийсь обиватель. Численні скарги поштового відомства на 
любителів їздити з передзвоном призвели до того, що 1836 року вийшла постанова Сенату: 
«Запретить употребление колокольчиков всем тем, которые едут на собственных или вольнонаемных 
лошадях, предоставив оные одной почтовой гоньбе и чиновникам земской полиции, едущим по 
обязанностям службы…» [3, с. 60].

У кін. ХІХ ст. було винайдено автомобіль, який забезпечував високу швидкість руху і 
велику вантажопідйомність. З його появою змінилися вимоги до доріг. Вони повинні були мати 
рівне покриття, забезпечувати добру видимість шляху на значній відстані. А з крутими поворотами 
досягти цього було не можливо.

Нові конструкції покриття для автомобільних доріг з’явилися неочікувано. Щоб 
уникнути пилу, який вилився в проблему при підвищенні швидкості руху, вирішили поливати 
покриття нафтою або дьогтем. Виявилося, що завдяки щепленню в’язких матеріалів з каменем 
утворюється новий, міцний, стійкий до зношування матеріал. Основною речовиною для дорожніх 
покриттів з тих пір став асфальтовий бетон – штучний будівельний матеріал – ущільнена в 
гарячому стані суміш підібраних по розміру щебеню, піску, дрібно помолотого мінерального 
порошку і бітуму [1, с. 64].

Сухопутні шляхи сполучення поступово перетворювалися на важливі артерії соціально-
економічного, політичного та культурного розвитку, внаслідок чого становлять інтерес як важливий 
об’єкт наукового дослідження.
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З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ПОШТОВОЇ ЛИСТІВКИ 
ЯК НОВОГО РІЗНОВИДУ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: 

ТИПИ ТА ВИДИ ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті розглядається історія виникнення поштової листівки, як нового різновиду поштової 
кореспонденції її розвиток, типи та види оформлення в кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Ключові слова: поштова листівка, картка, відкритий лист, кореспонденція, пошта, видавництво, 
філокартисти, привітання, поздоровлення.

Вважається, що поштову листівку подарувала світові Англія. Саме тут виник цей «відкритий 
лист» – прямокутної форми аркуш паперу з відведеним місцем для зазначення адреси і поштової 
марки та яскравим малюнком на лицьовому боці. Першу в історії листівку написав герцог 
Орлеанський до дня св. Валентина своїй дружині з ув’язнення. Тепер ця листівка знаходиться у 
Британському музеї в Лондоні. 

Популярності відкриті листи набули в Західній Європі на початку ХІХ ст. Вітальні листівки 
надсилали до Різдва, дня св. Патріка. До 60 рр. ХІХ ст. їх виготовляли вручну, причому не лише 
розмальовували, але й застосовували пір’я, шматочки дорогих тканин (шовк, оксамит), бісер, золоту 
крихту та інші матеріали. Звичайно, таку листівку вручали з рук у руки [2].

30 листопада 1865 року на конференції Німецького поштового союзу обер-почтмейстер 
Пруссії Г. Штефан запропонував створити «короткий лист», нині усім відомий під ім’ям «листівка». 
Його підтримали книгопродавці Фрідляйн і Пардубіц – через три роки вони подали на розгляд 
Прусському поштовому управлінню зразки розроблених ними бланків «універсальної кореспонденц-
карти». Проте тамтешні чиновники відкинули їх ідею з меркантильних міркувань: листівка ставала 
друкарським твором, а це дозволяло відправляти її за низькою бандерольною таксою.

Інакше розвивалися події в Австрії. 27 січня 1869 року газета «Нойе фрайе прессе» 
опублікувала статтю професора Вищої технічної школи у Відні Е. Германа «Про новий різновид 
кореспонденції». Учений-економіст гаряче схвалив думку про створення дешевого відкритого 
листа, а у вигляді компенсації запропонував обмежити його об’єм 20 словами. Австрійське поштове 
відомство виявилося рішучішим: не лише погодилося розповсюдити на листівку бандерольний 
тариф, але і визнало її обмеження недоцільним – не утримувати ж цілий штат чиновників 
спеціально для підрахунку слів, щоб відправник заплатив суму, що відповідає перевищенню 
їх кількості. І тут воно мало рацію. Наприклад, листівка-рекордсменка, написана таким собі 
Вальдхартом з тірольського містечка Шварц, вміщувала 6852 слова на 185 рядках! Щоб написати 
цей «короткий лист», йому знадобився цілий місяць. 1 жовтня 1869 року листівки надійшли у 
продаж на Віденському поштамті [4, с. 50].

Для означення предмета відкритого листа вживалося кілька термінів. У грудні 1871 року 
в Австро-Угорщині були випущені картки без ілюстрацій, на яких німецький напис «Картка 
кореспонденційна» дублювався італійською, польською, словенською, чеською та українською 
мовами.

На початку 1900 рр. у монархії Габсбургів було запроваджено термін «Дописна карта». 
В Росії, згідно з поштовими правилами, з 1872 р. послуговувалися терміном «Открытое письмо», 
а з 1909 р. – «Почтовая карточка». Українські терміни «Листовна картка» і «Листівка» почали 
вживатися приватними видавцями тільки після революції 1905–1907 рр., коли були скасовані 
утиски української мови [6, с. 8].

Більшість істориків пошти сходяться на тому, що ілюстровані листівки з’явилися під час 
франко-прусської війни 1870–1871 рр. [4, с. 50]. У Бретані, біля міста Силле-ля-Гильом, стояла 
сорокатисячна французька армія. З часом запаси письмового паперу і конвертів в місцевих 
магазинах були вичерпані, і тоді книгопродавець Леон Бенардо пустив в продаж аркуші 
брістольського картону. На деяких з них були зображені карикатури і невибагливі малюнки, що 
відразу сподобалося солдатам. Саме розмальовані листи вони купували особливо охоче. Швидко 
оцінивши важливість цього відкриття, Бенардо придумав нескладну віньєтку, відлітографував її 
і прикрасив нею папір для солдатських листів. Потім заповзятливий книгар виготовив листівку, 
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присвячену армії і флоту, а потім випустив ще вісім листівок, тим самим започаткувавши новий 
вид поштової кореспонденції.

Пізніше зʼявилися не лише мальовані, але і фотографічні листівки, на яких відображалися 
види міст, пейзажі, витвори мистецтва. Та й багато видатних художників із задоволенням працювали 
над листівками [7, c. 64].

Міські, морські та сільські пейзажі, портрети, архітектурні споруди і скульптура, 
побутові сценки та історичні події – на листівках ХІХ ст. панувало розмаїття жанрів і тем. Ці 
маленькі витвори мистецтва знайшли своїх вірних шанувальників, колекціонерів, яких назвали 
філокартистами (phileo (грецьк.) – люблю, carte (лат.) – картка).

Для філокартистів почали випускати спеціальні журнали, влаштовували міжнародні виставки 
та аукціони. Цінність маленьких картин не поступається великим побратимам-полотнам [2].

У Російській імперії перші відкриті листи без ілюстрацій як новий вид  
поштового пересилання з’явилися 1 січня 1872 р. Право на їх випуск надавалося тільки 
поштовому відомству.

Листівки даного періоду були неілюстровані. З одного боку поштової картки писали 
адресу і наклеювали марку. Тут же було надруковано правило: «На цій стороні, крім адреси, не 
дозволяється нічого іншого писати». Інший бік призначався для письмового повідомлення, на 
ньому містився напис: «Поштове управління за зміст листа не відповідає». Російські листівки 
були різного кольору. Найбільш ранні – сірувато-білі. В травні 1872 р. з’являються три види 
поштових карток: універсальні – чорні, які можна відправляти як у середині міста, так і в інші 
міста, в залежності від ціни наклеєної марки, коричневі – для відправки всередині міста і зелені – 
іногородні [1, с. 142-143].

Проте 19 жовтня 1894 р. згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ Російської 
імперії С. Тімашова, якому підпорядковувався поштовий департамент, монопольне право 
поштового департаменту на випуск немаркованих бланків для відкритих листів обмежувалось. 
Крім стандартних бланків, які й надалі випускало поштове відомство, приватним видавцям було 
дозволено видавати бланки з ілюстраціями.

Після опублікування розпорядження в газеті «Правительственный вестник» за № 257 
від 23 листопада 1894 р., на нововведення відразу відгукнувся відомий київський видавець 
Степан Кульженко. Уже 1895 р. він випустив серію кольорових поштових карток з видами 
Києва, надрукованих з літографського каменю. Кожна з них цієї найбільш ранньої серії 
нині є раритетом.

Відома картка з видами Львова, яка пройшла через пошту в 1895 р. У другій пол. 90 рр. 
ХІХ ст. з’явилися картки-монтажі з видами Одеси, Харкова, Полтави, Ніжина, Тернополя, 
Станіслава, Мукачевого, Трускавця та інших міст. Вони вирізняються сюжетною різноманітністю, 
умілим добором визначних пам’яток міст і майстерністю виконання. Кожна з них – документ 
свого часу [6, с. 8].

Після російсько-турецької війни 1877–78 рр. сестри милосердя (медсестри) опинилися 
без засобів до існування і дуже бідували. До їхньої долі не залишився байдужим художник 
Г.П. Кондратенко, за чиєю ініціативою в 1882 р. було засновано «Санкт-Петербурзький Опікунський 
комітет про сестер Червоного Хреста». Цій доброчинній організації протегувала принцеса 
Євгенія Ольденбурзька, і на честь її ангела-хранителя – св. Євгенії й назвали комітет «Общиною 
св. Євгенії» (після того, як у 1920 р. всі організації сестер милосердя було скасовано, видавництво 
общини одержало нову назву – Комітет популяризації художніх видань (КПХВ), який проіснував 
ще 8 років). Оскільки комітету потрібні були кошти для утримання притулку для престарілих 
сестер, для будівництва лікарні, то виходом стала видавнича діяльність, що почалася у 1896 р.

Після видання першого, досить скромно оформленого художнього конверта, з видавництвом 
почали співпрацювати такі метри живопису, як Л. Бакст, Є. Лансере, І. Білібін, М. Реріх, наш 
співвітчизник Г. Нарбут. А через деякий час видавці дійшли думки про випуск не лише конвертів, 
але й відкритих листів (листівок), вже перша серія яких користувалась шаленою популярністю.

В основному на них були зображені ілюстрації до книг (наприклад, до «Мертвих 
душ» М.В. Гоголя, «Євгенія Онєгіна» О.С. Пушкіна тощо), репродукції картин тогочасних 
російських художників – Є. Бьом, І. Вельца, С. Соломка, В. Васнецова, О. Бенуа (засновник і 
лідер художньої групи «Світ мистецтва»), М. Врубеля. На листівках «Общини» можна побачити 
і лісову пожежу, і дружину, що зустрічає п’яного чоловіка з кілком в руці, і Михайлівський 
Золотоверхий собор у Києві. Відкриті листи цього видавництва виготовлялися на надзвичайно 
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високому художньому рівні, що забезпечило їм популярність і за кордоном, а також високу вартість 
на аукціонах філокартистів [2].

Уже з перших років нашого століття визначилися видавничі центри українських поштових 
карток. Такими були Київ, Катеринослав, Полтава, Харків, Кам’янець-Подільський, Одеса та інші.

На території, що входила до складу Австро-Угорщини, видавничими центрами були Львів, 
Перемишль, Коломия, Жовква, Станіслав, Чернівці [6, с. 8].

Перші ілюстровані листівки були видовими та етнографічними. У ті часи, коли ще не 
існувало радіо, кіно, телебачення, вони стали одним із засобів поширення знань про побут і 
культуру не тільки народів, які проживали на території Російської імперії, а й багатьох інших 
країн. Великий попит в Україні мали листівки з надрукованим написом «На спомин рідного краю». 
Як пам’ятку про рідну землю їх надсилали у найвіддаленіші місця неосяжної території Росії, де 
випадало служити українським рекрутам [6, с. 8].

Серед найбільш відомих видавництв – київські «Час», «День», «Глобус», «Друкар», 
«Рассвет», львівські «Русалка», «Українська хата», коломийське Якова Оренштайна. Видавали 
поштові листівки також благодійні товариства, власники промислових підприємств, аптек та 
магазинів з метою реклами своєї діяльності. В цей же час випуск листівок був налагоджений і в 
невеличких провінційних містечках. До серії листівок, присвячених окремому місту, обов’язково 
входило його панорамне зображення – фотографія з високої дзвіниці, пожежної каланчі, водогінної 
вежі. До серії, як правило, входили також зображення адміністративних будинків, державних 
установ, навчальних благодійних закладів, центральних вулиць і майданів, головних соборів та 
інших культових споруд. Види українських міст, сіл і хуторів знаходимо в серіях «Типи і види 
Малоросії» та «Українські типи і краєвиди». Серед них трапляються кольорові, тонові і чорно-білі. 
На поч. ХХ ст. у місті Переяславі виготовленням поштових карток активно займалися «Изд. Фот. 
Львува, Переяславль» та «Видавництво аптечного складу Островського». Листівки даних видавців 
вирізнялися сюжетною різноманітністю, умілим відбором культурних та архітектурних пам’яток 
міста і майстерністю виконання [1, с. 143].

У 1911 р. у видавництві фотографа Львува (Переяслав) вийшла друком серія листівок, 
присвячена Переяславу. В колекції фондів НІЕЗ «Переяслав» нараховується 11 листівок даної серії. 
Із них виділяється група листівок із архітектурними пам’ятками міста. Дані листівки фотонатурні і 
з найбільшою точністю передають зовнішній вигляд та особливості архітектури культових споруд: 
Вознесенського, Успенського та Покровського соборів. Вони – частинка історії нашого древнього 
міста, що з’єднує минуле, сучасне та майбутнє. 

Слід зазначити, що до даної серії ввійшли також поштові листівки, що мали етнографічний 
характер. На них друкувалися зображення людей у національному одязі, іноді на фоні традиційної 
для них обстановки, у типовому інтер’єрі жител, поряд з предметами побуту.

Крім своєї основної функції, листівка виконувала серйозну освітньо-виховну роль. 
Ілюстровані листівки несли на собі пласт візуальної та текстової інформації, яка значно 
розширювала світогляд кореспондентів, що їх отримували. 

На одній з листівок видавництва аптечного складу Островського з типовим текстом 
«Приветъ изъ Переяслава» можна побачити зображення навчальних закладів (чоловічої та жіночої 
гімназій), Переяславського комерційного училища, духовного училища з учнями, земського будинку 
в Переяславі. За допомогою цих листівок можна порівняти архітектуру Переяслава поч. ХХ ст. і 
Переяслава-Хмельницького, простежити, як змінилося обличчя міста за останній час.

Переяславська листівка поч. ХХ ст. найчастіше виготовлялась методом фототипії в чорно-
білому виконанні або була тонованою. Якісна кольорова листівка на той час коштувала 15-17 
копійок і була багатьом не по кишені. Чорно-біла ж або тонована листівка коштувала 3-5 копійок і 
була більш доступною [1, с. 143-144].

Джерелознавчу базу для вивчення поштових листівок значно розширює філокартична 
колекція фондів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (НІЕЗ 
«Переяслав»). Її фонд датується кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. Листівки, видані протягом даного 
періоду, становлять значний історичний і художній інтерес. Їх видання та розповсюдження було 
і залишається складовою частиною загальнокультурного процесу в Україні. Ці листівки досить 
різноманітні в сюжетному та авторському аспектах, способах друку. Складовою колекції є художні 
(мальовані) та документальні (фотонатурні) листівки. 

Формування збірки поштових листівок НІЕЗ «Переяслав» проходило в декілька етапів. 
Перші надходження до колекції датовані 1948 р. Співробітниками заповідника було розпочато 
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наукове комплектування тематичної колекції поштових листівок. Вражають об’єми виданих у 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. видових листівок (документальних та художніх), які складають значну 
частину колекції фондів заповідника [1, с. 143].

Серед жанрів відкритих листів осібно стоять вітальні листівки. Найпоширенішими були, та 
й залишаються, поздоровлення з Різдвом, Великоднем, Новим роком, днем народження. З’явилися 
ж «поздравішки» (так їх називали в Росії на початку ХХ ст.) у зв’язку з Різдвом, і на перших 
з них зображувалися медові пряники – символ достатку, золото – багатства, запалені свічки – 
світло розуму [2].

Перша справжня різдвяна листівка з’явилася в Англії в 1794 р. Англієць Добсон на 
привітанні своєму другові з святом намалював сімейну сценку навколо ялинки і зимовий пейзаж. 
Приятелю це сподобалося, і наступного року натхненний успіхом Добсон відлітографував кілька 
дюжин подібних карток і розіслав їх усім своїм знайомим у вигляді різдвяного подарунка. З цієї 
події і почалась історія різдвяної листівки [5].

На світових аукціонах досі б’ють рекорди раритетні вітальні листівки Коула. Насправді їх 
створив у Великій Британії художник Джон Хорслі в 1-й пол. ХІХ ст. Якось у 1840 р. він вирішив 
привітати свого друга – чиновника сера Генрі Коула з Різдвом оригінальною листівкою (за іншою 
версією, сам Коул замовив листівку, щоб привітати своїх численних друзів) і зобразив на ній родину 
Коула за святковим столом. Листівку він виконав у вигляді триптиха: в центрі всі піднімали бокали 
за відсутніх друзів, по обидва боки були розміщені зображення Коулів, які обдаровують їжею і 
одягом убогих та жебраків. Художник помістив на листівці незвичний у той час і невід’ємний 
атрибут сучасної листівки – напис «Merri Christmas and Heppy New Year» («Веселого Різдва і 
щасливого Нового року!»).

Приголомшливий успіх листівки, що не вщухав навіть через три роки, наштовхнув Коула 
на думку розмножити її і продавати. Віддрукована тисяча копій принесла Коулам по шилінгу 
з кожної листівки, що тоді вважалося величезними грошима. На сьогоднішній день з тисячі 
екземплярів відомі лише 12 листівок, одну з яких кілька років тому було продано за 22 тис. 
фунтів стерлінгів [2].

За декілька років такий спосіб поздоровлення отримав широке розповсюдження. В 1862 р. 
великим тиражем була надрукована перша серія різдвяних листівок, і всі вони миттєво знайшли 
своїх покупців. До 1880 р. поштою розсилалося більше 11,5 млн. подібних привітань. Поштові 
службовці вимушені були нагадувати: «Не відкладайте відсилання листівок до самого Різдва».

Спочатку на листівках найчастіше зображувались Ісус Христос в яслах або янгол, 
який летить з зіркою в руках. Потім у їх оформленні почали використовуватися мотиви старих 
традиційних для Британії різдвяних звичаїв: малинівка, гілки вічнозелених рослин (падуб, плющ, 
омела), гілочка вереску, перевита тарлатановими стрічками (національний символ Шотландії). 
Пізніше на листівках з’явилися зображення Санта-Клауса і довільні композиції із квітів, гілок і 
ялинкових прикрас.

У 2 пол. ХІХ ст. вітальні листівки з’явилися і в Росії. Підприємливі купці купували 
і привозили тільки такі, де був лише малюнок без напису, а потім самі вже робили написи 
по-російськи. На різдвяних листівках сніг був зовсім як справжній – його виготовляли з борної 
кислоти. Інколи на листівках був тільки контур малюнка, решта розфарбовувалась самостійно. Так 
як це була досить кропітка справа, то і коштували листівки недешево. Але це ніскільки не заважало 
їхній популярності. Ними прикрашали інтер’єр, вставляли в спеціальні альбоми або наклеювали на 
шкатулки з прикрасами. Однак це зовсім не означало, що до появи в Росії листівок люди зовсім 
обходились без привітань. Просто для цих потреб існували спеціальні картки, типу візиток, з 
квітковим орнаментом і єдиним написом: «Поздравляю!» на всі випадки життя.

Виробництво вітальних листівок у Росії налагодили в 1898 р.: перші вітальні відкриті 
листи були присвячені Різдву і Великодню. Але як тільки Росія отримала власні листівки і почала 
продавати їх у великій кількості, як одразу з’явилися конкуренти. Найбільшим стала Німеччина, 
вона «підірвала» ринок листівок, наповнивши його своєю дешевою продукцією.

Більшість німецьких листівок виготовлялося фотоспособом, і сюжети були дуже схожими: 
гарні панянки поздоровляли зі святом. З’явилися на листівках і Діди Морози, але в окулярах, 
більше схожі чи то на кухарчуків, чи то на вчителів гімназій. «Вплив заходу» вирішили «збити» 
російські художники: Микола Реріх, Іван Білібін, Костянтин Маковасов, Леонід Бакст, Олександр 
Бенц і багато інших. На листівках з’явилися російські трійки, сніжні зими, діти з колядками, 
заметені завірюхою села, ріки, заковані в кригу, куполи храмів.
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Дуже часто на листівках була присутня різдвяна ялинка або ялинкові гілки. 
Дореволюційні листівки відображали звичай славлення Христа в день Його Різдва. Зазвичай 
цим займалися діти, що ходили по вулицях і будинках з вертепом чи зіркою, яка асоціювалася з 
зіркою Віфлеємською. Після революції Різдво потрапило в немилість. Новорічні і Різдвяні листівки 
були скасовані як «буржуазний пережиток». Слова «З Різдвом і Новим роком» зникли з лексики 
друкованих видань [5].

У сер. ХХ ст. у багатьох країнах широко розповсюдилася мода на всілякого роду «звукові 
листи» і «музичні привітання». Бабусі отримали можливість надсилати своїм онукам листи з 
вкладеними до конвертів гнучкими грамофонними платівками, на яких були записані наспівані 
ними колискові пісеньки і всілякі поради і настанови. Але, як з’ясувалося, такі можливості 
мали в своєму розпорядженні вже наші прабабусі. Наприклад, у 1897 р., у Чехословаччині був 
налагоджений масовий випуск поштових листівок – «музичних привітань». У центрі щільного 
картону по спіралі наносилася перфорація – код для музичних скриньок-поліфонів. Таку листівку 
вставляли в скриньку, і вона виконувала коротку приємну мелодію [3, с. 59].

У період з 1932 по 1957 рр. з ідеологічних міркувань, а також з міркувань політичної 
пильності в СРСР масових організацій колекціонерів фактично не існувало. Періодика й література 
з питань колекціонування практично не видавались. В умовах тоталітарного режиму чиновники від 
ідеології не бажали, аби колекціонери «ворушили буржуазно-націоналістичне минуле», а спроби 
обміну із закордоном розцінювалися як неприкрите шпигунство.

У 1956 р., у зв’язку з проведенням у Москві VI Всесвітнього фестивалю молоді і студентів 
виникла потреба організувати міжнародну філателістичну виставку. Оргкомітет фестивалю був 
поставлений перед фактом, що в першій у світі соціалістичній державі організації колекціонерів 
перебувають під забороною. Це стало поштовхом для відродження в Союзі аматорських 
організацій [6, с. 8].

Сучасні листівки разюче відрізняються від тих, колишніх. У них більше гумору і менше 
художньої цінності. Та, проте, якими б вони не були зараз, кращими чи гіршими, реальними чи 
віртуальними, вони не втратили свого призначення – приносити у наше життя радість [2].
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У статті описано фондову колекцію народної дерев’яної іграшки у Національному музеї народної 
архітектури та побуту України.
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За найдавнішими переказами і міфами боги створили перших людей саме з дерева, 
а не з глини. Це свідчить про те, що дерево – найдавніший матеріал, який людина почала 
творчо обробляти. Ареал дерев’яної іграшки – Середнє Подніпров’я, Полісся, Волинь, Покуття, 
Гуцульщина, Лемківщина. Дитячі іграшки давніх слов’ян (дерев’яні качечки, коники) знайдено під 
час розкопок на Наддніпрянщині. Датовані вони приблизно X – поч. XII ст. Іграшки виготовляли 
з дерева різних порід, які використовувались у практичній діяльності регіону. Найчастіше 
використовували: липу, тополю, сосну, ліщину. З твердих – бук, явір, дуб, горіх, клен. Кора з дерева 
теж використовувалась як матеріал для іграшки (переважно соснова і дубова).

Фондова колекція дерев’яної іграшки Національного музею народної архітектури та побут 
України налічує 69 предметів, які можна класифікувати:

• як виріб виставочного характеру (дерев’яні півники, чоловіки, жінки, коник, 
віл, білочка);

• як виріб, що призначений для гри дітям (возики, візочки, тарадайки, коники на колесах, 
деркачі, тарахкола, клепачі-калатала);

• як декоративний елемент для житлового інтер’єру (дерев’яні ляльки, оздоблені 
підлаковим розписом, голуби (символи Св. Духа), які підвішувались до стелі перед іконами).

Початком «накопичення» збірки можна вважати 13 лютого 1972 р., оскільки закуплено 
(два карбованці) іграшку (дерево, вирізування, розмір 12,5х8 см.) «Білка». Автор виробу 
невідомий. Знайдено іграшку у с. Поліському на Київщині у місцевого жителя Шостака 
Олександра Каленковича.

У фондовій колекції дерев’яної іграшки можна виділити дві основні групи предметів: 
1) рухомі іграшки; 2) нерухомі іграшки.

Переважну більшість складають рухомі іграшки: «колясочки» (зайчики, коники, пташки, 
метелики, деркачі, калатала-клепачі, рухомі ведмедики, млинок-вітрячок, акробат, коник-качалочка, 
дитяча колисочка, тарахкало, гультяї, коник (на колесах), візок, тарадайки (барабанчики-візочки), 
усього 49 предметів.

Значно менше у колекції нерухомих іграшок (20 предметів). Це іграшки відомого 
майстра Івана Приходька із с. Дударків Київської обл. (фігурки людей, голуби, розмальовані 
яскравими фарбами), вирізані з дерева півники, прикрашені різьбленням та малюванням (автор 
М. Зацеркляний із м. Кременчук, Полтавської обл.), фігурки веприка та білочки (Г. Пацан із 
с. Річка Міжгірського р-ну Закарпатської обл.) та коники (автор В. Слободянюк з м. Вінниця).

Заслуговує на увагу колекція яворівської іграшки (35 одиниць збереження). На традиціях 
школи деревообробництва в Яворові 1896 р. була відкрита «забавкарська школа», де виготовляли 
дитячі іграшки (кошики, візочки, птахи, тачечки, тріскотальця). Яворівський розпис вирізняють 
характерні елементи (квіти, ружі, зірки, віночки, колечка, кривульки, цяточки, рисочки тощо) і 
переважно п’ять кольорів (зелений, жовтий, червоний, коричневий, білий та їх похідні) [1, с. 26-28]. 
Переважна більшість робіт з музейної колекції виготовлена у с. Яворів Львівської обл., автор – Логин 
Василь Олексійович. Усі ці іграшки можна класифікувати як рухомі, окрім дитячої скриньки.

Є у колекції роботи майстра із Черкащини (В.О. Швець): коник-качалка, коник з возиком та 
пара коней з возиком (рухомі іграшки), прикрашені різьбленням та малюванням.

З точки зору регіонального розподілу фондову колекцію дерев’яної іграшки репрезентують : 
Середня Наддніпрянщина, Полтавщина, Поділля та Західна Україна. 

Отже, запропонований виклад – спроба зацікавити дослідників щодо певного 
опрацювання й, по можливості, розширення фондової колекції дерев’яної іграшки у 
Національному Київському скансені. 
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Від давніх часів, досліджено, що людське життя регулювалося певними звичаями. Серед 
них існували поділи на звичаї побутові, світські, які були спрямовані на особисте та суспільне 
життєзабезпечення. А були ще звичаї імітаційні як би умовні, які тісно були пов’язані з віруваннями 
тієї чи іншої суспільної групи. Тобто це були звичаї на рівні духовності і їх називають ритуали 
або обряди. Більшість антропологів історично пов’язують їх з віруванням певної спільноти, її 
уявленнями про світ, її міфами та цінностями. Відомий етнолог та релігієзнавець Мірча Еліаде 
стверджує, що «обряд та міф відтворюють один одного, перший – у формі дійства, другий – у 
формі пам’яті» [2, с. 34]. Найважливіші та «найсвященіші» обряди являються імітацією дій 
божистих істот, міфічних предків. Первісний сенс таких обрядів полягає в освяченні своїх дій і 
всього способу життя, у пошуках захисту вищих сил [5, с. 34]

З розвитком суспільних відносин, дальшим поділом праці і диференціацією життєвого часу 
на робочий та вільний виокремлюється специфічна форма проведення вільного часу. Тобто це свято, 
визначене як факт дозвілля, яке регламентоване релігією, звичаєм і кероване певними ритуалами 
і правилами. Структура свята та характер його святкування, як феномена популярної культури в 
основі своїй поділяється на сакрально-ритуальну та світську частини. Це можна простежити навіть 
в етимології самого слова. Українське «свято» походить від слів «святе», «святий» підкреслюючи 
сакрально-ритуальну природу цього явища. В українському фольклорі переважає іронічна оцінка 
святкового байдикування: «Трутням празник і по буднях», «Якби усіх святих святкували, то не було 
б кому робити» [5, с. 7]. Подібна народна оцінка на святкове дозвілля насправді сполучається з 
пошаною особливо до «великих» свят; народ створює значний масив фольклору, який походить іще 
з дохристиянських часів. Давній магічний зміст українського традиційного календарно-релігійного 
свята у більшості випадків ґрунтується на дохристиянських міфах і обрядах з ритуалами та 
відповідною атрибутикою. 

Докорінні зміни в релігійно-культурній сфері призвели до руйнування існуючих 
стереотипів у сфері обрядовості. Специфіка обряду полягає в домінуванні традиційного навіть 
консервативного над набутим і новітнім, адже обряд належить до стереотипних форм поведінки, 
що закріплює набутий досвід.

За радянської доби відбувалася ще більш потужна десакралізація культури: поступово 
скорочувалася кількість релігійно-побутових свят, спрощувався ритуал їх відзначення, забувалися 
певні обрядові застереження, ритуали. У 20–30-ті роки минулого століття календарні свята 
будувалися шляхом запозичення попереднього матеріального досвіду, при цьому свідомо 
вилучалися ознаки зв’язку з християнством. На противагу релігійній обрядовості створювалися 
радянські свята, що намагались запозичувати з народних календарних обрядів довільно обрані 
елементи та атрибутику.

Радянська святкова культура багатo в чому успадкувала дореволюційні масові церемонії та 
ритуали, але залишалася десакралізoваною і за формою і за змістом. Усе це позначилося на способі 
життя людей, які втратили віру у правічні зразки та стереотипи, створені обрядовою культурою 
українців. Занепад традиційних релігійних вірувань сприяв і занепаду традиційних календарних 
свят з їх високими художніми прикладами народної творчості.

Поруч з українцями, білорусами, росіянами завжди жили інші народності. Це – бoлгари, 
сeрби, молдовани, греки, німці, вірмени, татари Проте все ж переважала українська традиція. 
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Політичні, eкoномічні, культурні течії з західних та східних земель істотно впливали на розвиток 
культури українців. Та це не позбавило українців самобутності, власних характерних рис.

Велика кількість традиційних свят календарного циклу майже вийшли з повсякденного 
життя. Вони поступово втрачають своє суспільне значення, натомість зазнають зміни форма та 
характер проведення окремих свят. Але найемоційніші художні форми календарних свят, які своїм 
корінням заглиблені у давньоруські релігійні вірування, поступово трансформувалися у явища 
народного мистецтва, святково-розважальні дійства, які являються формами календарно-святкової 
культури. Якісні зміни в духовній, політичній, побутовій сферах життєдіяльності українського 
суспільства значно вплинули на кoреляцію народних свят і обрядів.

Конкретно це позначилося на святах українців сонячного циклу, як їх прийнято називати: 
Різдво, Українська Масляна (Колодій), Великдень, Зелена неділя, Івана Купало. Не всі свята 
відбуваються строго у числі. Деякі з них підпорядковані місячному календарю, і визначаються 
згідно християнської традиції.

Масляна – одне з свят весняного циклу – останній тиждень перед Великоднім постом. 
В Україні це свято мало свої оригінальні варіанти і більше було відоме під назвою «колодій». 

Своєрідною емблемою весняної обрядовості в Україні були високо поетичні народні співи-
веснянки, що пронизували не одне свято та обрядове дійство. Перше з них – Збірна неділя, 
яку відзначали на початку Великого посту. У цей день молодь збиралася на вигоні і обирала 
з-поміж себе березу – найкращу дівчину, вона мала керувати веснянковими обрядами. Її функція 
поширювалася і на ритуали, пов’язані з Масляною (Масницею, Сирною неділею, Масляницею), 
котру православна церква включила до свого календаря під назвою «Масляний тиждень» (припадав 
на лютий–березень). Це давньослов’янське свято не дуже зазнало християнського впливу, про 
що, зокрема, свідчить його магічне спрямування. Щедра трапеза, що супроводжувала Масляну, 
уособлювала магію родючості, а масляничний розгул був відгомоном давніх весняних шлюбів. 

Вплив християнства на це давньoслов’янське святo зумовлений тим, що на Сиропусному 
тижні збирався гурт жінок та ходив по всіх хатах, де жили неодружені хлопці або дівчата, що 
досягли повноліття, щоб прив’язати їм колодку як кару за те, що у М’ясниці не одружилися. Молодь 
намагалася заховатися, але їх вистежували, часто заставали зненацька. Приходили в’язали колодку 
до ноги, іноді до руки хлопця чи дівчини і вимагали відкупу. Відкуповувались, зазвичай, горілкою 
та закускою. При цьому батько пов’язаного говорив іноді сину, напускаючи нарочито сердитого 
вигляду: «Отак тобі й треба, не хотів слухатись батька, не хотів женитись, тепер колодку тягни. 
Думав йому весілля справляти, а тепер приходиться від колодки відкупляти» [6, с. 99]. Не маючи 
іншого виходу, господар запрошував гостей за стіл та поштував їх. Особливо вимогливими були до 
парубків-перестарків, яким було за тридцять. Отже, колись одруження, створення сім’ї знаходилось 
під контролем сільської громади. Неодружений чоловік вважався неповноцінним її членом.

Масниця, осoбливо коли випадала у березні органічно переходила у зустріч весни. Цими 
днями молодь починала співати веснянки. І якщо у росіян масничні обряди і веселощі були 
пов’язані з зимою, то в українців переважала весняна тематика. Це природнo, адже весна в Україні 
наступала раніше і на Масницю вже відчувалось її наближення.

В уявленнях наших предків, ми не тому співаємo, що прийшла весна, а весна прийшла 
тому, що ми її щoсили покликали. Щоб було далеко чути заклички, дівчата вилазили на дерева, 
тини з метою наблизитись до сонця, до неба. Весна асоціюється із народженням та молодістю 
тому закликали весну юні, чисті дівчата. Зустріч весни перетворювалась на загальне свято молоді. 
Учасники дійства, більшість молодь, щосили кличуть весну, щоб вона нас почула та прийшла.

Хороводо-ігрові дійства з приходом весни відбувались на свіжому повітрі. З хати на вулицю 
переносилось все життя молоді. Сусіди, молодь одного кутка збиралися разом для спільного 
проведення часу. Дівчата трималися своєї території, свого кутка, хлопці могли відвідувати зібрання 
дівчат не лише на своєму кутку, але й на сусідських. Щоб заманити хлопців дівчата закопували 
у місці свого зібрання горщик з ритуальною кашею, замість горщика в якості посудини могли 
використовувати яєчну шкаралупу, приспівуючи:

Закопали горщик каші ще й кілком прибили,
Щоб на нашу вулицю парубки ходили.
Закопали горщик каші ще й ракові клешні,
Щоб ходили парубки далекі й тутешні.
Свято Масниці, наукові співробітники Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» започаткували на Базарній площі Музею народної архітектури та побуту Середньої 
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Наддніпрянщини у 2008 році. По первах це було зібрання фoльклорних колективів, які співали 
українські народні пісні, а ведучi розповідали про звичай колодки. Вже наступного року було 
поставлене дійство: народні ігрища з імітуванням народження колодки, її сповивання, хрестин та 
проведенням характерних для української Масниці ритуалів. Було здійснено відео фільмування 
театралізованої імітації обряду «Народження Колодія» у виконанні аматорського вокально-
драматичного колективу що побутує на Переяславщині – (село Дівички).

Відеоролик святкування Масляної у Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав» успішно розмістили в соціальній мережі. Це викликало непідробний інтерес 
потенційних учасників свята. Тому з кожним роком свято «Українська Масляна. Колодій» набирало 
обертів. Організатори відтворення народної традиції – це наукові співробітники постійно працюють 
над дослідженням цього обряду в даному регіоні Середньої Наддніпрянщини. Тому включають 
у дійство все нові елементи, які характерні для святкування Масляної. Започаткована плідна 
співпраця з творчими дитячими колективами міста та району.

Ідея пробудження природи, котра становила сутність Масляної, не обмежувалася, 
пробудженням людських почуттів, а стосувалася оновлення всього живого. Люди намагалися 
магічними способами прискорити цей процес, звільняючись від зими, смерті, мороку. Тому і 
спалювали або розривали солом’яне опудало (Мари) — слов’янської богині смерті. При цьому 
характерно, що вони немовби повертали її землі, аби дати їй силу для нового урожаю. Варто 
зазначити що для українців цей архаїчний звичай мало характерний на відміну від північних 
сусідів, росіян. Масляна в Україні має свої оригінальні варіанти: наприклад, поширений звичай 
колодія (колодки), генетично пов’язаний з ритуалом знищення опудала Зими. Пізніше він дещо 
видозмінився і проявився як символ проводів Масляної, і як засіб покарання. В цьому випадку 
дівчатам та парубкам до ніг прив’язували колоди за те, що вони не одружилися минулого року. 
Ті відкупляли колодку, ставлячи могорич; дівчата ж могли ще й «повернути колодку», даруючи на 
Великдень своєму обранцеві вишиту хустoчку з двома крашанками. 

Досліджено, що на Переяславщині зберігся і більш архаїчний звичай: жінки, збираючись 
протягом кількох днів у корчмі, робили над поліном певні магічні дії: у понеділок – сповивали, у 
вівторок – хрестили, у четвер – одспівували, у п’ятницю – ховали. 

Співали таких пісень та імітували народні ігрища: (Одна з дівчаток лягає на землю на 
копичку сіна, імітує КОСТРУБОНЬКА а гурт співає:

Помер, помер наш Кострубонько 
Помер, помер наш голубонько!
Кобило ж наша білобокая,
Не впади з мóста, не вмочи хвоста.»
Нарешті дівчина яка зображає Кострубонька, зіскакує, а подруги її співають весело та 

голосно: 
«Ожив, ожив наш Кострубонько, 
Ожив, ожив наш голубонько»! і т. д.
Так розігрувався цей весняний хоровод, який був записаний Максимовичем під Переяславом, 

а точніше в селі Старосілля, що стояло на річці Карань – це якраз поряд з селом Дівички. 
Базуючись на давніх дослідженнях етнографів, аналізуючи їх, та співставляючи, можна намалювати 
приблизну картину життя наших предків. Їх вірування, та пронизливо щемливі обрядові дії, які 
давали їм впевненість у щасливому житті при умові виконання тих чи інших ритуалів.

З року в рік наукові співробітники добавляли у відтворення свята ту чи іншу дію, 
наповнюючи його яскравими елементами обрядових дій.

Таким чином, етнографи робили висновок, що Кострубонько, який оживає на початку 
весни і якого ховають в її кінці і є та сама весна, яку відображають у чоловічому вигляді. 
Він споріднений з великоросійським Костромою і Ярилом, якого всі етнографи признають 
язичницьким богом весни.

За умови, коли такі свята не діляться на глядачів та виконавців, досягається результат 
відродження нашої традиції. Під час проведення свята «Українська Масляна» наукові 
співробітники Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» активно залучають 
всіх учасників свята до його дії. Саме: проведенням майстер-класів по випічці обрядового 
печива, виготовленням ляльки-мотанки, ляльки-«нечеси-кудлайки», проведенням майстер-класу 
стародавнього танку «Ой-ра».

В Українському словосполученні слово кóструб перекладається як кудлай це переконує нас 
в тому, що український міфічний Весняк постає з розкуйовдженою головою.
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З досліджень етнографів ми знаємо, що за новорічним циклом розпочинався період 
весільний. Весільні церемонії наповнювали час між новорічними святами і весняними. 

В народній традиції весільний період триває до заговин, коли баби справляють «колодку» – 
в’яжуть її парубкам і дівчатам, які не скористалися хоч і коротким весільним сезоном і не 
подружилися, а також в’яжуть її їх батькам. Від колодки треба відкупитись: викуп і добровільні 
складчини йдуть на спільну трапезу та гуляння, котрий старша громада вже одружених справляє 
кілька днів в корчмі.

Професор етнографії М. Сумцов висловлював припущення, що ця заговінна колодка 
прийшла з колоди, в яку забивали винних за кару [10, с. 347]

Масниця (Колодій) має свою яскраво виражену індивідуальність. Так на Поділлі хлопці 
пригощають дівчат горілкою, пивом, солодощами купують (запивають) Колодку. У подяку за це 
кожна дівчина вишивала хусточку, оздоблюючи її квітками ініціалами свого обранця, та дарувала 
йому на Великдень – повертала Колодку. Такі обряди нерідко завершувалися укладанням шлюбу. 
Аналізуючи всі ритуали, обрядові елементи свята Колодія можна з впевненістю констатувати, 
це свято Сонця, життя, тепла і, звісно, кохання. Початок нового циклу залицянь і любощів, 
пошуку пари, з метою продовження роду. Своєрідне свято кохання по українськи, саме 
кохання та любощів. 

Свято Масниці, Колодія тепер прив’язане до християнської традиції – заговини на великий 
піст. В першооснові це були ігрища, пісні зі змістом проганяння зими, зустрічі весни. Жінки 
веселилися співали жартівливих пісень.

Основна головна тема Української Масляної це те що Коло діє. Одне старе вмирає, щоб 
дати життя новому. В цьому і полягає сенс Колодія. 

Існує ще багато різних і давніх звичаїв, один з них – «Совання колодки». Зрання в 
п’ятницю на Масницях молодиці збиралися на вулиці. Здибавши чоловіка, садовили його 
на санчата – і  байдуже яка дорога – санна чи багнюка – волочили до корчми чи шинку, 
щоб виставив відкупне. 

На Переяславщині колодку чіпляли переважно дівчата хлопцям. Гурт дівчат, молодих жінок 
брали колоду і йшли по хатах, де жили неодружені чоловіки шлюбного віку, це парубки-перестарки 
так звані «сивої», яким уже виповнилося за 30 років.

Звичай «чіпляння колодки» хоч і носив жартівливий характер, все ж за ним стояла 
глибока мораль – турбота про одруження і народження дітей. «Не женився єси, то колодку 
носи» – відмічали в народі. Веселилися шумно – пили квас, брагу, горілку, медовуху, але заїдали 
млинцями – не м’ясними.

Вже з накладанням християнської традиції на це давнє свято люди говорили: «На Масляну 
гуляй, та про піст не забувай». Масляна одне з найтриваліших свят. Воно розписане по днях: 
понеділок – зустріч, вівторок – загравання, середа – на столі ласощі, четвер – бучний банкет, 
пятниця – тещині вечірки, суббота – зовицині вечорниці-досвітки, неділя – проводжання, 
цілування-прощання. Ой колодка, колодка, яка ж ти солодка! Цілий рочок треба ждати, щоб на 
тобі погуляти» [8, с. 123].

Характерно для свята було багато їсти і пити. Головними обрядовими стравами були млинці 
та вареники. Вареники годилося готувати щодня, адже на сиропусну неділю «і бусурмени вареники 
їдять» – казали в народі. Тому їли їх багато. Про це красномовно свідчать народні приповідки: 
«Вареники доведуть, що й хліба не дадуть», «Черево не дерево – роздається…» та інші. [5, с. 35]

На Масляну багато їли і пили. В зв’язку з цим, навіть говорять: «На Масляну не пить – 
значить грішить», «Вип’ємо, щоб усе було гоже, а що не гоже то не дай боже» [5, с. 34].

Жоден обряд на Масницях не обходився без горілки, проте нею не зловживали. Був звичай 
частувати всіх гостей, по-колу, однією чаркою (це мало символічно об’єднати всіх присутніх). 
Чарку за звичаєм тільки пригублювали і не впивалися. [5, с. 37]

Останній день Масляної – Прощена неділя. Її ще називають Пущенням, бо із наступного 
дня розпочинається Великий піст. Цього дня обходили сусідів, родичів і просили пробачення один 
в одного. Вірили – не можна постувати з гріхами на душі.

Годилося на Пущення також відвідати померлих родичів на цвинтарі попросити і у них 
прощення всіх завданих образ. А ще традиційно залишали на покуті пожертву «дідам» – духам 
померлих, яка складалася з пиріжків, вареників, млинців.

За різними забавами та жартами, за щедрим частуванням пирогами, варениками та 
млинцями, з медом, маслом і наливками пролітав тиждень. І за християнською традицією треба 
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готуватися до найсуворішого і найдовшого з усіх постів – Великого. Тому часом, зітхаючи, 
говорили: «Масляна, Масляна, яка ж ти мала, – якби ж тебе сім неділь, а посту одна» [5, с. 33]

Всі ці елементи діючих ритуалів свята, активно використовуються у святкуванні 
Української Масляної науковими співробітниками Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав». 

Весняні обряди, колись, ще більш багаті і різножанрові за змістом, ніж новорічні, дуже 
потерпіли під натиском християнського календаря і боротьби духовенства та владних структур з 
поганством. Вони припадали на великий піст, що стояв у повнім контрасті з весняною радістю. 
Через те, дещо перекинулось на великодній тиждень і вбереглося до наших днів виключно як 
дитячі забави молоді, а також, як поминальні свята, та дні померлих. Інше залишилося у формі 
різних індивідуальних обрядів, як от: повернення перших птахів, росту перших рослин і замовлянь 
при цьому, собі на здоров’я і на щастя в господарстві. 

Обрядовість цих свят ще мало досліджена; можливо, дещо втрачена коли боротьба літа 
і зими переносилась на християнське свято. Так значення, «громничної» свічки, що святилася 
в день Стрітення і води – стрітенської що допомагає особливо на «пристріт», потребує ще 
більшого дослідження.

Дещо перейшло, на заговини, тому що при раннім великодні початок сирної неділі не раз 
сходився з Стрітенням. Подекуди весняні ігри та пісні починаються від сирного тижня. Характерно 
те, що весняний період розпочинався появою перших птахів, з початком березня і закінчувався 
приблизно Благовіщенням. У ряду різних асоціацій, що підпадають церковним святам, цей період 
відкривається святом «обретення глави Івана Хрестителя», яке в народній етимології стало святом 
«обернення», «оборотення». В цей день чоловік до жінки обертається, і птахи обертаються з вирія, 
«обертаються до нас головами, збираються летіти до нас» [11, с. 302]

Багатовікове перебування наших земель під владою сусідніх держав все-таки не зашкодило 
українцям зберегтися як великій нації, ще й створити славного рівня матеріальні та духовні 
цінності. Етнічна своєрідність культури народу його безмежна воля до самозбереження, природні 
та біологічні фактори допомогли нації знайти сили для відродження. Українців упродовж століть 
гартували і єднали народні звичаєві традиції. Саме вони допомогли зберегти національну 
своєрідність та допомогають самовідновлюватися українській нації.

На цей шлях відродження збереження та популяризації народної традиції і стали етнографи, 
наукові співробітники Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
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The article traced the development of Ukrainian ethnographic traditions of folk festivals, the characteristics 
of the solar cycle. Features of the study of the existence of the folk holidays in the territory of the Middle Dnieper, 
and play them in Museum of folk architecture and rural life. 
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КУЛЬТУРНИЦЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В ДОРОБКУ ВЧЕНИХ ДІАСПОРИ (ХХ СТ.)

Аналізуючи архівні джерела та наукові праці українознавців за кордоном автор з’ясовує їхній 
внесок в розвиток національної культури та популяризації її досягнень. Праці О. Лотоцького, І. Огієнка, 
Д. Антоновича, В. Щербаківського, В. Січинського та ін,. були присвячені українському мистецтву, зокрема 
архітектурі, музиці, театру, релігії, в яких розкривалася історія української культури, її національна 
самобутність, тяглість та безперервність розвитку. 

Ключові слова: національна культура, мистецтво, українознавство, еміграція, історія, тяглість, 
самопізнання, дослідження.

Одним із завдань українознавства є виявлення та висвітлення місця і ролі культури в 
розвитку української нації, творенні її держави та громадянського життя. Зміст українознавства 
як науки та навчальної дисципліни ґрунтується на засадах української національної культури, 
вбираючи і синтезуючи в цілісності найбільш актуальні традиції українського народу [2, с. 210].

Національна культура являє собою багатомірну цілісну інтегровану систему, без якої 
неможливий поступ суспільства, розвиток і життєдіяльність етносу, особливо в умовах сучасних 
урбанізаційних процесів. Самобутність української культури та її успадкування впродовж тривалого 
часу на цій території доведена низкою комплексних досліджень археологів, істориків, етнолінгвістів, 
етнологів, соціологів, мовознавців, географів [1, с. 333, 341].

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’явилося чимало теорій, напрямів у дослідженні 
культурологічних явищ. Проблеми ролі культури у державотворчих процесах, її збереження в 
умовах імперського панування порушували багато відомих дослідників, особливо під час падіння 
імперій та утворення національних держав [1, с. 333, 334].

На той час не існувало узагальнених, синтетичних праць з історії української культури. 
Були фундаментальні історії М. Возняка, М. Грушевського, С. Єфремова з української літератури; 
В. Гнатюка М. Драгоманова, І. Франка з фольклористики; М. Грінченка з історії української 
музики; О. Кисіля «Український театр» (1925), Д. Антоновича «Триста років українського театру» 
(1925) та інші з окремих галузей мистецтва. Однією з перших спроб синтетичного дослідження 
української культури став курс лекцій «Українська культура» (1940), в якому подані розвідки 
про розвиток українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. (Д. Дорошенко); про школу й освіту в 
Україні (В. Біднов); про історію народної освіти на українських землях і в колоніях (С. Сірополко); 
матеріали про розвиток книжної справи (Д. Антонович і О. Лотоцький); про історичний 
розвиток української преси (С. Наріжний); про історію церкви (В. Біднов та Д. Антонович); про 
українську філософію (Д. Чижевський). Крім цього, у курсі містилися матеріали А. Яковліва 
про українське право; В. Січинського – про українську архітектуру; Д. Антоновича – про 
українське мистецтво, архітектуру, скульптуру, малярство, гравюру, орнамент, музику, театр [4]. 
Усі ці розділи відзначаються ґрунтовністю, в них вказано причини, витоки явищ, наведено різні 
погляди, концепції, а також власне бачення науковців. Вони репрезентували культуру як єдине 
ціле, наголошуючи на взаємовпливові та взаємозалежності української культури від інших культур. 
Д. Антонович заглиблювався у проблему функціонування національної культури і висвітлював 
історичний процес, у якому, на його думку, «…постійно змінюється зміст і форма виявлення різних 
галузей української культури…» [4, с. 475]. Учений своєю працею не лише започаткував системне 
вивчення історії української культури, а й дав зразок для наступних глибоких узагальнюючо-
порівняльних досліджень.



199

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Д. Антонович переніс на українську культуру ті принципи систематизації та періодизації 
культурного розвитку, які застосовувалися в Західній Європі. Він виокремив вісім періодів: 
візантійсько-романський, готичний, ренесансний, бароковий, рококо, класичний, еклектизму і 20–
30-ті роки ХХ ст. Культуру подано у загальноєвропейському контексті як суто культурологічне 
явище, а не соціологічне, дещо по-новому висвітлено деякі періоди (наприклад, середні віки) 
і розкрито раніше не відомі культурні факти. Відмежовуючи українську культуру від російської, 
слідом за М. Грушевським, М. Драгомановим, І. Франком автори подали її в усьому історичному 
обсязі, починаючи від християнських часів і зараховуючи культуру Київської Русі до культури 
українського народу. Цей їхній принциповий погляд випливає з об’єктивних історичних фактів, 
які й стають предметом аналізу [4]. Незважаючи на деякі недоліки дослідження (не висвітлено 
розвиток народної творчості, літератури), воно є унікальним і єдиним у своєму роді.

У 1939–1944 рр. у Німеччині вийшли німецькою мовою огляди української культури 
М. Антоновича та І. Мірчука. Останній у 1949 р. видав англійською мовою збірник наукових статей 
про Україну та її культуру, а згодом Є. Маланюк опублікував «Нариси історії нашої культури», 
М. Семчишин – «Тисяча років української культури».

Деякі діаспорні науковці досліджували теорію та історію пластичного мистецтва. 
Це, насамперед, В. Пешанський – дослідник народного мистецтва, який до Першої світової війни 
працював у Полтаві, а потім виїхав за кордон. Він був одним із кращих знавців релігійного 
малярства, практиком-реставратором старих ікон. В еміграції вчений опублікував кілька цінних 
розвідок про українську ікону, Богородчанський іконостас, а також цікаву розвідку про мистецтво 
килимів в Україні.

Професор УВУ, дійсний член НТШ з 1930 р. Вадим Щербаківський, який з 1922 р. жив 
у еміграції, зосереджував свою увагу в основному на археології, але досліджував також історію 
народного мистецтва, виступив з численними доповідями про народне мистецтво (гончарні вироби, 
килимарство тощо) на слов’янських і міжнародних з’їздах. Особливо ґрунтовною є його розвідка 
про орнаментику українських писанок. Крім цього, у 1926 р. він видав альбом світлин свого брата 
з пам’яток буковинської архітектури [8, арк. 105].

Серед вагомого українознавчого доробку вченого такі наукові праці: «Архітектура у різних 
народів і на Україні» (1910), «Українське мистецтво» (1913), «Розкопки палеолітичного селища 
в с. Гонцях» (1919), «Основні елементи орнаментації українських писанок і їхнє походження» 
(1925), «Apropos de l’art pontique. XVII Congres international d’Anthropologie» (1935), «Концепція 
М. Грушевського про походження українського народу» (1941), «Формація української нації» 
(1941), «Кам’яна доба в Україні» (1947), «Орнаментація української хати» (1950) та ін. 

Вадим Щербаківський у праці «До проблем географії праслов’ян» (1936) доводив, що 
праслов’янські мови виникли на всьому просторі пізнішого розселення цих народів завдяки синтезу 
мови місцевого агрокультурного населення передньоазійської раси й мови індоєвропейських 
завойовників. У той же час творилися окремі слов’янські племена й виникали місцеві діалекти. 
Географію праслов’ян дослідник пов’язував з географією паскової й мальованої кераміки та 
географією «корчених охрованих скелетів». Там, де ці культури нашаровувалися, зокрема в 
Польщі, Чехословаччині, Румунії, Угорщині, Україні та ін., створювалися сприятливі умови 
для функціонування праслов’янської мови. Саме на територіях цих країн виникали локальні 
праслов’янські мови. В. Щербаківський зауважував, що прабатьківщину слов’ян не слід виводити з 
однієї точки їхнього поселення [6, с. 77].

Учений постійно у своїх дослідженнях («Мальовнича неолітична кераміка на Полтавщині» 
(1923), «Звірячий орнамент і скити» (1938) та ін.) відстоював ідею тяглості суспільного історичного 
процесу в Україні з найдавніших часів та зосередження основних констант цього процесу в 
етнографічних матеріалах, зокрема в усіх видах народного мистецтва. На його думку, не можна 
приписувати цілі культурні явища кочовим народам в Україні і їхню явну належність місцевому 
осілому населенню, яке послідовно витворювало генотип українця. В. Щербаківський неодноразово 
підкреслював різницю між українцями і росіянами, віддавав перевагу першим, наголошуючи при 
цьому, що через перешкоди з боку «московщини» українська культура багато втратила і не могла 
розвиватися. 

Зокрема, принципової різниці у формуванні українського етносу з усіма сусідніми, 
особливо російським, В. Щербаківський торкнувся і в своєму дослідженні «Формація 
української нації» (1941), в якому всебічно розглянув процес етногенезу на території України 
до ХІ ст., взявши за основу «теорію культурних кругів» як «констант в безперервно мінливій 
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всесвітній людській історії». Він висунув тезу: «Історія народу-нації – це історія тої території, 
яку цей народ займає. … Для нас, для розуміння нашого сьогоднішнього внутрішнього «я», 
важлива не тільки наша недавня козацька історія, і не тільки князівський період, але також і всі 
попередні періоди» [9, с. 5].

В. Щербаківський подав загальний нарис праісторії України до появи писемних джерел. 
Дослідник зафіксував в Україні вже за часів антів (VI–VII ст. н. е.) побутування «слов’янської 
мови», яка вже тоді «мусіла бути одночасно й українською мовою». Од антів пішло й усе наше 
осіле населення, котре завжди залишалося на місці. Він зазначав, що осілі народи, незважаючи 
на зміну імен і навіть мови, «входять в склад формації народу на своїй території», а номади не 
входять. На території України од неоліту аж до сьогодення жили обидві складові частини нашого 
народу: панівний – індогерманський (трацький) і субстратний – трипільсько-гіперборейський, тому 
«на нашій території праслов’яни і праукраїнці – це є те саме поняття, і мова праслов’янська була 
тотожна з праукраїнською» [9, с. 116, 120, 127]. 

Одним із основних етапів у формуванні українського народу було утворення Київської 
держави та прийняття християнства. На думку В. Щербаківського, українців об’єднувала з іншими 
слов’янами «присутність передньоазійської або динарської раси». Вона була у балканських народів 
та західних слов’ян (чехів, словаків, поляків), але її не було в білорусів та росіян. Динарська ж раса 
була потрібна «як субстрат для утворення праслов’янської мови». Отже, ніякої праруської мови, 
зауважував дослідник, не існувало. Названі народи з присутніми динарською та індогерманською 
расами «самостійно творили праслов’янську мову як галузь індогерманської». Це стосується й 
українців. Лише пізніше виникли спочатку білоруська, а потім російська мови [6, с. 81-82].

У 1938 р. В. Щербаківський завершив підготовку узагальнюючої праці «Українське 
мистецтво», яка стала продовженням видань 1913 (Київ–Львів) та 1926 (Прага) років з 
однойменною назвою. На жаль, ця книга, очевидно, задумана автором як третій випуск, так і не 
побачила світ, а її рукопис зберігається в ЦДАВО України в особистому фонді В. Щербаківського 
4465. І тільки в 1995 р. завдяки В. Ульяновському «Українське мистецтво» опубліковано окремою 
книгою у видавництві «Либідь» за авторизованим машинописом і авторським рукописом. У цій 
розвідці автор розглянув церковну архітектуру, хатнє різьбярство й малярство, одяг та його оздоби, 
вишивку, килимарство, гончарство, загальний устрій української хати та її оздоби, оздоби засобів 
перевозу, хореографічне та декоративне мистецтво, музейництво [6].

Слід відмітити, що характерною особливістю творчості В. Щербаківського є її глибоко 
філософська концептуальність. Він не просто описував явища, стилі, техніку виготовлення певних 
предметів, а через них намагався осмислити систему світобачення українців, розшифрувати 
прадавню традиційну символіку, показати глибину внутрішнього світу, душі народу. І нині вражає 
широта авторських поглядів і висновків, глибоке проникнення в давнину, цілісне подання ним 
різних галузей народного мистецтва.

Низку критичних етюдів про тогочасне малярство написав М. Вороний, а історіографії 
мистецтва, історику українського мистецтва В. Модзалевському присвятив свої розвідки 
П. Зайцев [8, арк. 105]. 

Дослідження в галузі української культури продовжував, створивши десятки проектів 
з історії української релігійної атрибутики, графіки, Володимир Січинський, який працював 
професором кафедри історії мистецтва УВУ в Празі, доцентом УВПІ та професором УТГІ в 
Подєбрадах (з 1934 р.) [3, с. 9-10]. У 20–30-ті роки ХХ ст. він написав низку змістовних розвідок 
з історії української церковної архітектури: «Архітектура Крехівського монастиря по деревориту 
1699 р.» (1923), «Дерев’яні дзвіниці і церкви Галицької України ХVІ–ХІХ ст.» (1925), «Архітектура 
старокнязівської доби X–XIII ст.» (1926), «Бойківський тип дерев’яних церков на Карпатах», 
«Ротонди на Україні» (1929), «Архітектура катедри св. Юри у Львові». Їх зміст насичений 
цінним історичним матеріалом, який автор опрацював у архівах Львова, Кракова, Праги, в 
літописах, у науковій літературі. Цілу серію праць учений присвятив українським фортецям, містам 
та їхній архітектурі: Потиличу, Сутківцям, Брадієву, Маковицькому замку, Кам’янцю-Подільському, 
Полтаві, Чернігову, Перемишлю, Пряшеву, Христополю, Новоселиці, Рогатину, Хотину, Лаврову, 
Зборову, Холму [5, с. 574].

Праця вченого «Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожей по Україні та інших 
писань чужинців про Україну за десять століть» (1938) оздоблена численними гравюрами, 
малюнками, портретами, мапами. На підставі іноземних джерел, насамперед щоденників, 
виявлених в архівах різних країн Європи, у книзі описані подорожі Україною арабських, 
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візантійських, західноєвропейських дипломатів, мандрівників, письменників, які висвітлювали 
не лише красу української природи, а й господарство, військову справу, побут, культуру, духовне 
життя населення [3, с. 12]. Це фундаментальне історико-археографічне дослідження про Україну 
стало вагомою джерельною базою для інших дослідників. У 1954 р. уже перероблена та доповнена 
книга вийшла англійською мовою. Аналогічно було підготовлене видання «Чужинці про Поділля» 
(1942). У монографії В. Січинського «Роксоляна» (1957) вперше розглянуто належність роксолан, 
які заселяли степи України у ІІ ст. до н. е. – ІV ст. н. е., до праукраїнського населення [3, с. 12]. 
Особливе місце в науковому доробку В. Січинського займала постать гетьмана Мазепи, його 
культурницька діяльність та меценатство. Істотним внеском в українську історіографію стала 
його книга «Іван Мазепа – людина і меценат» (1959), в якій автор спробував з’ясувати значення 
західноєвропейських джерел для вивчення особистих якостей І. Мазепи на тлі доби та значимість 
його політичних поглядів і місця в історії України [3, с. 11-12]. 

Більше 20-ти праць В. Січинський присвятив дослідженню та популяризації історії 
національної державної символіки й атрибутики: «Український національний знак і прапор» 
(1937; 1941; 1945), «Назва України» (1937; 1942; 1945; 1949), «Походження тризуба» (1942), 
«Проблема назви «Україна»» (1949) та ін. Описана ним національна символіка втілена в життя 
суверенної України.

Дослідник опублікував понад 80 розвідок про багатьох відомих українських політиків, 
істориків, письменників, митців та мистецтвознавців різних історичних епох: М. Андрієнка, 
М. Бутовича, М. Голубця, М. Грушевського, В. Касіяна, П. Ковтуна, Г. Нарбута, Р. Лисовського, 
О. Тарасевича, І. Труша, Т. Шевченка, М. Ярошенка та ін. Ці розвідки здебільшого присвячувалися 
«опальним» діячам, виводили, тим самим, їх із забуття, віддаючи належне місце в історії та 
культурі України. Написані вони на солідній джерельній базі, органічно пов’язані з генеалогією, 
геральдикою, книгознавством, історією, мистецтвознавством та ін. науками [3, с. 13]. 

У 1930 р. В. Січинський отримав від Ліги Націй стипендію для дослідів історії граверства 
на сході Європи. Об’їхавши та оглянувши колекції старих гравюр у Львові, Любліні, Замості, 
Варшаві та Кракові, він знайшов багато цінного й невідомого матеріалу та на його підставі 
підготував низку праць з розвитку українського граверства: «Українські гравери XVI–XVII ст. як 
ширителі західноєвропейського мистецтва на сході Європи», «Гравюри українських першодруків», 
«Архітектура в стародруках», «Нариси з історії українського граверства», «Історія українського 
граверства XVI–XVII ст.» (1937), «Гравюри видань Філя» [8, арк. 106]. 

У празький період життя дослідник створив ілюстровані посібники: «Конспект історії 
всесвітнього мистецтва», «Стилі» (1926), «Українська архітектура», «Що таке стилі в мистецтві», 
«Вступ до українського краєзнавства», «Орнаменти в історичних стилях», «Малярство 
старокнязівської доби» (1942), «Українське мистецтво», «Українське народне мистецтво» (1943), 
«Дерев’яне будівництво» (1943), «Українські орнаменти (історичні, народні)» (1943), «Курс 
українознавства» (1934–1935), «Українське краєзнавство» (1945) та «Словник українських митців» 
(1945) [5, с. 574]. 

В. Січинський написав багато синтетичних праць з історії українського мистецтва: про 
стиль модерн, графіку, народну архітектуру, орнаментику, кераміку тощо. У 1956 р. у Нью-Йорку 
вийшла його «Історія українського мистецтва. Т. 1. Архітектура». Особливу цінність становлять 
аналітичні дослідження вченого, в яких українська архітектура розглядається в контексті світової; 
проводяться цікаві співставлення конкретних пам’яток: «Брама в Мілеті і фасада катедри у 
Володимирі Волинському», «Етруський дім і гуцульський «осадок». Низка публікацій присвячена 
перлинам української архітектури: «Десятинна церква в Києві», «Ротонда в Херсонесі з 600 р.», 
«Чернігівський Спас», «Соборна церква Київської Лаври», «Видубицький монастир», «Золота брама 
в Києві», «Катедра у Володимирі», «Катедра св. Софії в Києві», «Замкова церква у Львові» та ін. 
У Німеччині та США В.Січинський видав альбоми: «Пам’ятки української архітектури» (українською 
та англійською мовами), «Українські вишивки» (трьома мовами), «Історію архітектури» та курс 
лекцій «Українська культура» – справжню енциклопедію українського мистецтва. 

Низку праць українською, німецькою та чеською мовами з історії церковного будівництва 
на Закарпатській Україні опублікував В. Залозецький [8, арк. 106]. 

Історію української музики, творчість видатних композиторів М. Лисенка, П. Сениці 
досліджував Ф. Стешко. Він вивчав старий церковний спів, зібрав багату музичну бібліографію, 
наслідком чого стала його праця про джерела з історії початкової доби церковного співу в Україні, 
вміщена в першому томі «Збірника праць УВПІ ім. М. Драгоманова». Тут же надрукована стаття 
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З. Лиська «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського». У 1923 р., у журналі «Нова Україна» 
М. Рощахівський опублікував біографію композитора К. Стеценка [8, арк. 109].

У 30–40-х роках ХХ ст. з’явилися статті В. Юхимовича: «Руйнують Київ!», 
«Українське мистецтво в небезпеці», «Українська культура і Москва», «Знищені пам’ятки 
українського мистецтва». 

Перебуваючи в еміграції (з 1944 р. – у Мюнхені, з 1949 р. – у США), відірваний від рідної 
землі, Святослав Гординський – поет, перекладач, художник, мистецтвознавець – не поривав зв’язку 
з Україною, рідним народом. Людина енциклопедичних знань, С. Гординський здобув освіту у 
Львівському університеті, навчався в Академії Р. Жульєна в Парижі. Великий знавець української 
поезії й мови, він написав низку поетичних збірок, що вирізняються своєю класичною формою, 
зробив один із найкращих переспівів «Слова о полку Ігоревім». С. Гординський перекладав вірші 
Горація, Овідія, В. Гюго, Ш. Бодлера, Г. Апполінера, Е. Верхарна, Дж. Байрона, Е. По, Й. Гете, 
Ф. Шіллера та ін. Глибокі та неординарні статті, нариси, монографії С. Гординського присвячені 
мистецтву Франції, Італії, стародавнім іконам, малярству В. Винниченка. Він написав передмову до 
монографії О. Архипенка, досліджував творчість Т. Шевченка, П. Ковтуна, В. Цимбала, Г. Мазепи, 
П. Андрусіва, Ю. Буцманюка, Л. Перфецького, П. Мегика, українських різьбярів Г. Крука, 
А. Павлося, Б. Мухіна, опублікував три книги з історії української ікони.

Митець талановито і плідно творив у різних жанрах – живописі, графіці, плакаті, екслібрисі, 
художньому оформленні книг. У своїй малярській творчості С. Гординський поєднував здобутки 
українського народного мистецтва і давній український іконопис із сучасними досягненнями 
малярства. Основним у його роботі з образотворчого мистецтва було монументальне малярство, 
він оформив понад 30 церков в Америці, Європі та Австралії, у т. ч. п’ять кафедральних соборів 
(два – у Вінніпезі, по одному – у Римі, Мюнхені та Мельбурні). У своїй творчості вважав себе 
послідовником М. Бойчука, тобто намагався поєднати багатовікову українську візантійську 
традицію з проблемами «чистої форми» сучасного мистецтва. C. Гординський створив мозаїку, 
якою оздоблено собор Святої Софії в Римі (понад 600 квадратних метрів мозаїки), розписав храми 
у Мюнхені, США та Канаді. 

Підсумовуючи досягнення діаспорних учених у вивченні різних аспектів української 
культури, наведемо слова В. Щербаківського, який зазначав, що «народ український ... займає 
поспіль без жодної перерви величезну суцільну територію... Незважаючи на різні політичні умовини 
життя, народ український зумів зберегти свою національну вдачу, свій характер, свої нахили, свій 
артистичний смак на цілому просторі своєї великої території так, що в усіх мистецьких проявах, 
які найліпше характеризують душу народу, він скрізь виказує свою одноцілісність» [7, 102].

У своїх дослідженнях Д. Антонович, О. Лотоцький, В. Січинський, В. Щербаківський та 
інші багато уваги приділяли історії української культури: мистецтву, архітектурі, музиці, театру та 
доводили її тяглість і неперервність розвитку.
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МІКРОКЛІМАТ ПРИМІЩЕНЬ МУЗЕЮ ТА ФОНДОСХОВИЩ. 
СПОСОБИ МОНІТОРИНГУ ТА РЕГУЛЯЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ

У дослідженні розглядаються питання клімата і особливості зберігання музейних предметів у 
фондосховищах і експозиціях.

Ключові слова: музейний предмет, експозиція, зберігання, мікроклімат, середовище, фондосховище.

Збереження музейних пам’яток історії та культури має свою специфіку, пов’язану як 
з особливостями об’єктів, так і з умовами їх зберігання. Необхідність практичної перевірки 
науково розроблених спеціальних методів зберігання, існуючих теорій оптимізації мікроклімату, 
вивчення реальних умов зберігання музейних предметів є першочерговим завданням всієї сфери 
культури та її працівників, адже головною функцією музеїв залишається збереження історичних та 
культурних цінностей.

Для забезпечення виконання вищеназваної функції важливими умовами є наступні 
параметри внутрішнього середовища: температура і відносна вологість повітря, рівень запиленості, 
хімічний склад повітря, світловий режим. Вони значною мірою визначають швидкість фізико-
хімічного старіння матеріалів і можливість біологічних пошкоджень.

Комплексний розгляд проблематики музейної кліматології неможливий без визначення 
того, що ж таке мікроклімат музею. Згідно ГОСТу 30494-96, «мікроклімат приміщення – стан 
внутрішнього середовища приміщення, який здійснює вплив на людину, що характеризується 
показниками температури повітря і огороджувальних конструкцій, вологістю і рухомістю 
повітря» [5, c. 2]. Для завдань музейного зберігання доцільно зазначити, що мікроклімат 
музейного приміщення – це стан його внутрішнього середовища, що здійснює безпосередній 
вплив на експонати.

Окремі питання з проблем мікроклімату в експозиціях та фондосховищах України містяться 
у працях наукових співробітників Національного науково-дослідного реставраційного центру 
України. Так, у виданнях ННДРЦУ тематика доповідей віддзеркалює широкий спектр проблем 
реставраційної справи, питань моніторингу мікроклімату, досягнень та перспектив розвитку 
галузі в Україні та за кордоном. У публікаціях В.Б. Довгалюка, О.І. Кромаренко, Т.І. Митківської 
висвітлюються питання створення та підтримання в приміщеннях музеїв нормативного 
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температурно-вологісного режиму; біологічної безпеки музейних колекцій [7]. Автори пропонують 
методи аналітичного визначення параметрів повітря, аналізують процеси зміни його стану 
залежно від інженерно-технічного обладнання будівель музеїв, обґрунтовують першочерговість 
профілактичних заходів, надають музейним працівникам методичну допомогу в організації робіт із 
забезпечення збереженості фондів.

Одне з головних завдань музейного зберігання – створення нормативного режиму 
температури і відносної вологості повітря в експозиційних залах і фондосховищах музеїв. Клімат 
музеїв повинен відповідати основним вимогам:

 – бути стабільним;
 – відповідати встановленим нормам для збереження колекцій;
 – забезпечувати комфортні умови для відвідувачів [10, c. 68].
 – Для створення оптимальних умов зберігання необхідно, щоб приміщення музеїв були 

обладнані відповідними системами інженерного забезпечення мікроклімату (системами опалення, 
вентиляції, конденсації повітря тощо). Оптимальними параметрами повітря вважається температура 
20°С (±1°С), відносна вологість 55% (±5%) [6, c. 121].

Потрібно сказати, що клімат всередині музею формується під впливом ряду чинників: 
 – зовнішніх кліматичних умов; 
 – особливостей архітектури будівлі; 
 – роботи систем опалення та вентиляції; 
 – тепла і вологи, що виділяються відвідувачами.
Ці фактори в різних поєднаннях можуть нести загрозу експонатам [11].
Визначення норм музейного зберігання та моніторинг мікроклімату – завдання музейного 

зберігання, в той час як стабілізація температурно-вологісного режиму – сьогодні швидше 
інженерне завдання. 

Так, наприклад, у музеях Санкт-Петербурга в даний час моніторинг мікроклімату 
здійснюється трьома різними системами:

 – система автоматичного контролю температури і вологості повітря, що використовує для 
передачі інформації телефонну мережу загального користування; 

 – радіосистемою контролю параметрів музейного клімату;
 – системою пролонгації даних, що використовує електронні самописці з збереженням 

даних у пам’яті логера з подальшою комп’ютерною обробкою інформації [11].
1. Система автоматичного контролю температури і вологості діє в Росії з 1999 р., 

розроблена співробітниками АТЗТ «Екар-інвест», Науково-дослідним Інститутом Арктики і 
Антарктики спільно з кліматичною групою Державного Ермітажу. У процесі розробки системи 
і після її введення в експлуатацію на міжнародних конференціях, що проходили в Санкт-
Петербурзі [1], Києві та Вільнюсі [2], був зроблений ряд повідомлень з викладом технічних 
характеристик і можливостей системи. В даний час система обслуговує 6 будинків музейного 
комплексу Ермітажу. Вона забезпечує накопичення та обробку значень щодо температури 
та відносної вологості повітря. Зібрані за тривалий період дані, що зберігаються в пам’яті 
комп’ютера, дозволяють швидко аналізувати ситуацію і оперативно приймати оптимальні рішення 
з регулювання мікроклімату. Комп’ютер веде спостереження цілодобово і видає повідомлення про 
вихід контрольованих параметрів за межі заданого діапазону. Система контролю температури і 
вологості в даний час включає в себе комплект з 75 датчиків, електронний комутатор і керуючий 
комп’ютер. Датчики встановлені в залах музею на висоті 2 м від підлоги за межами можливого 
контакту з відвідувачами і провідними лініями через комутатор підключені до комп’ютера. 
Для живлення датчиків і зв’язку їх з комп’ютером використана існуюча телефонна мережа 
загального користування.

2. Радіосистема контролю англійської фірми Hanwell – нова система прийому та обробки 
інформації. Ця система розроблена спеціально для роботи в умовах музею та історичних будівель. 
Очевидною її перевагою є те, що вона не вимагає спеціального монтажу. Передача сигналу від 
датчика до керуючого комп’ютера відбувається телеметричним способом. Досить розмістити 
датчик поруч з об’єктом і активувати його. Внаслідок їх абсолютної мобільності датчики можуть 
використовуватися як у постійних експозиціях, так і в окремих вітринах. 

3. Система логгерів. Невеликі габарити, мала інерційність і незначна похибка вимірювань 
дозволяють використовувати їх для контролю мікроклімату в експозиційних вітринах, а також у 
пакувальних ящиках при транспортуванні експонатів на тимчасові виставки.



205

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Усі системи моніторингу мають програмне забезпечення, сумісне з основним пакетом 
прикладних програм Microsoft Offi ce. 

Таким чином, створення в музеї такого рівня моніторингу дозволить об’єктивно оцінювати 
обстановку в різних ситуаціях (експонування, зберігання, транспортування) для прийняття 
потрібних заходів, що забезпечать безпечне існування музейних предметів.

Способи стабілізації мікроклімату.
Знайти баланс між існуючим протиріччям збереження колекцій і одночасного експонування їх 

для відвідувачів – важливе завдання музеїв. Експонування супроводжується зміною умов існування 
музейних предметів, в той час як збереження забезпечується постійністю умов. Руйнування – це 
природний процес, що відбувається навіть в ідеальних умовах. Активне руйнування предметів 
можуть викликати значні коливання мікрокліматичних умов, а також несприятливі значення його 
окремих складових.

У музейних умовах найбільш ефективним вирішенням проблем стабілізації мікроклімату є 
обладнання приміщень музею системами конденсування повітря. Поряд з центральними системами 
конденсування, у світовій музейній практиці широке застосування знайшли місцеві установки 
осушення-зволоження повітря, а також спеціальні вітрини [14, c. 5].

Прилади осушення-зволоження повітря.
Для стабілізації мікроклімату в залах і сховищах можуть застосовуватися невеликі місцеві 

прилади осушення-зволоження повітря. В Росії та Україні є позитивний досвід використання 
зволожувачів Defensor [11].

Особливістю цих приладів є їх мобільність. Якщо такого роду зволожувачі розміщувати 
з урахуванням обсягу та системи вентиляції приміщення, то застосування їх може бути 
досить успішним.

Однак необхідно пам’ятати, що при інтенсивному використанні кожен такий зволожувач 
вимагає щоденної заливки 20 л води вручну. Установка зволожувачів з автоматичною заливкою 
води в експозиційних приміщеннях, як правило, складна. Зволожувачі працюють від електричної 
мережі, тому їх встановлення та експлуатація повинна проводиться із суворим дотриманням правил 
протипожежної безпеки, а перебої напруги здатні вивести зволожувач з робочого стану і тим 
самим порушити стабілізацію мікроклімату в приміщенні. Як і будь-яка машина, Defensor вимагає 
постійного обслуговування фахівцем [11].

За відсутності в музеї систем кондиціонування або неможливості експлуатації їх у тому чи 
іншому режимі, стабілізацію вологісного режиму можна успішно вирішувати за допомогою вітрин.

Способи стабілізації мікроклімату всередині вітрини.
Стабілізація мікроклімату всередині вітрини може здійснюватися кількома 

способами [13, с. 24]:
 – за допомогою механічних установок кондиціонування;
 – за допомогою конструктивних особливостей (співвідношення обсягів експонатів і 

повітря, ступеня ущільнення щілин і т. д.);
 – за допомогою насичених розчинів солей;
 – за допомогою створення безкисневого середовища (заповнення вітрини інертним газом, 

або сумішшю азоту і водяної пари).
Кожен із способів має свої переваги і недоліки. Крім того, при виборі вітрини слід 

враховувати характер матеріалу експонатів, період експонування, стан повітря в експозиційному 
приміщенні, а також різницю температури і відносної вологості повітря в приміщенні і вітрині, 
необхідний ступінь стабілізації (необхідність прибрати добові коливання, чи також і сезонні).

Необхідно зауважити, що механічні системи для вітрин з керованим кліматом можуть бути 
дуже ефективним за умови розвинених технологій. Якщо ж існує небезпека перепаду напруги 
в електричній мережі, поломок і тому подібного, то вітрини цього типу можуть не впоратися із 
завданням стабілізації мікрокліматичних параметрів.

Вивчення характеристик музейного мікроклімату дозволяє стверджувати, що оптимізація 
мікроклімату музею – багатофункціональне завдання, в обов’язковому порядку вимагає створення в 
структурі музею спеціальних технічних служб.
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УДК 94 (477.46)»18/19» 
Надія Кукса, Яніна Діденко

(м. Чигирин)

СТАРОЖИТНОСТІ ЧИГИРИНЩИНИ В ПОДОРОЖНІХ НОТАТКАХ ВІДОМИХ 
ОСОБИСТОСТЕЙ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Впродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. Чигиринщиною подорожували відомі українські, російські, 
польські письменники художники, історики, етнографи, фольклористи, які зібрали цінні історико-
етнографічні матеріали, що сприяли популяризації старожитностей краю.

Ключові слова: відомі особистості, популяризація старожитностей Чигиринщини, збиральницько-
дослідницька діяльність.

Занепад... / Чигирина / тимчасовий.
Його життя – в минулому та 
майбутньому.

Г. Стеллецький

Хто не знає свого минулого,
Той не вартий майбутнього.
Хто не шанує видатних людей,
Той сам не годен пошани.

М. Рильський
Чигиринщина та її багата історія здавна привертали до себе увагу неординарних 

особистостей – істориків, письменників, поетів та художників. Вони прагнули побувати в цьому 
благодатному краї, доторкнутися до священної землі, зустрітися з її мешканцями, щоб згодом 
висловити свої враження від побаченого та почутого в літературних і мистецьких творах, 
наукових розвідках. 

Чигиринська земля пам’ятає Дмитра Бантиша-Каменського, Тараса Шевченка, Пантелеймона 
Куліша, Домініка П’єра Де ля Фліза, Лаврентія Похилевича, Миколи Костомарова, Павла 
Чубинського, Бориса Грінченка, Дмитра Дорошенка, Марка Грушевського, Григорія Логвина, Івана 
Гончара та інших, котрі зберігали, популяризували і примножували історію краю. На жаль, навіть 
сьогодні, коли наша молода незалежна держава інтенсивно розбудовується, мало кому відомий 
внесок подвижників науки і культури в пробудження національної самосвідомості народу.

Активний інтерес до минулого Чигиринщини з’являється у першій чверті ХІХ століття. На 
зламі ХІХ–ХХ століть серед освічених українців з’явився інтерес до свого історичного минулого. 
Саме в цей час пожвавилася дослідницька робота над літописними та архівними джерелами, 
що певною мірою проливали світло на події козацької доби. Погляди багатьох фокусувалися на 
історичному минулому колишньої гетьманської столиці Чигирині, родовому маєтку Хмельницьких 
Суботові, Холодному Яру. В даному контексті в їх полі зору постійно перебували свідки славетного 
минулого – старожитності.

Візити дослідників переважно були короткочасними і зводилися до поверхового опису 
залишків пам’яток Чигиринщини, відвідування існуючих на той час церков та монастирів, 
зустрічей із старожилами краю з метою збору легенд та переказів. Діяльність їх мала здебільшого 
збиральницько-накопичувальний характер. 

Одним із перших інтерес до пам’яток Чигиринщини проявив Дмитро Бантиш-Каменський, 
який в процесі підготовки першої вітчизняної історії відвідав Суботів, зафікcувавши свої враження. 
Завдяки йому маємо і чи не найдавніше зображення родової усипальниці Хмельницьких – 
Іллінської церкви.

У 1820 та 1822 рр. на Чигиринщині, в Кам’янці, двічі побував Олександр Пушкін [8, 
с. 141]. Пам’ять чигиринських старожилів зберігає перекази про те, що в цей період він відвідував 
і Чигирин, проїздом із Кам’янки, зупинившись тут у будинку міського голови [4, с. 2]. Можна 
припустити, що Чигирин міг зацікавити Пушкіна і як місце загибелі його предка воєводи Івана 
Ржевського, що загинув під час облоги Чигирина у 1678 р. [7].

В 20-х рр. ХІХ ст. Чигирин імовірно відвідав історик, етнограф, поет та композитор 
Микола Маркевич – добрий приятель Тараса Шевченка, якому останній присвятив свою поезію 



208

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

«Бандуристе, орле сизий». Інтерес історика до Чигирина відслідковується не лише в історичних 
працях, а й у поетичній творчості – вірш «Чигирин» [6, с. 360], ряд поезій із збірки «Українські 
мелодії». Змістовні коментарі до них дозволяють припустити, що їх автор безпосередньо відвідав 
описувані місця [9, с. 295-298.].

Одним з найактивніших популяризаторів старожитностей Чигиринщини став Тарас 
Шевченко, який двічі побував тут у 40-х роках ХІХ ст. Отримані митцем враження вилилися в цикл 
художніх творів та поезій, а видана у 1844 р. збірка отримала назву «Чигиринський Кобзар».

У 40-х рр. ХІХ ст. у процесі багаторічної роботи над романом «Чорна рада» Чигиринщину 
відвідав видатний український письменник, історик, етнограф та громадський діяч Пантелеймон 
Куліш, який пройнявся ідеєю побувати в місцях, пов’язаних з історією козацтва.

1851 р. на Чигиринщині працював Домінік П’єр Де ля Фліз – член-співробітник Комісії 
для опису губерній Київської навчальної округи, якого було запрошено до реалізації розробленої 
Комісією «Програми для етнографічного опису губерній Київської навчальної округи». Дослідник 
склав етнографічно-краєзнавчий опис населених пунктів Київської губернії, значну увагу 
приділивши пам’яткам Чигиринщини.

Наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. побував у наших краях письменник, етнограф, краєзнавець 
Митрофан Александрович, який з 1857 р. по 1860 рр. служив у Канівському саперному батальйоні 
в званні підпоручика. 

Перекази, що стосувалися часів Гайдамаччини, відслідковані ним на Чигиринщині, були 
укладені в історико-краєзнавчу розвідку «Из Канева в Чигирин и обратно» [1].

Творчий доробок Митрофана Александровича був поцінований Борисом Грінченком, який 
відібрав до збірки «Из уст народа…» три перекази, записані ним на Чигиринщині [3].

Наприкінці 1850-х – у 1860 р. «хлопомани»-українофіли – студенти Київського університету 
польського походження, збираючи етнографічні матеріали та знайомлячись із життям народу, 
пішки подорожували по Україні в селянському одязі. Вони обійшли Волинь, Поділля, Київщину, 
Холмщину і більшу частину Катеринославщини та Херсонщини [2, с. 40]. Борис Познанський, 
Готфрид Пшеднельський та в майбутньому відомий український історик Володимир Антонович 
відвідали і Чигиринщину.

Неоціненний внесок в дослідження старожитностей краю зробив надвірний радник, 
український краєзнавець Лаврентій Похилевич. Його ґрунтовна праця «Сказания о населенных 
местностях Киевской губернии», що побачила світ в 1864 р., де зібрано краєзнавчі, археологічні, 
історичні, статистичні відомості про всі населені пункти Чигиринського повіту з найдавніших часів 
до початку 60-х рр. ХІХ ст., незважаючи на численні неточності, стала джерелом для подальших 
студій наступних поколінь дослідників. Не втрачає своєї пізнавальної ваги і дотепер.

Сприяли популяризації старожитностей Чигиринщини і подорожні нотатки видатного 
українського та російського історика, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова, який 
разом з етнографом Павлом Чубинським відвідав край в травні 1872 р.

Чільне місце в його історичній діяльності посідала козацька тематика, зокрема праці, 
присвячені Богданові Хмельницькому. Саме тому вчений прагнув особисто відвідати місця, де 
відбувалися події, що стали предметом його дослідження. 

У період роботи над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану» (1880-
1891 рр.) у Чигирині побував Ілля Рєпін. 

Для занурення в атмосферу Запорізької Січі художник відправлявся у далекі експедиції. 
У 1880 році в пошуках натури та історичного матеріалу він наприклад здійснив мандрівку 
Україною за маршрутом, який склав для художника Микола Костомаров. У таких подорожах 
художник робив замальовки народних типажів [5]. У пошуках типажу йому «знадобилися дуже 
типові чумаки…, – хотів їх написати, ні за що не погоджувалися, ні за гроші, ні задарма… Врешті 
приїжджаю на ярмарку в Чигирин і тут бачу групу косарів – молодець до молодця, лежать всі на 
животах в очікуванні найму… Цю групу я взяв для етюдів. І звідси запозичив немало типів для 
картини» [8, с. 141].

З 1897 р. до 1910 р. настоятелем церкви Святого Архистратига Михаїла в с. Суботів 
Чигиринського повіту був о. Марко Грушевський – етнограф та фольклорист, ім’я якого впродовж 
довгих десятиліть було незаслужено забуте. Він зібрав на Чигиринщині значну кількість матеріалів, 
які згодом були оформлені в двотомну працю «Дитина в звичаях i вiруваннях українського народа», 
збірки «З життя селян на Чигиринщині», «Дитячи забавки та гри усяки», «Гетьманське гніздо. 
Урочища і перекази села Суботова».
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На межі ХІХ–ХХ ст.ст. Чигиринщину відвідав польський історик та письменник Францішек 
Равіта-Гавронський, предметом наукового інтересу якого були польсько-українські відносини 
XVII–XVIII ст.ст. Укладені в результаті подорожі нотатки – «Мандрівки історично-археологічні 
по Україні», містять цінні відомості з історії першої гетьманської столиці та історичних місць 
Чигиринщини кін. ХІХ – початку ХХ ст.ст.

Початок ХХ ст. був ознаменований виходом праці Григорія Павлуцького «Дерев’яні і 
кам’яні храми України». Чільне місце з-поміж найвідоміших описуваних тут архітектурних 
старожитностей посідають церква Святого Пророка Іллі та храми Миколаївського Медведівського 
та Мотронинського Свято-Троїцького монастиря, відомості про які зібрали на Чигиринщині відомий 
історик Іван Каманін та професор Володимир Антонович.

Славна минувшина Чигиринського краю не залишила байдужим відомого українського 
мовознавця, письменника, перекладача Бориса Грінченка, який на початку ХХ ст. подорожував 
Чигиринщиною, записуючи зразки місцевого фольклору. 

У 1913 р. на Чигиринщину завітав відомий історик, нащадок гетьманського роду 
Дорошенків – Дмитро Дорошенко. Свої роздуми з приводу побаченого дослідник виклав у 
«подорожніх вражіннях і замітках» «По рідному краю». Його нотатки становлять неабияку 
інформативну цінність, адже в них викладено незаангажований погляд на старожитності краю 
патріотично настроєного історика. 

У 1953 р. у науковому відрядженні в Чигирині та Суботові побував видатний український 
архітектор та мистецтвознавець Григорій Логвин. Метою відрядження була підготовка матеріалів 
для проведення архітектурно-археологічних досліджень пам’ятників архітектури, зв’язаних з 
життям Богдана Хмельницького та з подіями Визвольної війни.

Навесні 1962 р. Чигиринщину відвідав видатний художник, скульптор, мистецтвознавець, 
збирач старожитностей Іван Гончар. Маршрут дослідника під час експедиції можемо прослідкувати 
за його «Щоденником» та «Спогадами...».

Це далеко неповний перелік відомих особистостей, небайдужих та зацікавлених в історії 
Чигиринщини. На часі укладення збірки розповідей про Чигиринський край. Її поява зумовлена 
бажанням повернути припорошені пилом незаслуженого забуття напрацювання відомих людей, 
де подані інтригуючі сторінки минулого Чигиринщини. Адже творили вони для народу, який, як 
резонно відмітив Пантелеймон Куліш, є кращим пам’ятником свого минулого життя.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Александрович М. Из Канева в Чигиринъ и обратно. – Черниговъ, 1860.
2. Антонович Б.В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. 
3. Гринченко Б. Из уст народа: Малорусские рассказы, сказки и пр. – Чернигов: Земская 

типография, 1901.
4. Захарчук Л.М., Юлкіна Л.І. Чигирин-Стецівка: мандрівка у минуле. – Науковий архів 

НІКЗ «Чигирин», 2011. 
5. Корреспондент: Веселые запорожцы. История создания картины Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану – архив. – Режим доступу до статті: korrespondent.net/showbiz/1422142-
korrespondent-veselye-zaporozhcy-istoriya-sozdaniya-kartiny-zaporozhcy-pishut-pismo-tureckomu-sultanu).

6. Мицик Ю.А. Чигирин – гетьманська столиця. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 2007. 

7. Роспись предков Пушкина /Составитель – Георгий Васильевич Ровенский. – Режим 
доступу до статті: www.pushkin-book.ru/id=251.html

8. Солодар О. Нариси з історії Чигиринщини. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. 
9. Украинскія мелодіи / Маркевич Н. // Московскій телеграфъ, издаваемый Николаемъ 

Полевымъ. – Часть двадцять седьмая. – М.: въ типографи Августа Семена, при Императорской 
Медико-Хирургической Академіи, 1829. 

N. Kuksa, J. Didenko
(of Chygyryn) 
ANTIGUITIES CHYHYRYN IN TRAVTLOGUES FAMOUS PERSONALITIES OF THE 

NINETEENTH-AND HALF OF THE CENTURY 
During the nineteenth and the fi rst half of the twentieth century. Chyhyryn traveled famous Ukrainian, 

Russian, Polish writers artists, historians, ethnographers, folklorists who collected valuable historical and 
ethnographic materials that contributed to popularize Antiquities edge.

Key words: famous personalities promoting antiquities Chyhyryn, research activity



210

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

УДК 929 Шевченко+656.835.91+069 (1-4)
Наталія Кухарєва

(Переяслав-Хмельницький)

ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА У КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті подається характеристика філателістичної шевченкіани із колекції НІЕЗ «Переяслав».
Ключові слова: марки, конверти, колекція, філателія, портрет, пам’ятник, поштові випуски.

В історії кожного народу є постаті, які становлять його славу, велич і національну гордість. 
Саме таким і є для України безсмертний Кобзар – Т.Г. Шевченко. Світлий образ поета, його 
творчість, життєвий шлях відтворені також і у філателії. 

Філателістична Шевченкіана включає в себе поштові випуски (марки, картки, конверти) 
з портретами поета або присвяченими йому. З допомогою поштових випусків, штемпелів можна 
відтворити перші роки життя поета (Моринці, Кирилівка, Корсунь, Умань), його шлях до Вільно 
через Київ, Мінськ, перехід до Санкт-Петербурга у зв’язку з польським повстанням 1830–
1831 років, перебування у Петербурзі (1831–1845, 1847, 1858–1861), Москві (проїздом у 40-х роках 
і найдовше 1858-го).

Окремого висвітлення заслуговують його відвідини України (1843–1844, 1845–1847, 1859) з 
показом місцевостей, де довелося йому перебувати.

Філателістичну Шевченкіану України й різних країн світу можна погрупувати за різними 
розділами. Марки тематики «Арешт і заслання» показують осіб, причетних до недолі поета, 
місцевості його перебування.

Велика портретна панорама марок і конвертів відтворює широке коло його друзів, 
знайомих – видатних людей, яких довелося йому пізнати за життя.

Пізнавальний характер носять марки літературно-мистецького зацікавлення, які 
демонструють обширність знань й ерудицію поета, що відтворюється філателістичним матеріалом 
на підставі згаданих у його щоденнику, листуванні, прозі, поезії імен видатних діячів світової 
культури, їхніх творів. А це – від Гомера, античної скульптури, композиторів XVIII сторіччя до 
його сучасників.

Марки на тему «Тарас Шевченко – поет» наочно підтверджують відповідними цитатами 
його поетичне бачення України, її звичаїв, історії, показують, кому він присвячував свої поетичні 
твори (Марко Вовчок, Г. Квітка-Основ’яненко, В. Жуковський, М. Гоголь, М. Щепкін).

Існує філателістичний матеріал, який може показати Т. Шевченка як художника 
(автопортрети, портрет М. Щепкіна, «Катерина», будинок І. Котляревського в Полтаві).

Немало є марок, що показують використання поезії Т. Шевченка в музиці (близько 20 
українських композиторів, 10 російських), виконавців музичних творів на його слова.

Це саме стосується і теми «Тарас Шевченко і театр», починаючи від першої постановки 
п’єси «Назар Стодоля» у Військово-медичній академії в Петербурзі й до нашого часу — разом із 
кінофільмом «Тарас Шевченко» (режисери, актори).

Широко представлена галерея художників – творців малярських і скульптурних портретів 
Т. Шевченка, пам’ятників, мистецьких творів з використанням його творчих образів, ілюстрацій до 
численних видань «Кобзаря».

Марки тематики «Тарас Шевченко промовляє іншими мовами» охоплює портрети 
перекладачів його творів. У філателії відтворено портрети перекладачів майже 20 мовами.

Чи не найширший у філателістичній Шевченкіані розділ «Україна і світ про Шевченка». 
Адже мало хто з діячів української культури, діячів культури різних країн світу не згадав добрим 
словом нашого поета. Давали оцінки творчості Т. Шевченка й політичні діячі, портрети яких є на 
поштових випусках.

Філателія з назвою «Імені Тараса Шевченка» охоплює поштові випуски із зображенням 
навчальних закладів, театрів, вулиць, парків тощо, які названо його ім’ям. До розділу «Пам’ять 
Тараса Шевченка вшановує філателія» входять пам’яткові штемпелі до ювілеїв поета, виставок: 
постійні, з перемінною датою, пам’яткові штемпелі двох музеїв, колишнього теплоходу 
«Тарас Шевченко».

Такий широкий підхід до філателістичної Шевченкіани вимагає постійного стеження за 
поштовими випусками різних країн світу і значної поінформованості в шевченкознавстві.
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Серед Шевченкіани у колекції НІЕЗ «Переяслав» філателія займає невелику частину, а саме:
1) Т.Г. Шевченко – художник;
2) Пам’ятники Тарасові Шевченку в мармурі та бронзі. 
Захоплення малярством, талант живописця виявилися в майбутнього великого поета і 

художника з ранніх літ. Його рука тяглася до крейди, вугілля, до олівця під час навчання в дяка. 
Малий Тарас шукає сільських богомазів, щоб навчили послуговуватися малярським знаряддям, 
фарбами. Далі були перші вправи з малярства, техніки живопису в майстерні Яна Рустема у 
Вільно, у Петербурзі в Ширяєва, в земляка І. Сошенка. Нарешті, Академія мистецтв з опануванням 
майстерності в класі «великого Карла», як величав Шевченко Карла Брюллова. 

Непересічний, глибоко національний поетичний талант, який допоміг українцям відновити 
й зберегти свою національну свідомість та гідність, підняв особистість Т. Шевченка до рівня Генія 
нації. Його заслуги перед Україною, українським народом, громадянська позиція як поета тривалий 
час мимохідь применшували його талант як художника. Належну оцінку мистецька творчість 
Т. Шевченка отримує приблизно із середини минулого століття.

Першим його малярським твором, перенесеним на поштову марку, є один із двадцяти 
автопортретів, який він на початку 1840 р. намалював олійними фарбами (ще не виповнилося два 
роки після визволення з кріпацтва). Вийшла ця поштова мініатюра в серії 1939 р. до 125-річчя 
народження Великого Кобзаря.

Високочолий юнак з енергійним поворотом голови, глибокими і вдумливими очима, 
звернений своїм духовним поглядом у майбутнє. Автопортрет – на одному з немаркованих конвертів 
під назвою «Первый день. Premier jour» 1979 року до випуску серії «Образотворче мистецтво 
України», який належав жителю нашого міста, колишньому науковому співробітнику музею-
діорами Шавейку Миколі Даниловичу. В описі на карточці читаємо: «Зліва кольорове зображення 
молодого Т.Г. Шевченка в рамочці, по краях напис: «Т.Г. Шевченко. Автопортрет, нижче – дата 
«1840» і напис «Первый день…». Внизу – місце для написання індекса. Справа дві кольорові 
марки, на яких зображено Катерину та ілюстрацію до поеми «Гайдамаки», нижче – печать для 
спецпогашення» [3, ФТ-2719]. 

1842 року Т. Шевченко створює картину «Катерина» на тему своєї однойменної поеми. 
У листі до відомого мецената Г.С. Тарновського, в якого пізніше ця картина зберігалася, 
художник так описує сюжет, зокрема згадуючи Катерину: «Я намалював картину в той час, як 
вона попрощалася зі своїм москаликом і вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, 
ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона, сердешна, тіль не плаче…» [8, с. 156]. 
Репродукція «Катерини» послужила тлом для марки на конверті 1979 р. серії «Образотворче 
мистецтво України», яка знаходиться у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав», а також 
використовувалась у композиції малюнка немаркованого конверта, випущеного з нагоди 60-річчя 
Канівського літературно-меморіального музею Т.Г. Шевченка (1999), та на конверті першого дня 
до виходу в обіг блока 2007 р. Її постать вгадується на оригінальній марці конверта, присвяченого 
Т. Шевченкові, 2004 р. 

Шевченківський автопортрет 1840 р. присутній ще на одному немаркованому конверті 
першого дня 1979 р., який належав також Шавейку М. Д. Опис дуже схожий на попередній, 
відрізняється лише зображеннями справа трьох кольорових марок, на одній з яких є напис: 
«Т.Г. Шевченко – великий народний художник України. Основоположник критичного реалізму 
в українському живопису». На двох інших – ілюстрації до поеми «Гайдамаки», а також печать 
спецпогашення [3, ФТ-2718]. Обидва конверти з марками на шевченківську тематику поповнили 
збірку філателії НІЕЗ «Переяслав» у 1992 р.

До 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка у 1961 р. випущено три поштові марки: на одній – 
автопортрет поета і його малюнок хати батьків на тлі сучасного с. Шевченкового, на другій – 
портрет поета роботи І.М. Крамського (на купоні до цієї марки – слова із «Заповіту»), на третій – 
пам’ятник поетові в Харкові (малюнок Х. Ушеніна) [5, с. 7].

У колекції Заповідника є два конверти, на яких знаходяться марки 1961 р. випуску та дві 
окремі марки. Ці конверти із спецпогашеннями 1961 р. є особливо цінними і цікавими для нас, 
музейників, бо вони особисто належали Герою України, колишньому генеральному директору 
НІЕЗ «Переяслав» М.І. Сікорському Передані музейні предмети до колекції Заповідника у 2006 р. 
На першому конверті з правої сторони у верхньому кутку – марка із автопортретом Т.Г. Шевченка, 
знизу – два штемпелі з написом «День пам’яті Т.Г. Шевченка. 1861–1961», а також зображення 
книги «Кобзаря» [5, ФТ-4362]. На другому конверті зліва – портрет Т.Г. Шевченка, справа у 
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верхньому кутку – дві марки. На першій марці вгорі напис «1861–1961» і написаний текст 
«Заповіту». На другій марці – автопортрет Т.Г. Шевченка. Внизу – штемпель з написом «День 
пам’яті Т.Г. Шевченка. 1861–1961» [4, ФТ-4361].

На одній з марок [2, ФТ-1324-1] із серії «100-річчя з дня смерті революціонера-демократа, 
українського народного поета й художника Т.Г. Шевченка (1814–1861)» зображено автопортрет 
поета і його малюнок хати батьків на тлі сучасного с. Шевченкового, на другій [2, ФТ-1324-2]– 
портрет поета роботи І.М. Крамського (на купоні до цієї марки – слова із «Заповіту»). Обидві 
марки передані Заповіднику із колекції М.Д. Шавейка у 1989 р. Також повідомляється, що малюнки 
зроблені В. Зав’яловим за ескізами Ю. Вербицького (2548) та О. Снарського (2549).

Олег Володимирович Снарський – автор ескізів, за якими було створено кілька марок пошти 
СРСР. Після проголошення незалежності України його запросили до участі у роботі редакційно-
художньої ради з видання знаків поштової оплати в Україні, а також запропонували підготувати 
малюнки українських марок. І невдовзі на поштамтах і у відділеннях поштового зв’язку з’явилися 
створені О. Снарським марки «Державний Герб і Державний Прапор України» та «Давні герби 
земель України» із гербами Київщини та Львівщини.

Народився О. Снарський 15 квітня 1923 р. у Києві. Навчався у Всеросійській Академії 
мистецтв. Графік, член спілки художників СРСР з 1962 р., знаний фахівець у галузі книжкової 
і промислової графіки, автор плакатів, проспектів, буклетів, емблем, що експонувалися на 
міжнародних виставках у Києві, Москві, Брюсселі, Загребі, Марселі, є автором книг і посібників 
з мистецтва шрифту. Ряд років працював головним художником Київського товариства художників, 
Київського комбінату монументально-декоративного мистецтва Спілки художників України, був 
консультантом Міністерства торгівлі України та Української Торгової палати [5, с. 7]. 

До 125-річчя з дня народження Т. Шевченка 1939 року надійшли в обіг три поштові марки 
(мал. С. Поманського). На них відтворено автопортрет Шевченка 1840 р., його портрет роботи 
І. Рєпіна та пам’ятник поетові в Харкові.

На марці (674) до 125-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка, знайденій у колекціонера 
М.Д. Шавейка 1986 року, зображений портрет Т.Г. Шевченка (за картиною І. Рєпіна) у червоно-
чорних тонах [2, ФТ-1693]. Художник намалював портрет Т.Г. Шевченка 1888 року, його ж портрет 
він зобразив також на картині «Не чекали» (1884–1888) поруч з портретом М. Некрасова.

Традиційно популярним серед широкого загалу читачів, шанувальників особистості 
Шевченка є його «Автопортрет у шапці та кожусі» (папір, офорт, 1860). У колекції НІЕЗ 
«Переяслав» є марки із зображенням автопортрету Т. Шевченка 1860 р., випущені до 150-річчя з 
дня його народження. Знайдені вони у М.Д. Шавейка 1986 року [2, ФТ-1494 ].

Портрет виконаний за фотографією Деньєра 1858 року. Знайомі Т.Г. Шевченка (К.Ф. Юнге) 
вважали, що цей портрет є найкращим і найподібнішим з усіх тогочасних портретів поета. 
Відтворено його на двох поштових марках різних кольорів 1964 року.

Вважають, що І.М. Крамськой створив портрет Т. Шевченка (1871) на підставі фотографії. 
Чи не цього ж Деньєра? А може, орієнтувався і на автопортрет Шевченка. Недосвідчене око, мабуть, 
не в змозі розібратися, що служило основою створення портретів Шевченка в шапці і кожусі, які 
трапляються на численних конвертах (маркованих і немаркованих), на поштових марках. На одній 
з поштових марок СРСР 1961 р. утверджується авторство І.М. Крамського [7, с. 13].

У 1989 році пошта СРСР випустила марку із погрудним зображенням Т. Шевченка, 
поданому в коричневому кольорі. Внизу зображення – напис: «Т.Г. Шевченко. 1814–1861». Передана 
до колекції Заповідника Левченком Д.В. у 2005 р. [3, ФТ-3860].

Пошта України у 1994 році випустила марку «Тарас Шевченко. 180 років з дня народження». 
У описі читаємо: «На марці на сіро-голубому фоні погрудне зображення Т.Г. Шевченка з написом 
«Тарас Шевченко. 1814–1861», книги «Кобзар» коричневого кольору. В правому нижньому куті 
напис «3000», а по вертикалі – «Пошта України», 1994». Марка поступила до колекції Заповідника 
від жителя с. Велика Каратуль Федоренка Юрія Андрійовича у 1999 р. [2, ФТ-2928].

Відтворення численних пам’ятників Тарасові Шевченку у філателії (поштові марки, 
конверти, поштові марковані картки, пам’яткові штемпелі) відіграють значну роль у пропаганді 
його імені у світі, свідчать про мистецьку винахідливість і художню майстерність їхніх авторів. 
Отримавши поштове послання із зображенням такого пам’ятника, адресат задумається над його 
ілюстративним оформленням, воно також приверне увагу філателістів, які колекціонують поштові 
випуски, присвячені мистецтву, зокрема, скульптурі. 

У колекції НІЕЗ «Переяслав» є три марки, які зображують Т.Г. Шевченка у скульптурі: 
поштова марка СРСР 1964 року – «Пам’ятник Т.Г. Шевченку в Києві», скульптора М. Манізера, 
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знайдена у жителя міста Переяслав-Хмельницький С.Л. Житніцького у 2001 р. [4, ФТ-4490], 
також марка із серії «125-річчя з дня народження українського народного поета Т.Г. Шевченка 
(1814–1861)» [1, ФТ-1693] із зображенням пам’ятника Т.Г. Шевченка в Харкові скульптора 
М. Манізера та марка із серії «150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка (1814–1861)» [1, 
ФТ-1494] із зображенням пам’ятника Т.Г. Шевченка в Києві скульптора М. Манізера, які передані 
М.Д. Шавейком у 1986 р.

Найчастіше на філателістичному матеріалі відтворений пам’ятник Т. Шевченку в Харкові. 
На конкурси, оголошені 1930 р. у тодішній столиці УРСР, надійшло понад сто проектів. У них 
взяли участь скульптори В. Мухіна, М. Страхов. Пам’ятник відкрито 25 березня 1935 р. за 
проектом скульптора М. Манізера. Бронзову постать заввишки майже шість метрів видно 
здалеку. Довкола пілона – шістнадцять фігур, які зовні відтворюють героїв шевченкової поезії, а 
також (символічно) персонажів владної ідеології 30-х років. Для деяких персонажів скульпторові 
позували актори Н. Ужвій, А. Бучма, І. Мар’яненко, О. Сердюк, портрети яких окремо містяться 
на марках і конвертах.

Постать Т. Шевченка з харківського пам’ятника – і на поштових марках 1939 і 1961 років, 
конверті 1964 р. Скульптурний ансамбль відтворено на марці 1954 р, у різних ракурсах, на тлі 
різних краєвидів – на конвертах 1954 (два), 1957, 1973, 1975, 1980, 1984 років, на поштових картках 
1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985 (два) років та 1988 р. (поруч із Будинком 
органної музики) [8, с. 301].

До 125-річчя з дня народження великого поета за одним із 10-ти проектів, створених 
М. Манізером, 6 березня 1939 р. у Києві відкрито пам’ятник, заввишки майже 14 метрів, а 
висота постаті сягає 6 метрів. На постаменті напис: «Т.Г. Шевченко. 1814–1861», а нижче слова 
із «Заповіту»:

І мене в сім`ї великій
В сім`ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим, тихим словом.

Зображення Київського пам’ятника прикрасило дві поштові марки різного кольору 
1964 р., конверти 1955, 1957, 1980 років та поштові картки 1969, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1989, 1991 років. А також відтворено на одному із конвертів до 1500-ліття Києва 
(із зображенням київських пам’ятників Лесі Українці, М. Лисенкові, О. Пушкіну), і на поштовій 
картці 1988 р. (із зображенням Будинку-музею Т. Шевченка). Його можна відшукати серед масиву 
скульптурних і архітектурних пам’яток Києва на марці, випущеній до 1500-ліття столиці України 
1981 р. [8, с. 302].

Ознайомлення із невеличкою частиною філателістичної Шевченкіани в колекції 
НІЕЗ «Переяслав» дає підстави до багатьох роздумів. Насамперед, колективу наукових 
співробітників Музею Заповіту Т.Г. Шевченка потрібно значно поповнити фонди Заповідника тим 
величезним розмаїттям марок, конвертів, штемпелів, випущених за численною тематикою до різних 
ювілеїв Т.Г. Шевченка, а особливо з нагоди відзначення 200-річчя з дня його народження, виявити 
місцевих колекціонерів, які мають марки на шевченківську тематику. Це сприятиме ознайомленню 
численних відвідувачів через слайд-шоу, виставки з філателістичною шевченкіаною, зібраною у 
Заповіднику, служитиме популяризації унікального за експозиційним вирішенням Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка.
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Рис. 1. Поштова марка СРСР. 1964 (фт-1494) Рис. 2. Поштова марка СРСР. 1939 (фт-1693)

                          
Рис. 3. Поштова марка України. 1994 (фт-2928) Рис. 4. Поштова марка СРСР. 1964 (фт-4490)

Рис. 5. Поштова марка СРСР. 1989 (фт-3860)
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УДК 272 
Ірина Кучеренко

(Переяслав-Хмельницький)

РЕПРЕСОВАНІ СВЯЩЕНИКИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 
(30-ті роки ХХ ст.)

У статті на основі архівних матеріалів щодо справ священиків Ю.І. Міхновського К.І. Сахновського 
та Т.К. Прохоровича розглянуто одну з найбільш трагічних сторінок Переяславщини, яка пов’язана з 
політичними репресіями 1937–1938 років. Стаття включає в себе біографію духівників, а також факти, що 
свідчать про їх страждання, мужність і твердість у вірі.

Ключові слова: священнослужителі, політичні репресії, «великий терор».

Однією з найскладніших і найменш досліджених проблем розглядуваного періоду є 
відносини між державою та церквою, зокрема політичне переслідування представників останньої – 
священнослужителів, яке супроводжувалося їх фізичним винищенням та засланням на значні 
терміни до виправно-трудових таборів. Вивчення даної проблеми та розгляд відповідної літератури 
показали відносно невелику кількість наукових праць, які б висвітлювали повний спектр відносин 
держави і церкви, зокрема переслідування православного духовенства на Переяславщині. Попри 
підвищений інтерес науковців до даної тематики, резерви для її пізнання та повного переосмислення 
не вичерпано, що значною мірою пов’язане із розширенням джерельної бази дослідження.

Одним із найбільш трагічних періодів в історії християнської церкви були 30-ті роки 
XX століття. Щоб послабити й усунути вплив церкви та духівництва на суспільну свідомість, 
радянський режим вдався до репресій. Під приціл органів потрапили представники всіх релігійних 
культів, зокрема й православної церкви. 1937 рік закарбувався в пам’яті людей, як символ 
системи масових вбивств, організованих і проведених державою. Досліджувана тема про репресії 
духівництва на Переяславщині є актуальною у зв’язку з відкриттям доступу до архівних документів 
СБУ та реабілітацією священиків.

Метою даної студії є аналіз зібраних архівних документів про священиків Переяславщини, 
які були репресовані радянською владою.

Джерельною базою пропонованої публікації стали документи, що зберігаються у фондах 
архіву Управління Служби Безпеки України в Київській області та в Центральному державному 
архіві вищих органів влади України.

У ході дослідження були використані методи:
 – теоретичного аналізу (вивчення архівних документів);
 – метод історичного аналізу;
 – інтерпретаційний метод.
Доля духовенства фактично була визначена ще в період здійснення суцільної колективізації. 

ОДПУ СРСР — ДПУ УСРР розробило цілий ряд оперативних заходів «по ліквідації церковної 
контрреволюції». Вони були викладені у низці циркулярних листів і директив. Шляхи і методи 
ліквідації визначалися у листі № 37 «Про стан і перспективи церковного руху і чергові завдання 
органів ОДПУ» від 22 березня 1930 р. за підписом начальника СОУ Євдокимова, його заступника 
Тучкова і начальника 4-го (антирелігійного) відділення Полянського. Квінтесенцією документу 
є констатація того, що «церковні організації перетворилися в суто антирадянські. «Цей процес 
особливо різко виявляється на селі, де церковники нерідко є керівниками контрреволюційних 
організацій і угрупувань, організаторами і натхненниками масових куркульських виступів. 
Церква є, по суті, контрреволюційною організацією і виразницею інтересів соціальних верств, 
ворожих пролетарській диктатурі» [2, с. 4]. При цьому наголошувалося, що в районах суцільної 
колективізації, де було визнане за доцільне закриття церков, «усі попи, незалежно від течії, є 
озлобленими і активними ворогами соціалістичного будівництва», вони становлять «своєрідний 
єдиний фронт». Їм також приписувалася роль провідників антиколгоспного руху. Згідно з 
циркуляром священиків різних конфесій слід було висилати з районів суцільної колективізації, 
схиляти їх до відречення від сану, остаточно ліквідувати монастирі, викривати і ліквідовувати 
«церковні організації». Особлива увага акцентувалася на посиленні агентурної роботи. Мова йшла 
про цілеспрямований внутрішній розклад духовенства, масову руйнацію морально-етичної системи 
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його діяльності, а відтак зникнення його з соціальної структури радянського суспільства. Головною 
ознакою цього став «родинний» принцип арештів священиків УАПЦ [3, с. 42].

Священик села Прохорівка, Міхновський Юрій Іванович, був одним із тих, хто попав під 
жорна репресій.

Народився він 18 грудня 1866 року у с. Піщаному Золотоніського повіту Полтавської 
губернії. Навчався в духовній школі, згодом – у Полтавській духовній семінарії. У 1889 вчителював 
у с. Піщаному. У 1889–1891 рр. – дяк у м. Ірклієві, а згодом – у селі Домантовому, потім у церкві 
архістратига Михаїла в Нових Санжарах, пізніше – у Золотоноші. У 1894 висвячений на священика. 
З 1895 р. обіймав священичу кафедру у Комарівці на Переяславщині, у 1895–1908 р.р. – у селі 
Богдани Золотоніського повіту, згодом – у селах Жовнине і Бубнівська Слобідка. У 1917 р. – 
настоятель парафії в с. Прохорівці, що на Переяславщині. Учасник Всеукраїнського православного 
церковного собору (14-30.10.1921), на якому було остаточно завершено організаційне оформлення 
УАПЦ. 28 жовтня 1921 р. Ю. Міхновський був висвячений на єпископа Чернігівського і отримав 
сан архієпископа з кафедрою при Борисо-Глібському соборі у Чернігові [3].

У 1922 році переведений до Золотоноші, де організував повітову церковну Раду, яка 
обʼєднала десять парафій УАПЦ. 

З 1926–1927 роки – настоятель парафії у с. Прохорівці. Після церковного собору, який 
відбувся 9 грудня 1930 року, перебував у складі Української православної церкви, очолюваної 
митрополитом Іваном Павловським. 

На початку 1930 року переїхав до Києва. З 1932 по 1933 роки – настоятель 
Софійського собору. 

У 1934 році служив в Успенському соборі на Подолі, де виконував обов’язки вікарія 
митрополита Івана Павловського. Після закриття радянською владою Собору перейшов з 
митрополичою кафедрою до церкви св. Миколая, а після закриття і її, у червні 1935 року, зовсім 
відійшов від церковної діяльності.

11 липня 1937 року Міхновський Юрій Іванович був заарештований органами НКВД і 
звинувачений у створенні «антирадянської фашистської організації українських церковників». 
Трійкою при НКВД УРСР засуджений до страти та розстріляний 16 жовтня 1937 року [4].

Не обминула лиха доля і священика села Вовчків Сахновського Костянтина Івановича.
Народився 1910 року у сім’ї церковнослужителя. Дитинство пройшло в рідному селі. Освіту 

здобував у церковно-прихідській школі, потім навчався у бурсі та духовній семінарії у м. Полтаві. 
Після закінчення навчання служив дяком при церкві у своєму селі і одночасно вчителював у 
місцевій школі. У 1924 році отримав сан священика. Одружився. Матушку звали Олена Микитівна. 
У своєму обійсті мав худобу, придбав майно. Тут народилася у нього дочка Наталія [5]. 

У 1930 році був розкуркулений. За свої погляди і виступи серед селян проти колективізації 
у 1931 році був заарештований. Його звинуватили у зриві продрозкладки на селі. Утримувався 
у БУПРІ № 2 м. Києва. Особлива Нарада Комісії ДПУ УСРР засудила до заслання на Північ 
строком на два роки. Але розглянувши ще раз справу, (за надходженням нових матеріалів) його 
було звільнено [6].

Темпи перетворень на селі, відхід багатьох віруючих від церкви тяжко вплинули на нього і 
у 1933 році священик зрікається сану, веде замкнутий спосіб життя. Та незважаючи на це у серпні 
1937 року органи НКВС УРСР його заарештовують і звинувачують у контрреволюційній роботі. 
Мірою запобігання визнали утримання під вартою у Лук’янівській в’язниці м. Києва.

Під час слідства йому пригадали зрив продрозкладки на селі, і змусили підтвердити те, 
що нібито він вів агітацію серед селян, направлену проти політики партії і уряду. Були знайдені 
свідки, які розповіли про нього, як про людину скритну, боязливу. Цих звинувачень було досить, 
щоб звинуватити К. Сахневського у проведенні антирадянської пропаганди, поширенні неправдивих 
чуток відносно радянської влади [1].

12 вересня 1938 року справу направили на розгляд Трійки при НКВД УРСР. 18 вересня 
було винесено вирок – розстріл, який і було виконано через вісім днів – 26 вересня [7].

З чисельних справ репресованих священнослужителів нашу увагу привернула справа 
№ 1437. Це справа священика Прохоровича Тихона Кіріаковича.

Народився 1887 року в с. Пологи-Яненки Переяславського повіту Полтавської губернії. 
Його батько служив дяком, псаломщиком сільської церкви. 

З 10-річного віку Тихон навчався у Переяславському духовному училищі, потім у 
Полтавській духовній семінарії. Закінчивши навчання отримав місце священика у селі Вереміївка 
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(сьогодні Чорнобаївського району Черкаської області), де служив з 1914 по 1920 роки. Мав наділ 
церковної землі в 24 десятини, господарчі будівлі, худобу, пасіку – 30 вуликів. Вести господарство 
допомагали дві наймані робітниці. В цьому селі народилася у нього перша донька – Галя.

За сімейними обставинами у 1920 році бере відхідний лист і повертається в 
село на батьківщину. Тут він починає займатися землеробством. У цьому ж році помирає 
його дружина [8].

У 1927 році повертається до церкви і протягом 2-х років служить священиком у 
с. Драбівці. Знову з невідомих причин бере відхідний лист і залишаючи парафію їде до рідного 
села. У 1930 році був розкуркулений. За активний спротив цим заходам заарештований і протягом 
5 місяців утримувався у будинку попереднього розслідування (БУПРІ) м. Києва. У цей час захворів 
і під час хвороби відкрив у себе здатність пророцтва і яснобачення [9].

Повернувшись з київського БЦПРУ став працювати. Знову завів худобу, придбав майно. 
Його почали душити податками, накладаючи нові й нові мита, сплатити які не було жодної змоги. 
У 1931 році знову розкуркулили. Побоюючись нового арешту і заслання він став переховуватися 
від влади, залишився без роботи та житла. Підробляв на шматок хліба випадковими заробітками 
і кожну вільну хвилину молився Богу у церквах і монастирях м. Києва. Своїми молитвами, 
пророчими висловлюваннями про наступне трагічне майбутнє країни отримав серед віруючих 
прізвисько «прозорливця», «ясновидця». До нього, як до провісника, зверталися віруючі паломники 
з України, Росії [13].

На початку 1933 року пророча діяльність Тихона Кіріаковича була призупинена Уставами 
ДПУ, котрі встановили що у м. Києві існує «контрреволюційне угрупування із монахів і попів. Воно 
керує розгалуженою контрреволюційною організацією, використовує зв’язківців». До кримінальної 
відповідальності, крім Прохоровича, було притягнуто ще чотирнадцять чоловік.

Під час слідства його звинуватили у тому, що у 1929 році він заарештовувався 
за антирадянську діяльність, що нелегально проживав у місті Києві, постійно відвідував 
Ольгинську церкву, де серед паломників із різних регіонів країни проводив антирадянську 
агітацію, спрямовану на розпад колгоспного ладу, зрив заходів радянської влади по реформі 
села. Видаючи себе за «ясновидця» займався пророцтвом, писав віруючим записки щодо 
подальшої їхньої долі та життя. 

На підставі цього Особлива Нарада при колегії ОДПУ УРСР 22 липня 1933 року винесла 
вирок про ув’язнення на 3 роки до концтабору. Покарання відбував у Дмитрівському таборі 
Ярославської області. Повернувся в Україну в 1935 році. Проживав у м. Переяславі у священика 
І.Г. Кусая (настоятеля Воскресінської церкви). Потім через рік повернувся у село Пологи-Яненки, 
де проживали його діти – дочка Галина та син Киріан [10].

Чутки про його повернення швидко розійшлися по селах. Знову до нього потягнулися люди, 
щоб довідатися про свою майбутню долю. Така діяльність не влаштовувала місцеву владу, і вона 
чекала нагоди по-своєму розв’язати це питання. У травні 1937 року секретар сільради надіслав до 
Переяславського райвідділу НКВС листа, в якому повідомляв про розмову Рубана Юрія Захаровича 
і Прохоровича. У ній говорилося про велосипеди і машини. Ю. Рубан, маючи нового велосипеда, 
якого купив у Києві, сказав Т. Прохоровичу, що через рік-два буде багато машин, і велосипедом 
уже буде не цікаво їздити, нащо той відповів, що незабаром «настане час коли ці машини будуть 
побиті, скот загине через існування колгоспів».

15 серпня 1937 року Переяславським відділенням НКВД УРСР Тихона Прохоровича 
було звинувачено у злочині, передбаченому ст. 54-10 Кримінального Кодексу УРСР. У ньому 
говорилося, що «не маючи постійного місця роботи, Прохорович Т.К. систематично проводив 
серед населення контрреволюційну агітацію». На цій підставі була винесена Постанова про 
взяття його під стражу.

У звинувачувальному вироку наголошувалося, що «прикидаючись ясновидцем проводив 
контрреволюційну роботу. Його пророцтва, направлені проти колгоспного ладу, проти партії і 
радянської влади носили вульгарний і похабний характер».

Тихон Кіріакович провини своєї не визнавав. Але незважаючи на це справу передали на 
розгляд Трійки при Київському обласному управлінні НКВД УРСР, котра 29.08.1937 р. засудила до 
вищої міри покаранн – розстрілу. Вирок було виконано 10.09.1937 року [11].

У 1989 році прокуратура переглянула справу. Не знайшовши у його діях складу злочину 
був двічі реабілітований рішеннями від 27.04.1989 року і 3.08.1989 року [12].
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У такий незвичний спосіб, пророцтвом та яснобаченням, Тихон Кіріакович хотів 
призупинити заходи радянської влади по соціалістичній перебудові села.

Таким чином, слід зазначити, що більшовики, намагаючись розширити свій вплив серед 
населення, зіштовхнулися з проблемою, зміст якої полягав у тому, що на велику кількість громадян 
в СРСР неабиякий вплив мала церква, яка проводила активну антирадянську пропаганду. Ця 
позиція церкви заважала радянському керівництву встановити повний контроль над населенням 
країни, тому метою переслідування духовенства в 30-ті роки було нанесення останнього удару, 
направленого на повне винищення його «як класу». Відбулося своєрідне «психологічне звикання» 
до масових репресій, знеособлення жертв терору в масовій свідомості. Релігія, котра була заснована 
на ідеях гуманізму, не могла виконувати роль стримуючого фактора в умовах ескалації насилля. 
Вона, як колективна форма громадського життя з виховною функцією, в умовах тоталітаризму 
перестала існувати [14].

Основними труднощами у процесі написання цього дослідження була відсутність точних 
даних щодо кількості репресованого духовенства Переяславщини. Названі імена – це далеко не 
повний перелік репресованих священиків. Сподіваємося, що вдасться повернути із небуття й інші 
прізвища православного духовенства.
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Прохоровича considered AS one of the most tragic pages of Pereyaslav, which is connected with the political 
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УДК 1:316 
Валентина Лазарєва

(Київ)

ПРОБЛЕМИ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 
У ХУДОЖНІЙ ВІЗІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

У статті розглядаються питання моральних та християнських духовних цінностей українців у 
творчому доробку Пантелеймона Куліша. Зокрема, звернена увага митця на важливу роль православної 
церкви у формуванні світогляду українського народу. Доведено, що велику небезпеку приховують у собі 
втрата загальнолюдської моралі та гуманістичних орієнтирів. У творах репрезентовано історіософські 
ідеї П. Куліша.

Ключеві слова: П. Куліш, церква, духовні цінності, християнство, віра, мораль, Святе Письмо.

За свідченням історичних документів й художньої літератури, православна церква 
відігравала важливу роль у розвитку світогляду українців. Тому з отриманням Україною 
незалежності проблема духовних цінностей набула актуальності, оскільки активізувалася діяльність 
церков, монастирів, які у минулі віки були осередками духовності. Наукова новизна цього питання 
у висвітленні думок попередників, як вони усвідомлювали ці проблеми, зокрема у другий половині 
ХІХ ст. На особливу увагу заслуговує творчість Пантелеймона Куліша. Різні проблеми його 
творчості досліджували М. Драгоманов («Чудацькі думки про українську національну справу»), 
Д. Донцов («Дух нашої давнини»), О. Копиленко («По лінії всеукраїнських інтересів: корені і 
досвід української державності»), Б. Лазоренко («Пантелеймон Куліш як філософ»), Є. Маланюк 
(«В Кулішеву річницю»), Є. Нахлік («Пантелеймон Куліш», «Просвітительські ідеї в художньо-
історичній концепції П. Куліша»), О. Пастушенко («Просвітницька діяльність П. Куліша»), 
В. Петров («Кулішу п’ятдесяті роки. Життя. Ідеологія. Творчість») та інші. Але питання духовних 
цінностей в художній творчості П. Куліша ще чекає свого висвітлення.

Із біографії П. Куліша можна простежити особливості становлення його християнського 
світогляду. Наприклад, серед найближчого оточення, в якому він зростав, були люди, освіта яких 
грунтувалася переважно на Святому Письмі. Саме це оточення й заклало надійний підмурівок 
християнського світогляду митця, про що пише автор у «Хутірській філософії».

П. Куліш у своїх спогадах уточнював, що у молоді роки, натхнений Біблією, зокрема 
Новим Завітом, він був глибоко релігійним: «Без фанатизму та нетерпимості, притаманної 
московським старовірам, із одного боку, і польським папістам – з іншого, я був ентузіастом 
біблійного слова» [5, с. 87].

Під впливом Біблії, що її молодий П. Куліш сприймав надзвичайно чутливо, дозрівали 
його моральні переконання, народолюбні почуття; Святе Письмо сприяло формуванню його як 
громадянина й патріота. Християнське віровчення насамперед визначало й політичні, й філософські 
погляди П. Куліша не лише в юнацькому, а й у зрілому віці й ледь чи не вирішальним чином 
позначилося на його історіософській концепції. За словами митця, «християнська любов і 
християнська наука покладені у підґрунтя української літератури» [5, с. 151].

П. Куліш усвідомлював, що християнське вчення несумісне з насильством у стосунках 
між людьми та народами, але із сумом визнавав, що в історії людства чи не звичним стало 
освячувати іменем Христовим застосування зброї та військової сили. Цікаво змальовує П. Куліш 
у «Братах» корінних мешканців села Чорні Лози, загубленого десь поміж болотами Сіверської 
України, як самоврядну громаду на чолі зі стодвадцятирічним старцем, «патріархальним 
Проклом Прокловичем».

Засвоєні ними за переказом поняття про віру Христову виключали ідею будь-якої боротьби 
чи насильства за його слово. Вони зросли під впливом євангельського вчення, що його передавав їм 
миролюбний Прокл Проклович. Їм не спало й на думку, що у народів-завойовників слово Христове 
давно вже поєднано з ратними покликами і що в ім’я великого вчителя любові та милосердя одні 
народи пригноблені іншими [1, с. 159].

Ясна річ, приклади зразкового додержання християнської моралі П. Куліш знаходив 
не серед тих, хто перебував при владі (державній чи навіть церковній), а поміж гнаними та 
переслідуваними, як-от ранні християни, що про них у листі до сестер О. та М. Милорадовичівен 
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він писав у липні 1857 р.: «Розгорніть історію стародавньої церкви християнської, як християнство 
боролось із лукавим миром за те, буть йому чи не буть. От там Ви побачите праведних християн, 
котрі серед мук і неволі яко на небі ликовали. Оце ж вони й мир од послідньої пагуби вдержали, 
оце ж їх великий дух і досі по всьому миру дише і не дає нам од Христової науки зовсім 
одцуратись» [10, с. 73].

Як бачимо, на думку П. Куліша, цілком праведним, справжнім було тільки раннє, 
упосліджене християнство, коли воно ще виборювало своє право на існування. Запанувавши у 
світі, воно значною мірою втратило свою первинну релігійну сутність.

Справжніх християн П. Куліш убачав також серед народних співців (наприклад, сліпий 
старець-кобзар).

Божий чоловік у «Чорній раді», які, як і Кирило Тур із цього ж роману, є образами-
символами містично-християнської ідеології раннього Куліша. І правдиве християнство Божого 
чоловіка, і «юродство» Кирила Тура – вираження того самого внутрішнього стремління до Бога; та 
навіть запорозька «гульня» – така відчайдушна, аж смутна, бо «гуляли вони і гульнею доводили, 
що все на світі суєта», бо «козацької душі і весь світ не поповнив би... Тільки один Бог може 
сповнити» [8, с. 74]; життя «помаже по губах медом, ти думаєш: отут щастя! аж глянеш – усе одна 
омана» [8, с. 210]. «Усе» – крім вищого суду над людськими вчинками, крім останніх вироків над 
злом та добром, над живим та мертвим, які письменник вкладає в уста Божого чоловіка.

Іванця Брюховецького Господь гріхом уже покарав; а праведному чоловікові якої треба 
наїради? Слави треба мирові, а не тому, хто славен. Мир нехай навчається добру, слухаючи, як 
оддавали жизнь за людське благо, а славному слава у Бога! [8, с. 218].

Так стоїть справа з вартістю людини й усього людського, але так само і з їх буттям: 
«заверуха... поламле старе дерево... а чому указав Господь рости й цвісти, те й останеться, і 
красується весело та пишно, мов із роду і хуртовини не бачило...» [1, с. 219] – такий оптимізм 
не полишав П. Куліша і в найтяжчі часи. Іноді він виокремлював людей християнської моралі 
у середовищі нижчого духівництва (скажімо, вже згадуваний сліпий дяк Яким у «Хутірній 
філософії»), поміж людей ізольованих від цивілізації – або усамітнених у своєму духовному 
світі чи в монастирі, або близьких до «природного стану», якими він уявляв хуторян та селян 
(героїв оповідання «Про злодія у селі Гаківниці» (1861), оприлюдненого 1862 р. «уривку з 
історичного роману» під назвою «Брати», а також написаних у 80-ті рр. поем «Уляна-ключниця» і 
«Сторчак та Сторчачиха».

Саме з релігійно-історіософського погляду П. Куліш високо поціновував роль монастирів в 
історії Київської Русі та України, вважаючи їх осередками проповіді милосердя, віри та моралі, а 
відтак – противагою надмірній войовничості «варягів-русів»: «Наші монастирі були... спеціальними 
установами для пропаганди милосердя у тому середовищі, яке всю честь і славу вбачало лише в 
успіхах кривавого бою» [5, с. 98, 99].

Цікавим є зображення двох позитивних героїнь матері й доньки з історичного роду 
Борецьких – у незавершеному романі «Останній з Борецьких» (1894): вони обидві «перебрали на 
себе тягар Христовий», подавшись у монастир, «щоб зрештою знайти спокій душам своїм, якого у 
світських турботах не знаходили» [9, с. 14, 15].

Зрілий П. Куліш, усамітнений на хуторі Мотронівка, відкрив «великий і благий дух» у 
мандрівному філософі Григорії Сковороді, побачивши в ньому спорідненого із собою «такого 
чоловіка, що зумів зробити собі на землі рай без печалі й воздихання, не зачиняючись від миру в 
монастирі» [2, с. 65].

Своє відчуття він відобразив у поемі «Грицько Сковорода». Висловлювання про Г. Сковороду 
дає підставу зробити висновок, що згідно з Кулішевими уявленнями, аби бути праведним, не 
обов’язково йти в монастир, але треба мати осібну позицію, в той чи той спосіб відсторонену 
від мирського життя, від гріховного світу цивілізації з його буденними, ефемерними, переважно 
матеріальними потребами та інтересами.

У творах, П. Куліша є дуже цікавим спостереження щодо сучасної йому України: 
письменник завжди був переконаний, що для неї час «боротьби сили мускульної з мускульною» 
минув, а настав «час боротьби духа з духом».

Між іншим, у листі до О. Кониського (3 січня 1861 р.), він висловлює припущення щодо 
появи в Україні «доброго чоловіка» на зразок Гарібальді, але не раніше, ніж «літ через сто чи що» 
[6, с. 141], коли вихована інтелігенцією нація доросте до усвідомлення своєї окремішності і права 
на власну державність.
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Якщо першою християнською засадою П. Куліша, якої він переважно додержував у 
своїх історіософських творах, була любов до ближнього, то другою – віра, стійкість духу. 
«Пам’ятаймо, рідне браттє, – звертався він до співвітчизників у «Зазивному листі до української 
інтелігенції» (1882), – апостольське слово, що поставили ми девізом до сього «Зазивного 
листа»: «Духа не угашайте!» Не гасімо його самі в собі; тогді ніхто його не вгасить і в нашому 
народові» [4, с. 412].

У творчості П. Куліша теорія духовного опору України чужоземним поневолювачам 
і власним гнобителям-перевертням ґрунтувалася не лише на біблійних настановах, а й на 
прикладах з вітчизняної історії. Так, у тому ж «Зазивному листі до української інтелігенції» він 
пропонував згадати «наших польових благовіствувателів», «убогих і гонимих». Залишившись 
без церков, замкнених або спустошених «по руських наших городах не тілько іноверцямй, а й 
самими тими, що називалися «благочестивими владиками», вони спромоглися дати церковну науку 
«занедбаному, а часом і розпудженому поспільству» – «в полі», «під чистим небом» [4, с. 411, 
412]. Тих «наших польових благовіствувателів» П. Куліш вважав своїми духовними попередниками 
і ставив їх за взірець сучасникам: «Коли завзяті люде меча і полом’я були нашими предками по 
кипучій крові, то безбоязненні люде Христової правди – сіль української землі, тихий світ народу 
українського, герої християнської любови і самоотверження були нашими правдивими предками по 
невгасимому ділові» [4, с. 412].

Більшість творів П. Куліша присвячена питанням християнської віри й моралі, але 
він не сприймав їх як непорушну догму. Свідчення цього – хоча б його численні віршовані 
філіппіки, сповнені гніву на адресу опонентів, у полемічній частині «Дзвону», в якій він ішов 
не за настановами християнства, а радше за Псалтирем. Енергійний і завзятий, з пристрасним 
темпераментом, «гарячий П. Куліш», як він сам себе називав, не гамує ані образи, ані обурення, 
ані люті на ідейних супротивників, літературних та наукових, на національних перевертнів та й 
на надто толерантних своїх земляків, на деспота Миколу І та його сатрапів; нестримно виплескує 
він ці аж ніяк не християнські почуття в рядках своєї полемічної й сатиричної лірики («Хутірна 
поезія», «Дзвін») і ліро-епіки («П. Куліш у пеклі», (1890–1896). «Я все прикидливе, усе зловредно 
тайне, Як чоловік воістину злостивий, Ясую всюди, щоб було між миром явне» [8, с. 71] – 
прямо маніфестував він свою войовничу позицію у «варіаціях первої Давидової псальми» 
(«Хутірна поезія»).

Цікаво, як у вірші «Пророк» П. Куліш по-своєму опрацьовує зовсім не миролюбне зізнання 
Ісуса Христа: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир я прийшов принести 
на землю, а меч» (Мт. 10:34). Поставивши цей вислів епіграфом до своєї поезії, П. Куліш 
перефразовує його у першій строфі:

Ви думаєте, мир приніс я вам на землю?
Не мир, а меч, страшенне розділення!
Ні вашим молитвам, ні каяттю не внемлю,
О ви, перелюбне і людожерне племя [3, с. 183].

Не можна казати, що П. Куліш сповідував ідею духовного опору чужоземним гнобителям 
виключно тому, що був послідовним християнином, принциповим прихильником євангельської 
доктрини непротивлення злу насильством. Безперечно, він почасти додержував морально-
філософських засад Нового Завіту, але саме – почасти. До категоричного заперечення революційної 
ідеології письменника значною мірою спонукали власні спостереження та роздуми над вітчизняною 
та європейською історією, особистий гіркий досвід (розгром Кирило-Мефодіївського братства 
і заслання до Тули). Для нього як творчої особистості й мислителя багато важило відчуття й 
усвідомлення згубності збройного визвольного повстання, надто ж у Російській імперії й особливо 
для українського народу. Звертаючись до прогресивних сил України, Польщі й Росії, П. Куліш 
намагався переконати їх у тому, що:

Шкода мечем нам воювати: 
Бо дика сила дику 
Єхидно стане викликати 
Серед торжественного крику –
Ні, світла, світла, більш нічого!
Сим визволим сліпого брата... [4, с. 399, 400].

Ось така віра Куліша у світло! Він відкидав революційну ідеологію почасти як християнин, 
а почасти як історіософ. Підтверджують це і його поеми «Велики проводи» (збірка «Досвітки», 
1862) та «Дума-пересторога, вельми на потомні часк потрібна» (збірка «Дзвін»).
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Показово, як у «Великих проводах» П. Куліш апробує ідею поєднання народно-визвольного 
повстання з гуманістичними цінностями християнства і просвітництва: козацький отаман Голка, 
що «розуму набрався» не в одній країні Європи і відзначений духовним аристократизмом, прагне 
ушляхетнити високими ідеалами добра, миру, розуму, братолюбства, милосердя справедливе 
повстання козаків, селян і слуг проти панування польської шляхти, намагається воювати «по-
рицарськи», тобто не переступати розумної межі в неминучому кровопролитті – межі, за якою 
національні та класові інтереси заходять у суперечність, із загальнолюдською мораллю.

Своє покликання отаман вбачає у привнесенні духовності в повстанський рух: «Не на те 
піднявсь я, щоб кров розливати; я піднявся, щоб темноті очі осіяти» [5, с. 333]; у наснаженні його 
християнським гуманізмом: «Не моя ж се, чесне браття, не моя наука: іде вона від Ісуса – від діда 
до онука» [4, с. 330].

У цьому творі метою героя (виразника Кулішевих ідей) є не встановлення всевладдя «сили 
сліпої» низів, а досягнення соціального миру й національної злагоди в суспільстві як запоруки 
справжнього визволення України: «Тогді слобониться від панів неситих Україна, як в усіх убогих і 
в усіх заможних буде воля і дума єдина» [4, с. 329]. Сам Голка твердить: «Навчивсь я науки, щоб 
людей від муки, не гнівлячи Бога, визволяти» [4, с. 329].

Митець через свідомість героїв своєї поеми показує своєрідний компроміс між визнанням 
справедливості збройної боротьби проти «неситого панства» та «хижого рандарства» і прагненням 
додержувати християнських принципів віри та моралі.

Однак визвольна й водночас миротворча місія Голки зазнає краху: абсолютизуючи 
безперечне, згідно з авторським тлумаченням, право гноблених на застосування сили заради 
справедливості, повстанці брутально відкидають гуманістичну проповідь лицаря, який, за словами 
поета, надто рано заходився «Необачних, безталанних, розуму навчати» [4, с. 351].

Поєднання народного повстання за «святу волю» із загальнолюдською мораллю, насильства 
з християнським братолюбством і милосердям лишається недосяжним для козацького ватажка.

Показуючи, яку велику небезпеку приховують у собі зневажання загальнолюдської моралі та 
втрата гуманістичних орієнтирів у визвольній боротьбі, застерігаючи від революційного насильства, 
П. Куліш спрямовує свою думку в філософсько-історичній поемі в майбутнє. У цьому творі 
репрезентовано історіософські ідеї в поєднанні з уроками трагічної історії України, із заповітом 
(«думою святою») прадідів-лицарів, таких, як Голка, який плекав «надію, що Вкраїна вже не піде 
в лиху різноцію» [4, с. 351], а саме, не буде охоплена громадянською війною. Таку надію плекав і 
сам автор поеми, декларуючи своє розуміння власного покликання афоризмом, вкладеним у вуста 
легендарної «панни-чарівниці»: «В кого серце кривавеє, мушу ізціліти» [4, с. 358].

Цікаво розглядає П. Куліш принципи віри й моралі в алегорично-повчальній «Думі-
пересторозі, вельми На потомні часи потрібній». Автор, зважаючи на революційні настрої, які 
панували в Росії та в Україні впродовж останньої чверті XIX ст., вустами нібито давньоєврейського 
«пророка вбогого» застерігав сучасні й майбутні покоління своїх співвітчизників від 
насильства й занедбання загальнолюдської моралі, вмотивовуючи це застереження подвійно: 
моральними настановами християнства («Бо не впадає діл і подвигів благих Дорогою гріха і 
звірства совершати. Нехай карає Бог недолюдків лихих, А вам хто право дав переступити, карати?» 
[4, с. 475] та історіософського змісту сентенціями: «Як хоч ножа святи – Кривавим манівцем до 
щастя не дійти» [4, с. 477].

Цим твором П. Куліш попереджає, що у разі перемоги збройного повстання «Через руїну 
лжа, слідом за мужиком, гадюкою вповзе в цяцьковані палати, і будуть з мужиків ті ж самі знов 
пани, клеврети духа тьми» [4, с. 476].

Ось так поет, посилаючись «на людські і на божественні вселенські закони», проповідує 
«просту путь» до національного й соціального визволення – це шлях просвітництва та поширення 
ідей християнства.

Досліджуючи творчість П. Куліша, ми побачили складне, суперечливе ставлення історіософа 
до християнської моралі. Будучи переконаним християнином, він не раз припускався відхилень 
од християнських засад, висуваючи на противагу їм ідею культурного «ошляхетнення» військової 
сили як знаряддя прогресу й захисту цивілізації. Проте спеціально над цим своїм суперечливим 
сприйняттям християнського віровчення, здається, митець не замислювався й тим більше 
не переймався ним.

Проблеми духовних цінностей, підняті П. Кулішем у його творчості, мають перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку.
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Annotation. The article views questions of moral and Christian of Ukrainians’ cultural wealth in creative 

works of Panteleimon Kulish. Especially, artist’s attention is paid to the important role of the Orthodox Church in 
the formation of Ukrainian people world view. It is proved that a huge danger is hidden in the loss of general-
human moral and humanistic guidelines. Historiosophycal ideas of P. Kulish are represented in writings. 
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Оксана Ластовська
(Київ)

ЧЕРНЕЦТВО І МОНАСТИРІ ПЕРЕЯСЛАВА 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Досліджується стан сучасної історичної думки стосовно минулого монастирів Переяслава. 
Звертається увага на основні теми, які вивчалися сучасними істориками, їх ідеї та висновки під час 
вивчення ролі чернецтва і монастирів в історії України.

Ключові слова: історіографія, монастир, чернецтво, Переяслав, соціальна історія, єпархія, колегіум, 
православна церква.

Переяславська земля є одним із найдавніших, починаючи від часів Русі, осередків розвитку 
християнства в Україні. Деякий час він навіть створював конкуренцію для Києва. З тих пір в історії 
цього краю неодноразово відбувалися церковно-релігійні події, що мали значення для історичного 
розвитку всього українського суспільства. При цьому, Переяславщина відома в літературі лише 
двома монастирями – Вознесенським і Михайлівським.

В історіографії в цілому достатньо багато було публікацій різноманітного характеру, 
присвячених переяславському духовенству. Починаючи від середини ХІХ ст. вчені досліджували 
як окремі сторони його життя, так і його роль у культурно-національному чи політичному житті. 
Разом з тим, для кожного історіографічного періоду залишаються характерними певні риси подання 
матеріалу. Особливо, з моєї точки зору, в цьому плані виділяється сучасна історіографія, перш за 
все значно більшими можливостями використання джерельної бази.

Історіографічних досліджень історії переяславського духовенства створена ще не було. Але 
деяку історіографічну інформацію ми зустрічаємо у сучасної дослідниці О. Колесник [10].
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Також поки що не було і спеціального дослідження з історії чернецтва в цьому регіоні. 
Окремі спроби подати інформацію про нього ми зустрічаємо в монографіях В. Ластовського та 
В. Вечерського. Але вони не являються детальними. Наприклад, дослідження В. Ластовського 
зачіпає історію переяславських монастирів лише в контексті вивчення історії Переяславсько-
Бориспільської єпархії. Зокрема, він наводив і інформацію про господарське положення 
Михайлівського Переяславського монастиря станом на 1771 р. і вважав, що він володів досить 
«значною кількістю рухомого і нерухомого майна на Лівобережжі» [11, с. 72]. Щодо ж відомого 
сучасного історика архітектури В. Вечерського, то він також побіжно зупинявся на історії 
монастирів, зосереджуючи свою увагу на архітектурі їх будівель і відзначаючи неповторність обох 
монастирських ансамблів міста, хоча вони і не збереглися у повному вигляді [5, с. 147-161].

Деяку інформацію, в контексті історії самого міста Переяслава, подавав місцевий дослідник 
В. Лоха [17]. Щоправда, його дослідження було піддане деякій критиці із-за окремих поверхневих 
підходів В. Ластовським [13]. Дослідник у подальшому продовжив розробку тематики соціальної 
історії міста. В її контексті він знову звертався і подавав інформацію, хоч і не об’ємну, з історії 
місцевих монастирів. Зокрема, щодо монастирських підсусідків та використання найманої праці. 
Варте уваги його спостереження, що «висококваліфіковані й довгострокові працівники-ремісники, 
що наймалися в монастирі Переяслава, могли отримувати не тільки грошову плату, а й бартерну – 
одяг, харчі або ж саме «навчання ремеслу», становило одну з норм розрахунку» [18, с. 66-67]. 
Він вважає, що найбільш об’ємна частина найманців знаходилася в розпорядженні як козацької 
старшини, так і монастирів. Було звернуто увагу і на ситуацію у в’язку із секуляризацією 
монастирів 1786 р. [19].

Деяку інформацію подала Л. Набок з приводу значення монастирів Переяслава для розвитку 
містобудівної структури [21].

До досвіду православного чернецтва сучасні дослідники звертаються з різних точок зору. 
Зокрема, одним із актуальних питань, що неодноразово розглядалося, стало висвітлення освітньої 
діяльності, оскільки в Переяславі діяв відомий у ХVIII ст. колегіум, котрий забезпечував своїми 
вихованцями (представників духовенства, козацької старшини та ін.) не лише Гетьманщину, але й 
прилеглі території Речі Посполитої. Про роль у функціонуванні Переяславського колегіуму, зокрема, 
йдеться в публікації Т. Багрій [3]. У даній публікації автор наголошує на особливих турботах 
вищого чорного духовенства (єпископів Захарія Корніловича, Кирила Шумлянського і Арсенія 
Берла) «про розповсюдження освіти серед прихожан». Разом з тим, безпосереднім недоліком цієї 
публікації є черпання інформації її автором із видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. та ігнорування 
більш сучасних видань. На особливу роль єпископа Арсенія Берла, як колишнього ченця Києво-
Печерської лаври, в існуванні Переяславського колегіуму звернув також полтавський дослідник 
В. Фазан [25]. При цьому він зауважив, що «Арсеній Берло не забував і Києво-Печерську Лавру, з 
керівництвом якої так тісно співпрацював у влаштуванні колегії».

Пов’язав із існуванням Вознесенського Переяславського монастиря навчальний процес 
Переяславського колегіуму і Г. Марченко, представляючи зацікавлену участь у ньому саме 
переяславського єпископату [20]. Одночасно детально проаналізував соціальний зріз студентського 
соціуму цього колегіуму М. Яременко [26].

Варто відзначити нові спроби переосмислення діяльності та взаємодії Вознесенського 
Переяславського монастиря і освітнього закладу при ньому. У 2012 р. Б. Скорик та Л. Кравченко 
на цьому прикладі було обґрунтовано і запропоновано ввести в обіг термін «навчально-виховний 
комплекс «монастир-семінарія» [24]. Вони наголошують на високій педагогічній та організаційній 
ефективності таких закладів і можливості їх існуванні лише завдяки монастирям.

Важливим напрямом у сучасній науці стало зображення біографій відомих діячів, у т. ч. 
і представників чернецтва. Щодо переяславського чернецтва, то дослідники головним чином 
зупинялися на вивченні діяльності переяславських єпископів і окремих ігуменів. Неодноразово 
на цьому питанні зупинявся В. Ластовський. Крім різноманітних публікацій як у статтях та 
енциклопедичних виданнях, варто ще відзначити його історіографічний огляд поховальних процесів 
переяславських єпископів («біографічна некрополістика») [14, с. 342-344].

Чи не найбільша частина публікацій була присвячена одному із творців Переяславської 
єпархії – єпископу Захарію Корніловичу. Одна з перших його біографій з’явилася ще у 1999 р. [2]. 
Власне, тоді вийшла друком неопублікована стаття відомого українського історика О. Оглоблина, 
підготовлена ним ще у 1915 р. Значення ж публікації, здійсненої вже сучасними істориками, полягає, 
по-перше, у ознайомленні наукової спільноти із раніше невідомою працею, і, по-друге, у підготовці 
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до неї відповідних наукових коментарів на основі вже нової інформації. Пізніше В. Ластовський 
ще звертався до цієї праці та її характеристики [12, с. 76]. Він же знову намагався розглянути 
біографію єпископа в енциклопедичних виданнях [15; 16]. Особою Захарія Корніловича цікавилися 
й інші дослідники. Зокрема, архієп. Димитрій (Рудюк) досліджував його діяльність як засновник 
Липянського скита, підпорядкованого Києво-Михайлівському Золотоверхому монастирю [6].

У сфері інтересів науковців також перебувала й постаті єп. Арсенія Берла (наприклад, в 
публікації Т. Палатної [23]), єп. Іова Базилевича (наприклад, в публікації В. Нікітіної [22]), ігумена 
Мельхиседека (Значко-Яворського) та ін. До речі, щодо ігумена Мельхиседека на сьогодні існує 
вже достатньо значна кількість різноманітних публікацій, у т. ч. і сучасних, що вже заслуговує 
на окреме історіографічне дослідження (до сих пір перша така спроба також була здійснена 
В. Ластовським у 2004 та 2008 рр.; але на сьогодні вже маємо значне оновлення історіографічної 
бази у цьому питанні).

Досить побіжно на політичних аспектах діяльності переяславського вищого чорного 
духовенства у ХVIII ст. (єп. Віктор Садковський, ігумен М. Значко-Яворський), у зв’язку з 
міжконфесійними проблемами та політикою Речі Посполитої і Росії зупинявся В. Дудар [7]. Хоча, 
слід зауважити, що й суто переяславським цих діячів можна назвати тільки опосередковано. 
Оскільки, як відомо, більшу частину своєї діяльності вони провели на Правобережній Україні, а 
переяславськими були лише за номінальною назвою єпархії.

Слід відзначити ще й неодноразову спробу у зв’язку із історією Переяслава розглянути 
життя та діяльність святого Макарія Токаревського. Наприклад, у 2007 р. йому була присвячена 
публікація Ю. Авраменка [1]. До його образу зверталися також Т. Богуш та Н. Ткаченко у 2010 р., 
досліджуючи іконографічні зображення в зібранні Національного заповідника «Переяслав» [4]. 
Автори констатували, що «зображення св. Макарія не належать до широко поширених у 
домашньому народному олтарі» і висловили надію, що в майбутньому його ікони будуть досліджені 
ще більш детально.

Безперечний інтерес до історії чорного духовенства Переяслава також будуть представляти 
і матеріали, опубліковані в енциклопедичному виданні 2001 р., присвячені діячам Києво-
Могилянської академії [9], та у 2005 р. в монографії С. Кагамлик, присвяченій духовній діяльності 
Києво-Печерської лаври [8].

Як видно з вищевикладеного, обсяг наукових досліджень за їх змістом достатньо 
багатий. За тематикою вони різнопланові. Інформацію про монастирі і чернецтво Переяслава ми 
найчастіше можемо бачити в контексті інших тем (соціальна історія, історія архітектури, історія 
педагогіки та ін.). Разом з тим, повністю охарактеризувати весь комплекс праць у даній публікації 
не представляється можливим. Цьому варто присвятити окрему і більш об’ємну роботу.

Таким чином, треба відмітити, що на сьогодні в сучасній українській історичній науці 
накопичено значну базу науково-інформаційних і різнопланових досліджень з історії монастирів та 
чернецтва Переяслава. Їх аналіз дозволяє вичленити найбільш вагому проблематику для майбутніх 
науковців і ставить питання про можливість створення узагальнюючої праці.
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УДК 903.3 
Наталія Лизогуб

(Переяслав-Хмельницький)

ІНТЕР’ЄР ДАВНЬОРУСЬКОГО ЖИТЛА
(за матеріалами археологічних досліджень на Переяславщині)

У статті публікуються матеріали досліджень, проведених в урочищі Узвіз ІІ поблизу села Циблі 
у 1995 р. Лівобережнодніпровською слов’яно-руською експедицією Інституту археології НАН України. 
Висвітлюються конструктивні елементи інтер’єру давньоруських жител на прикладі двох досліджених 
будівель з даного поселення середньовічної доби.

Ключові слова: археологічні дослідження, житло, інтер’єр.

Починаючи з найперших археологічних досліджень на території Переяслава, якими 
можна вважати пошуки в 1840 році літописного собору Архістратига Михаїла О.С. Аненковим, 
у першу чергу в поле зору дослідників потрапляли залишки кам’яних храмів та споруд 
Переяславля Руського. І лише наприкінці ХХ ст., завдяки охоронним дослідженням на території 
міста, археологи почали відкривати залишки зрубних та напівземлянкових жител переяславців 
давньоруського періоду. 

Житло завжди було одним з основних показників ступеню розвитку людського суспільства. 
Перше створене людиною житло було складене з кісток мамонта та вкрите шкірами. З утвердженням 
осілого способу життя внаслідок розвитку землеробства людська оселя набула міцності та сталих 
форм. Часто саме по типах житлових споруд науковці визначають як соціальну так і етнічну 
приналежність населення, час його існування.

Метою даної роботи є дослідження особливостей інтер’єру будинків та житлових умов 
середньостатистичного населення Переяслава княжої доби.

Відтворити дерев’яне давньоруське житло за знайденими залишками спочатку було досить 
складно. Адже жодне з них не дійшло до нашого часу в цілому вигляді. Та проводячи аналогії між 
даними етнографічних досліджень та співставивши їх з археологічними знахідками вчені досить 
швидко змогли повністю реконструювати вищезгадані житла.

Найдавнішим та найпростішим за способом будівництва можна вважати напівзаглиблене в 
землю житло, що представляло з себе однокамерне (а пізніше і двокамерне) приміщення, стінки 
якого опускалися в землю в середньому на 0,5–1 м, хоча зустрічаються як глибші, так і зовсім 
мілкі будівлі. Площа таких будинків коливається від 2,5 до 5,5 м. Стіни жител були дерев’яними, 
зі стовповою або частіше зрубною конструкцією. При зрубних конструкціях жител найчастіше 
використовувалось два способи з’єднання колод: в обло та в лапу. При укладці колод в обло за 
місцем з’єднання пазів залишався ще край колоди, близько 30 см. При зрубі в лапу вільні краї 
обрубувались. Для будівництва стін використовували переважно сосну або ялину, рідше дуб, хоча 
значно частіше саме його використовували при будівництві господарчих споруд.

Інший спосіб зведення стін – стовповий, коли по куткам, а інколи і по середині 
стін закопувались стовпи, а проміжки між ними зашивалися дошками або іншими 
матеріалами [3, с. 136-142].

Вікна в таких житлах були невеликих розмірів, так звані «волокові» («заволокувались» на 
ніч, в холодну або дощову погоду).

Покрівля дерев’яних жител була як двоскатною так і чотирискатною, про що є свідчення 
мандрівника Ібн-Русте: «... робиться дерев’яною, гостроконечною... подобою християнської церкви» 
[1, с. 637]. Між стінами та дахом у приміщеннях, що не мали димарів залишали щілини, щоб дим 
міг знайти собі вихід. 

Підлога в заглиблених давньоруських житлах була земляною, інколи під кутом до центру. 
Краї підлоги могли бути заокруглені. 

Піч у напівземлянкових спорудах зазвичай ставилась у правому кутку, недалеко від входу 
в житло, повернута устям до дверей. Це сприяло збереженню тепла в приміщенні. Низ печі або 
врізався в материковий останець, або зводився на невеличкому підвищенні. Для міцності підмазки 
до неї додавали уламки битого посуду. Піч була глинобитною, хоча саме для Переяславщини 
характерні конструкції з дерев’яним каркасом, обмазаним глиною. Інколи на склепіннях печі з 
глини виліплювали пласку жаровню, або навпаки, якщо через вузький отвір черені неможливо 
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було поставити до вогню об’ємний кухонний посуд, то в склепінні залишали круглий отвір для 
горщиків. Інколи, перед піччю робили невеликі заглиблення для зручності вигрібання попелу. 
Топились такі печі «по-чорному», тобто димовідвід не був передбачений [3, с. 136-142].

З часом житло, так би мовити, «вийшло із землі» і існувало паралельно з 
напівземлянковим. По суті, воно мало ту ж конструкцію, що і заглиблене, з різницею, що тепер 
стіни зводились безпосередньо з поверхні землі. Вони складалися в той самий зруб чи на основі 
стовпової конструкції. 

Підлога в наземних давньоруських житлах була або дерев’яною або земляною, на 
яку підмазували шар глини, хоча не виключено, що й під дерев’яні лаги могла робитися 
глиняна підмазка. Лаги клалися прямо на землю або врубувалися між першою та другою 
колодами зрубних стін. 

Дані про інтер’єр давньоруського житла містять різні типи джерел: археологічні, графічні, 
писемні, деякою мірою фольклорні (билини). Кожне з них висвітлює певний бік внутрішньої 
будови та облаштування оселі, але в комплексі вони найпродуктивніше дають змогу відтворити 
реалії давньоруського побуту.

У нашому випадку ми скористаємось відомостями, здобутими під час археологічних 
розкопок 1995 р. Лівобережнодніпровської слов’яно-руської експедиції ІА НАН України 
проведених в урочищі Узвіз ІІ поблизу села Циблі. В ході досліджень було розкрито два житла 
давньоруського часу. 

Житло № 1 – напівземлянкова споруда прямокутної форми, заглиблена в землю на 0,5-
0,6 м від сучасної денної поверхні. Її розміри становлять 3,5-3,7х3,5 м, тобто 12,5 кв.м. Житло 
орієнтоване кутами по сторонах світу, в кутках розчищені ямки від стовпів глибиною від 0,45 до 
0,65 м. У західній частині споруди було виявлено піч, збиту з глини, від якої збереглася нижня 
частина, що складалася з кількох підмазок череня та решток стінок, зрізаних на його рівні та 
фрагментарно збереглися біля устя на висоту 0,1-0,2 м, перед яким розчищено припічок. Піч 
у плані – овальна, майже кругла, розміром 1,65х1,75 м, до верху звужувалася. Виявлений перед 
устям припічок має підчотирикутну форму з круглим піднятим на 2-3 см бортиком та невеликою 
заглибиною перед ним. Він ретельно збитий з глини, розміри – 0,6х0,25 м при висоті над підлогою 
0,18-0,2 м. У процесі розборки печі виявилося, що вона кілька разів ремонтована, в тому числі 
і капітально реконструйована, що вимагало перебудови устя, череня та припічка. Всі перебудови 
досить чітко просліджувалися.

Під час розчистки житла та виборки заповнення зустрічалися шматки обгорілої деревини 
різних розмірів від дощок, які лежали в горизонтальній площині на глибині 0,4-0,6 м над самою 
долівкою в напрямку з південного заходу на північний схід. Праворуч від устя зі східного боку до 
стінки печі прилягав обгорілий стовп діаметром 22-25 см, що зберігся на висоту 0,4 м над рівнем 
долівки і був вкопаний у грунт на глибину 0,5 м. Цей стовп, вірогідно міг слугувати основою для 
утримання дерев’яного полу для спання, який прилягав до печі з північного сходу, реконструйовані 
розміри якого становлять 1,8х1,5 м.

Поблизу північно-східного боку печі розчищені рештки обгорілих дощок, в яких можна 
побачити короб печі, що утримував її основу. Між стінками печі та житла у західному куті виявлена 
забутовка з глини та шматків печини, деякі з них мають відбитки рослин.

Долівку простежено на глибині близько 0,6 м від рівня сучасного горизонту окремими 
ділянками твердої зі слідами обпалу поверхні сіро-чорного або коричневого кольору на схід від 
печі та перед її устям.

До напівземлянкових відноситься і відкрите житло № 2, заглиблене в грунт на 0,9 м 
від сучасної денної поверхні, його розміри становлять 3,3х3,6 м. Воно також орієнтовано 
кутами за сторонами світу. В чотирьох кутках розчищені ямки від стовпів, що були заглиблені 
близько на 0,6 м. 

Вхід виявлено у вигляді заглиблення у південно-східній стінці, навпроти печі. Тут 
простежено дві сходинки, причому край нижньої сходинки було облицьовано деревиною, про що 
свідчать рештки обгорілої облицьовки. Досить добре у північному куті житла збереглася глинобитна 
піч: гладенькі стінки, ззовні злегка обпалені під час пожежі, склепінчастий отвір устя; зрізаний 
лише самий верх печі, від склепіння якої залишилися фрагменти горизонтального перекриття. Піч 
майже кругла, діаметром близько 1,5 м знизу та 1 м зверху, при максимальній висоті над рівнем 
підлоги 0,7 м. Перед устям розчищено припічок, висотою близько 0,25 м над долівкою. Між 
північно-східною стінкою печі та стіною житла виявлена забутовка.



229

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Долівка виявилася двошаровою, нижній її шар знаходився на глибині 1–1,1 м від сучасної 
поверхні.

У процесі виборки заповнення цієї споруди на різних глибинах розчищені рештки обгорілої 
або згорілої деревини, які безумовно є залишками дерев’яних конструкцій житла та деталей 
обмеблювання. Судячи з кількості та характеру залягання цих решток можна стверджувати, що 
помешкання загинуло під час пожежі. За винятком виразно фіксованих деталей інтер’єру, а саме 
решток лав та полу для спання, численні залишки обгорілої деревини можуть бути трактовані, як 
дерев’яні конструкції стін та перекриття. Так залишки трьох стовпів біля південного кута житла, які 
лежали горизонтально один над одним у напрямку з південного заходу на північний схід майже по 
діагоналі житла. У верхніх горизонтах заповнення траплялися окремі фрагменти стовпів чи товстих 
колотих плах з південного та північного боку від печі біля східного кута житла. В заповненні над 
підлогою розчищенні рештки широкої (до 0,3 м) дошки, довжиною близько 0,85 м, продовження 
якої фіксується ще двічі поблизу південного кута помешкання. Тут відрізок дошки, довжиною 
близько 0,75 м перекривав стовпову ямку, що знаходилась на відстані 0,25 м від південного кута. 
Поряд у тому ж напрямку було знайдено ще кілька схожих решток дощок. 

До фрагментів деталей інтер’єру можна віднести залишки дощок на рівні підлоги, які 
розміщувалися горизонтально під північно-східною та південно-західною стінами, вертикально 
поставлені стовпчики в ямках, незначні уламки горілої деревини із стовпом на південний захід від 
печі та, вірогідно, стовп, вкопаний в ямку поблизу південного кута житла. На схід від печі, справа 
від устя і припічка знаходилися рештки дошки від лави або столика; вона прилягала до північно-
східної стіни, спираючись одним кінцем на глиняну забутовку у північному куті та два стовпчика, 
вкопані у ямки, судячи із шару вугілля, мала в ширину близько 0,3 м, а в довжину від 1,5 до 2 м. 
Аналогічної ширини дошку було виявлено біля південно-західної стіни над долівкою на глибині 
близько 1 м. Можна припустити, що тут ми маємо справу з лавою, спорудженою під стіною від 
південного кута і до середини стіни, тобто лише до половини житла. Ця обставина пояснюється 
тим, що другу половину помешкання між південно-західною стіною та піччю займав дерев’яний 
піл, від якого залишилися фрагменти перепаленої деревини над долівкою на глибині близько 1 м 
від сучасної поверхні. Можливо, з ним були конструктивно пов’язані обгорілі рештки стовпа, що 
стояв вертикально з південного боку від устя печі, він зберігся на висоту стінок (близько 0,7 м ) і 
мав 0,22 м завтовшки. Цей стовп не був вкопаний у землю, а стояв на підлозі [5, с. 23-30].

Таким чином у ході проведених археологічних досліджень отримано нові важливі дані до 
вивчення конструктивних особливостей житла Переяславщини давньоруського часу. Ці матеріали 
можуть бути також використанні для реконструкцій житлових споруд цього часу. Подальші 
археологічні дослідження на інших пам’ятках означеного регіону значно розширять джерелознавчу 
базу по цьому напрямку досліджень.
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Рис. 1. Вид на розкоп житла 2 в урочищі Узвіз ІІ поблизу села Циблі у 1995 р.

Рис. 2. Малюнок-реконструкція інтер’єру житла ХІ ст. за Г.М. Бузян

УДК 316. 3:94 (477) 
Оксана Луцик

(Переяслав-Хмельницький)

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті проаналізовано головні соціокультурні та ментально-психологічні особливості України на 
сучасному етапі розвитку, визначено основні фактори, які впливають на перебіг цього процесу.

Ключові слова: плебеїзація, олігархічно-люмпенська модель економіки, інтелектуально розвинене 
суспільство, ментальна амбівалентність, ерзац-культура, комплекс меншовартості, солідарна 
байдужість громадян.

Одна з найбільших соціальних проблем будь-якої постколоніальної, постгеноцидної, 
посттоталітарної держави, зокрема й України, полягає в тому, що гроші або економічні показники 
зростання здатні змінити лише суспільно-споживацький статус індивіда, але не його мислення. 
Враховуючи тяжкий досвід життя в тоталітарній системі й не менш гнітюче двадцятирічне 
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існування в умовах олігархічно-люмпенської моделі економіки без будь-якої культурної політики, 
але під постійним агресивним впливом іноземних псевдо-культурних позицій, Україна опинилася в 
ситуації плебеїзації – тобто падіння рівня культури через знецінювання в суспільстві традиційних 
вартостей і моральних цінностей. 

Стосовно постгеноцидного синдрому української нації можна зазначити такі характерні 
ознаки: переважна безініціативність українців, страх перед владою, пасивне ставлення до 
політичного життя країни. Лише нація, яка здатна робити висновки з минулого, має майбутнє.

Рівень культури значною мірою залежить від матеріальних статків, а також від наявності 
вільного часу та можливостей для саморозвитку. Коли б прості українці перестали постійно думати 
про виживання, про те, як їм прогодувати сім’ю при низькій заробітній платні, у них з’явилися б 
реальні можливості для активізації соціокультурного розвитку. За словами соціопсихолога Андрія 
Струтинського, економічний колапс 1990-х років призвів до колапсу соціокультурного, адже 
більшість людей думає лише про виживання. Ту ж картину спостерігаємо і в 2000-х роках: після 
деякого піднесення, матеріального й духовного, внаслідок світової економічної кризи 2008 року та 
приходу до влади нинішньої команди, стався черговий духовно-моральний спад нації. Також можна 
зазначити, що в українському суспільстві після неоднозначного правління Леоніда Даниловича 
Кучми відбулося певне згуртування українського суспільства, яке сподівалося на Україну 
європейського зразка, але після Помаранчевої революції і невиконаних обіцянок В.А. Ющенка 
більшість громадян розчарувалися у владі і проголосували у 2010 році за В.Ф. Януковича.

На соціокультурну стагнацію суспільства також впливає такий мисленнєвий феномен як 
ментальна амбівалентність – поєднання в голові індивіда двох непоєднуваних речей (наприклад, 
усвідомлення суспільством, що Голодомор був геноцидом українського народу, і в той же час 
відродженням неосталінізму; представники Московського патріархату на православні мітинги 
приходять з портретами Сталіна). Український народ і надалі живе у полоні культурних міфів, 
займає пасивну соціокультурну позицію за принципом «що дають, те й їмо». Це можна визначити 
як наслідок перетворення людей на «сіру масу» – українці здебільшого намагаються бути, як 
усі, і не вирізнятися як індивіди. Український народ залюбки приймає те, що пропонує доволі 
спримітизована сучасна масова культура [9, с. 230].

Загальний рівень української культури суттєво знизився. Головна причина, за словами 
Андрія Струтинського, полягає у відсутності адекватної культурної політики держави і в 
розбалансованості суспільних механізмів в Україні. У нашій державі немає чітких правил, які 
забезпечували б людині можливість зростання як індивіда та стабільного матеріального добробуту 
[8, с. 43]. Замість культурних правил існують ідеали та цінності накопичення капіталу, тобто 
матеріально-зовнішні атрибути ерзац-культури. Українці намагаються все спробувати, для них 
важливий зовнішній ефект, бо розбиратися в тонкощах і проблемах внутрішнього світу не вистачає 
ні часу, ні бажання [1, с. 84].

Однією з найболісніших проблем у суспільстві є питання освіти. Зараз головним 
пріоритетом є отримання диплома, а не реальні знання студента. Неефективність освіти 
проявляється у її корумпованості на всіх ланках: від школи до ВНЗ. Результатом цього стають 
некваліфіковані працівники, які не принесуть суспільної користі для України. Як відомо, 
неосвіченим народом легко керувати й маніпулювати – чим сучасна влада і користується. Також 
нагальною проблемою є незабезпеченість майбутніх працівників робочими місцями, внаслідок чого 
маємо масове безробіття. 

Крім недосконалої освіти, потужним фактором вульгаризації українського суспільства 
виступає телебачення, що виконує функцію «дебілізатора». Нинішнє телебачення припинило 
виконувати інформаційну функцію, і все більше концентрується на суто розважальній. Можна 
вказати на ту обставину, що більшість населення дивиться телесеріали, реаліті-шоу, а не новини, 
політичні програми та телеканали, які формують кругозір людини. Більшість українських 
телеканалів – власність олігархів, яким вигідна подальша люмпенізація суспільства. За допомогою 
політичної реклами впроваджується низка агітаційних закликів за певну політичну партію, і 
людина, необізнана в політичній сфері, свій вибір робить під тиском красивої, правильно поданої 
реклами, а не на підставі роздумів про об’єктивну дійсність [3, с. 115]. Цю ситуацію можна 
простежувати зараз, адже активно готується передвиборна кампанія на майбутні президентські 
вибори 2015 року.

Олігархи зацікавлені в тому, щоб не розвивався середній клас, який є головним 
конкурентом. Фактично, в сучасній Україні він відсутній, натомість спостерігаємо поділ на дуже 
бідних і дуже заможних. 
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Важливим чинником, що зумовлює плебеїзацію української нації, є низька самооцінка 
багатьох українців, своєї держави, власних здібностей і перспектив. Люди зневірилися в українських 
політиках, втратили надії на власну перспективу в майбутньому. Українцям також властивий 
комплекс меншовартості, суть якого криється в насадженому патерналізмі, що був присутній в роки 
СРСР, тобто сподівання на сильного лідера, який захистить від проблем і буде дбати про громадян 
[2, с. 942]. Головним наслідком цього виступає відсутність відповідальності людей за свої вчинки, 
їхня байдужість і пасивність. За оцінками Інституту соціології НАНУ, 80% українців не є членами 
політичних партій і громадських організацій, тобто люди вбачають у політиці лише негативне.

Позитивні очікування експертів стосовно соціокультурного розвитку пов’язані з поширенням 
Інтернету (35-45% працездатних українців користуються мережею Інтернет). Останній дає людям 
необмежений доступ до інформації, розширює кругозір людини. Найбільш позитивний фактор – 
це можливість вибору інформації, але немає впевненості, що вона на 100% вірогідна. В цьому 
присутній і негатив: серед молоді є залежність від соціальних мереж та віртуальних ігор, що 
гальмують розвиток особистості [4, с. 108].

Головною опорою правлячої партії в Україні є солідарна байдужість громадян, їхня 
пасивність, а також упевненість, що нічого не можна змінити, бо від них, мовляв, нічого не залежить. 
Серед молоді домінує непоінформованість та небажання йти на вибори, іноді виборча компанія 
виступає як джерело заробітку (участь у передвиборній агітації). Для сучасної України характерна 
непрозорість виборів, підкупи громадян, голосування «мертвих душ», масові фальсифікації [10, 
с. 384]. На думку Є. Головахи, в нинішній політичній ситуації, замість інтелектуалів, на перших 
ролях присутні спадкоємці «інтелектуального геноциду» – ці люди не претендують на свободу, 
не розуміють, як можна «пручатися» правилам гри, які нав’язує влада. Цих людей можна назвати 
соціальними конформістами і їх мета – потрапити до виборчих списків будь-якими шляхами, не 
зупиняючись ні перед чим. В українській політиці побутує певна закономірність: хочеш стати 
вільним, готуйся бути бідним. Іншими словами людині, яка хоче бути вільною і не залежати від 
політичних вподобань влади, намагається жити чесно, огидно займатися політикою і брати участь 
у корупційних схемах. 

За словами українського соціолога Євгена Головахи, механізм суспільного зростання 
на Заході дуже складний, а в Україні все вирішують гроші, протекція, сімейні зв’язки. 
Якщо людина абсолютно безпринципна, аморальна і готова виконувати все, що накажуть – 
місце під сонцем гарантовано. Саме тому у нас на верхніх щаблях суспільної ієрархії 
опиняються найжадібніші, найаморальніші, найпідліші люди, які складають кістяк сучасному 
політикуму України [5, с. 138].

Простежується загальна недовіра української нації до влади: «всі не довіряють всім», 
пересічний громадянин не може визначитися, кому довіряти і на кого покладатися в майбутньому. 
Українській державі потрібний середній клас, який має сформуватися на основі малого 
підприємництва, але, як відомо, в нашій державі середня ланка дуже слабка. Як зазначає Євген 
Головаха, свій найбільший шанс Україна втратила 20 років тому, коли на хвилі готовності більшості 
людей до великих змін можна й треба було б запустити шокову терапію, яка була проведена в 
Польщі. Тоді партійна номенклатура та радянські інтелектуали не пішли на потрібні кроки, але 
сьогодні можливо це реалізувати за допомогою ефективної політики. Якщо політичні партії 
об’єднаються задля спільної мети – покращити становище України, довести її до європейських 
стандартів, то ми здатні збудувати державу нового зразка. 

Нагальною потребою сьогодення є вибір зовнішньополітичного вектора. На сьогодні Україна 
опинилася між Заходом і Сходом, і її чекає нелегке рішення, здатне змінити її становище і визнання 
на міжнародній арені. Стратегічним вибором для нашої держави повинен стати вступ до ЄС, але 
поривати взаємовідносини з РФ не потрібно, бо Україна залежна від Росії в енергетичному плані і 
як ринок збуту українських товарів. Долю України вирішить Вільнюський саміт, який відбудеться 
28-29 листопада, і те, як українська влада дотримуватиметься встановлених Європою вимог.

Важливою соціально-ментальною проблемою є алкоголь, який виступає одним із головних 
негативних чинників, що впливає на деградацію української нації. Як стверджує історик Олексій 
Зимовець, Україна є однією з країн з найвищим рівнем вживання спиртного у світі, – в цьому 
відношенні мало що змінилося з часів Російської імперії чи СРСР, де проводилася цілеспрямована 
політика масового споювання населення. За статистикою, Україна посідає одне з провідних місць 
у Європі з пивного алкоголізму серед підлітків. Стосовно причин алкоголізації українського 
суспільства, в якості однієї з головних можна зазначити низький рівень життя переважної більшості 
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населення [7, с. 55]. Українці використовують алкоголь як засіб втечі від соціально-політичних 
проблем та тієї складної ситуації, яка сформувалася на сьогодні в Україні. 

Переломити ситуацію, що склалася в сучасній Україні, під силу тільки молоді, яка не 
зазнала впливу СРСР і може своєю активністю зробити певні якісні зміни в державі. І потрібно, 
щоб молоде покоління знайшло собі мудрих наставників і прислухалося до них. 

Отже, щоб подолати стагнацію України, потрібні спільні зусилля соціуму і держави. 
Українському суспільству треба додати оптимізму, віри в себе і запам’ятати просте правило: 
Україну врятує тільки інтелектуально розвинене суспільство, яке буде активно протидіяти 
антидемократичним тенденціям і змінить ситуацію на краще.

В Україні має будуватися громадянське суспільство, члени якого будуть контролювати 
владу, вступати у громадські та політичні організації, приймати активну участь у політичному 
житті суспільства. На жаль, у сучасній Україні демократичні свободи та права декларуються тільки 
на папері. Тому потрібно, щоб громадяни прагнули стати джерелом реальної влади і змінювали 
ситуацію як на локальному, так і на глобальному рівнях.
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ДОСВІД ТА ПРАКТИКА В ОХОРОНО-КУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 

У статті йдеться про створення, діяльність та етапи розвитку Національного заповідника «Замки 
Тернопілля». Також описуються об’єкти, які належать до заповідника, але особлива увага приділяється 
Збаразькому замку з його цікавою історією та музейною колекцією.

Ключові слова: замок, консервація, реставрація, пам’ятка, туристичний об’єкт, музейна колекція.

У багатій історико-архітектурній спадщині України визначне місце належить пам’яткам 
оборонної архітектури – фортецям, замкам, оборонним храмам, міським укріпленням. Упродовж 
багатьох століть роль оборонних споруд була провідною в системі розбудови міст. Саме Західне 
Поділля є одним з районів скупчення таких споруд. Усі збережені пам’ятки архітектури і 
містобудування України зараз перебувають під охороною й на обліку держави.

Як історичні пам’ятки, замки мало досліджені і становлять надзвичайно великий інтерес 
для дослідників, адже відомі тільки короткі історичні відомості.

Дана стаття є актуальною, тому що замки Тернопільщини є важливими історико-культурними 
об’єктами нашої держави та відіграють важливу роль у культурному, науковому, економічному 
та соціальному процесах розвитку України. Становлять собою ту величезну історико-культурну 
цінність, яка покликана ознайомлювати своїх відвідувачів з історичним минулим. 

У рамках пам’ятко-охоронної діяльності, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 
8 лютого 1994 року № 78, враховуючи історичну, архітектурну і художню цінність пам’яток історії 
та культури замкового ансамблю м. Збаража Тернопільської області, з метою збереження пам’ятних 
місць, пов’язаних з Визвольною війною українського народу 1648–1654 років, та у зв’язку з 
400-річчям від дня народження Богдана Хмельницького Кабінет Міністрів України постановив: 
прийняти пропозицію Тернопільської обласної ради про оголошення пам’яток містобудування 
й архітектури м. Збаража – замкового ансамблю в межах фортифікаційних споруд державним 
історико-архітектурним заповідником [2]. 

Базою новоствореного Державного історико-архітектурного заповідника став середньовічний 
замок князів Збаразьких. На баланс заповідника також були передані й інші пам’ятки історії 
та архітектури, що мають велику культурну цінність – костел Cв. Антонія і ансамбль споруд 
монастиря отців Бернардинів XVII ст., Церква Преображення Господнього 1600 р., ансамбль споруд 
монастиря сестер Феліціянок XVII ст., руїни Старозбаразької фортеці ХІІІ–XVI ст., а також цілий 
ряд пам’яток більш пізнішого часу [4, с. 1].

У 1999 році до складу Державного історико-архітектурного заповідника увійшов 
Вишнівецький архітектурно-ландшафтний комплекс XIV–XVIIІ ст. – пам’ятка архітектури 
національного значення.

У 2002 році утворено філію Заповідника у місті Скалаті Підволочиського району, 
центральним об’єктом якого став замок XVII століття.

Указом Президента від 15 січня 2005 року № 35/2005 заповіднику надано статус 
національного закладу і перейменовано в Національний заповідник «Замки Тернопілля». 

Упродовж багатьох років функціонування заповідника, його дирекція організовує охорону, 
реставрацію та використання пам’яток архітектури й розв’язує питання регенерації. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06 червня 2008 року № 28499/1/1-05 
із сфери управління Тернопільської облдержадміністрації до складу Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» увійшли оборонно-фортифікаційні споруди у м. Теребовлі замок 1631 року, у 
селищі Микулинці (Теребовлянського району) замок XVI–XVIII ст., у селі Підзамочок (Бучацького 
району) замок 1600 року, у селищі Золотий Потік (Бучацького району) замок XVII ст., у селі 
Язловець (Бучацького району) замок XІV–XVIII ст., у селищі Скала-Подільська (Борщівського 
району) замок 1518 р. – XVIII ст., у селі Кривче (Борщівського району) замок 1650 року. 

У 2010 році під опіку Національного заповідника «Замки Тернопілля» перейшов замок 
1610 р. у місті Чорткові.
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Це дозволило покращити збереження пам’яток архітектури та містобудування, які мають 
виняткову історичну та архітектурну цінність, здійснити адаптацію цих пам’яток до сучасних вимог, 
розвивати туристичну та культурно-просвітницьку діяльність з метою популяризації культурної 
спадщини нашої держави.

На сьогоднішній день до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля» входить 
11 об’єктів – пам’яток оборонної архітектури Тернопільщини. 

Основним напрямком діяльності Національного заповідника є робота спрямована на 
проведення комплексу заходів спрямованих на наукове вивчення, реабілітацію, пристосування, 
консервацію та реставрацію об’єктів, які входять до складу заповідника, а саме:

 – замок XVII ст. у м. Збаражі;
 – палац XVIII ст. у смт. Вишнівець Збаразького району;
 – замок 1631 року у м. Теребовлі;
 – замок XVI–XVII ст. у селищі Микулинці Теребовлянського району;
 – замок XVII ст. у селищі Золотий Потік Бучацького району;
 – замок XVI–XVII ст. у с. Язловець Бучацького району;
 – замок 1600 р. с. Підзамочок Бучацького району;
 – замок 1518–XVIII ст. у селищі Скала-Подільська Борщівського району; 
 – замок 1650 р. у с. Кривче Борщівського району;
 – замок 1610 р. у м. Чорткові;
 – замок XVII ст. у м. Скалаті Підволочиського району.
До нашого часу замки перетворилися переважно на руїни.
Коли об’єкти увійшли до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля», були 

розпочаті роботи, в першу чергу, по консервації і збереженню того, що ще залишилося від 
давніх споруд.

На цих об’єктах заповідника працюють волонтерські загони з упорядкування території. 
Організовано акцію – молодіжні трудові загони «Пам’ятати, відродити, зберегти» залучено 
студентів вищих навчальних закладів.

Усі ці пам’ятки вимагають проведення ґрунтовних археологічних досліджень і 
консерваційних робіт, зусиль щодо охорони та популяризації.

Працівниками реставраційного і науково-дослідницького відділів було розроблено 
Концепцію пристосування замків – об’єктів Національного заповідника «Замки Тернопілля».

1. Залишки Старозбаразького замку ХІV ст., оборонна церква 1600 р. Преображення 
Господнього (г. Монастирок) – Створення палеоскансену «Старий Збараж» та музею дерев’яного 
зодчества під відкритим небом (г. Княжа, г. Монастирок). Відновлення та реконструкція монастиря 
Св. Онуфрія ХІІІ ст.

2. Вишневецький палацово-парковий комплекс ХІV–ХVІІІ ст. – Створення культурно-
туристичного центру, музейної картинної галереї, мистецької майстерні та музею-студії заслуженого 
художника України Івана Марчука.

3. Скалатський замок ХVІІ ст. Підволочиського району – Пристосування двох веж 
Скалатського замку під експозиційні зали музейно-туристичного готельного комплексу.

4. Теребовлянський замок ХІ–ХVІІ ст. – Відновлення двох веж замку, в яких буде створено 
археологічний музей, відділи зброї з пороховою вежею та стрілецький тир.

5. Микулинецький замок ХVІІ ст., Теребовлянського району – Створення готельно-
туристичного комплексу з музеєм пивоваріння Тернопільщини.

6. Золотопотіцький замок ХVІІ ст., Бучацького району – Реконструкція феодального 
маєтку у Золотопотіцького замку з відтворенням історичного-побутового середовища.

7. Язловецький замок ХІV–ХVІІІ ст., Бучацького району – Історична реконструкція 
рицарського замку з метою проведення рицарських турнірів.

8. Фортеця ХVІІ ст. у Підзамочку, Бучацького району – Створення спортивно-туристичного 
центру дельтапланеризму та екстремального туризму.

9. Скала-Подільський замок ХІV–ХVІІ ст., Борщівського району – проведення консервації 
та комплексної музеєфікації замку та палацу.

10. Кривченський замок ХVІІ ст., Борщівського району – відтворення ретроготелю-притулку 
та туристично-спелеологічного центру.

11. Чортківський замок ХVІІ ст. – Створення музейно-туристичного готельного комплексу з 
елементами музеєфікації (картинна галерея).
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Незмінним центром Національного заповідника «Замки Тернопілля» був та 
залишається Збаразький замок – головна і центральна пам’ятка старовини у Збаражі, його 
окраса. Ця твердиня знаходиться трохи осторонь від центру міста, в парку, на так званій 
Замковій горі. Замок споруджено у 1620–1631 роках братами Христофором та Юрієм 
Збаразькими. Проект був замовлений у видатного теоретика і практика італійської архітектури того 
часу Вінченцо Скамоцці. 

Проте замок не будувався виключно за кресленнями архітектора з Венеції. До будівництва 
замку залучались також архітектори – голландець Генріх Ван Пеене та італієць Андреа Дель Аква. 
Замок будувався таким чином, що відображав найновіші на той час досягнення фортифікаційного 
мистецтва. Він складався з казематних валів, чотирьох бастіонів і рову, наповненого водою.

Зв’язок замку та міста здійснювався через браму, розміщену у двоповерховій вежі, до якої 
провадив звідний міст. Двоповерховий палац побудований у стилі пізнього ренесансу, фасади 
казематів також витримані у ренесансних формах.

У ІІ половині XVІІІ ст. Збаразький замок втратив своє оборонне значення і перетворився на 
відпочинкову резиденцію. 

Значних руйнувань замок зазнав у роки І Світової війни, коли тут розміщувались австрійські 
військові склади. При відступі австрійці знищили частину власних боєприпасів, висадивши 
каземати у повітря. 

Відбудова замку відбувалася у період з 1965 до 1985 року. Було відновлено центральну 
палацову частину під культурно-спортивний комплекс з порушенням планувальної структури, що 
не відповідало його первісному вигляду.

На сьогодні у Замковому палаці м. Збаража розмістилася музейна колекція, що розкриває 
історію нашого краю від найдавніших часів до сучасності. 

У Збаразькому замку представлено двадцять стаціонарних виставок. Зокрема це археологія 
краю; трипільська культура; етнографія; зброя; дерев’яна скульптура народного майстра 
Володимира Лупійчука; сакральна скульптура; антикварні меблі; нумізматика і боністика; 
сакральне мистецтво; музейна кімната владики Австралії, уродженця міста Збаража; галицька 
і волинська вишивки; народний одяг; зал кераміки Заслуженого діяча мистецтв України Тараса 
Левківа, уродженця Збаражчини; зал Козацької слави; експозиція знарядь тортур у підземеллі 
Збаразького замку; ремесла краю; копій дерев’яних церков Михайла Яськовича; зал організації 
тимчасових виставок та інші.

Найбільш давня історія Збаражчини представлена у залах археології. Тут зібрано 
артефакти – матеріали з розкопок на території Збаразького району. З цих знахідок було сформовано 
експозиційні вітрини середнього та пізнього палеоліту, бронзової та залізної доби, черняхівської 
культури, періоду ранніх слов’ян та часів Київської Русі.

Окрасою археологічної колекції Національного заповідника «Замки Тернопілля» є знахідки 
з розкопок поселення трипільської культури поблизу села Бодаки, Збаразького району. В окремому 
експозиційному залі представлено знаряддя праці, виконані з кременю та кістки, кераміку та дрібну 
пластику трипільців, предмети культового призначення, що датуються VI тис. до н. е.

Збаразька битва увійшла в історію козацько-польської війни як одна з найяскравіших 
сторінок. У далекому 1649 році Збаражу судилося стати ареною протистояння між польським 
військом і козацькими загонами під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Саме тому у 
Замковому палаці нашого міста було створено зал Козацької слави. Тут можна побачити ряд 
скульптурних портретів (погруддя) гетьмана Богдана Хмельницького, полковників Максима 
Кривоноса, Нестора Морозенка, Івана Богуна, виконаних скульпторами Володимиром Мельником 
та Іваном Мулярчуком. А ще в залі експонуються портрети козацьких полковників Заслуженого 
художника України Станіслава Ковальчука. 

Сакральне мистецтво Збаражчини об’єднує три стаціонарні виставки. У трьох експозиційних 
залах Замкового палацу зібрано колекцію ікон XVII – І пол. XХ століть із культових споруд 
Збаразького району. Більшість ікон відреставровані художником-реставратором І категорії станкового 
темперного та станкового олійного живопису Магінським Володимиром Дмитровичем. 

Також цікавими є речі церковного вжитку, що розміщені у залах сакрального мистецтва. 
Зокрема це: літографії та стародруки, культові та богослужбові книги, обрядові предмети для 
здійснення храмових богослужінь. 

В окремому виставковому залі Збаразького замку експонується сакральна скульптура, 
виконана у середині XVIIІ ст. талановитими скульпторами. Роботи виконані в дереві, частково 
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збережена поліхромія і покриття їх сусальним золотом та сріблом. Колись скульптури оздоблювали 
костел Св. Антонія у Збаражі, а зараз стали окрасою музейної колекції Замкового палацу.

Етнографія та побут Збаражчини представлені у трьох виставкових залах палацу. Тут 
розміщене унікальне зібрання галицької та волинської вишивки. Рушники та серветки, виконані 
різноманітними техніками на домотканому та фабричному полотні із використанням геометричного, 
рослинного та зооморфного орнаментів. Також у залах представлені зразки сакральної 
вишивки (фелон, хоругви, накривала на престоли) та елементи народного одягу Збаражчини 
(чоловічого та жіночого).

Про найбільш поширені ремесла краю та їх розвиток розповідає виставка, де вміщені 
предмети народного побуту останньої чверті ХІХ – поч. ХХ століть. Це речі виготовлені з 
домотканого полотна, килими (т.зв. візерунчате ткацтво), гончарні та столярні вироби, предмети 
плетені з лози, соломи та лика.

Справжньою гордістю Збаразького замку є колекція скульптур Народного майстра України 
Володимира Васильовича Лупійчука. Зібрання становить більше сорока авторських творів, 
виконаних у дереві (липі). Кожна окрема скульптура є втіленням певного жанрового сюжету, а ще 
ряд скульптур об’єднані між собою у диптихи та триптихи єдиною назвою (або цитатою). Народний 
майстер В. Лупійчук у своїх творіннях втілював образи героїв творів Т.Г. Шевченка («Чернець», 
«Перебендя», «Хустина», «Сова» та інші), І. Франка («Захар Беркут»), Л. України («Лісова пісня», 
«Я в серці маю те, що не вмирає»).

Окремої уваги заслуговує колекція зразків зброї, що розміщена у двох виставкових залах 
Збаразького замку. Дану експозицію сформовано зі зброї кам’яної доби, залізного віку, періоду 
раннього та пізнього середньовіччя, а також зброї часів І Світової війни. 

У Замковому палаці функціонує зал змінних експозицій. Це дозволяє періодично 
представляти на суд глядачів різнопланові виставки – живопис, графіку, скульптуру та інше. 

У 2011 році, з нагоди святкування 800-річчя міста Збаража, були відкриті відновлені 
зали Замкового палацу. Згідно проектів, розроблених архітектурною майстернею Юрія 
Вербовецького на першому поверсі палацу були відреставровані інтер’єри Великої зеленої та 
Малої жовтої віталень. 

Для проведення наукових конференцій, форумів, семінарів та різноманітних урочистих подій 
використовується Органний зал Збаразького замку. Центральним об’єктом даного залу є орган 
псевдоготичного стилю з села Оприлівці, Збаразького району, який був виготовлений у Львові на 
фабриці Рудольфа Гасса на початку ХХ ст. 

Для якісного обслуговування туристів з України та гостей із-за кордону на базі Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» налагоджена належна інфраструктура. До послуг відвідувачів бар-
ресторан «Легенда», готель «Гетьман», стоянка для автобусів та автомобілів, вказівники та дорожні 
знаки, каса-магазин продажу сувенірної продукції.

За час існування заповідника його працівники провели значну роботу: дослідили історію 
побудови і функціонування пам’яток, налагодили власну наукову роботу та плідну співпрацю 
з низкою наукових закладів України та світу, організовували понад 150 виставок майстрів та 
художників України і зарубіжжя.

Збаразький замок та його музейна колекція, що передає історичний колорит різних 
періодів історії нашого краю – є привабливим об’єктом для туристів з різних куточків України та 
гостей з зарубіжжя.

Національний заповідник «Замки Тернопілля» став не лише суто будівельною і 
реставраційною організацією, а взяв на себе й інші, не менш важливі завдання. Заповідник став 
продовжувачем справи вивчення і відродження історичної спадщини нашого народу, започаткованої 
Збаразьким музеєм.

Заповідник впродовж своєї діяльності налагодив наукову, виставкову, екскурсійну, фондову 
роботу. Проведено ряд цікавих наукових регіональних та міжнародних конференцій, налагоджено 
плідну співпрацю з науковими установами Тернополя, Львова, Києва, Санкт-Петербурга (РФ), 
Щецина і Варшави (Польща) та інших міст.
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This article is discussed about the creation, activity and stage of development of the National reserve 

«Castle of Ternopilia». Objects that belong to reserve are also described, but the special attention is spared to the 
Zbarazh castle with his interesting history and museum collection.
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ЗАХИСТ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОНАТІВ З ДЕРЕВИНИ 
ВІД ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ ШКІДНИКІВ В МУЗЕЯХ УКРАЇНИ. 

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА 
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ

У статті розглянуто історію розвитку методик боротьби з комахами-шкідниками деревини у 
музейних фондах. Окрему увагу приділено альтернативним не хімічним розробкам за останні 20 років у цій 
царині та їх можливому залученню в пам`яткоохоронній справі в сучасній Україні. 

Ключові слова: біошкідники, фуміганти, захист музейних колекцій, ефективне контролювання 
кількості шкідників, низько- або високотемпературні режими обробки, інертні (модифіковані) газові 
середовища.

Захист музейних пам’яток від ушкоджень біошкідниками є нагальною проблемою в 
сучасній музейній практиці, оскільки левову частку музейного фонду України складають саме 
об’єкті з деревини (живопис на дерев’яних основах, декоративно-ужиткове мистецтво, предмети 
інтер’єрів, дерев’яна архітектура. За масштабами нанесення шкоди музейним об’єктам саме 
ентомологічна група біошкідників (комахи) посідає одне з перших місць серед можливих факторів 
негативного впливу на експонати. Останній факт став зрозумілим музейним спеціалістам ще на 
початку становлення наукової музейної практики. Однак вказана проблема зумовила складність 
її вирішення. Протягом др. пол. ХХ ст. музейними співробітниками та організаціями було 
вироблено низку методик по боротьбі із комахами шкідниками, але жодну з них не можна вважати 
універсальною навіть для вузького біологічного ряду шкідників. Останнє пов’язано, з одного боку, 
з необхідністю створення спеціальних умов при використанні більшості методик, а з іншого – 
нерідко недостатньою кваліфікацією співробітників музейних організацій. Таким чином, можна 
констатувати той факт, що проблема ураження та боротьби з комахами в музейних фондах України 
на сьогодні не є вирішеною.

Від початку активного розвитку музейництва на теренах Радянського Союзу методи 
боротьби зі шкідниками деревини у фондових приміщеннях та експозиціях пройшли складну 
та динамічну історію. Найбільш раннім та примітивним засобом у випадках, коли це можливо, 
вважався звичайний віск, розчинений у скіпідарі. Він використовувався для захисту деревини ще 
в часів Середньовіччя. Однак, досить швидко стало очевидним, що віск абсолютно не захищає від 
ураження майже на всіх музейних об’єктах. Значна їх площа лишається не ізольованою (сколи, 
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торці та ін), а отже, і доступною для відкладання яєць більшістю видів шкідників. До того ж віск 
не має отруйного впливу на шкідників. Спроби ручного відбору шкідників в період льоту комах 
(весна-початок літа) теж мали досить сумнівний успіх. Швидкий розвиток хімічної промисловості у 
70-ті роки ХХ ст. дав змогу музейникам випробовувати нові методики. В цей період було розроблено 
ряд хімічних методів боротьби, які полягали у застосуванні з метою знищення комах хімічних 
речовин, що мають назву контактних інсектицидів. Серед таких, що набули розповсюдження в 
музейній практиці у 1970-ті рр. можна виділити піретрум, ДДТ, гексахлоран, хлорофос та інші. 
Інша велика група речовин, що була залучена музейними організаціями належала до фумігантів. 
Найбільш надійним серед них виявився газ бромистий метил, який до сьогодні залишається 
одним з найрозповсюдженіших у пострадянській музейній фумігаційній практиці. В рамках нашої 
роботи ми не будемо зупинятись на особливостях використання цього газу, це проблема вже добре 
висвітлена в спеціальній музейній та реставраційній літературі, а недоліки цього методу широко 
відомі [2, с. 41]. Зазначимо лише що сильно отруйний він був важко застосовуємий. Внаслідок 
його високої токсичності у країнах ЄС він заборонений з 2005 року.

Менш небезпечний для людини фумігант – парадіхлорбензол (ПДБ), також добре відомий 
музейникам [5, с. 10]. Зазначимо лише, що пари ПБД не проникають у вологу деревину, тому він 
не є ефективнім у випадку обробки вологої деревини. ПБД індиферентний до усіх пігментів, окрім 
пігменту червоного кольору з групи азопігментів). Не слід забувати, що ефективною боротьба 
зі шкідниками музейних фондів може бути, лише коли вона проводиться у період активної 
життєдіяльності комах, приблизно з березня–квітня по вересень.

Уже на початку 80-х рр. ХХ ст. для усіх стали очевидними недоліки, що супроводжували 
використання перелічених хімічних речовин. Це відсутність пролонгованого ефекту, значний 
можливий шкідливий вплив на матеріалі з яких складаються пам’ятки, небезпека для здоров’я 
людини та висока екологічна небезпечність.

Від початку 1980-х років світова музейна практика почала звертати свої погляди в бік 
розробки менш шкідливих засобів по боротьбі зі шкідниками музейних фондів, та пройшла великий 
шлях від теоретичних розвідок до практичних розробок високоефективних засобів боротьби. 
Нажаль пізня радянська та пост радянська наука залишилась осторонь цих процесів.

З часом світова практика захисту музейних колекцій від комах-шкідників остаточно 
утвердилася на єдиному базисі – принципах інтегрованого придушення кількості шкідників (останній 
термін загальноприйнятий в англомовній літературі, під ним розуміють інтегрований, комплексний 
підхід у боротьбі з комахами в музеях). Слідування цим принципам отримало назву IPM-стратегій 
(від англійського Itegrated Pest Management), кінцева мета яких – обирати шляхи зменшення 
кількості комах у музеях таким чином, щоб наносити найменшу шкоду музейним предметам 
і найменше впливати на здоров’я людини [3, с. 208]. IPM-стратегії оперують превентивними 
засобами – такими як постійний моніторинг, регулярне ентомологічне обстеження, правильна 
організація зберігання і за необхідністю – зміна музейного середовища, вміла адміністративно-
господарська робота, відповідна підготовка та оцінка кваліфікації персоналу. Таким чином, 
піклуючись про ентомологічну безпеку, в наші дні можна обрати один з кількох сучасних методів 
захисту, оскільки методики, що розроблялись у середині 20 ст. уже не відповідають сучасним 
музейним та екологічним засадам. І все ж таки в особливих випадках музейні спеціалісти змушені 
звертатися до хімічних засобів боротьби. Однак сучасні тенденції схиляють нас використовувати 
інсектициди дуже обережно, вузько цілеспрямовано або навіть точковим методом. Препаративну 
форму обирають дуже обережно, враховуючи усі можливі побічні впливи компонентів препарату 
на матеріали, що підлягають обробці, здоров’я і стан співробітників (включно з фізичним та 
психологічним дискомфортом) та забруднення навколишнього середовища.

Таким чином ідеал, якого треба прагнути в сучасних умовах це повне виключення хімічних 
засобів знищення комах у музеях. Однак, оскільки уявлення про IPM-стратегіях у пострадянській 
музейній практиці ще недостатньо утвердилося, в загальній своїй кількості музейні співробітники 
все ще схиляються до хімічних методів. Хоча, загально відомим є той факт, що, до прикладу, 
фумігація (газова обробка) цілих приміщень та колекцій бромистим метилом, що так популярна 
у вітчизняній спеціальній літературі, хоч дійсно і знищує всіх комах, але подібна обробка майже 
ніколи не буває можливою. Намагання отримати газонепроникну оболонку в умовах музеїв також 
зазвичай ні до чого не призводить. 

Пошуки альтернативи фумігації отруйними газами привели до розробки нових нетоксичних 
засобів дезінфекції, серед яких: 
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1) низько- або високотемпературні режими обробки
2) інертні (модифіковані) газові середовища.
На сьогодні ці методи боротьби використовуються в багатьох музеях світу. Перший вид 

обробки – низькотемпературний, має досить велику популярність у Великій Британії. Хоча не 
всі музейники вважають цей метод кращим та безпечним для експонатів. Вирішальне значення 
ефективності обробки при низькотемпературних режимах мають кілька факторів. Перш за все, 
предмети, що підлягають обробці, повинні бути запаковані у мішки при кімнатній температурі та 
помірній вологості повітря близько 50-60%. Під час процесу проморожування слід контролювати 
температуру всередині товстих речей. Після обробки предмети не можна виймати з мішків до того 
часу, поки температура в їх центрі не досягне рівноваги з кімнатною температурою [4, с. 212]. 
З огляду на відсутність високоточних вимірювальних приладів, в умовах українських музейних 
установ можна рекомендувати наступний хід дій. Предмети в герметичних мішках вміщують 
в температурний режим близько 0 градусів. Кожні 3-4 дні температуру знижують на 5 градусів, 
доводячи до -30–35 градусів. При такій температурі предмет витримують від 3 до 7 діб у 
залежності від виду шкідника. Поступово підіймають температуру до нуля, предмети виймають з 
пакетів, тільки коли температура всередині зрівняється з температурою назовні.

Розглядаючи методи з використанням високих температур, зазначимо, що температури 
близько +55 градусів вбивають усіх шкідників, однак використання тепла для знищення комах в 
експонатах може призводити до пошкодження речей у результаті зміни останнім своїх фізичних 
характеристик. Для вирішення цієї проблеми в Англії в середині 1990-х рр. було створено 
спеціальну систему THERMO LIGNUM з комп’ютерним контролем збереження рівноваги 
вологості, що створює стабільну відносну вологість повітря в камері на заданому рівні протягом 
усього циклу обробки. Вперше система була залучена для боротьби с комахами в музеї Вікторії 
та Альберта (Лондон) [1, с. 81-82] На сьогодні ця система застосовується в цій країні для обробки 
навіть архітектурних пам’яток [6, с. 72]. Аналогічні розробки запроваджені і в США.

Зараз у світі швидко розвивається інший метод боротьби, а саме використання змінених, 
або модифікованих, газових середовищ. Це може бути обробка вуглекислим газом (приблизна 
концентрація 60%) та заміна кисня азотом. Ці методики розроблялися з урахуванням біологічних 
особливостей шкідників-комах. Усі комахи аеробні істоти, тобто, процеси життедіяльності в 
них протікають тільки в присутності кисня, завдяки якому в комах відбуваеться процес синтезу 
енергії. При відсутності кисня процеси життєдіяльності припиняються, тому щоб знишити 
комах достатньо створити умови вакууму або замістити кисень інших газом (як у випадку з 
використанням азоту). 

Найбільш повні дослідження з використання кисневого голодування наведені Інститутом 
Гетті в США. [7, с. 43-45]. На території колишнього Радянського Союзу на сьогодні подібні 
технології ніде не використовуються.

На Заході переваги та недоліки обробки предметів газовими середовищами деякий час були 
предметом полеміки. На сьогодні утвердилася думка, що азот більш підходить для обробки дрібних 
та середніх предметів, які можна утримувати в умовах дефіциту кисню за допомогою такого 
поглинача кисня, як AGELESS (гранулюваний білий поглинач, який масово використовується 
в харчовій та легкій промисловості). Великогабаритні речі краще обробляти за допомогою 
вуглекислого газу, який зберігає свою дію навіть в умовах часткового вивітрювання. 

Таким чином, можна констатувати, що за останні 15 років музейні норми та підходи 
пережили значні зміни і більшість спеціалістів сьогодні бачить перспективи розвитку музейної 
ентомології в інтегрованому підході боротьби та постійному придушенні кількості шкідників. 
У сучасній музейній практиці існує кілька альтернативних методів обробки музейної деревини, які 
були розглянуті нами вище. В українських музейних установах на сьогодні, на жаль, жодна з цих 
методик не використовується, а стан багатьох фондів можна окреслити як гостро небезпечний в 
ентомологічному аспекті, тому запровадження новітніх розробок у музеях країни набуває особливо 
важливого значення.
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ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

У статті авторкою розповідається про художні промисли України. Всі вони належать до 
декоративно-ужиткового мистецтва. Викладається їх розвиток та занепад у ХХ ст. Подаються місцеві 
осередки народних промислів.

Ключові слова: традиціне мистецтво, художні промисли, народні майстри, гончптство, ткацтво, 
вишивка, малювання.

В Україні традиційне мистецтво було невід’ємною частиною побуту. Споконвіку наш 
народ прикрашає житло, одяг, речі домашнього вжитку. Ні тяжка праця, ні злигодні, ні суворі 
випробування, які не раз випадали на долю українського народу у минулому, не змогли погасити 
природного потягу до краси.

У мистецтві і через нього народ виражав себе, виявляв нестримне прагнення до кращого 
життя, до щастя, плекав мрії про прекрасне, засвідчував велич свого безсмертного духу. Люди жили 
в гармонії з природою за хліборобським календарем та родинними і громадськими традиціями.

За своєю природою народне мистецтво — творчість селян. Кожна родина більшість речей 
виготовляла сама, дещо купували на ярмарках. Народне мистецтво пройшло шлях від домашнього 
заняття до ремесла та художніх промислів.

* * *
Організація виготовлення речей широкого вжитку має витоки ще з княжої доби, раннього 

середньовіччя. Цехи об’єднували кушнірів, гончарів, шевців, кравців, кожум’яків, ложкарів тощо. 
Цехи, які очолювали найповажніші майстри, дотримувалися певних правил, кожен мав свою 
атрибутику, корогви. Новачків, які приходили в цех навчатися ремесла, називали партачами. Якщо, 
скажімо, майстер малював ікону, то фарби йому розтирав помічник. Як відомо, цим займався і 
юний Тарас Шевченко.

Ремісничі цехи мали спеціальні комори на кшталт художніх салонів. Особливо багато їх 
було на Лівобережній Україні. У Західній Україні славилися ремеслами Львів, Галич, Дрогобич, 
Косів, Самбір та інші міста.
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У ХVІІ ст. почали створюватися мануфактури, наприклад, на Волині у Горохові ткали 
сукно. Була також мануфактура у Почаєві: там у лаврі продавали сукна місцевого виробництва.

У ХІХ ст. у Східній Україні, зокрема, у Києві, Чернігові, Полтаві з’явилися земства. 
Вони організовували майстерні, гуртували навколо них надомників, запрошували художників 
розробляти узори за місцевими зразками і випускали альбоми, листівки, присвячені творам 
мистецтва. Саме земства робили багато для розвитку ремесел: постачали майстрам сировину, 
організовували збут продукції. Художні вироби йшли за кордон, на міжнародні виставки, де 
одержували золоті й срібні медалі.

На початку ХХ ст. Варвара Ханенко відкрила в Англії магазин української вишивки, 
а в місті Чікаго працював магазин вишивки одного українського села — Клембівки, що 
на Вінниччині.

У 1906 р. у Києві вперше відбулася виставка ужиткового мистецтва та кустарних виробів. 
Величезний успіх експозиції, очевидно, спонукав її організаторів заснувати того ж таки року 
Київське кустарне товариство. Воно проіснувало 10 років, проте зробило чимало.

Микола Біляшівський та брати Данило і Вадим Щербаківські започаткували Київський 
міський художньо-промисловий та науковий музей, де широко представили твори майстрів 
народного мистецтва. Було створено низку майстерень, зокрема й навчально-показових. Народні 
митці отримували певну допомогу матеріалами, обладнанням, замовленнями.

* * *
1918 р. більшовицька влада видала декрет про народні художні промисли: кустарне 

виробництво, зокрема, не підлягало націоналізації. Так започаткувалася мережа художніх 
промислів: у Богуславі на Київщині ще в 20-х роках ХХ ст. було засновано суконну фабрику, 
а в 1950-х роках — фабрику художнього ткацтва. Колись можна було зайти в магазин і купити 
цілий набір богуславських виробів, до того ж за доступними цінами: штори, скатертини, серветки, 
наволочки, рушники.

На початку ХХ ст. з’явилися різні майстерні. Про це подбали меценати, які не тільки 
збирали музейні колекції, як це робили Галагани, Терещенки, Тарновські, Харитоненки, Симиренки, 
а й розвивали народні ремесла. Так на Київщині в селі Веселинівка, звідки походить наша славна 
художниця Ганна Собачко-Шостак, меценатка Є. Прибильська об’єднала ткаль і художників. 
Ганна Собачко розробляла ескізи для килимів Київщини, а килимарниці їх ткали. Вироби добре 
розходилися, їх охоче купували.

Успішно працювали художні підприємства в Кролевці, Богуславі, Переяславі-Хмельницькому, 
Решетилівці та інших містах.

Так тривало до 60-х років ХХ ст., поки художні промисли не підпорядкували 
«Укрхудожпрому».

Держава намагалася підтримувати народних майстрів, бо мала від того неабиякий прибуток. 
Артілі народних майстрів, а потім і підприємства «Укрхудожпрому» давали роботу десяткам тисяч 
людей. Значна кількість працівників була надомниками.

При незначних фінансових затратах Україна мала величезні прибутки — часто валютою. 
Художні вироби постачали кільком десяткам зарубіжних країн. Позитивним було те, що митці мали 
замовлення, сировину, централізовану реалізацію виробів та гарантовану оплату праці.

Безумовно, часто майстер потрапляв під ідеологічний прес: компартійні «цербери» вилучали 
з народного мистецтва традиційну українську символіку, наприклад, «сварги» і «хрести». Борючись 
з архаїкою, так званими «пережитками», вони нищили тисячолітню художню мову народу.

У роки горбачовщини новоявлені бізнесмени ринули в художні промисли України за 
великим заробітком. Кооперативи народних промислів організовували всі кому не лінь. В Європу, 
США та Канаду масово вивозили «національні сувеніри» — від дешевих виробів (кітчу) і до 
високохудожніх мистецьких творів, які становлять національну цінність.

Таким чином зменшилась кількість ринків для збуту високохудожніх творів. Саме на них 
працювало багато підприємств «Укрхудожпрому»: фабрики художньої вишивки «Вінничанка», 
«Полтавчанка», аналогічні підприємства в Переяславі-Хмельницькому, Клембівці та ін. Величезні 
колективи професійних майстрів залишились без замовлень.

* * *
В Україні в кінці 90-х років ХХ ст. художні промисли зазнали такого ж руйнування, як і 

більшість фабрик, заводів, колгоспів і радгоспів, закрито десятки підприємств на яких працювало 
до 100 тисяч майстрів, це нагадує горезвісну китайську «культурну революцію».
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Отож, можна сказати, що художні промисли всі розвалені, не подбала про них жодна 
організація — ні Міністерство культури і туризму, ні Комітет Верховної Ради з питань культури 
і духовності. А сировина в Україні є. Хіба для кошиків перевелася лоза? Або хіба важко знайти 
нитки для вишивання? Попит на вироби народних майстрів є, потрібно тільки вміло організувати 
їх збут. А як пояснити, що в Києві закрили художні салони по вулиці Б. Хмельницького та на 
Площі Толстого?

Ось таку картину на власні очі бачила автор у 90-і роки ХХ ст.: в порожній Богуславській 
фабриці ткали лише дві жінки, бо інші працівниці перейшли на підприємство з пошиття робочого 
одягу, яке відкрив німець-інвестор.

У Лубнах у художній майстерні — картина була гнітюча: повибивані вікна, у дворі 
притулена будівля, у якій ми застали директорку, котра приватизувала цю фабрику. Вона й мови 
української не знає, їй байдуже наше мистецтво. Розпитуємо:

 — Що у Вас діється? Скільки людей працює?
 — У нас є 30 вишивальниць.
 — Зараз робочий день, — дивуємося, — і нікого немає.
 — Немає попиту на нашу продукцію, немає збуту, — пояснює директорка. — Наші жінки 

полють буряки, за це їм дадуть цукру або соняшникової олії.
Художні вироби, над вони якими трудяться — то машинна вишивка. Якщо їх порівняти 

з виробами минулих років (скатертинами, рушниками, що завалялися на складі), то це — небо і 
земля! Орнаменти далекі від місцевих традицій.

У Санжарах на Полтавщині колись працювало 400 вишивальниць у традиційній техніці, за 
санжарську сорочку українці з діаспори платили 400 долларів.

На фабриці та ж картина, що й в Лубнах: майстрині в полі, у приміщенні нудьгує директор. 
Продукція залежується на складі і не має попиту через низьку художню якість. Це сталося не без 
втручання «Худпрому».

В Опішному, яке називають столицею гончарства, виготовлення художньої кераміки 
занепало. На приватному підприємстві «Гончарне коло» керамічні вироби (макітри, вазони, глечики) 
формують на верстатах. Централізованого вивозу продукції немає. А люди потребують глечика, в 
якому краще зберігається молоко, макітри, щоб розтерти мак. Гончарі, які виготовляють ці речі 
вдома, не мають транспорту, щоб кудись їх відвезти. І ось стоять біля багатьох дворів кошики із 
гончарними виробами. Хто ж їх купить?

У домашніх умовах у селищі 15 осіб (переважно це люди похилого віку) виготовляють 
дитячі іграшки, різні скульптурки.

Перед Великоднем багатьом потрібні пасківники — керамічний посуд для випікання пасок. 
Його виготовляла одна родина в Нових Петрівцях, що під Києвом. Привезли ми ці пасківники 
до Києва і їх одразу розкупили. Кожній жінці хочеться спекти пасочку не в якійсь там залізній 
коробці, а в спеціальній формі, зробленій вручну із випаленої глини.

У Косові було об’єднання «Гуцульщина», до якого входило 10 тисяч майстрів. Працювали 
різні цехи, а також надомники. Сюди завжди приїжджали туристи і купували художні вироби, 
майстри здавали їх у салони. На початку 90-х років ХХ ст. через борги за комунальні послуги 
об’єднання закрили. З 10 тисяч майстрів тільки 400 об’єднані в приватне підприємство. Нині сотні 
майстрів Гуцульщини заробляють на прожиття, створюючи художні вироби і самотужки везуть їх у 
різні райони України.

Ще в 1980-ті роки у Кролевці на фабриці працювали сотні ткаль. Значну кількість художньої 
тканини виготовляли технікою «ручний перебір». Сьогодні фабрика закрита, працює невелике 
приватне підприємство. На кролевецький рушник є і тепер великий попит, адже це найкращий 
подарунок. Ще до 1917 року кролевецькі рушники йшли на експорт.

В акціонерне товариство перейшла художня фабрика Переяслав-Хмельницького. Машина 
вишивка витісняє ручну.

Закриті художні підприємства в усіх обласних центрах України, а отже й художні салони та 
відділення в універмагах.

* * *
У світі ми, українці, здобули славу, як народ-митець, народ-романтик. У кожній країні, де 

є велика українська громада, а це, насамперед, стосується США, Канади, Австралії, Європейських 
країн обов’язково є українські хорові та танцювальні колективи, церкви, музеї, недільні школи. 
Українці вишивають, малюють, виготовляють писанки, дотримуються церковних та календарних 
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обрядів. Духовні потреби наш народ задовольняє без фінансової допомоги урядів тих країн, де він 
проживає.

З 70-х років минулого століття співробітники Національного музею народної архітектури та 
побуту України в польових експедиціях відшукують народних майстрів і запрошують їх на свята 
в Музей понад 30 років, який було відкрито для відвідувачів у 1976 р. Співробітники помітили 
як гостям хочеться спілкуватися з творцями, зокрема, мистецьких речей, а то й бачити процес їх 
виготовлення. Благодатні умови експозиції Музею дають можливість показувати народні обряди, 
виступати фольклорним колективам. Тут традиційними стали: День вишивальниці та ткалі, День 
різьбяра та майстра плетіння, День гончаря та коваля.

З 1983 року Музей традиційно проводить Весняний та Осінній етнографічні ярмарки. 
На музейних святах неодноразово побували старші майстри, які працювали в традиціях — 
Олександра Селюченко, Олександра Великодня, Гаврило та Явдоха Пошивайли, Марія Руденко, 
Зінаїда Магеровська, Уляна Кот, Антон Штепа, Марія Шевчук, Михайло Китриш, Марфа Тимченко, 
Олександр Ганжа та інші. Дехто з них уже покійний.

Мистецькі традиції продовжує і розвиває молодь.
З усіх видів сучасного народного мистецтва перше місце посідає вишивка рушників і 

сорочок. Відроджуються забуті техніки. Найбільше вишивальниць в Івано-Франківській, Львівській 
і Чернівецькій областях. Вишивають у самому Києві та Київській, Черкаській, Полтавській, 
Чернігівській областях, не відстає і Поділля. Останніми роками вишивають в усіх південних 
областях України. Треба сказати, що ручна праця дуже копітка. Наприклад, щоб вишити довгий 
рушник чи сорочку, застосовуючи кілька технік, треба місяць трудитися, і не прихватком, тобто не 
час від часу, коли випадає вільна хвилина, а від світання до смеркання. В художніх салонах колись 
іноземці охоче купували полтавську сорочку, кролевецький рушник, косівський ліжник. Ці вироби 
дозволялось вивозити за кордон.

Порівняно з вишивкою, ткацтвом в Україні займаються менше. Художню хатню тканину 
продовжують виготовляти на Гуцульщині, Поліссі та в деяких районах Поділля. У Богуславі 
за традицією тчуть Олена Попова та Валентина Міщенко. Мистецтво полтавських килимів 
продовжують Олександр Бабенко і Валентина Колінько. Гобелени за мотивами полтавських 
килимів тче Євген Пілюгін. Ліжники продовжують ткати на Гуцульщині. У решті областей 
України килимарство зникло.

На сьогодні гончарі працюють в Косові, Коломиї, Червонограді, Львові, Бубнівці, Опішному, 
Миргороді, Чигирині, Києві, Каневі, Миронівні, Умані, Василькові, Громах, Дніпропетровську, 
у Пологах на Запоріжжі. Поряд із традиційним посудом вони виготовляють набори для напоїв, 
зокрема, кави, декоративну скульптуру, дитячу іграшку. Свої вироби випалюють переважно в 
електричних печах.

Майстри з обробки дерева працюють у таких техніках: різьблення, бондарство, точіння. 
Асортимент виробів: скриньки, діжечки, тарелі, ложки, полички, барельєфи, меблі, дитячі 
іграшки. Останніми роками є попит на дерев’яну паркову скульптуру. Художньою обробкою 
дерева найбільше займаються: Гуцульщина, Буковина, Чернігівщина, Правобережжя, Полісся, 
Київщина, Полтавщина.

Плетені вироби виготовляють переважно з лози, а поодинокі майстри плетуть із соломи, 
берести, листя кукурудзи, рогози, корінців сосни. Як правило, це побутовий посуд, брилі, постоли, 
дитячі іграшки, хатні прикраси. Найбільше майстрів з лозоплетіння – на Закарпатті, Поліссі, 
Київщині. Попит на плетені вироби є, проте організовані приватні підприємства з виготовлення 
плетених меблів і посуду розпались через велику плату за оренду та податки.

На початку ІІІ тисячоліття у сільському і міському побуті також є потреба в металевих 
виробах — це різні сільськогосподарські знаряддя, архітектурні деталі, на металеві ґрати, хрести. 
По селах залишились поодинокі кузні, які працюють на вугіллі. Останніми роками з’явились 
приватні ковальські підприємства. Найбільше їх у Києві, Львові, Івано-Франківську, Луганську. 
Ковальське обладнання на цих підприємствах працює на електриці. Техніка ковальства така: 
кування, лиття та зварювання. Ковалі часто виготовляють скульптури та різні сувеніри, наприклад, 
скриньки, хрести, таці, підсвічники.

Понад кілька століть малює козацька Петриківка. Для петриківського розпису не було 
перерви. Починався він з малювання меблів хат та інших будівель. Уже на початку ХХ ст. цей 
розпис перейшов у станкове мистецтво — почали малювати на папері, дереві. Розмальовані 
петриківські дерев’яні тарелі, скриньки, вази давно є сувенірами. Петриківський розпис полюбився 
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не лише майстрам Дніпропетровщини, а й інших регіонів України, зокрема, Києва, Київщини, 
Кіровоградщини, Черкащини.

Останніми роками набув поширення розпис на склі: малюють народну картинку, ікони.
Малювання на дереві, крім Петриківки, мають Яворів на Львівщині, Дударків на Київщині, 

Ковель на Волині. Крім професійних художників ікони малюють і митці-аматори. Деякі майстри 
полюбили малювати на тканині (батик). Переважно це краєвиди, квіти.

Були такі роки, що жіночі прикраси — намисто, персні, сережки можна було купити тільки 
в художніх салонах. Сьогодні відродили виготовлення керамічних і металевих прикрас. Та чи не 
найбільше виготовляють прикрас з бісеру (ґердани, силянки, плетінки). Батьківщина цих прикрас — 
Карпати, Поділля. Нині з бісером працюють в усій Україні.

Хоч підприємства з виготовлення шкіряних виробів давно закриті, проте поодинокі 
обдаровані майстри пропонують нам шкіряні пояси, сумки, гаманці, кептарі, жупани.

Був час, коли не можна було купити дитячої іграшки ручної роботи виготовлених з 
природних матеріалів, зокрема, ляльки. Увійшла в моду американська лялька Барбі. Та потяг до 
свого рідного, до спогаду дитинства відродив ляльку-мотанку. Важко сказати, в якому регіоні 
України такої ляльки не зустрінеш. Від неї віє теплом.

Традиційним центром гути сьогодні є Львів. Вражає багатство форм і кольорів цього 
вишуканого мистецтва. Це в основному сувеніри.

У роки боротьби з релігійними пережитками писанку забули. Єдина Гуцульщина, і, зокрема, 
Космач не покидали улюбленого мистецтва. Із сакрального призначення сьогодні писанка стала 
сувеніром. Разом з вишиваним рушником вона є візитною карткою України. Писанку нині створює 
вся Україна. Шкода, що місцеві орнаменти забулися і писанкарки переважно копіюють зразки із 
друкованих альбомів. До того ж, вдаються до створення своїх орнаментів, часто еклектичних.

Голова Спілки народних майстрів Євген Шевченко про стан народних промислів у газеті 
«Слово просвіти» (3-9 березня 2011 р.) писав: «Років три-чотири тому готувалася Дорожна мапа 
культурного розвитку в Україні, і нам вдалося підняти ідеологічний статус галузі народного 
мистецтва на другу позицію після мови, тому що, мова, якою ми спілкуємось, і художня мова – 
це нероздільні підвалини. Основний масив мови базується на предметному світі. Ось це вироби з 
дерева, це вишивка, це кераміка, це народне малярство. Тоді ця мова жива. Зі знищенням художніх 
промислів втрачається величезний масив мови».

Прийнятий «Закон про народні художні промисли», підписано «Державну програму 
збереження, відродження і розвитку художніх промислів», але уряд Ю. Тимошенко цю 
програму поховав.

Програму не профінансували, ми вимагали підтримки у Василя Вовкуна, колишнього 
міністра культури, він нас підтримав, але нічого не було зроблено! 

А щодо влади, то вона не зрозуміла важливості питання відродження. За цим іде деградація 
суспільства, зникнення держави. Щоб навчитися на майстра необхідно мінімум 15-20 років. 
Майстер – носій культури. Це зрозуміли японці, китайці, індіанці, бо якби в них забрали народне 
мистецтво – то все, у них нічого не буде.

Спілкуючись з послом Ірану, запитали у нього: «Як у вас розвиваються художні промисли, 
народне мистецтво, наприклад, килимарство?». Він розповів, що в них усе це на державному рівні: 
тільки від виробництва персидських килимів держава отримує 900 млн. доларів!

* * *
Нами подані короткі відомості про деякі види народного мистецтва, які розвиваються за 

традиціями. На нашу думку, в Україні художніх промислів немає, є домашні заняття, у кращому 
випадку ремесла. На жаль, майстри працюють розрізнено, про сировину, як і про збут виробів, 
вони дбають самі.

Більшість виробів в останні роки порівняно дорогі (вишивка, ткацтво, кераміка, одяг, 
виконаний за народним кроєм та оздобленням). Наприклад, чоловіча сорочка «полуботка» коштує 
до 3 тисяч гривень.

На нашу думку в Україні не перевелися майстри не лише з названих видів мистецтва. 
Об’єднавши їх в державні підприємства, можна мати значні прибутки. Тобто художні промисли 
України — значний внесок в її економіку.

У 80-і роки минулого століття щорічний грошовий обіг у цій галузі сягав мільярда 
карбованців, близько 10 мільйонів з яких чистим прибутком осідало в державній скарбниці.
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Коли питаєш того чи іншого народного майстра, що спонукає його займатися творчістю, у 
відповідь чуєш таке: «не можу не творити», «мистецтвом лікуюсь я», «немає роботи», «заробляю 
на прожиття», «потрібні гроші на навчання дітей».

Сучасне народне мистецтво продовжує розвиватися з ініціативи окремих майстрів, яких 
підтримує громадська організація «Спілка народних майстрів України»(на сьогодні 700–800 
майстрів). Вона щомісяця влаштовує виставки народних майстрів, видає журнал «Народне 
мистецтво». За останні 5 років Спілка започаткувала 2 серії мистецьких видань: «Скарби 
українського народного мистецтва» та «Видатні майстри українського народного мистецтва».

Що можна зараз зробити для відродження народних промислів? Поки що є 
навчальні заклади, де молодь може опанувати ремесла. Ще є училища в Косові, Вижниці, 
Решетилівці, Миргороді.

Потрібна Державна програма підтримки ремесел. Зволікати з цим не можна. Скоро ми 
будемо заносити в Червону книгу деякі види ремесел.

Свого часу ми розробили цікаву програму з пропаганди народного мистецтва, запропонували 
її телебаченню, але їм вона не потрібна.

Існує проблема видання альбомів зі зразками народного мистецтва.
Напевно, жоден народ не має такої потужної творчої наснаги, як наш. Українці — дуже 

обдарована нація, і зараз потрібно створити Державний Комітет, який узяв би під свою опіку 
художні промисли. Це — золото, по якому ми ходимо.

Lydia Orel
(Kiev)
Artistic Crafts
In the article the author describes the artistic trades Ukraine. They all belong to the decorative arts. 

Taught in their development and decline in the twentieth century. Served local branches of crafts.
Keywords: traditional art, arts and crafts, craftsmen, honchp tion, weaving, embroidery, painting.

         
                           Рис. 1.                                                             Рис. 2.
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                             Рис. 3.                                                         Рис. 4.

УДК 929:82 Сікорський 
Наталія Павлик

 (Переяслав-Хмельницький)

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СІКОРСЬКОГО: 
ТЕКСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПИСЬМА

У статті висвітлено проблеми історіографії літературної спадщини М. І. Сікорського, розкрито 
специфіку авторської нарації – стилістичні особливості усного та писемного мовлення, значення тексту як 
форми реалізації мовленнєво-професійної діяльності.

Ключові слова: Михайло Іванович Сікорський, текст, мовлення, структура, усний, писемний, слово, 
твори, стиль, історичний.

У центрі уваги текстологічного дослідження літературної спадщини М. І. Сікорського буде 
аналіз тексту як засобу комунікації та авторська специфіка стилетворення, акцентовано увагу 
на природній властивості тексту – структурі. Структурування творів письменника зумовлене 
жанровими вимогами, але основою кожного окремого тексту є цілісність і зв’язність: зв’язність 
окреслює смислове поле тексту, цілісність – смисловий зміст тексту. Обумовимо принцип розгляду 
кожного завершеного твору М. І. Сікорського: текст позиціонується як глобальна структура, 
що поділяється на дворівневу – глибинну й поверхневу структуру (глибинна структура містить 
ідейно-тематичний зміст тексту, поверхнева структура – це лінгвіністична форма вираження 
глибинної структури тексту). Зв’язок цих структур становить співвідношення ідеального змісту та 
матеріального носія.

Відомо, що «…стилі мови не становлять абсолютно замкнених систем, вони перебувають 
у постійному русі, стикаються в певних сферах людського спілкування, перехрещуються, 
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проникають один в другий, безперервно збагачуючись внутрішніми резервами мови» [2, c. 8]. 
Усталена класифікація нараховує п’ять основних стилів української мови: офіційно-діловий, 
науковий, публіцистичний, художній, розмовний. Конкретизація і динаміка розвитку мови щодо 
суспільного функціонування обумовила визначення вченими-мовознавцями наявності на сьогодні 
ще і конфесійного та епістолярного стилів.

Тема текстологічного дослідження творчої спадщини М. І. Сікорського актуальна 
насамперед тим, що покаже методологічні способи ведення полілогу «минуле – сучасність – 
майбутнє» видатним істориком і музеєзнавцем у часопросторі другої половини XX – початку 
XXІ століття. Наукова новизна одержаних результатів полягає у практичній спробі мотивного 
виявлення й дослідження особливостей усного та писемного мовлення М. І. Сікорського в побуті 
та професійній діяльності, власне філологічному його прочитанні. Проведено аналіз найпомітніших 
в обраній темі творів із погляду типології та своєрідності втілення авторських мовленнєвих 
особливостей у текстах різних жанрів і стилів.

Типологія текстів М. І. Сікорського визначатиметься залежно від мовленнєвих жанрів 
автора. Різні види текстів автора мають різні композиційні складові, при цьому наявне членування 
структури на субтексти – абзаци, фразові одиниці, ансамблі.

Критика тексту дасть можливість визначити авторський стереотип, що буде показаний у 
лексичному аналізі індивідуального усного та писемного мовлення М. І. Сікорського.

Зосередження уваги на розкритті лексичних і граматичних взаємовідношень у друкованих 
текстах письменника дає розуміння законів текстотворення. Семантичний аспект досліджуваних 
текстів стане підставою для стилістичного аналізу частини літературної спадщини М. І. Сікорського. 
Так як текст передбачає структурну єдність, де відбувається інтеграція смислів мовних одиниць, 
що організовуються за певним способом вираження, то є доцільним розглянути як графічно 
оформлені тексти, так і виголошені фонічно. Тобто мова йтиме про писемне й усне мовлення 
М. І. Сікорського як носія певних мовно-етнічних ознак нації.

Виклад будь-якого матеріалу має три види послідовності: дедуктивна – від загального до 
часткового, індуктивна – від часткового до загального і традуктивна – від рівного до рівного. 
У проаналізованих текстах М. І. Сікорського ці види суджень розкриють механізм побудови понять 
як у суто наукових працях, так і в науково-популярних працях та інтерв’ю. Тексти письменника 
є засобом реалізації комунікативної мети, тому структурувалися автором співвідносно до 
стилістичних вимог вибору матеріалу мови – термінологічні лексеми, нейтральна лексика тощо. 
Типологія текстів М. І. Сікорського з погляду їхньої належності до певних мовленнєвих жанрів 
можлива при аналізі їх логіко-смислових, композиційних та структурних особливостей.

Першим бібліографічним покажчиком опублікованих творів М. І. Сікорського є праця 
Миколи Петровича Зніщенка «Скарби Михайла Сікорського», яка видана 2003 року тиражем 500 
примірників. Фінансово виданню сприяв екс-депутат України Кирило Ананійович Поліщук. Проект 
реалізовано до 80-річчя М. І. Сікорського в рамках серії «Наші видатні земляки», започаткованої 
Київською обласною бібліотекою для дітей у 1990 році. Окрім переліку робіт М. І. Сікорського 
у покажчику подано перелік публікацій про нього, його автобіографію та інформовано про діючі 
музеї Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». На третій сторінці книги 
наявний екслібрис із зображення розгорнутої книги, внизу якої стилізована квіткова орнаментовка, 
зверху в арочному зображенні містяться ініціали С. М. І.

Бібліографічний покажчик М. П. Зніщенка містить застереження «При використанні 
матеріалів посилання на дане видання обов’язкове. Передрукування або копіювання без погодження 
з авторами заборонено» [9, с. 33]. Така вимога не підтверджена шифруванням видання (відсутні 
номери УДК та ISBN), не зазначено, в якій науковій установі бібліографічний покажчик схвалено 
науково-методичною радою до друку. Наявні розбіжності і у визначенні серії, в якій видано книгу: 
на четвертій сторінці вказано серію як «Наші видатні земляки», а на 32 сторінці – як «Видатні 
люди Київщини». Враховуючи, що це перший бібліографічний покажчик друкований творів 
М. І. Сікорського, укладачі до його списку праць і публікацій, наданого НІЕЗ «Переяслав», у 
зносці зазначили: «Повний опис матеріалів встановити неможливо через відсутність джерел, в яких 
друкувалися ці матеріали» [9, с. 18]. 

2012 року старший науковий співробітник Меморіального музею Г. С. Сковороди 
І. В. Більченко дослідила архівні та бібліотечні джерела на предмет достовірності поданої 
інформації у покажчику М. П. Зніщенка. Дослідниця підтвердила факт відсутності даних по 31 
позиції, в яких наводиться авторство М. І. Сікорського, та чітко упорядкувала рубрику «Наукові 
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звіти». Історіографія питання повністю не вивчена, тому автор була не в змозі віднайти всі зазначені 
в покажчику праці з тієї причини, що частина опису має неповні дані та потребує обов’язкової 
звірки, уточнення та доповнення.

Уточнений бібліографічний перелік уміщує матеріали, які І. В. Більченко змогла особисто 
опрацювати. Література розміщена в алфавітному порядку – або за першою буквою прізвища 
автора, або – назви твору. У кінці подано перелік археологічних наукових звітів відповідно до 
хронології їх написання. Дослідження не можна вважати вичерпним з тих причин, що не було 
повної інформаційної бази з даного питання. 

2012 року під редакцією Тараса Нагайка вийшла у світ збірка матеріалів на пошану 
пам’яті Героя України М. І. Сікорського «Моє життя – мої музеї...». Книга видана ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 
автори опублікували 11 статей М. І. Сікорського, присвячених музеєзнавчим та етнографічним 
розвідкам. У даній книзі вперше зібрано частину творчої спадщини патріарха музейної справи – 
11 різножанрових творів. 2013 року було здійснено перевидання збірки, куди додатково увійшли 
віднайдені три роботи М. І. Сікорського. Зібрання статей і становить предмет текстологічного 
розгляду. Жанрово-стилістичний аналіз текстів показав, що збірник містить статті, виконані 
переважно в науково-популярному стилі – 7 публікацій, чисто науковий стиль представлений 
4 студіями, публіцистичний стиль репрезентують 2 інтерв’ю, наратив офіційно-ділового стилю 
становить лист російською мовою до редакції журналу «Советіш геймланд». Прослідковується, 
що у задіяних М. І. Сікорським функціональних стилях виділяються тексти, в яких домінують 
раціонально-логічні структури, а також тексти, в яких виклад трансформується включенням 
емоційно-риторичних структур, що спричиняє зміну композиційно-стилістичних параметрів 
тексту і тим самим створює новий жанр, новий тип мовлення. Наприклад, у науковій статті 
«Музей хліба і завдання пропаганди Продовольчої програми СРСР» подається авторська 
рефлексія – «Тут, гадаю, двох думок не може бути» [5, с. 15]. Стилістично така вставка оправдана 
в публіцистичному або художньому стилях.

Супутнім писемному мовленню у висліді даного дослідження буде усне мовлення директора 
як реалізація його мовленнєво-професійної діяльності. Процес комунікації Михайло Іванович 
забезпечував мовленням, де текст становив матеріальне вираження думки. М. І. Сікорський у 
розмові часто вживав троє простонародних слів: чудо, гидота та сволочі (останнє є русизмом, 
правильно українською мовою – сволота). По своїй природній артикуляції Михайло Іванович 
шепелявив і слово «сволочі» вимовляв як «сволоці», «чудо» – як «цудо» (на позначення ситуації, 
коли необхідно було зробити щось складне й терміново). Слово «гидота» ним було вживане 
на позначення чогось невміло виконаного, недовершеного, недолугого. Лексема «сволоці» 
адресувалася не комусь конкретно, а мала значення узагальненої оцінки, вживалася як узвичаєне 
поняття людської непорядності. Усне мовлення М. І. Сікорського було непоспішним, речення 
прості, короткі, інтонаційно рівні, без голосових перепадів. Мова дещо пересипана русизмами, 
що було обумовлено домінуючим становищем російської мови за радянських часів. Підчас 
ведення екскурсій не застосовував стандартного, однотипного викладу матеріалу. М. І. Сікорський 
імпровізував, особливо акцентував увагу на цікавих, історично значимих експонатах. Помітними 
у тексті мовлення завжди були легенди, які Михайло Іванович або переповідав, вплітаючи в 
текст, або історичні події сам міфологізував і цим оповивав факти ореолом таємничості. Тобто, 
застосовував інтертекстуальний чинник в імпровізованому мовленні.

Усне мовлення Михайла Івановича, як правило, не супроводжувалося інтенсивною 
жестикуляцією, підчас ведення екскурсії він зрідка користувався указкою. У мовленнєвому 
процесі була задіяна міміка, яка відображала емоційний стан мовця, підкреслювала його 
ставлення до предмета розповіді чи особи, якій адресувалася інформація. Часто М. І. Сікорський 
в усному мовленні послуговувався синтагмою (відрізок мовлення в межах речення як певна 
синтаксична та інтонаційно-смислова єдність) розраховуючи на алюзивність читача, тобто 
інтелектуальну підготовленість. Стильові відхилення у друкованих текстах та усному мовленні 
М. І. Сікорського становлять авторську автономність смислу цілісного тексту, створюють мовний 
колорит, відкривають комунікативні канали у формуванні думок та поглядів реципієнтів, що 
сприяло музейним напрямкам роботи: науково-дослідному, екскурсійному тощо. Комунікативна 
стратегія Михайла Івановича будувалася на природному мовленні з притаманними йому фонічно-
лінгвіністичними особливостями: специфічною артикуляцією, інтонаційним акцентуванням. 
Звучання як форма тексту у професійній діяльності М. І. Сікорського було повсякденним і 
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переважаючим у практичній стилістиці. На основі інтеграції у професійну сферу офіційно-ділового, 
наукового і розмовного стилів Михайло Іванович організовував комунікативні зв’язки із музейними 
співробітниками та суспільством загалом. Текстам вченого характерна наративність, що передбачає 
більше розповідність ніж описовість тому, що науково-популярні твори М. І. Сікорського 
здебільшого мали історичну тематику. Нарація пов’язана з чимось, що відбулося. Наратологи 
визначають це як історію. Історія репрезентувалася текстологічно з проекцією на експонатуру за 
допомогою посередника-розповідача – М. І. Сікорського. Хронотоп є основою текстологічного 
викладу дослідника. Це ситуація, коли контекст сприймання визначається позицією персонажа-
дослідника. Просторова і часова орієнтація наративу прив’язана до першої особи – творця тексту: 
тут і зараз бачимо речі очима персонажа. М. І. Сікорський будував текст за смисловим змістом 
групуючи окремі думки у мікротеми.

Потребують виявлення і фахового вивчення рукописно-графічні матеріали М. І. Сікорського 
(рукописи білові й чорнові, епістолярій, маргінальні помітки, зноски тощо), що дасть розуміння 
не тільки інформаційності тексту, а й проллють світло на психологічні чинники творця, риси 
характеру особистості М. І. Сікорського, методи і способи запису тощо.

Офіційно-діловий стиль у проаналізованій збірці текстів М. І. Сікорського реалізувався у 
зразку адміністративно-канцелярського підстилю (службовий лист), науковий – у суто науковому 
і науково-популярному підстилі. Розмовний стиль забезпечив офіційне й неофіційне спілкування 
М. І. Сікорського як офіційної особи і як співрозмовника в побуті.

Частковий аналіз особливостей текстопродукування М. І. Сікорським показав, що 
особливості розгортання текстового стереотипу залежало від характеру мовлення, рівнів розуміння 
тексту реципієнтами, стилістичної асиміляція суто авторської нарації. 
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УДК 908 
Володимир Парацій

(Бережани)

«НАВКОЛОМУЗЕЙНИЦЬКІ» ІНТЕРЕСИ 
БОГДАНА ЛЕПКОГО ТА ЗЕНОНА КУЗЕЛІ: 

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТЕЙ ОДНІЄЇ ЕПОХИ

У статті проаналізовано окремий аспект творчої та інтелектуальної діяльності двох представників 
Бережанського краю – Богдана Лепкого та Зенона Кузелі. Вони виділялися інтердисциплінарністю за змістом 
наукових розробок, багатогранністю у творчому самовираженні. І сфера музейництва, як практична 
діяльність і як душевний (ще й естетичний) прояв, була для них одним з важливих об’єктів професійного та 
емоційного зацікавлення.

Ключові слова: Богдан Лепкий, Зенон Кузеля, музейництво, етнографія, бібліографія.

За словами письменника Валентина Пікуля «Минуле – це багатство майже матеріальне, 
і воно переходить до наступників у вигляді ледь не фамільної спадщини» [18, с. 72]. Розуміння 
й відчуття цінності цього минулого, його сучасне збереження та позитивна інтерпретація – 
це, зрозуміло, сфера діяльності професійно підготовлених особистостей. Але цього замало. 
Раціональний та об’єктивний зміст «пам’яткоохоронництва», загалом і в кожному конкретному 
випадку, проявляється лише в середовищі підготовленого суспільства, здатного оцінити набутки 
минулого і їх роль (пізнавальна, виховна, наукова, духовно-емоційна, естетична) у сьогоденні. 

Найбільш зрозуміла, сприйнятлива та традиційна форми збереження й сучасної 
популяризації об’єктів минулого – це різні прояви їх музеєфікації. І на цьому рівні ми осмислимо 
інтереси, думки, приклади практичної діяльності двох визначних особистостей українства, рання 
життєва доля яких була тісно пов’язана з Бережанщиною – письменника, поета, маляра, науковця, 
громадського діяча Богдана Лепкого та етнографа, бібліографа, лексикографа, також громадського 
діяча Зенона Кузелі. Це були представники повноцінного та якісного на результати українського 
інтелектуального життя пп. ХХ ст.

Ще дитячі спогади Богдана Лепкого були пов’язані із його домашнім «музеєм», основу 
якого поклав давній меч, знайдений випадково на полі. Він (як і загалом, невеличка та випадкова 
колекція) викликав у малого Богдана відчуття зв’язку з минулим краю, з подіями, які розгорталися 
на теренах Поділля. Все це направляло дитину на емоційно-осмислюючий рівень сприйняття 
історичного та його виразників – елементів давньої матеріальної культури [14, с. 95-97].

Формування цього розуміння минулого й, загалом, апріорно вираженого естетичного 
відчуття, також мало у Б. Лепкого прив’язку до дитинства. Як він сам згадував: «Від малої дитини 
я мав нагоду дивитися на деякі гарні образи... Учнем нашої гімназії бачив я не раз бував у палаці 
графа Потоцького в Раю* образи маляра Григлевського, Матейкового «Віта Ствоша»**, родинні 
портрети Потоцьких та декілька цінних фламандських малярів» [14, с. 201].

Усе це створювало необхідну пізнавальну та емоційно-сприйнятливу основу для розвитку 
цієї, в подальшому – визначної, особистості не лише як мистця, поета та письменника, але й як 
професійного цінителя (інтерпретатора) пам’яток старовини, мистецьких творінь. Тобто, всього 
того, що формує суть «музеального».

Цей музейницький (пошуковий, інформативний) хист чітко прослідковується і в 
кореспонденції молодого Богдана Лепкого. Так, у його листі (з Кракова) до Олександра Барвінського 
від 23 лютого 1909 р., зустрічається наступна фраза (у постскриптумі): «Пана Богдана здоровлю. 
При нагоді доношу Йому, що в тут. музею Нар. є портрет Мазепи – дуже гарний, молодий, 
пристійний. Тип народний, в оригінальнім одязі.

Д(обр.) Хоткевич скопіював його і копія є хвилево в мене. Дуже цікавий» [7, с. 114]. 
Принагідно зазначимо, що Олександр Барвінський – визначний український педагог, 

історіограф, історик літератури, публіцист, мемуарист, редактор, видавець, суспільно-громадський 

* нині: село на західній околиці м. Бережани; збереглися частина парку та палац родини Потоцьких (кін. XVIII–
ХІХ ст.).

** Передісторія володіння картиною Потоцькими відома: «У вересні 1865  р., після повернення з Парижа, Я. Матейко 
закінчив «Віта Ствоша». Образ виставлено у Кракові на дохід реставрації великого вівтаря Ствоша з костелу Св. Марії. 
Ржевуцький зробив фотографію картини, а набув її гр. Станіслав Потоцький» [27, s. 54-55].
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діяч (радник Двору, посол до австрійського парламенту, Сейму Галичини, член уряду ЗУНР). 
Його син Богдан – кого стосувалася подана у поскриптумі інформація – історик, бібліограф, 
публіцист, культурний діяч, дійсний член НТШ. Також про портрети Мазепи Б. Лепкий згадує 
і аналізує (зокрема через їх знаходження у музейних збірках) і безпосередньо в листах до 
Богдана Барвінського.

У листі з Венцляра до О. Барвінського, від 26 листопада 1916 р., Богдан Лепкий повідомляє, 
що уже третій рік як він покинув Краків і думає повертатися до Львова (до Кракова «не знає, чи 
було б розумно»). Тому звертається до свого адресата, як парламентського Радника, з проханням 
щодо роботи. Обумовлюючи при цьому межі власних професійних зацікавлень та занять. І тут 
знову проявляється «музеологічний» слід: «Можливо, я міг би окрім місця професора гімназії 
отримати ще й додаткову роботу: Народному Домі, Національному музеї, або ще десь. Я вже 
ознайомився з багатьма музеями, сам очолював школу прикладних мистецтв, багато вчився, навіть 
багато дізнався з власного досвіду і зважив, отже, сподіваюсь, що мені не відмовляють щодо місця 
в закладі культури» [7, с. 183]. Що підтверджує: Б. Лепкий не відмовлявся від роботи у музеї; 
навпаки – навіть прагнув її.

Власне, у цитованому епістолярному документі, він коротко проілюстровує своє попереднє 
творче становлення, навчання, формування на професійному рівні мистецьких інтересів, співпрацю 
з мистцями. Перебуваючи в Берліні, під час першої світової війни, Б. Лепкий продумано й 
осмислено здійснює походи по музеях і галереях німецької столиці, поглиблено зацікавлюється 
окремими образами: різьбою Нефрети в Єгипетському музеї, портретами Рембрандта та величавими 
творіннями Джовані Сегантіні [2, с. 35].

У 1911 р. Богдан Лепкий фактично відкрив для широкого загалу творчість О. Новаківського, 
коли організував його першу персональну виставку в Кракові, подав прихильну рецензію про неї 
та помістив декілька репродукцій художника у львівській «Неділі» [2, с. 36]. 

Загалом, під час свого побуту в Кракові Б. Лепкий зібрав цілу галерею картин і різьби 
видатних українських мистців: відомий портрет Івана Мазепи О. Куриласа, низка портретів і пейзажів 
І. Северина, родинні портрети Лепких роботи М. Бойчука, краєвиди І. Труша, П. Холодного, 
О. Новаківського, різьби М. Гаврилка, Г. Крука, Н. Кисілевського. І, згідно твердження 
Д. Горняткевича, «таким робом його дім зберіг у Кракові прегарні образи наших майстрів і ті речі 
остають дальше тут одними з найцінніших пам’яток української культури» [2, с. 37]. 

Через увесь творчий та мистецтвознавчий спектр життя Б. Лепкого пройшло зацікавлення 
української традиційною сакральною архітектурою. Для особистості емоційної, заглибленої в 
процес світоаналізу та самоосмислення, це явище типове. Адже українська церква, у своєму 
архітектурно-мистецькому та ідеально-світоглядному поєднанні, є тим двоїстим імплікованим 
компонентом, в якому закладено функціональні можливості морального світобачення (чи виховання) 
у взаємозв’язку з естетичним задоволенням суб’єкта споглядання. Для відомого українського 
археолога і мистецтвознавця Вадима Щербаківського «церква – це будова, призначена для вияву 
найвищий душевних настроїв… Це місце прояву найвищих і найшляхетніших духовних емоцій, 
звернений до найвищого ідеального добра…» [26, с. 104]. 

Церковна старовина, виходячи з аксіомного в своїй основі твердження О. Шуби, 
«...є невід’ємною складовою загальної історико-культурної спадщини. Вона засвідчує багатство 
матеріальної та духовної культури українського народу, спадкоємність культурних традицій» [24, 
с. 218]. А, на думку знаних львівських істориків архітектури: «Українська дерев’яна архітектура 
відзначалася благородною простотою своїх нехитрих форм. До того ж вона наділялася необхідними 
для великої архітектури ознаками: масштабністю, чіткими співвідношеннями між точними 
величинами, гармонією» [21, с. 67].

Богдан Лепкий любив оглядати старі церкви. Сам розмальовував церкву в с. Чесники (нині 
Рогатинського району, Івано-Франківської області), створював ікони для в Жовчівського іконостасу, 
зацікавлювався та описував естетично довершені шедеври монастирського храму в с. Краснопуща 
(Бережанського району, Тернопільської області). У 1934 р., перебуваючи у Бориславі, спеціально 
їздив до Дрогобича, щоб оглянути церкву Св. Юра. Збирав також особисті колекції (мистецькі, 
історичні). Його квартира в Кракові та вілла «Богданівка» у Черчі (на території сучасного санаторію 
в Рогатинському районі) виглядали як справжні музеї [15, с. 5]. 

Консерваторським, музейним, навіть дещо «речознавчим» («антикварним» в масштабному 
розумінні) було зацікавлення Богдана Лепкого місцевою історією. Так, перебуваючи влітку 
1936 р. у с. Висічка на Борщівщині (у священика Теодора Олексієва), він, за спогадами дочки 
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священика Ольги Онутчак, «ходив по селі, оглядав рови за селом, де ховалися люди під час 
набігів татар і турків». 

У 1938 р. Б. Лепкий привіз на Борщівщину групу людей, серед яких були й студенти 
Краківського університету – учасники археологічних розкопок у с. Крилос (на фундаментах 
Успенського собору давнього Галича). На той час уже було відомо про карстові печери в Кривчу й 
майбутні археологи приїхали оглянути їх. Пізніше вони заїхали в с. Висічку з метою, за спогадами 
дочки о. Теодора, «подивитися на старовинну дерев’яну церкву XVIII ст.». Богдан Лепкий, окрім 
того, ще й подарував родині о. Теодора світлини. На одній з них, датованій 10 вересня 1938 р., 
зафіксовано художника й письменника, який стоїть над саркофагом князя Я. Осмомисла [25, с. 9]. 
Нині ця фотографія масово тиражується в лепківськозначих виданнях [7, с. 766].

Подібні навколомузейні зацікавлення Богдана Лепкого виробили у нього прогресивне 
розуміння необхідності вивчення, охорони та збереження (загалом – в сучасному трактуванні – 
музеєфікації) візуально проявлюваних зразків історико-культурної спадщини. Збережені авторські 
описи відображають не тільки емоційне відношення мистця та літератора до пам’яток, але й 
дозволяють відчути його глибокий дослідницький й консерваторський інтерес. Ось, наприклад, як 
Б. Лепкий описує сліди давнього городища в с. Біще (на північ від Бережан) – місці парохії свого 
батька: «Вали – це були останки якогось великого укріплення, на невисокій, але дуже прикрій горі, 
за селом, під лісом… як батько перенісся з Крегульця до Поручина, ті Вали ще двома чи трьома 
перстенями обхоплювали гору й натякали на колишню славу й могутність нині такого тихого 
й бідного Біща. Між валами попадалися також і останки старинних мурів і фундаменти веж. 
Хлопці вигрібали з землі стріли й кам’яні або залізні кулі, відломки мечів та панцирів, словом, 
старовину, що ми її не лиш у Біщу, але й скрізь не вміли гідно берегти й шанувати. А вже про 
урни, збанки та глеки, то навіть не згадуй! Було це просто череп’я нікому не потрібне, і воно 
нівечилося немилосердно». 

В авторському акцентуванні: «Вали» – залишки старого замку [14, с. 134-135]. Уродженець 
цієї місцевості, польський дослідник проф. Й. Відаєвич прив’язує їх до «минулого дуже 
віддаленого» [28, s. 143]. А, при сучасному співставленні дотичних джерельних трактувань, 
дослідницьких тверджень та археологічних артефактів, можна зробити висновок про збережені сліди 
києво-руського городища. І фактично відкрив його, для подальшого вивчення та муєеєфікаційних 
ідей, Богдан Лепкий

Музейницький зміст було закладено і в творчо-професійній діяльності ще одного вихідця 
з Бережанщини – етнографа й бібліографа Зенона Кузелі. Ще з 1897 р. (учнем гімназії) він 
розпочав збір місцевого етнографічного матеріалу. Студентом університету (в 1904–1906 рр.), стає 
волонтером відділу антропології та етнографії Цісарського надвірного музею, а також працює (до 
1907 р.) в Австрійському етнографічному музеї під керівництвом проф. Гатерляндта. 

З метою вивчення українського населення Карпат, зокрема бойків, у побуті яких збереглося 
багато архаїчних елементів матеріальної та духовної культури, З. Кузеля з 1904 р. бере участь в 
етнографічних експедиціях під керівництвом І. Франка та Хв. Вовка, які влаштовувало Наукове 
товариство ім. Шевченка у м. Львові спільно з Антропологічним товариством в Парижі. Окрім 
дослідницької роботи, тут проводився збір і закупівля матеріалів для різних музеїв: НТШ 
(етнографічного відділу), Олександра ІІІ – у Петербурзі, Етнографічного – у Відні [17, с. 79]. 

Результатам цієї збиральницької роботи присвячена окрема стаття Івана Франка 
«Етнографічна експедиція на Бойківщину», вперше опублікована у 1905 р. в журналі «Zeitschrift  
fürösterreichische Volkskunde». Пізніше працю перекладено на українську мову і вона ввійшла до 
50-томного видання письменника. 

У польовому сезоні 1904 р., загалом, експедиція тривала трохи більше місяця (від 18 
серпня до 24 вересня), причому два учасники – професор Ф. Вовк (Волков) та студент Віденського 
університету 3. Кузеля – працювали безперервно. Експедиція ставила завданням зібрати переважно 
антропометричні матеріали, знімки традиційних типажів й одягу, а також збір, фото фіксація 
й зарисовки предметів матеріальної культури для музеїв Наукового товариства ім. Шевченка і 
Товариства австрійської етнографії. 

На думку самих учасників експедиції (зокрема І. Франка як автора звітної статті) – це були 
лише початкові кроки для подальшого пізнання матеріальної та духовної культури карпатських 
народностей, зокрема й найменш вивченого – бойків. Водночас зауважувалося, що результати 
експедиції, навіть у кількісних вираженнях діяльності (300 антропонімічних вимірів, 500 світлин, 
багато зразків етнографічного матеріалу – з дерева, рогу, соломи, з різних металів, частин одягу, 
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прикрас, моделей), значно перевершувало все, що досі на цій території було зроблено. Результатами 
експедиції було закладено основу для систематичного дослідження матеріальної культури і типів 
перш за все бойківської етнографічної групи [23, с. 68-98].

Це, також, була й та основа українського східногалицького музейництва, на якій базувалася 
подальша, більш якісна і професійна діяльність, спрямована на розкриття і популяризацію 
народних етносоціальних і культурницьких досягнень. Для молодої людини, студента З. Кузелі – 
ще й важливою навчально-професійною базою подальшого наукового прогресування як етнографа 
та музейника. Адже експедиція була важливою для нього, об’єктом наукових бажань й устремлінь. 
Так, у фонді І. Франка Інституту літератури НАН України зберігається 16 листів до нього 
від Зенона Кузелі. Лист за 26 липня 1904 р. (коротка записка) стосувалася питань про виїзд в 
експедицію [13, с. 297-298].

Музейництво (як вид і результат інтердисциплінарної наукової діяльності) був об’єктом 
прискіпливого аналізу Зенона Кузелі-бібліографа. Це може підтвердити й перелік його тематичних 
каталогів, опублікованих в «Записках Наукового товариства ім. Шевченка» менше ніж за два роки 
(подаємо вибірково) [8, с. 1-65; 9, с. 1-25; 10, с. 1-25; 11, с. 1-20].

Музеологічний аспект закладено і в методичних розробках Зенона Кузелі, зокрема щодо 
порадників по збору етнографічного матеріалу. До відомої авторської програми 1909 р. він додав 
(адже професійний бібліограф) ще й короткий огляд існуючих етнографічних програм і відповідну 
бібліографію [12, с. 3-15]. У перевиданні (Варшава, 1012 р.) Програми НТШ за 1895 р. включено 
також відозву З. Кузелі «До збирачів» [6, с. 15-30]. 

Ці дві згадані програми знайдено та опрацьовано на підставі архівно-бібліографічного 
каталогу Олени Боряк [1, с. 20, 29, 46]. Cвого часу на цей вид аналітичного оформлення музейно-
збиральницької діяльності ученого заакцентував увагу Є. Пеленський [17, с. 80-81].

Не забуває Зенон Кузеля про ситуацію в музейній сфері у своїх інформаційно-аналітичних 
виданнях, присвячених характеристиці культурного життя України на окремих значимих років. 
Зокрема, аналітично осмислюючи, серед інших проявів культурно-освітнього життя, й стан 
музейної справи в Україні на 1918 р., дослідник відзначив неприємний факт, «де по цілому 
просторі розкинено яких кільканадцять музеїв». Одночасно фіксується занепад окремих з них (а то 
й фактори свідомого нищення музейних збірок більшовиками, як, наприклад, музей Коваленка 
в Краснодарі). Але віднаходить учений і позитивні факти, як то: «одначе попри те постають і 
нові музеї» [20, с. 22].

Зенон Кузеля фіксує складні, але помітні спроби формування національних музеїв на 
українських землях: «Національний музей-архів війни та революції», «Музей Слобожанщини» 
(створений у Харкові за ініціативи покійного на той час С. Васильківського)», «Природничо-
історичний та сільськогосподарський музей» у Києві при Товаристві природознавців на подання 
проф. Тутковського» [5, с. 83]. Також відзначає як дуже позитивний та виховний, у перспективі, 
фактор українізації Київського педагогічного музею [5, с. 84]. 

Восени 1920 р., після ліквідації табору військовополонених у Зальцведелі, Зенон Кузеля 
прибуває до Берліна. Тут його організаційна, громадська та наукова діяльність часто переплітається 
з роботою Богдана Лепкого. Так, з 1926 р., після виїзду останнього з німецької столиці, З. Кузеля 
перебирає на себе керівництво Товариством охорони воєнних могил [16, с. 53-54].

Аспекти практичної (збиральницької) етнографії в діяльності З. Кузелі та очолюваної 
ним, при Українському науковому інституті (УНІ) у Берліні, постійної кафедри етнографії та 
краєзнавства – прослідковуються навіть на рівні загальних довідкових видань [3, с. 192; 4, с. 548]. 
Також, у 1920-х рр. (берлінський період життя), на створених при УНІ курсах українознавства, 
він читає окремі лекції з антропології, етнології, «Українська етнографія», «Матеріальна культура 
українського народу» [19, с. 33, 35]. Музейницька аура була постійно присутня на цих лекційних 
заходах. А визначені курси були підготовчою інформаційною (науково-атрибуційною) підосновою і 
для майбутніх професійних музейників.

«Стають перед моїми очима низка діячів науки та громадського життя, низка людей 
здебільша консервативного напрямку або напрямку «здорового мужицького розуму», низка людей, 
що глибоко погорджувала урапатріотичною фразеологією і, з скромністю усіх визначних науковців, 
посвячувала себе буденній праці. Це були ті франківські каменярі, що не тільки лупали скалу, а й 
відбудовували фундамент і виховували молоду генерацію.

Вони не любили почестей, їх насолодою був сам процес праці.
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В першім ряду тих будівничих наших національних фундаментів стоїть Зенон Кузеля» [22, 
с. 51]. Роман Смаль-Стоцький згадав лише Зенона Кузелю. Але ці слова ще й з повним правом 
можна віднести і до Богдана Лепкого. Адже, обидва вони їх заслуговують.
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Museums interests Bogdana Lepkoho and Zenona Kuzeli: the personality characteristics of one era
The paper explores a different aspect of creative and intellectual activity of two representatives Berezhansky 

edge – Bogdana Lepkoho and Zenona Kuzelyu. They stood content of scientifi c developments, versatility in creative 
self-expression. And museums works like as practical activities and how peace (even aesthetic) expression was for 
them an important object of professional and emotional interest.
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(Переяслав-Хмельницький)

ПОБУТУВАННЯ ПРОМИСЛУ ЛОЗОПЛЕТІННЯ
В СЕРЕДНІЙ НАДДНІПРЯНЩИНІ

У статті висвітлюється питання побутування лозоплетільного промислу в Середній Наддніпрянщині 
на початку ХХ століття.

Ключові слова: лоза, промисел, лозоплетіння, вироби з лози.

Плетіння з рослинних матеріалів – одне з найдавніших ремесел, відомих людству. Археологи 
стверджують, що воно було відомим іще в епоху неоліту. Найдавніші плетені вироби були знайдені 
ними в Єгипті та на Ближньому Сході. Не була винятком і територія сучасної України. Головним та 
найбільш поширеним матеріалом для лозоплетіння був верболіз, з якого виготовлялись речі побуту, 
предмети першої необхідності, різний господарський інвентар. На перший погляд, це простий 
матеріал, якому важко знайти застосування. Але, якщо придивитись уважніше, ми побачимо його 
унікальність та практичність використання у народному господарстві.

Широке застосовування лозоплетіння на території Середньої Наддніпрянщини 
зумовлювалося природно-географічним розміщенням, соціально-економічним розвитком та 
народною архітектурно-будівельною і декоративно-художньою традиціями використання деревини 
на території Середньої Наддніпрянщини ХІХ ст.

Так як основна частина Середньої Наддніпрянщини розміщена в природної зони лісостепу, 
то дефіцит та дорожнеча деревини, (дошка коштувала від 40 коп. до 1 крб. 30 коп. [6, с. 284]) 
зумовлювали більш раціональне використання природного матеріалу. 

Плетені вироби з лози відносилися до предметів першої необхідності, а виготовляли їх 
народні майстри. Найбільше значення цього ремесла полягало в тому, що воно забезпечувало 
потреби повсякденного життя селянина. Розвитку лозоплетіння сприяла і наявність у достатній 
кількості необхідного матеріалу. Техніка плетіння передавалась у спадок і збагачувалася протягом 
багатьох поколінь.

Інженер-технолог К. К. Вебер відзначав, що, на перший погляд, незначне виробництво в 
перспективі при правильній організації має велике значення не лише як кустарне виробництво, 
що приносить прибуток сільському населенню, не відриваючи його від землі, а й сприяє збуту 
продуктів садівництва та городництва.

Із часом вироби з лози набувають широкого вжитку серед міського населення, що 
зумовлює перетворення цього ремесла на підприємницьку форму – кошикарство. Лозоплетіння 
було поширеним і в європейських державах, зокрема, у Німеччині, де у 1885 р. прибуток лише 
від експорту 5972 т лозових прутів становив 597 000 марок на рік [7, с. 219-220]. Київське 
кошикове виробництво зосереджувалось у ближніх до міста селах Лівобережжя: плетінням із 
купленої лози займались жителі Куренівки, готові корзини продавались великими партіями 
на Житньому ринку.

Із розвитком залізничного перевезення фруктів із південних губерній, стрімкого розвитку 
самого київського садівництва, попит на плетену тару швидко піднявся, і з роками Київ став 
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лідером кошикового виробництва. Київські стандартні пудові кошики можна було зустріти в усіх 
кінцях Російської імперії. 

Розвитку кошикарства у Київській губернії сприяв цілий ряд факторів: відносно нескладна 
технологія виробництва і завдяки цьому доступність її для усіх категорій селянського населення, 
в тому числі жінок і дітей (серед кошикарів вони складали відповідно 6,8% і 7,2%); можливість 
займатися виробництвом узимку та у вільний від сільськогосподарських робіт час; достатньою 
кількістю місцевої дешевої сировини; містким ринком збуту; мінімальними затратами при 
початковій організації виробництва [9, с. 38]. Сировинною основою кустарного лозоплетіння 
в Київській губернії служили всі види лози. Найкращою сировиною вважався білолоз (Salix 
viminalis), за ним йшла шелюга (Salix acutifolia і Salix daphoides), третій сорт – чорнолоз (Salix 
cinerea), четвертий – верба вухата (Salix aurita). Це виробництво було традиційно сконцентровано 
в трьох повітах – Таращанському, Чигиринському і Черкаському. Причому якщо в 1860–1880-х рр. 
першість у цьому промислі утримував Таращанський повіт, то ближче до 1912 р. вже лідирували 
с. Головятине Черкаського повіту та с. Бирки Чигиринського повіту. Швидкі темпи розвитку 
лозоплетіння зумовлювалися передусім наявністю тут значної кількості дешевої сировини – понад 
19 тис. дес. насаджень лози. Однією з важливих особливостей селянського лозоплетіння була 
значна його концентрація в окремих населених пунктах губернії [4, с. 117-160].

Переважна більшість кустарів Київської губернії, зайнятих у сфері товарного виробництва 
плетених виробів, стабільно зростала. Тільки з 1904 по 1914 р. вона збільшилась більш ніж удвічі. 
Кількість кошикарів становила 4% від усіх кустарів губернії.

На фоні кількісного зростання спостерігалися і якісні перетворення – перехід кустарів 
від виготовлення досить примітивних виробів до більш якісних і естетичних – з очищеного і 
пофарбованого пруту.

У 2 пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. майстри Київської губернії володіли довершеними прийомами 
лозоплетіння легкої тари для фруктів, ягід та овочів; виготовлялись дорожні скрині з металевими 
завісами та кутиками, плетені кошики для пляшок та бутилів, ширми, столи, стільці, садові меблі, 
переносні релікварії для прочан – невеликі шкатулки, в яких складалися куплені хрестики, іконки, 
ладанки та пляшечки зі святою водою. Такі кошики прочани носили на грудях.

Високий художньо-технічний рівень українського лозоплетіння, зокрема, виготовлення меблів, 
продемонструвала Перша сільськогосподарська та кустарно-промислова виставка, що відбулася в 
Києві у 1913 р., дипломами якої було відзначено «гарну техніку виробництва з лози у Київській 
губернії». Довгий час місцеві селяни-промисловці продовжували виготовляти звичний асортимент 
виробів у традиційних формах. І якщо в речах, розрахованих на міського споживача (меблі, кашпо, 
газетниці, сухарниці тощо), відчувалися прямі запозичення із закордонних зразків, то кошики, 
що виготовлялися для найближчих сіл, відзначалися місцевою оригінальністю. До асортименту 
кустарного лозоплетіння також входили прості «городні кошики», «садові» з широким «калачиком» 
доверху і підставкою та «пасхальні», обов’язково з кольоровим декором. Виплітали ще корзини 
для булок довжиною до 1,5 м, ящики на 9 або 20 пляшок («перегородки»), яйцеподібні скрині для 
білизни, садки і кошелі для риболовлі, лозяні відра, овочниці у формі мисок, дитячі колиски та ін. 
При спільності технічних прийомів і стилістичних засад у кустарному кошикарстві Київської 
губернії у 2 пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. склалися певні місцеві особливості [2, с. 5]. Наприклад, у 
Таращанському повіті виготовляли прямокутні кошики з високими стінками, плетені з розщепленої 
навпіл лози. Такий сухуватий геометризм у вирішенні об’єму компенсується виразним декоративним 
розчленуванням поверхні виробу на смуги різного тону і переплетіння [5, с. 175].

Деякі предмети із лози, що використовувалися для окраси приміщень, лакувались та 
бронзувались. Дешеві плетені меблі вважалися приналежністю міщанського інтер’єру, але вони 
зустрічались і в заможних будинках. Так, наприклад, плетений диван красувався у вітальні 
київського генерал-губернатора Дондукова-Корсакова. [7, с. 219-220]. 

У 1895 році в Полтавській губернії були відкриті перші лозоплетільні майстерні: Власівська 
Кременчуцького та Гусинцівська Переяславського повітових земств. У 1899 році відкрито низку 
кошикарських майстерень: у Городищі Лохвицького повіту, Романівці Зіньківського повіту, 
Грабинівці Полтавського повіту. Грабинівська майстерня мала філії у селах Ступки і Лохощина. 
Усі кошикарські майстерні були експонентами Всеросійської кустарної виставки 1902 року, 
представивши вироби з лози, рогозу і бамбука. У 1900 році Полтавське повітове земське 
зібрання виділило кошти на відкриття у повіті ще однієї кошикарської майстерні у с. Головач 
Микільської волості [1, с. 38].
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Найбільше земських майстерень з лозоплетіння було організовано в Черкаському повіті, 
який на поч. ХХ ст. займав перше місце в Україні за поширенням цього промислу. Навчальні 
майстерні працювали в окремих селах від 3 до 5 років. Здобувши основи ремесла, місцеві майстри 
згодом самі навчали односельчан. Так формувалася типова для Київської губернії локальна 
своєрідність і асортиментна специфікація плетільних промислів, розташованих переважно в 
сільських місцевостях, ближче до місць заготівлі сировини [10, с. 611].

Окрім відкриття майстерень, видається навчальна література з рекомендаціями по 
вирощуванню, заготівлі та обробці лози та виготовленню різноманітних виробів із неї, наприклад: 
«Корзиночное производство и культура корзиночной ивы. Практическое руководство по культуре 
корзиночной ивы и по выделке корзиночных изделий и корзиночной мебели» (К. Вебер, 1911), 
«Краткое описание корзиночного производства» (О. Горностаев, 1911). Це свідчить про велику 
зацікавленість у лозоплетінні не лише селян, а й міщан. 

Вироби лозоплетіння поч. ХХ ст. знаходяться в експозиції Музею народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини, де широко представлено їх застосування у селянському 
побуті. Це характерні речі, що використовувались у побуті та господарстві (кошики, корзини, 
рибальські верші, «кобзи», ятері та ін.), а також господарчі споруди (клуні, повітки, курники) та 
традиційні типи огорож.

Лозоплетіння продовжило своє існування і у 2 пол. ХХ ст. Після Великої Вітчизняної війни 
у селах Лівобережної Наддніпрянщини (В’юнище, Андруші, Комарівка, Рудяки, Підсінне) широко 
використовували лозу, якої було достатньо. У с. Підсінному існувала кооперативна майстерня, яка 
забезпечувала зручними лозяними верейками садово-виноградні колгоспи і радгоспи. У с. Гусенці 
майстерня спеціалізувалася на виготовленні оригінальних меблів з білої лози: столи, стільці, крісла, 
декоративні вази, тарілки, хлібниці. Такі майстерні давали можливість додаткового заробітку 
підліткам до 18 років та пенсіонерам [8].

Лозоплетіння, розпочавшись із допоміжного кустарного промислу, що забезпечував 
побутові потреби селян, у ХІХ – на поч. ХХ ст. набуло рис промислового виробництва широкого 
розповсюдженого не тільки серед сільського, а й серед міського населення. Великим попитом 
користувалися плетені з лози меблі та інші побутові речі. Відкриття земських навчальних 
майстерень та видання фахової літератури, в свою чергу, підняли кваліфікаційний рівень 
місцевих майстрів.

Отже, на поч. ХХ ст. лозоплетіння в Середній Наддніпрянщині з кустарного промислу 
переросло в окреме ремесло, яке віддзеркалювало конкретні історичні традиції, природно-
географічні особливості, характер господарської діяльності, ступінь розвитку техніко-технологічних 
досягнень та культурно-естетичні запити, і стало невід’ємною частиною духовної та матеріальної 
культури українського народу.
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ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: 
СПРОБА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Зроблено спробу з’ясувати ключові причини та характеристики сучасного українського суспільства 
як постколоніального, постгеноцидного та посттоталітарного.

Ключові слова: Україна, постколоніальний стан, соціокультурна ситуація, геноцидне минуле, 
пострадянська система.

Послуговуючись словами Ю. Шевельова, можна сказати, що маємо сьогодні в Україні, як і 
22 роки тому, і 70, «чужу державу і чужу культуру» (котрі зміцнили й укріпили всі «три українські 
лиха-гріхи»). Варто в цьому контексті навести й думку Д. Яневського: «Українська держава 
сьогодні – це бандити, викачка ресурсів, окупація. Це рейхскомісаріат «Україна», в якому замість 
Коха в Рівному сидить інший Кох у Києві… Українська держава сьогодні – це згнила УРСР, на 
яку навішали синьо-жовті прапори і тризуби. З цією державою нічого зробити неможна» [12, с. 30]. 
Доречно також згадати близьку до зазначеної тези іншого авторитетного інтелектуала, І. Лосєва, про 
те, що незалежність у 1991 році проголосила не Україна, а УРСР, і ця форма державності значною 
мірою зберігається дотепер (тобто, радянська республіка «почала поглинати» Українську суверенну 
державу, замість того, аби бути скасованою і відкинутою на «смітник історії») [2, с. 13].

Впевнений, що багато хто солідарний зі словами Т. Прохаська: «… Я не маю багато 
чого з того, що українським називається. А саме українського президента, українського уряду, 
української державності, українського телебачення, української армії, міліції і т. ін.» Пояснюючи 
своє небажання брати участь у «так званій розбудові так званої української держави», відомий 
письменник і культуролог скрушно констатує: «Заради психічного здоров’я волів би, щоб країна 
й держава, де я живу, називалася якось інакше, чесніше, точніше. Не Росія, звичайно, бо це ніяка 
не Росія, але й не Україна. Потрібна якась штучна назва, щось таке, як, скажімо, Югославія. 
Не осляча, не кінська, навіть не мулівська» [7].

У цьому розлогому вступі процитовано висловлювання не якихось знавіснілих українофобів, 
але чесних і відвертих патріотів, яким болить те, що українці живуть без перспективи у державі, 
де, фактично, знищені освіта й медицина (а без цього думати про майбутнє надзвичайно складно). 
Чому склалося саме так? – Відповідь на це запитання і є, по-суті, метою цієї статті. В сучасній 
Україні проблематикою постгеноцидного і постколоніального спадку займаються, здебільшого, 
широко ерудовані інтелектуали, котрі сповідують міждисциплінарний підхід (на межі історії, 
культурології, літературознавства, психоаналізу, політології, соціології) – подібна дослідницька 
стратегія видається нам найбільш продуктивною в руслі вищеозначеної тематики. Мова йде, 
насамперед, про роботи М. Рябчука, І. Лосєва, М. Стріхи, Б. Буткевича, Я. Грицака, А. Золотарьова, 
Ю. Макарова, Є. Головахи, В. Артюха, Р. Кабачія, Г. Грабовича, С. Грабовського, Т. Гундорової, 
О. Кісь, М. Мінакова. Втім, комплексного дослідження поки не створено, попри величезну 
актуальність і значний громадський інтерес до проблеми.
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На відміну від прибалтійських республік, а також країн Центрально-Східної Європи, котрі 
звільнившись від російсько-совєцької окупації, провели люстрацію, визнали факт цієї окупації, 
належним чином вшанували борців за волю і державність, дали можливість новим елітам 
прийти до влади, – в Україні нічого подібного досі не зроблено. На нашу думку, найбільш точно 
сучасну українську ситуацію описує Андрій Золотарьов, коли стверджує: влада опинилася в руках 
«бидлоеліти» – якщо її не замінити, вона «з’їсть кожного» (до вказаної категорії вчений зараховує 
представників як влади, так і опозиції, котрі не прагнуть системних змін, а лише змагаються 
за можливість експлуатувати населення – «біомасу») [11, с. 38]. Найстрашніше, що зробили 
В. Ющенко та Ю. Тимошенко в 2006–2009 рр., – показали, що в країні між собою завжди борються 
«негідники з мерзотниками», адекватної альтернативи немає і бути не може [11, с. 36]. За нашим 
глибоким переконанням, подібна надзвичайно низька якість т. зв. «політичної еліти» в сучасній 
Україні – прямий і безпосередній (а можливо й головний!) наслідок нашого колоніального минулого, 
результат перманентного виснаження духовних і фізичних сил, людського ресурсу нації російською 
імперією в обох її редакціях – царській та більшовицькій. Суспільство і держава, що їх створює 
така «еліта», – відверто несправедливі, маніпулятивно-віртуальні, експлуататорські щодо переважної 
більшості громадян. Фактично, маємо сьогодні неофеодальну систему, де касти чиновників і 
представників олігархічного бізнесу становлять замкнену корпорацію, котра функціонує «по той 
бік добра і зла», понад законом, всупереч йому і явно на шкоду суспільству громадян.

Коли українців прагнуть переконати, що держава розколота на «Захід» і «Схід», складається 
стійке враження: ця примітивна політтехнологія покликана, насправді, приховати справжній 
розкол – поділ на Україну дуже заможних і Україну дуже бідних. Як засвідчують соціологічні 
дані, розрив між прибутками заможних і бідних в нашій державі перевищує 40 разів (і це при 
тому, що 25 разів – вже вважається порогом революційної ситуації!) [11, с. 38]. Чому громадяни 
дозволяють так із собою поводитися? – Доволі переконливу відповідь знаходимо в редакційній 
статті «Українського тижня» під промовистою назвою «Повний демонтаж»: «Патологічний стан, у 
якому опинилася Україна, став продуктом пострадянської мутації, еволюційного перетікання однієї 
суспільно-політичної моделі в іншу, що породило гібридну і потворну форму, в якій уживаються 
між собою дві взаємопротилежні та взаємовиключні системи цінностей: радянсько-російська та 
національно-європейська» [5, с. 11].

Зазначаючи, що Україна досі перебуває у полоні «цінностей» і спадщини радянсько-
російської окупації, котрі цілковито визначають спосіб мислення, ментальні установки й поведінкові 
моделі значної частини населення, – автори статті пропонують проект «перезавантаження» України 
на принципово нових засадах дерадянізації, деколонізації та дерусифікації (реалізувати які окремо 
одне від одного абсолютно неможливо) [5, с. 10-11].

Цілковито погодимося з тим, що 70 років перебування українців у складі російсько-
совєцької імперії варто кваліфікувати як період колоніального поневолення [5, с. 11], – але постає 
дуже важке запитання: як багато нині в країні громадян, котрі ментально готові вийти зі старої 
системи координат («дрімучого совка»), цілковито прийняти десакралізацію і деміфологізацію т. зв. 
«спільного минулого», погодитися з необхідністю прирівняння комуністичної символіки до 
нацистської, отже з забороною і знищенням цієї символіки, як і пам’яток тоталітарної доби? 
Як згадує Є. Сверстюк, Олесь Гончар під час «революції на граніті» щиро і з сумом сказав: 
«Із партії я вийшов, але треба ще, щоб вона вийшла з мене» [10, с. 18]. Коли пригадати слова 
російської дослідниці Є. Барабаш про те, що Сталін засів глибоко в мізках багатьох росіян, – то 
подібне, мабуть, можна стверджувати й відносно багатьох наших співгромадян (і не лише тих, хто 
ще пам’ятає Радянський Союз).

Реальну загрозу виживанню українців як нації (а не як населення) становить та обставина, 
що виховання молодих поколінь дуже часто здійснюється педагогами «ленінської закалки» – людьми, 
для яких диким блюзнірством виглядають будь-які спроби демістифікації радянського минулого і 
які свято бережуть міф «Великої Перемоги» – найефективніший після газового шантажу інструмент 
відновлення геополітичного впливу Росії на «пострадянському просторі» (за В. В’ятровичем). 
Варто, на нашу думку, прислухатися до мудрих слів Махатми Ганді про те, що найтяжчий 
тягар, котрий лишають колонізатори, це вихована ними інтелігенція (адже комплекс національної 
меншовартості, провінційності й неповноцінності й надалі транслюватиметься через них).

Як засвідчує особистий досвід спілкування з багатьма представниками вітчизняної 
педагогічної інтелігенції, мало хто з них готовий прийняти тезу про «радянську Україну» як 
лише «фасад російсько-радянської окупації» або висновки О. Мотиля про УРСР як «типову 



261

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

периферійну колонію Радянської імперії» [7, с. 44] (не кажучи вже про думку Я. Файзуліна щодо 
суто окупаційного характеру механізмів встановляння радянської влади на українських теренах 
у 1917–1921 рр.). Подібне несприйняття змушує пригадати слова М. Рябчука, котрий пише про 
«ототожнення жертви з ґвалтівником» (упокорених українців і комуністичної верхівки) через 
прийняття його цінностей, світогляду, визнання всієї системи ґвалту «правильною», перехід на бік 
цієї системи й активну участь у подальшому поґвалтуванні [8, с. 198-199]. Табуювання глибокої 
психічної травми, виштовхування поза межі свідомості, веде до її закорінення у підсвідомому, 
спричиняє чисельні суспільні неврози в сучасній Україні (конфлікт між ментальними комплексами 
«ясиру» та «яничарів») [8 , с. 200].

Величезною проблемою досі не подоланого геноцидного, колоніального й тоталітарного 
минулого є те, що впродовж 22 років незалежності в Україні соціологічні опитування виявляють 
стабільні 20% мешканців, налаштованих категорично проти державної незалежності. Наприкінці 
минулого століття під шаленим натиском совєтизації та русифікації нація українців опинилася 
перед реальною загрозою втрати ідентичності та повної асиміляції у «плавильному котлі» т. зв. 
радянської ідентичності. І тільки несподіваний для багатьох стрімкий розпад СРСР спинив цей 
процес. Як не парадоксально це виглядає, але зараз ситуація багато в чому аналогічна 1980-м рр. 
Так, за словами соціального філософа В. Артюха, ідеї українства на масовому рівні легко 
підмінялися ідеями «малоросійства» й «ті, хто не вірить в українську державність і не прийняли 
її, можуть бути настільки сильними, і ситуація може повернутися так, що на цій країні доведеться 
поставити хрест. Не стане сили» [9, с. 35].

У ситуації, коли і влада, і опозиція розглядають державу суто як територію, яку можна 
«подоїти», і не пропонують чітко артикульованої позиції в гуманітарній сфері, – те, що не 
вдалося зробити Політбюро ЦК КПРС, може зреалізувати російська попса (котра домінує в 
нашому інформаційному просторі), Інтернет, а також консолідовані зусилля ОРТ, ФСБ, Газпрому, 
РПЦ та їхніх союзників в Україні. Досліджуючи політичні й соціокультурні впливи масової 
культури на поведінку людей, Г. Почепцов приходить до висновку, що нематеріальне форматує 
світ, створюючи позитивні контексти для певного типу матеріального [6, с. 22]. Тобто, продукція 
сучасного російського маскультур (особливо ТБ) прямо сприяє семантичному посиленню, 
семіотичному увиразненню й візуалізованому поглибленню постколоніальних психокомплексів і 
колективних фобій українців.

Ми не готові погодитися з висновками Т. Возняка про остаточну моральну деградацію, а то 
й глибоку «потворність» всього українського суспільства, проте його теза щодо деградації влади і 
«пігмейської» опозиції, їх обопільної нездатності піднятися над слабкістю «нашого покаліченого» 
суспільства, має реальне підґрунтя [1].

Пишучи про «байдужого бездумного» українця, котрий досконало навчився пристосовуватися 
до найбрутальніших режимів і «міняти обличчя»; українця, котрий не має жодних переконань, 
і поведінку якого детермінують умовні рефлекси рабства, проекції психотравм і «привиди з 
минулого», – Ю. Макаров підсумовує: «Головна опора режиму – солідарна байдужість, упевненість, 
що нічого не можна змінити, та й не варто в принципі, бо вже якось прилаштувалися, притерпілися, 
а могло бути й гірше» [3]. Головну причину подібного стану речей вчений вбачає у більшовицькій 
вівісекції, коли кращих представників нації десятиліттями безжально й цілеспрямовано винищували, 
а решту – залякували, маргіналізували й зомбували [3]. Дж. Мейс – всесвітньо відомий дослідник 
Голодомору – тотально-патологічний страх перед владою називав однією з головних рис менталітету 
української нації, незворотно покаліченої найстрашнішим геноцидом ХХ ст.

Висновки. Від здатності позбутися тяжкого ментально-психологічного спадку й глибоко 
задавлених комплексів колоніального, тоталітарного й геноцидного минулого прямо залежить 
виживання українців як нації, свідомої своїх стратегічних цілей і завдань. Не варто очікувати, що 
дискредитована й «морально застаріла» пострадянська система якимось чином «еволюціонує» чи 
«перезавантажиться», – оскільки ситуація т. зв. «постсовка», котрий є логічним продовженням 
багатьох вад совєцької системи (а то і взагалі їх гіпертрофованим перебільшенням), цілком 
влаштовує т. зв. політичну еліту нашої держави. Плебеїзація, люмпенізація, русифікація і 
маргіналізація українців через засоби мас-медіа під безальтернативним і агресивним впливом 
іноземної псевдокультурної продукції становить одну з головних загроз національній безпеці. 
Найбільш характерні риси постколоніального спадку – загальна безвідповідальність, байдужа 
бездумність, катастрофічний брак самоповаги, брутальна зневага до будь-яких проявів іншування, 
патерналізм, моральний релятивізм, ментальна амбівалентність, вульгарність, хамство, цинічне 
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пристосуванство, прагнення вижити будь-якою ціною, низька самооцінка – досьогодні визначають 
ментальне обличчя нації і її справжній, а не «парадно-показовий» моральний рівень.
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САМОБУТНІСТЬ ТАЛАНТУ НАРОДНОГО МИТЦЯ 
ВАСИЛЯ ЗАВГОРОДНЬОГО

У статті висвітлюються сторінки біографії та багатогранність таланту художника і різьбяра по 
дереву, українського поета-пісняра Василя Леонтійовича Завгороднього.

Ключові слова: Василь Завгородній, персоналістика, музей.

«Мої фарби бліді, мої пензлі малі,
Моя пісня така слабокрила,
Та малюю тебе і співаю тебе,
Не гнівись на зухвалого сина…
Рідна земле свята, Україно моя,
Ти пробач мені цюю погорду,
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Що співаю тебе і малюю твою
Незнищенну і вічную вроду…
Та малюю тебе і співаю тебе,
Бо любити й мовчати – несила». (Василь Завгородній)
Василь Завгородній – воістину феноменальна людина, диво якого не полишає кожного 

хто мав радість познайомитися з ним. Видатний співак, поет, музикант, скульптор, живописець, 
заслужений артист України (1967), лауреат мистецької премії імені Катерини Білокур (1995), член 
Національної спілки майстрів народного мистецтва.

Народився Василь Леонтійович 26 жовтня 1925 року в с. Водяне Компаніївського району 
на Кіровоградщині у великій селянській родині. Зарано став сиротою – над рідним краєм нависла 
тінь голодоморів. Проте вдачу хлопчака формували не статки й злидні, а навколишні степові 
краєвиди, героїчний епос минувшини (бо ж прадід козакував, а дід чумакував), неповторний, щедро 
розлитий довкола народний мелос (мати й бабця гарно співали), простий селянський побут і теплі 
взаємостосунки земляків-односельців. Тож відкрита чиста душа відразу налаштувалася на той 
багатовимірний камертон народних традицій, прагнула свого творчого самовиявлення [2, с. 3-6]. 

З дитинства Василько почав малювати та співати, у школі жоден концерт не обходився 
без його участі. У восьмому класі здобув перемогу на районній мистецькій олімпіаді, збирався 
на обласну, та не встиг – почалася війна. Неповнолітнім просився на фронт, але не взяли – 
відмовили за віком, та за першої ж нагоди після визволення краю він поповнив лави захисників 
Вітчизни. Пройшов фронтовими дорогами західні терени України, Румунію, Чехословаччину, 
Угорщину й Австрію. Не один раз зазирав смерті в обличчя, та щаслива доля допомогла 
вистояти. Бойові заслуги відзначено орденом Слави третього ступеня та медаллю «За Будапешт». 
На військовій службі залишався до 1950 року. Звільнившись з армії, він здійснює свою давню 
мрію – стає художником, а незабаром – артистом Кіровоградського музично-драматичного театру 
ім. М. Кропивницького [9, с. 17].

Одного разу на гастролях голосистого юнака почув сам Іван Паторжинський. Це і вирішило 
долю молодого артиста. На нього чекала велика столична консерваторія імені П.І. Чайковського. 
По її закінченню (1955 р.) – відбірковий конкурс до Оперного театру і – велика сцена. Василь 
Завгородній був наділений рідкісного тембру баритоном, винятковою сценічною зовнішністю, 
мав всі передумови стати прекрасним оперним виконавцем. Здавалося б, попереду прекрасне 
славне майбуття. Та життя знову вносить свої корективи. Доля закидає молодого співака, який 
на той час уже мав сім’ю, до Казахстану. Численні гастролі, переїзди, виступи. Цілинна земля 
гостинно прийняла молодого співака, та серце тужило за Батьківщиною – не втримали ні 
квартира, ні нагороди. 

Через чотири роки (1959 р.) сім’я Завгородніх повертається в Україну, до Житомира, де 
Василь Леонтійович співає у місцевій філармонії. І знову доля веде співака. Несподівана зустріч з 
Григорієм Верьовкою визначила його майбутнє – він став одним з кращих голосів славетного хору 
(1960–1974 рр.) [7, с. 28-30]. 

Василь Завгородній пропагував народні пісні та думи, майстерно виконував їх у кожній 
концертній програмі. Дбайливо ставився до українського слова, знав сотні народних пісень, які 
рекомендував молодим співакам. Був лицарем-захисником української мови. Делікатно бесідував 
з молодими артистами, які переїхавши до столиці, поспішали перейти на російську мову, 
утверджуючи себе городянами. Ділився з ними своїми роздумами, досвідом, враженням від зустрічей 
з українцями Франції, Канади та інших країн. Говорив як тонкий психолог – мудро, ненав’язливо. 
Пригадує Іван Заєць, колишній соліст Національного заслуженого українського народного хору 
імені Григорія Верьовки, який упродовж багатьох років працював разом з Василем Леонтійовичем: 
«Пам’ятаю його поради випускнику консерваторії Олександру Мартиненку, який після репетиції 
у колі товаришів говорив російською мовою. Василь Леонтійович, послухавши розповідь співака, 
щиро, по-дружньому порадив: «Сашко, все, про що ти говорив, можна було б передати і нашою 
мовою. Адже ти працюєш не в хорі П’ятницького, а в народному українському хорі імені Григорія 
Верьовки. Наш хор цікавий для світу саме унікальністю української пісенної культури, ми можемо 
пишатись нашими піснями, рідною мовою, яку ми вперше почули від матері» [5].

Талановитий співак, чудовий інтерпретатор народних пісень Василь Завгородній всіляко 
підтримував молодих співаків, давав слушні поради щодо виконання народних творів. Він щиро 
вітав створення цікавого самобутнього тріо під назвою «Золоті ключі» у складі Ніни Матвієнко, 
Марічки Миколайчук і Валентини Ковальської. Як член художньої ради Василь Леонтійович сприяв 
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включенню «Золотих ключів» до концертної програми хору. На сьогодні репертуар славетного 
тріо – у золотому фонді українського радіо [12, с. 40-41]. 

«Чорне з сивиною волосся, а очі – терен коло хати. А він молодий, його рухи видають 
в ньому юнака, ось тільки не сховати зморшок в куточках губ… На сцені він сповнений 
шляхетності, сили і гордої постави. Він ніби увібрав у себе цілющу силу народу і свого нелегкого 
покоління. Співає широко, над серце, з якоюсь невимовною тугою поміж нотами… Малює 
скрізь, де їздить, ходить. На природі увесь в собі, як соловей. Отож і на мольберті передається 
настрій. Добре бачить людину: небагатьох штрихів досить, аби вийшов характер… З корчів 
робить маленькі дивосвіти… Уважний, спостережливий, ліричний і добрий душею. Пише вірші, 
оповідання, новели… Про сім’ю розповідає, як про своїх кращих друзів… Одне слово, багатий 
чоловік!» [6, с. 3]. Такий яскравий етюд створила Ніна Матвієнко на початку 70-х років про Василя 
Леонтійовича Завгороднього.

Василь Завгородній з 1974 по 1976 роки – соліст Кримської філармонії. У 1976 році в зв’язку 
з хворобою вийшов на пенсію, але продовжував працювати художником у різних установах Києва. 
Ще працюючи у хорі, він все частіше брав у руки пензля і малював. «Малюю з дитинства. Пам’ятаю, 
мати не встигне піч побілити, а я вже вугликом пейзажі по ній малюю. Малював у школі, потім 
після війни в армійському клубі був оформлювачем і паралельно співав в армійській самодіяльності. 
Малював, працюючи в Казахстані, співаючи в Житомирській філармонії. На гастролі завжди з 
собою брав фарби і пензлі» [1, с. 13]. Під час гастрольних подорожей знаходив цікаві сюжети і 
втілював – увічнював пензлем усе, що хвилювало його серце. Він написав понад 150 портретів 
артистів улюбленого хору, серед яких – Григорій Верьовка, Елеонора Верьовка-Скрипчинська, 
Микола Шраменко, Віктор Мокренко, Анатолій Авдієвський, Анатолій Сафронов, Ніна Матвієнко, 
Марічка Миколайчук, Валентина Ковальська, Іван Заєць, Станіслав Павлюченко та інші. Поступово 
це бажання стало настільки великим і всеохоплюючим, що спів відступив на другий план. Василь 
Леонтійович серйозно зайнявся малюванням. З-під його пензля виходили чудові пейзажі і портрети. 
Та цього йому було замало. Пригадалися бабусині розповіді про козацькі подвиги прадіда та 
чумакування діда, які, оживши в уяві, перетворювались на чудові картини.

Однак творча натура Василя Леонтійовича прагнула ще чогось. Багато подорожуючи з 
мольбертом і фарбами мальовничими українськими просторами, він збирав незвичайні корінці, 
гілочки, уламки дерева. А вдома довго сидів з різцем у руках, «чаклуючи» над шматочком дерева, 
оживляючи його, наділяючи характером, вдихаючи в нього душу. Так виникло захоплення різьбою 
по дереву та коренепластикою. З-під умілої руки виходили неповторні скульптури: казкові персонажі 
Лесиної «Лісової пісні» і постаті Шевченкових «Гайдамаків», козаків, чумаків, бандуристів… 
Обираючи образи та сюжети різьблення, майстер використовував інтуїцію та глибинні знання 
українського фольклору. При всій самобутності він залишився митцем народним і за духом і за 
образом мислення та за світовідчуттям [11, с. 91].

Василь Завгородній був учасником мистецьких виставок починаючи з 1959 року, 
персональних виставок (1972–2009 рр.). Його мистецькі твори прикрашають експозиції багатьох 
музеїв України, зокрема з ними можна ознайомитися у Музеї українського народного декоративного 
мистецтва, Національному музеї Тараса Шевченка, Національному музеї історії України, Музеї Лесі 
Українки в Києві, музеї Олександра Довженка в Сосниці, Національній спілці майстрів народного 
мистецтва України, Кіровоградському художньому музеї, в музеях Батурина і Полтави. Частина 
робіт митця знаходиться і в зарубіжних музеях. Найбільша колекція його робіт зберігається у 
Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» [3].

Якось, переглядаючи пресу, директор Переяслав-Хмельницького історико-культурного 
заповідника М.І. Сікорський натрапив на цікавий матеріал, в якому розповідалось про народного 
майстра Василя Завгороднього. Побачивши його роботи в журналі, Михайло Іванович перейнявся 
метою отримати одну з них для заповідника. Це й стало приводом для знайомства двох непересічних 
творчих особистостей – музейника й історика Михайла Івановича Сікорського та художника і співака 
Василя Леонтійовича Завгороднього. Придбана скульптура «Козацькі розваги» прекрасно вписалась 
до експозиції Музею декоративно-прикладного мистецтва Київщини, і згодом наштовхнула 
М.І. Сікорського на ідею створення в Переяславі виставки, де б розмістились унікальні роботи 
В.Л. Завгороднього. Отримавши таку пропозицію Василь Леонтійович з великим задоволенням 
відгукнувся на неї й на початку 2003 року передав заповіднику свої роботи, присвячені героїчній 
сторінці нашої історії – запорозькому козацтву. Новостворена експозиція з творчих робіт митця 
отримала статус музею під назвою «Музей козацької слави. Роботи В.Л. Завгороднього».
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Музей був відкритий у Переяславі 28 червня 2003 році. Він розташувався в будівлі 
ХІХ ст. у мальовничому куточку старого Переяслава поряд з будинком А.Й. Козачковського, в 
якому у свій час гостював Т.Г. Шевченко. Василь Леонтійович в одному з інтерв’ю відгукнувся 
на це так: «Це справжнє щастя для будь якого художника. Мої роботи розміщені поряд з Музеєм 
Тараса Шевченка, на землі, де великий Кобзар писав свій «Заповіт» [4, с. 386]. Оригінальність 
задуму, втіленого в новій музейній експозиції, полягала в комплексному підході, в результаті 
якого представлена творчість талановитого митця, яка зображує козацьку сторінку історії народу, 
любов до України і її духовних пророків і героїв у поєднанні з висвітленням мистецькими 
засобами історії, життя та побуту українського козацтва. Портрети гетьманів та полковників, 
образи козаків, жанрові сцени військового побуту, втілені в полотно та дерев’яну скульптуру 
відзначаються у художника самобутністю, не втрачаючи при цьому давніх традицій народного 
мистецтва [10, с. 26-29].

У трьох залах виставлено більше двохсот робіт художника, створених в різні періоди 
творчості. В них проглядає справжній дух народу, глибинний зміст українства. Головне у 
Завгороднього В.Л. – дія, рух, порив. Автор прагнув зобразити героїв у стані внутрішньої напруги 
думок, духовних і фізичних сил, або в критичну мить найвищого прояву їх почуттів, емоцій у 
визначальний героїчний та трагічний момент людського життя. Цим завданням підпорядкований 
принцип побудови сюжетних сцен та епізодів.

На думку багатьох дослідників, майстер Василь Завгородній найбільш виразний у дереві. 
Але й художні роботи митця привертають увагу своєю монументальністю, особливою, лише йому 
притаманною колористикою та внутрішньою силою.

Василь Леонтійович любив свою родину. Разом з дружиною Оксаною Сергіївною виховали 
доньок Ірину та Олену, які потішили батьків онуками, був щасливим дідусем та прадідусем. 
Зі спогадів дружини Оксани Васильєвої: «Як людина, як чоловік був уважним до мене, турботливо 
опікувався мною, коли я хворіла. У нас одразу сформувалося спільне коло інтересів, виявились 
спільні друзі. Василь завжди підтримував мене у моїх професійних зацікавленнях. Щиро радів моїм 
успіхам, в нас не було суперництва, наші конфлікти не набували форми скандалів, крикливоголосих 
сварок. Жили ми цікаво, знаходили час для театру, виставок, слухали концерти, багато читали, 
спілкувались з друзями» [8].

Відомий вислів: «Талановита людина – талановита в усьому» – можна цілком віднести до 
Василя Леонтійовича Завгороднього, адже крім таланту художника й співака Господь наділив його 
поетичними та композиторськими здібностями. З останніх рядків Василя Завгороднього:

І ще одне сонце,
І ще один ранок,
І ще одна днина,
І ще одна мить.
Я вийшов на ганок,
На небо поглянув –
О світла година,
Як хочеться жить!
На жаль, світ втратив великого митця. Він мав велику жагу до життя, але тяжка хвороба 

виявилась сильнішою. 5 квітня 2009 року на 84-му році життя Василя Завгороднього не стало. 
Але справа його, як і він сам, житиме в наших думках, помислах, у творчих доробках, які митець 
залишив на згадку про себе нам і майбутнім поколінням.
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«КОБЗАР» Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ЛІНОГРАВЮРАХ ВАСИЛЯ ЛОПАТИ
(на матеріалах фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»)

У статті розглядається фондова колекція ліногравюр до «Кобзаря» Т.Г. Шевченка відомого 
українського гравера Василя Лопати.

Ключові слова: Василь Лопата, «Кобзар», Т.Г. Шевченко, графіка, ліногравюра, мистецтво.

У фондах НІЕЗ «Переяслав» широко представлені графічні роботи ХХ століття: гравюри, 
ксилографії (гравюра на дереві), ліногравюри (випукла гравюра на лінолеумі), автолітографії 
(виконання художнього твору на камені або офсетному цинку). З надходжень останнього періоду 
цікавою є колекція ліногравюр до «Кобзаря» Т. Шевченка талановитого художника, графіка, 
відомого ілюстратора української класичної літератури, письменника, що написав кілька цікавих 
книжок, автора макетів української гривні Василя Івановича Лопати. Восени 2007 року він 
подарував заповіднику частину свого творчого надбання.

Народився Василь Лопата 28 квітня 1941 року в селі Нова Басань Бобровицького району на 
Чернігівщині в селянській родині. 

Батько, Іван Миколайович Лопата, працював директором будинку культури. Талановитий 
самородок, він не мав спеціальної освіти, але акторський, вокальний, художницький хист, 
ентузіазм і любов до своєї справи дозволяли ставити спектаклі, грати в них головні ролі, співати, 
писати декорації. На початку Великої Вітчизняної війни був мобілізований на фронт і загинув у 
Сталінграді у 1942 році у віці 33 років. Його незнайомий образ завжди супроводжував малого 
Василя. В. Лопата у своїй книзі «Десь на дні мого серця» писав: «Батько… Його відсутність 
вплинула на формування мого характеру, особистості чи не більше, ніж реальні обставини».

Мати, Ганна Антонівна Лопата (Кучерина) – селянка, колгоспниця, винесла на своїх плечах 
непомірний тягар вдівства, виснажливої праці. Сама ростила двох синів. Якийсь глибинний зв’язок 
існував між суворою, скупою на ласку матір’ю і Василем. За її життя він сором’язливо ховав свою 
любов до неї і зізнався лише на папері: «Мамо, мамо! Я нічим не віддячив вам за ваш подвиг 
жити... Ваша покалічена доля мучить мене як докір за всі радощі, що дісталися мені...».
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Василь Лопата зробив десятки портретів матері, які зібрав у персональній виставці в Києві 
«Мамине святе ім’я» (2009).

Надзвичайний вплив на формування особистості В. Лопати мала бабуся, батькова мати, 
Наталя Остапівна Лопата. Без будь-яких наставлень, тенденційних засобів виховання, вона 
власним прикладом навчала доброти, моральності, самовідданості. «Я думаю, вона була ідеальним 
взірцем християнки, коли любов до ближнього не вихована або продиктована страхом перед 
Божим покаранням, а природно, невід’ємно притаманна їй, як обличчя, колір очей тощо» – 
розповідає Василь Іванович.

Інтерес і потяг до мистецтва виявився у В. Лопати ще в ранньому дитинстві. 
Вдалий, на його погляд, малюнок, зроблений на печі, чомусь не викликав захвату матері – і 
хлопця було покарано. Але ніщо не могло зупинити потребу в творчості, мати зрозуміла це 
і більше не перешкоджала.

З 1948 В. Лопата відмінно навчався в Ново-Басанській середній школі. У 1955, всупереч 
своєму бажанню, але по волі дядька, брата матері, був зарахований не в художню школу, а в 
Майнівський зоотехнічний технікум, який закінчив з «червоним» дипломом у 1959 році, здобувши 
непотрібну йому спеціальність молодшого зоотехніка. Кожну хвилину, вільну від нудного, 
чужого йому навчання, Василь малював, готувався і успішно склав екзамени до Київського 
училища декоративного і прикладного мистецтва, які співпали у часі з випускними екзаменами у 
Майнівському зоотехнікумі. Скромний, сором’язливий хлопець раптом виявив неабияку сміливість 
і наполегливість у досягненні своєї мети.

Навчання в художньому училищі тривало недовго: у 1961 Василь Лопата був мобілізований 
у лави радянської армії, де служив у піхотних військах і завершив службу у званні єфрейтора. 
І знов складну армійську службу поєднував з малюванням. Товариші охоче позували йому, і солдат 
наважився поступати, минаючи художнє училище, одразу до Київського державного художнього 
інституту (зараз Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), куди і був 
зарахований у 1964 році.

Навчання давалося важко, адже, на відміну від своїх однокурсників, В. Лопата не мав 
системної попередньої освіти. Але фанатична працездатність і майже релігійна відданість мистецтву 
допомагали долати труднощі.

Дитяча мрія почала наближатися, коли студента Василя Лопату було прийнято у книжкову 
майстерню професора В. І. Касіяна.

Шість років занять завершилися високо оціненою дипломною роботою – блискучим циклом 
з десяти дереворитів на тему українських народних дум, зарахуванням до творчих майстерень 
Академії мистецтв СРСР під керівництвом Народного художника М. Г. Дерегуса і першою 
груповою виставкою (Ю. Бондаренко, В. Лопата, О. Ніколаєць) у Товаристві дружби і культурних 
зв’язків із зарубіжними країнами (1970).

Почалася самостійна творча робота: республіканські, всесоюзні виставки, ілюстрування 
книжок. Молодому художнику кожного разу треба було доводити свою професійну 
спроможність і, поступово, він завойовує право на більш складні та відповідальні замовлення. 
Тож незабаром у видавництві «Веселка» за власною ініціативою, не розраховуючи на гонорар, 
замість двох виконує шістнадцять ксилографій до роману В. Шевчука «Побратими» (1971 р.). 
За цю роботу митець отримує кілька вагомих відзнак, цього ж року Василь Лопата стає членом 
Спілки художниківУкраїни.

Творчий доробок художника нараховує понад 700 робіт. Вони високо оцінені багатьма 
відомими митцями. Усі вони глибоконаціональні, виразно поетичні. На його рахунку 
30 персональних виставок.

Сьогодні він мешкає у далекому Сан-Франциско, але щороку буває в Україні і є вічним 
українцем за всіма параметрами життя. А поїхав туди художник за сімейними обставинами та ще 
й за станом здоров’я. І слава Богу, що теплий приокеанський клімат дає йому сили і наснагу для 
праці. Цьогоріч йому виповнилось сімдесят два роки.

А про те, що Василь Лопата живе Україною і з Україною, свідчать такі промовисті 
факти. Перебуваючи за кордоном уже 19 років, він здобув звання народного художника України 
(2001 р.), лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1993 р.) та лауреата літературної премії 
ім. Олеся Гончара (2007 р.).

У його роботах відчувається дивовижна послідовність творення світлоносного середовища, 
неповторний ліризм з розлогою гамою вібруючої душі майстра. Василя Лопату знають у 
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мистецькому світі за Шевченківською тематикою, унікальними малярськими роботами. Він відомий 
як ілюстратор до творів історичної та класичної української літератури, письменник, автор кількох 
цікавих книг, як батько української гривні [1, c. 17].

Василь Лопата працює в різних жанрах і техніках. Особливо високої майстерності він 
досягнув у гравюрі, як чорно-білій, так і багатокольоровій. В. Лопата – блискучий гравер, який не 
знає перешкод у практичному виконанні задуму. Він робить гравюри в сім, вісім, дев’ять дощок, 
що є безпрецедентним прикладом в українській графіці. У роботах Василя Лопати виявлено його 
високу графічну культуру. Йому властиве романтичне, лірико-епічне світосприйняття [2, c. 24]. 

Тематика графічних циклів В. Лопати, принципи його образного мислення, високий ступінь 
узагальнення свідчать про народні джерела творчості митця. 

Образний світ творів Василя Лопати – метафоричний, виразно-поетичний. Його творчість 
присвячена трактуванню та глибинному осмисленню історії українського народу від найдавніших 
часів. Історичні факти, постаті давнини та сучасності, природу, літературу, народну і релігійну 
творчість він трактує у своєрідному та неповторному лірико-поетичному ореолі. 

У 1982 році Василь Лопата створює серію з 11 графічних робіт присвячених «Слову о 
полку Ігоревім» в техніці ліногравюри [8, c. 37].

Ліногравюра – це порівняно новий напрям в мистецтві, вона отримала визнання як 
мистецтвознавців і художників, так і людей, далеких від мистецтва по всьому світу. Не одне 
покоління художників-граверів присвятили себе даному виду мистецтва. Створення ліногравюри – 
це по істині цікаве заняття.

Ліногравюра – вид гравюри, створений вирізуванням малюнка на лінолеумі. Лінолеум – 
благодатний матеріал для будь-яких творчих задумів: від екслібриса і книжкової заставки до 
великої станкової гравюри як чорною, так і кольоровою. Гравюра на лінолеумі сприяє розвитку 
пластичного бачення [7, c. 63].

Техніці ліногравюри, яку обрав автор, притаманні енергійні контрасти чорного та білого, 
а об’ємні фігури на чорному фоні посилюють драматичні події, що відбувались [3, c. 112]. 
У 1985 році В. Лопата поповнює серію трьома роботами, одночасно перетворюючи техніку в 
кольорову ліногравюру [5, c. 12]. За цю серію художник був нагороджений почесним дипломом 
Академії Мистецтв (1986 р.).

Твори майстра зберігаються у Національному художньому музеї в Києві, художніх музеях 
Чернігова, Полтави, Дніпропетровська, Сум, а також в Українському музеї в Нью-Йорку, в 
бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні, музеї при Українському католицькому університеті в Римі, 
музеях Російської Федерації (Третьяковській галереї в Москві, Будинку-музеї О. Пушкіна в Санкт-
Петербурзі, в галереях Єкатеринбурга, Магнітогорська), у приватних збірках Італії, Великобританії, 
Канади, Швейцарії. Українського художника знають і шанують у цілому світі. Є його роботи і в 
колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Ще з дитинства Василь Лопата захоплювався «Кобзарем» Шевченка, але уявити собі не 
міг, що сам буде ілюструвати книжки. П’ять років (1987–1992) присвятив художник ілюструванню 
великої книги українського народу «Кобзаря» Т. Шевченка у техніці ліногравюри [6, c. 79]. За 
цю роботу В. Лопата був удостоєний звання лауреата Національної премії імені Т. Шевченка. 
«… Він (Лопата) – глибокий психолог і знавець народної душі, народного характеру, бо сам – 
частина цього народу. Його любов до України до національного – не поза, не ідея, не умоглядний 
висновок, а пристрасть, поклик душі, натхнення…» – це слова народного художника СРСР, лауреата 
премії ім. Тараса Шевченка М. Г. Дерегуса.

Шлях Василя Лопати до осмислення й «перекладу» на мову гравюри «Кобзаря» 
закономірний і водночас досить складний. 

Закономірність – в органічній близькості йому з дитинства подій і героїв, оспіваних 
Шевченком. Через багато років Василю Лопаті не довелось «відкривати» Тараса Шевченка. 
«Гайдамаки» він прочитав іще в ранньому дитинстві, яке минуло серед чарівної природи 
Чернігівщини. Там він уперше відчув силу і мудрість слова Тараса Шевченка. Звідси витоки 
натхнення художника, різцем якого створені оригінальні гравюри – ілюстрації до безсмертних 
творів класика української літератури. 

Як і будь-який геніальний твір, «Кобзар» щоразу висвічує новими гранями. Знайти свій 
ключ до розгадки таїни – завдання не з легких. 

У зібранні НІЕЗ «Переяслав» колекція ліногравюр Василя Лопати до «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченка представлена 28 предметами основного фонду [4, c. 68]: 
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1) М-3327/1 – ліногравюра до твору «Відьма». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

2) М-3327/2, М-3327/4 – ліногравюри до твору «Слєпая». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

3) М-3327/3 – ліногравюра до твору «Титарівна». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1). 

4) М-3327/5 – ліногравюра до твору «Марина». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

5) М-3327/6 – ліногравюра до твору «Марія». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

6) М-3327/7 – ліногравюра до твору «Гайдамаки». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1).

7) М-3327/8 – ліногравюра до твору «Гайдамаки». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

8) М-3327/9, М-3327/10 – ліногравюри до твору «Катерина». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

9) М-3327/11 – ліногравюра до твору «Іван Підкова». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

10) М-3327/12 – ліногравюра до твору «Русалка». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1).

11) М-3327/13 – ліногравюра до твору «Садок вишневий коло хати». Київ. 90-ті роки 
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1).

12) М-3327/14 – ліногравюра до твору «У неділеньку та ранесенько». Київ. 90-ті роки 
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

13) М-3327/15 – ліногравюра до твору «І досі сниться…». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

14) М-3327/16 – ліногравюра до твору «Мар›яна-черниця». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

15) М-3327/17 – ліногравюра до твору «Причинна». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

16) М-3327/18 – ліногравюра до твору «Єретик». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

17) М-3327/19, М-3327/22 – ліногравюри до твору «Сон». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

18)  М-3327/20, М-3327/24 – ліногравюри до твору «Заповіт». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

19)  М-3327/21– ліногравюра до твору «А. О. Козачковському». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.

20)  М-3327/23 – ліногравюра до твору «Причинна». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

21)  М-3327/25 – ліногравюра до твору «Хустина». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

22)  М-3327/26 – ліногравюра «Юність поета». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

23)  М-3327/27 – ліногравюра до твору «У нашім раї на землі…». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

24) М-3327/28 – ліногравюра до твору «Кавказ». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

Роботи В. Лопати свідчать про неперервність творчого осмислення Шевченкової поезії, 
пребагатої на твори козацької тематики. Тим паче це складно, коли своє вагоме слово сказали 
імениті попередники: Опанас Сластьон, Іван Їжакевич, Василь Седляр, Василь Касіян і, нарешті, 
Олександр Данченко, офорти до «Кобзаря» якого, виконані у 80-ті роки, підтвердили майстерність 
одного з найталановитіших художників історичної тематики.

Хоча ще студентом Василь Лопата намагався робити замальовки на шевченківські мотиви, 
біля «Кобзаря» він заходився вже сформованим художником зі своєю творчою індивідуальністю, що 
увійшов у радянську книжкову графіку як майстер широкого діапазону, інтересів та пристрастей. 
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Його завжди хвилювали події значні, характери неординарні, особистості сильні, котрі лишили в 
історії народу, в літературі визначний слід. 

«Роботи Василя Лопати, – писав академік Г. Якутович, – крім глибини змісту, 
яскравості почуття, мають ще й витончену красу, виконані з блискучою віртуозністю. 
В них хочеться вдивлятися, милуватися красою ліній… Вони завжди дають високу 
естетичну насолоду глядачам».
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«Кobzar» of Taras Shevchenko in linoengraving of Vasyl Lopata (on materials of fond collection of 

NHER «Pereyaslav»)
In the article fond collection of linoengraving to «Kobzar» of Taras Shevchenko by known Ukrainian 

engraver Vasyl Lopata is examined.
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Катерина Прокопенко, Ганна Наконечна
(Переяслав-Хмельницький)

РОБОТИ СТЕПАНА КУЦОГО В КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Скульптура подібна до вимовленого слова. 
І треба, щоб це слово було енергійним.

(Етьєн Моріс Фальконе)

У статті розповідається про переяславського скульптора Степана Куцого та його роботи з 
колекції НІЕЗ «Переяслав».

Ключові слова: Переяслав, Степан Куций, скульптура, фонди. 

Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який 
передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних 
категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування 
мистецтва пов’язані з його багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її 
емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє 
художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних 
формах культурного життя суспільства.

За останні роки значно пожвавився інтерес людей до естетичного осмислення явищ, як 
класичної художньої спадщини, так і сучасного мистецтва, до виховання смаку і правильного 
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розуміння прекрасного. Особливо посилився цей інтерес у зв’язку з жвавими дискусіями навколо 
проблем сучасного мистецтва, його особливостей, його досягнень і окремих недоліків. Досягнення 
образотворчого мистецтва вельми помітні в різних видах мистецтва, помітні вони і в скульптурі.

Скульптура – це мистецтво, яке говорить мовою пластичних мас. На відміну від живопису, 
твори скульптури об’ємні. Скульптуру можна споглядати, можна обійти навкруги, подивитись на 
неї з різних точок зору. При цьому змінюється її ракурс, силует, освітлення. Основним предметом 
зображення в скульптурі є людина, але митець не копіює натуру – він створює нову форму, втілює 
творчу ідею. Один із геніальних скульпторів та архітекторів Італії ХVІІ ст. Лоренцо Берніні 
говорив: «Мабуть і сам Бог – скульптор, він створив людину не за допомогою чар, а шматок за 
шматком, як різьбяр». Скульптура проста, зрозуміла та переконлива, в усі часи вона втілює ідеальні 
уявлення про красу людської постаті та особливості моральних якостей епохи, вона має особливу 
художню виразність: вона об’ємна, її можна торкнутись, відчути жорсткуватість чи гладкість 
поверхні, округлість форм [5, c. 27].

Із початком ХХ ст., коли взагалі пожвавився мистецький рух на Україні, коли, з одного боку, 
в майстрів мистецтва момент національної належності зі стадії пасивного намагання розвинувся до 
активної свідомості, а з іншого – українські майстри почали шукати зв’язків із мистецтвом Заходу 
та з національними українськими традиціями, – всі ці моменти благодійно вплинули на розвиток 
української скульптури. Уже в другій половині ХХ ст. з’явилися молоді майстри, котрі виявили в 
своїй творчості чимало сили, енергії, поривів та класичного світовідчуття. Творчість одного такого 
талановитого митця з Переяслава-Хмельницького Степана Куцого ми розглянемо. 

Куций Степан Юхимович народився 14 жовтня 1952 року в селі Зведенька (Попелівка) 
Шаргородського району Вінницької області. Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва 
у 1977 році і Львівський інститут прикладного мистецтва у 1982 році, де навчався у Емануїла 
Миська і Дмитра Крвавича [3, c. 381]. 

Творчий шлях переяславського скульптора припадає на вісімдесяті. Після закінчення 
Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, Степан Куций приїздить до Переяслава-
Хмельницького. Тут він започатковує студію образотворчого мистецтва. А на базі цієї студії у 
1990 році відкривається перша і єдина в області дитяча художня школа, засновником і директором 
якої є Степан Юхимович [1, c. 9].

У 2007 році Степану Куцому присвоєно звання «Заслужений художник України». 
6 вересня 2012 році рішенням сесії Переяслав-Хмельницької міської ради Степану Куцому 

присвоїли звання «Почесний громадянин міста» [4].
Степан Юхимович працює в галузі монументальної, станкової та декоративної скульптури. 

Член Національної спілки художників України з 1989 року. Він є учасником багатьох Всеукраїнських 
художніх виставок. Яскравим явищем у його творчості є участь у пленері-симпозіумі скульпторів у 
місті Пайде (Естонія) та у творчій групі скульпторів у місті Дзинтарі (Латвія).

Мистецтво скульптури в результаті свого довгого розвитку почало поділятись на 
форми, види, типи тощо. Скульптура за своєю формою ділиться на два основних види: круглу 
скульптуру і рельєф. 

У круглій скульптурі зазвичай опрацьовано всі її боки, і тому глядачеві хочеться обійти 
її кругом і оглянути з усіх точок кола, щоб повніше сприйняти зміст образу. Кругла скульптура 
завжди пов’язана з певним просторовим середовищем, висвітлена природним або штучним світлом. 
Світло і тінь служать засобом виявлення художньо-пластичної суті скульптури. Кругла скульптура 
призначена для огляду з різних боків, вона «живе» у вільному просторі. Є кілька різновидів круглої 
скульптури: статуя, група, статуетка, торс, бюст. 

Рельєф – рід скульптурного мистецтва, що розташовує обʼємне зображення на лінії, 
перпендикулярній до площини. У свою чергу, рельєф поділяється на барельєф та горельєф. 
Рельєфні зображення використовуються при художньому оформленні стін будівель і постаментів 
пам’ятників. Рельєфу також властива тривимірність, проте один із його вимірів – глибина – 
передається частково. 

За своїм змістом та функціями скульптура поділяється на 
• монументальну – пам’ятники, статуї, рельєфи, що безпосередньо пов’язані з архітектурою 

і пейзажним середовищем, вирізняється значущістю ідей, високим рівнем узагальнення, великими 
розмірами. Це пам’ятники героям, культові зображення, меморіальні скульптури; 

• станкову, яка виготовлена на спеціальному верстаті з поворотним кругом, має камерний 
характер і представлена жанром портрета, не залежить від середовища, має розміри близькі до 
натури чи менші і конкретний поглиблений зміст;
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• декоративну, що виконує функцію художнього оформлення будівель, парків, вулиць, 
майданів міст. 

Ще одним видом скульптури є дрібна пластика – невеликі фігурки: статуетки або 
композиції жанрово-побутового змісту. Такі вироби часто виконують роль сувенірів і дуже 
подібні до іграшок.

Важливим і складним питанням є вибір матеріалу для скульптури, зв’язок матеріалу зі 
змістом та формою, допустимість переводу одного і того ж твору в різні матеріали. Створюючи 
скульптурний твір, майстер мислить його в певному матеріалі. По великому рахунку, скульптуру 
можна робити з чого завгодно. Сучасна міська та паркова скульптура найчастіше висічена з граніту 
або ж відлита з металу – в основному бронзи або інших стійких до корозії сплавів. Майже вся 
скульптура нового часу робиться однотонною, рівно пофарбованою, або має природний колір 
матеріалу, з якого вона виконана [6, c. 12].

Коли говорити про скульптора Степана Куцого, то перед нами одразу постає 
створена ним галерея портретних образів, монументальних композицій, станкових творів, 
пластики малих форм.

Степан Куций зробив серію класичних погрудних портретів-бюстів, в яких він 
відтворює не лише зовнішню схожість, а й багатий внутрішній світ портретованих, атмосферу 
їхнього духовного життя.

Переяславщина – край, де в різний час діяли творці слави українського народу, 
тут працювало багато діячів культури та мистецтв, духовенства, подвижників краєзнавчої 
справи, сучасних представників освіти та наук. У портретному жанрі митець справжній віртуоз. 
Народженню нового портрету передує велика підготовча робота скульптора. Степан Юхимович 
ознайомлюється не лише з малюнками, світлинами свого героя, а й ретельно опрацьовує 
літературні джерела, в яких оцінюється діяльність історичних постатей, читає авторські твори, 
порівнює враження сучасників. 

Окремі твори Куцого були придбані Міністерством культури України і передані 
до різних музеїв України, в тому числі і до Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав».

У колекції НІЕЗ «Переяслав» знаходиться сім скульптур Степана Юхимовича.
Першою скульптурою, що з’явилася у Заповіднику і прикрасила експозицію Музею 

хліба була «Сівач» (С-95), зроблена майстром у 1985 році. Виготовлена вона з оргскла в техніці 
лиття. Сівач зображений на повний зріст, крокуючим, в народному одязі. Однією рукою він 
тримає мішок із зерном, другою – розсіває його. Крок неширокий, стриманий, але в цілому 
скульптура динамічна. Пластика тіла напружена, побудована на контрастних зіставленнях 
сильно випуклих форм з глибокими западинами. В обличчі добре переданий больовий 
зосереджений вираз [2, c. 13]. Поява такої скульптури була закономірним наслідком перших 
кроків у мистецтві. Архаїка форми, її первинні особливості асоціюються не тільки з прадавніми 
пластичними артефактами, але й народною скульптурою малих форм. А поміж усього «Сівач» 
нагадує ще й витвори славнозвісного Григорія Крука, творчість якого Степан Куций спізнав уже 
після створення своєї скульптури. 

У Переяславі Степана Куцого знають, передусім, як автора монументальних творів. 
Одним з таких творів став монумент «Козак Мамай» (C-103), що став окрасою подвір’я 
Музею Заповіту Т. Г. Шевченка. Монументальне зображення виготовлене з міді і має розміри 
180х100х93 см [2, c. 15]. Автор зумів відобразити в образі Мамая замкнутість, урівноваженість 
і ритмічність з плавністю форм. У фігурі козака є щось велично-тріумфальне, і в той же час 
спокійне і статичне. 

Образ козака в скульптурі – це викарбувана століттями дума народу. Мамай зображений з 
кобзою в руках, що є символом душі народної. Цей образ близький і самому автору. Музика (на 
якій розуміється Степан Куций – сам грає на бандурі старосвітського типу) і справді вчувається в 
монументальному зображенні.

Тема козацтва приваблює Степана Юхимовича. Саме тому він створює ще одну скульптуру 
«Козака Мамая» (С-113) малих форм. Ця статуетка знаходиться в експозиції Музею кобзарства. 
Композиція традиційна для даного сюжету: козак Мамай, сидячи, склавши ноги навхрест, грає на 
бандурі. На ньому сорочка, широкі шаровари та чоботи, стрижений під «оселедець», в правому 
вусі сережка. Обличчя козака моложаве, риси загострені, прямий ніс, широкий розліт брів. Голова 
дещо нахилена вліво. Статуетка виготовлена з оргскла і має розміри 43х28 см [2, c. 17]. 
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Список портретного жанру розпочинає погруддя Єпископа Переяславського і 
Бориспільського, засновника Переяславського колегіуму Арсенія Берло (С-185). Скульптурний 
портрет Арсенія Берло експонується в Меморіальному музеї Г. С. Сковороди. Це погрудне 
зображення чоловіка з бородою, в клубуці (головний убір священика). У правій руці, 
що лежить на грудях – напіврозгорнутий сувій. Бюст виконаний з гіпсу і має розміри 
50х63х80 см [2, c. 31]. 

Бюст Михайла Максимовича (С-249), вченого-енциклопедиста, історика, філолога, 
етнографа, ботаніка, поета, першого ректор Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, Степан 
Куций створив у 2006 році з бронзи у техніці лиття. Це погрудне зображення чоловіка у верхньому 
одязі з відкладним коміром, в окулярах, позначених тонкими лініями. Волосся коротко підстрижене, 
зачесане вправо. Обличчя видовжене, худорляве, ніс тонкий, є невеликі вуса [2, c. 46].

Образ Наталії Лівицької-Холодної привернув увагу Степана Куцого своєю пристрасністю, 
самодостатністю, незалежною від будь-яких реалій. Скульптурний портрет він виконав, вклавши в 
нього вир внутрішніх почуттів поетеси, яка тонко відчувала красу і силу українського слова.

Погруддя Наталії Лівицької-Холодної (С-290), української поетеси, одягненої в капелюх, 
прикрашений стрічкою з трояндою, на шиї – зав’язана декоративним вузлом хустка, виготовлене з 
бронзи у техніці лиття і має розміри 62х35х27 см [2, c. 55].

Найціннішим погрудним зображенням є бюст Михайла Івановича Сікорського, Героя 
України (С-311), який Степан Куций створив у 2007 році з бронзи у техніці лиття. Погруддя має 
розміри 68х47 см. М. І. Сікорський зображений у піджаку та сорочці, волосся зачесане назад 
[2, c. 60]. Таким його знав скульптор, адже вони були приятелями. Степан Юхимович частенько 
навідував Михайла Івановича і міг годинами з ним розмовляти. І коли в майстра виникла ідея 
увіковічнити цю визначну людину в скульптурі, він нею неодмінно скористався…

Створення скульптури – це активний трудовий процес. Творчість скульптора – важка 
фізична робота, боротьба з матеріалом. Людина підкорює матеріал, створює з нього повний 
життя художній образ. 

Особливістю скульптури, своєрідністю її змісту є те, що вона зображує переважно людину. 
Саме в її образі майстер може розкрити життя суспільства, характери людей, їх настрої і дії. 
Важливим також є те, що через скульптуру в найбільш узагальнених, алегоричних, монументальних 
образах можуть бути виражені героїчні ідеали свого часу.

Вплив скульптури на духовний світ людини різнобічний. Вона організовує простір, 
прикрашає середовище, в якому живуть люди, стає ідейно-емоційним центром, увічнює істинно 
людське, робить те, що для нас є дорогим і святим, наочно-зримим і близьким. 

Непросто реалізувати митцю свої твори в наш час. Бути нині скульптором, більше того – 
«працювати для людей», – на те треба мати в собі і душу тонку, і патріотичні почуття, і знаходити 
для них застосування, як це чинить Степан Куций.
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НУМІЗМАТИЧНІ ЗНАХІДКИ ІЗ СЕЛА ВЕЛИКА БУРІМКА ЧОРНОБАЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглянуто унікальні для території Нижнього Посулля нумізматичні знахідки та 
проаналізовано низку питань, що постали у зв’язку з цим.

Ключові слова: Переяславське князівство, Нижнє Посулля, Візантія, городище, селище, урочище, 
нумізматика, срібник, анонімний фоліс, випадкова знахідка.

Однією з найбільш цікавих та інформативних категорій археологічних пам’яток є 
нумізматичні пам’ятки.

Метою даної статті є уведення до наукового обігу нових рідкісних нумізматичних знахідок 
з села Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області. 

На території даного населеного пункту розташований комплекс археологічних пам’яток, до 
якого входять два давньоруські городища та пізньосередньовічна фортеця ХVII ст. (Рис. 1, 4-5).

Давньоруські городища входять до Посульської оборонної лінії, яка межувала зі Степом 
кочовиків. Високий правий берег, заболоченість заплави р. Сула та її притоків робили цю місцевість 
дуже зручною для будівництва земляних оборонних споруд – городищ. Від гирла р. Сули і на 
північ до міста Лубни відомо 14 давньоруських городищ [13, с. 94-127].

Інтерес до вивчення вказаної території пояснюється тим, що Середня Наддніпрянщина 
є одним із найбагатших регіонів України за ступенем збереженості археологічних пам’яток. 
Більшість із них є законсервованими об’єктами, оскільки на їх площі після припинення активної 
життєдіяльності, у більшості випадків, не відзначається пізніша забудова.

Городища відомі за планами та описами В.Г. Ляскоронського, Л.В. Падалки, обстежувались 
Ф.Б. Копиловим, Л.Г. Брудзем, М.П. Кучерою, Ю.Ю. Моргуновим, зазначені у списках каталогів 
І.І. Ляпушкіна, П.О. Раппопорта, О.В. Сухобокова, А.В. Кузи.

На Лівобережжі Середньої Наддніпрянщини, куди входить і Нижнє Посулля, в 
давньоруський час побутували чотири основні групи монет: східні (переважно арабські), 
візантійські, західноєвропейські і власне давньоруські [15, с. 25-31].

Найбільшу групу знахідок складають куфічні дирхеми – срібні монети, що карбувались з 
695 р. в Арабському халіфаті.

Візантійські монети за своєю чисельністю складають другу групу (після дирхемів) знахідок 
на території Переяславського князівства. Їх поява відображає торгово-економічні, культурні та 
політичні контакти Русі з Візантією.

Характерна закономірність топографії візантійських монет – переважно одиночні випадкові 
знахідки. На території Переяславського князівства їх відомо в кількості 20. На зв’язки міст цього 
князівства з Візантійською Таврикою вказують знахідки на Дніпровському Лівобережжі херсоно-
візантійських монет ІІ половини ІХ ст. Ці знахідки дають уявлення про достатньо тісні та міцні 
зв’язки між сусідніми державами [8, с. 180-181].

Слід відзначити, що починаючи з кінця Х ст. на території Переяславщини з’являються мідні 
та бронзові візантійські монети.

Ще одну важливу групу монет, яка була в обігу на території переяславського Лівобережжя 
у кінці Х – на початку ХІ ст., складають давньоруські срібники та златники. Вони представлені 
поодинокими знахідками: м. Бориспіль (1815 р.), м. Переяслав-Хмельницький (2010 р.), с. Дениси 
(1912 р.), с. Ліпляве (1914 р.), с. Жовтневе (2011 р.) [8, с. 181].

Із восьми відомих монетних різновидів давньоруських монет Х–ХІ ст. на території 
Переяславського князівства знайдено п’ять різновидів (монети чотирьох типів Володимира 
Святославовича та монета з іменем «Петор») [8, с. 181].

У вересні 1958 р. поблизу села Велика Бурімка, Чорнобаївського району, Черкаської 
області вчитель історії місцевої школи Л.Г. Брудзь разом із школярами на основі відкритого листа 
ІА АН УРСР проводив розкопки на давньоруському поселенні ХІ–ХІІ ст. Ця територія серед 
жителів села Велика Бурімка має назву Селище (рис. 1, 4). Під час великих повеней ця місцевість 
у нижній частині вся заливається водою. Назва Селище розповсюджується на обширну територію, 
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яка має розміри близько 1,5х2,5 км. Урочище «Селище» знаходиться у східній частині підніжжя 
останця, який має назву «Городок». Останець – залишок високого правого берега річки Сула, який 
у процесі денутизації втратив свою цілісність. На поверхні останця розміщені два давньоруські 
городища та залишки земляних валів фортеці ХVII ст. По північному краю останця простежуються 
залишки ескарповидного давньоруського Змійового валу.

Гуртківцями-археологами було зроблено чотири поверхневі зачистки (три з них 1х1 м 
та одну 2х2 м) глибиною 20-60 см. При зачистках у трьох місцях було виявлено залишки 
напівземлянок. Каркас стін цих жител було збудовано з товстого гілля або верболозу і обмазаних 
глиною. Посеред жител є сліди складених з каменю круглих печей. Знайдені житла були всі 
спалені, бо нижняя частина стін має сліди вогню [22, с. 3]. Ймовірно це селище було зруйноване 
половцями одночасно з літописним містом Римовим у 1185 році.

У результаті розкопок було знайдено велику кількість давньоруської кераміки ХІ–ХІІ ст., 
фрагменти корчаги, керамічне пряслице, намистини з прозорого кварцу та яшми, деталь дитячої 
іграшки, яка схожа на глиняний свисток, а також унікальну монету із зображенням на ній князя 
Володимира Святославича з німбом навколо голови [21, с. 2].

Всі знахідки із розкопок на Селищі, в тому числі й срібник, були передані на зберігання 
в місцевий сільський краєзнавчий музей. Але в результаті пограбування музею срібник разом з 
іншими експонатами було викрадено.

Усі основні характеристики срібника було внесено до інвентарної книги музею. 
В 2011 році з незрозумілих причин інвентарну книгу було спалено доглядачкою музею. Опис 
унікального експоната втрачено.

Серед місцевого населення досить розповсюджені знахідки монет різних періодів під час 
польових робіт, особливо ХVІІІ – початку ХХ ст. Але трапляються й більш рідкісні знахідки. 

Так, у 2010 році жителем села Велика Бурімка під час сільськогосподарських робіт в 
урочищі «Поділ» було знайдено мідний візантійський анонімний фоліс (рис. 2-3). Саме воно 
знаходиться поряд з мисом високого правого берега річки Сули в межах села, на якому розташоване 
давньоруське городище, що має назву Місто (рис. 1). По краю цього мису в північному напрямку 
простежуються залишки ескарповидного давньоруського Змійового валу. Поділ отримав свою назву 
через те, що розташований нижче від міста-фортеці, збудованої на горі. 

Візантійський фоліс використовувався як прикраса, оскільки у верхній частині монети 
простежується наскрізний отвір діаметром 2,5 мм. 

Даний фоліс має такі характеристики: діаметр – 2,7-3 см, товщина монетного кружка – 1,5-
2 мм, вага – 13,6 г. Мідь. При карбуванні штемпель було дещо зсунуто у бік, у результаті гурт 
нерівний та скошений убік.

Аверс. Стилізоване анфасне поясне зображення Ісуса Христа, який одягнений в плащ 
та colobium (туніка без рукавів). Ліва рука піднята в жесті благословення, права рука тримає 
Євангеліє. Навколо голови німб з подвійними лініями, які розходяться по бокам та вгору. По бокам 
півколом напис, який майже не читається. За аналогічними знахідками візантійських монет напис 
мав такі літери – EMMANOVHA IX-XC [32, с. 157].

Реверс. На трьохступеневому підвищенні зображено хрест з кругами на кінцях, що 
символізують краплі крові. Вище поперечини літери ІS та ХS, тобто IhSUS/ХRISTUS (Ісус/
Христос). Нижче поперечини BASILEU та BASILE (Царь царів).

За аналогічними знахідками візантійських фолісів даний екземпляр відноситься до фоліса 
анонімного, класу «В». Роман ІІІ Аргір або Михайло ІV (з 1030–1035–1042? рр.) [32, с. 157]. 

В.В. Кропоткін при датуванні аналогічного фоліса з Воїнської Греблі визначив його як 
монету імператора Михайла ІV (1034–1041 рр.) [3 с. 95].

Всього під час археологічних досліджень давньоруського городища Воїнь було знайдено 
10 мідних візантійських монет. Сім датуються ІІ половиною Х–ХІ ст. Одна карбована в 
Константинополі в період існування так званої Латенської імперії (1204–1361 рр.). Дві монети 
визначити не вдалося через дуже погану збереженість [3, с. 144].

У жовтні 2006 р. у селі Піщане Золотоніського району Черкаської області було знайдено 
подібний до Бурімського візантійський анонімний фоліс класу «B» з двома наскрізними отворами у 
верній частині монети [16, с. 47].

Знахідки мідних візантійських монет свідчать про широкі зв’язки давньоруських 
прикордонних посульських міст із сусідніми державами. 
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Отже, наявність монет різних країн і народів на Лівобережжі Дніпра, – яскравий 
приклад розвинених товарно-грошових відносин та внутрішньо-економічних зв’язків у середині 
Переяславського князівства. 
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Numyzmatycheskye Finds village village Velykaya Burymka Chernobaeskoho district Cherkasy region
The paper considers unique to the territory of Lower Posullya numismatic related fi nds and analyzes a 

number of issues that have emerged in this regard.
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Рис. 1. Карта комплексу археологічних пам’яток 
в селі Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області

                      
                         Рис. 2. Аверс                                                 Рис. 3. Реверс
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Рис. 4. Давньоруське городище у східній частині села Велика Бурімка

Рис. 5. Останець у південно східній частині села Велика Бурімка

УДК 364.-787.26 
Віктор Ревега, Наталія Ревега

(Переяслав-Хмельницький)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. І. СІКОРСЬКОГО

У статті розглядається громадсько-політична діяльність М.І. Сікорського в місті Переяславі-
Хмельницькому на матеріалах архівного відділу виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради.

Ключові слова: М.І. Сікорський, депутат, міська рада, музей.

13 жовтня 2013 року Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» 
відзначає 90 років від дня народження Героя України, Заслуженого працівника культури, 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, загальноукраїнських премій імені 
Д. Яворницького та В. Вернадського, доцента Державного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», почесного 
громадянина міста Переяслава-Хмельницького, почесного Академіка архітектури України, почесного 
діяча Єврейської ради України, фундатора Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» Сікорського Михайла Івановича.

М.І. Сікорський за 60 років перебування в місті Переяславі-Хмельницькому проявив 
себе видатним музеєзнавцем та краєзнавцем, вмілим археологом, активним пам’яткоохоронцем. 
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Михайло Іванович також був громадським та політичним діячем, і зумів зарекомендувати себе, 
як людина, якій небайдуже життя Переяславщини. За роки проживання та трудової діяльності в 
місті Переяславі-Хмельницькому М.І. Сікорський здобув славу відомої людини на всю Україну, 
яку неодноразово було обрано депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради. В 1965 році під 
час розгляду питання підсумків соціально-економічного розвитку міста за 1964 рік на засіданні 
11 чергової сесії Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих ІХ-го скликання 
М.І. Сікорський, як директор Переяслав-Хмельницького історичного музею, активно брав участь 
в обговоренні даного питання та зауважив: «В нашому місті добре працюють бібліотеки, але 
потреба в культурних міроприємствах велика і бібліотеки не в спромозі задовольнити вимог 
населення. Виконком міської Ради в минулому році винайшов кошти і побудував в парку качелі і 
каруселі, монумент Сковороди, літній кінотеатр. У 1964 році розпочаті роботи по створенню парку 
ім. 150 річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. На площі 5 га закладено парк, в ньому буде згодом 
організовано і музей на відкритому повітрі. В закладці парку добре працювала громадськість 
міста, але роботи тільки розпочаті, потребується ще багато роботи всих організацій міста. Якщо 
ми говоримо про культурний відпочинок, то давайте працювати разом. Виконком міської Ради в 
1964 році декілька раз організовував місячники і недільники по благоустрію міста і насадженню 
парку, але деякі організації і учбові заклади відмовлялись брати в них участь (педучилище, школи). 
Наше місто повинно бути красивим, але це залежить від всих жителів міста, треба щоб кожний 
житель вніс долю своєї праці в благоустрій» [1, с. 2]. Таким чином, М.І. Сікорський вже тоді дбав 
про культурний розвиток нашого міста.

Офіційним початком громадської діяльності можна вважати 14 березня 1965 року, коли 
М.І. Сікорський був вперше обраний депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів 
трудящих по Переяслав-Хмельницькому виборчому округу № 17 [5, с. 52]. Цікавим було те, 
що депутат М.І. Сікорський проживав у місті Переяславі-Хмельницькому, по вулиці Шевченка, 
8, тобто в Переяслав-Хмельницькому історичному музеї [4, с. 102]. М.І. Сікорський працював 
головою комісії народної освіти та культури Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів 
трудящих Х-го скликання [2, с. 28]. Він активно продовжував створювати Музей народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини та наголошував про його подальший розвиток, 
як одного із головних центрів туризму: «Місто Переяслав-Хмельницький – одне з найважливіших 
пам’ятних міст країни. Треба створити всі умови для охорони історичних пам’ятників, це 
прикрасить наше місто. Я особисто працюю над створенням парка під відкритим небом. Нам 
дали 5 га землі, де вже посаджені дерева. Ми повинні зробити 60 споруд в парку, цей парк буде 
гордістю українського народу. Ми говоримо про благоустройство, але ми самі всього не зробимо, 
треба щоб нам допомогла громадськість. Приїзджали з Київа з заводу Арсенал екскурсанти, які 
посадили в парку по 15 дерев кожен, це хороша ініціатива. Треба посадити дерева в честь героїв 
Вітчизняної війни, на кожному дереві буде прикріплена етікетка. Треба благоустроїти дороги до 
пам’ятних місць. Московська вулиця – це улиця одна яка збереглася з часів Переяславської Ради, 
потрібно її асфальтувати. На пл. Воз’єднання треба побудувати багатоповерхові будівлі, щоб було 
на що подивитись делегаціям, які нас відвідують також потрібно площу асфальтувати» [3, с. 45]. 
Ініціативи М.І. Сікорського підтримував архітектор міста А.П. Ніколенко [3, с. 46]. 

М.І. Сікорський добре зарекомендував себе, як громадський діяч, тому на засіданні 
загальних зборів наукових працівників та техперсоналу історичного музею імені Т.Г. Шевченка 
10 лютого 1967 року його було знову висунуто кандидатом у депутати Переяслав-Хмельницької 
міської ради депутатів трудящих [7, с. 72]. 12 березня 1967 року М.І. Сікорський був вдруге 
обраний депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих по Переяслав-
Хмельницькому виборчому округу № 17 [8, с. 48] та членом комісії народної освіти і культури 
Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих ХІ-го скликання [6, с. 4].

У третє М.І. Сікорського було висунуто кандидатом в депутати Переяслав-Хмельницької 
міської ради народних депутатів по виборчому округу № 20 27 грудня 1979 року на загальних 
зборах колективу працівників Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника [12, с. 55], а 24 лютого 1980 року він був обраний депутатом Переяслав-Хмельницької 
міської ради народних депутатів по виборчому округу № 20 ХVІІ-го скликання [13, с. 33]. Михайло 
Іванович активно працював в комісії народної освіти та культури Переяслав-Хмельницької міської 
ради народних депутатів [9, с. 7]. Так, зокрема, 5 березня 1980 року під час розгляду питання 
затвердження плану економічного та соціального розвитку міста, бюджету міста на 1981 рік, 
про хід виконання плану соціального розвитку міста за 1980 рік, та бюджету міста за 1979 рік, 
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М.І. Сікорський зауважив: «В плані економічного і соціального розвитку на 1981 рік передбачено 
заходи по поліпшенню роботи закладів культури міста. І це добре, адже ми всі знаємо, що витвори 
мистецтва – пам’ятники історії і культури, втілюють історію народу, увінчують його велетенську 
працю і досвід, творчу обдарованість. В нашому місті таких пам’ятників багато і зберегти їх, 
донести культурне надбання всіх віків до нашої людини – це наше першочергове завдання. 
Працівники державного історико-культурного заповідника проводять велику роботу по підготовці 
експонатів в музеї, по виявленню пам’ятників старовини, по їх збереженню. Ми розуміємо, що 
планом економічного і соціального розвитку міста передбачено будівництво житлових, соціально-
культурних об’єктів так потрібних для нашого міста. Ви всі є свідками переродження нашого 
історичного міста, яке дякуючи самовідданій праці людей стає з кожним роком все красивішим. 
Його славне історичне минуле, кличе наших земляків до трудових звершень в ім’я майбутнього. 
Партія і уряд, надаючи важливого значення історичним пам’ятникам, які відіграють велику роль у 
вихованні підростаючого покоління проводить велику роботу по їх охороні. В нашому місті є ряд 
унікальних пам’яток – це оборонні вали, єпіскопські ворота, могильник VІІ–VІІІ ст., які являють 
собою історичну цінність. Адже, як відомо з історії, Переяслав – одне з найдавніших міст, яке 
в свій час було центром формувань всіх народностей Київської Русі. В даний час розроблено 
заходи комплексної відбудови і реставрації пам’ятників історії. На честь 325-річчя возз’єднання 
України з Росією розпочато будівництво музею. Крім виконаного котлована, нічого не робить 
госпрозрахункова дільниця тресту «Броварипромжитлобуд», щоб не зривати плани будівництва. 
Цим визначається бездушність і байдужість до будівництва музею керівництва госпрозрахункової 
дільниці. Прошу виконкому міської Ради народних депутатів вплинути на керівництво дільниці з 
метою забезпечення безумовного виконання робіт по будівництву музею» [10, с. 72-73]. 

У січні 1985 року М.І. Сікорського було знову висунуто кандидатом в депутати Переяслав-
Хмельницької міської ради народних депутатів по виборчому округу № 19 на загальних зборах 
наукових і технічних працівників Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника [14, с. 79], а 24 лютого 1985 року він був вчетверте обраний депутатом Переяслав-
Хмельницької міської ради народних депутатів по виборчому округу № 19 ХVІІІ-го скликання [15, 
с. 19]. Вп’яте депутатом Михайла Івановича було обрано 2006 року.

Досліджуючи М.І. Сікорського, як громадського діяча, доцільно згадати про його виступ на 
сесії Верховної Ради України 19 лютого 1992 року, де під час розгляду питання про Державний герб 
України М.І. Сікорський висловив свою думку: «Сьогодні ви вирішуєте дуже важливе питання – 
про створення герба України. Герб – це обличчя держави. Яке обличчя – така й держава. Якщо ми 
говоримо, що герб – обличчя держави, то ми повинні подумати, що нам потрібно відобразити на 
ньому. Перше. Ми повинні відобразити те, що є унікальним на Україні. Унікальними є й грунти, 
чорнозем, еталон яких зберігається в Парижі. Потрібно показати, що на тому чорноземі виростають 
золотисті хліба. Хочемо ми цього чи не хочемо, але на гербі потрібно знайти місце, щоб показати 
хліба України. Друге. Український народ має давню історію. Це унікальні трипільська, зарубинецька, 
черняхівська культури, Київська Русь. Під час розкопок ми знаходимо багато речей, на яких є 
тризуб. Але він означав не владу, а символ єднання землі, неба і вічного життя на землі. Третє. 
Україна є морською державою. Потрібно знайти спосіб, щоб відобразити, що Україна – морська 
держава. І останнє. У піснях українського народу є образ калини, який символізує його прагнення 
до волі, до свободи, його непереможність і козацьку славу. Без цього елементу створювати герб не 
можна. Я вважаю, що тризуб – це є символ єднання землі, космосу і людини. Але слід додати ті 
елементи, які я говорив. Без них герб не підходить. Треба доповнити його, щоб він увічнював наш 
український народ. Тоді буде хороший герб» [16, с. 25-26].

Таким чином, М.І. Сікорський був депутатом п’яти скликань з 1965–1967, 1967–1969, 1980–
1985, 1985–1990, 2006–2010 роки. Головною метою його діяльності було розвиток музейної справи, 
збереження та дослідження пам’яток культури, звернення уваги громадян до надбань національної 
історико-культурної спадщини. Саме завдяки М.І. Сікорському та його діяльності нинішнє 
покоління має змогу зрозуміти історичне минуле українського народу та має можливість побачити 
минуле життя українського села.
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ТА ЇХ НАЙБЛИЖЧЕ ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ ОТОЧЕННЯ 

У публікації розглядаються енеолітичні пам’ятки і матеріали пивихинського типу, знайдені 
в північній частині лівобережжя середнього Дніпра, що належать переважно до поховань і об’єктів 
ритуального призначення. Розглянуті матеріали вказують на тривалі зв’язки, які існували між групами 
населення, що полишило пам’яти пивихинського, пізнотрипільського і софіївського типів. 

Ключові слова: Переяславське лівобережжя, пізній енеоліт, пивихинський тип, пізнє Трипілля, 
софіївський тип, ритуальні пам’ятки, поховання, могильники.

Від часу виділення В. М. Даниленком у другій половині минулого століття пивихинської 
групи пам’яток, і до початку 2000-х років, на Переяславському лівобережжі була відома лише одна 
пам’ятка з матеріалами пивихинського типу – Козинці-Загай, розташована поблизу устя Трубіжа. 
Але численні знахідки доби енеоліту зроблені на цій пам’ятці у 50-60 рр. минулого століття 
залишалися практично не опублікованими. В публікації М. І. Сікорського та А. П. Савчука 1971 р., 
присвяченій різночасовим підйомним матеріалам із Загаю, в тексті лише побіжно згадуються 
знахідки трипільського кухонного посуду із черепашкою в тісті, нечисленні знахідки трипільської 
мальованої кераміки, та надзвичайно поширені знахідки кераміки софіївського типу (Сікорський, 
Савчук, 1971, с. 68). У 1977 р. вийшла друком монографія В. О. Круца, де наведені, результати 
та підсумки досліджень пізньоенеолітичних груп пам’яток Середнього Подніпров’я на той період 
(Круц, 1977). Певна увага в монографії приділена і мало вивченим пам’яткам пивихинського типу. 
Окремі фрагменти кераміки пивихинського типу із колекції А. П. Савчука, наведені В. О. Круцом 
у вищезгаданій монографії, стали єдиною публікацією пивихинських матеріалів Загаю (Круц, 
1977, с. 149-152, Рис. 61). З огляду на топографію Загаю, розташованого в призаплавній смузі 
лівобережжя Дніпра, на підвищенні поблизу борової тераси, пивихинські пам’ятки можна було 
очікувати і в інших частинах призаплавно-борової зони. Впродовж 1994–2004 рр. під час охоронно-
рятувальних досліджень смуги розмиву лівобережжя Канівського водосховища, яка в основному 
співпадає із призаплавно-боровою зоною, дійсно виявлений цілий ряд нових пам’яток та 
місцезнаходжень із енеолітичними матеріалами середньостогівського, пивихинського, трипільського, 
та софіївського типу, як їх попередньо були визначено в публікації 2005 року (Роздобудько, 
Юрченко, 2005, с. 100-113). У публікації також припускалося, що виділені керамічні комплекси доби 
енеоліту належали різночасовим пам’яткам типу Молюхова Бугра, Чапаївки, Пивихи, Софіївки І, 
чи відповідним їм стратиграфічним рівням багатошарових пам’яток Переяславського лівобережжя 
(Роздобудько, Юрченко, 2005, с. 106). Однак подальше вивчення цих пам’яток та отриманих там 
енеолітичних матеріалів, змусили переглянути таку точку зору. Передовсім це стосується кераміки 
раніше віднесеної до середньостогівського типу пізнього періоду (Роздобудько, Юрченко, 2005, 
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с. 102, 103, рис. 4). Форма, та особливо черепок посудин із окремими середньостогівськими 
рисами, хоч і мають певні відмінності від інших видів пивихинської кераміки, значно ближчі до 
останньої, аніж до кераміки притаманної середньостогівським пам’яткам дереївсько-молюхівського 
типу розташованим південніше. Як виявилось, така кераміка на переважній більшості пам’яток 
Переяславського лівобережжя не складає цілісного однорідного комплексу представленного 
численними знахідками, а зустрічається разом з іншими різновидами пивихинської кераміки, або 
кераміки де середньостогівські риси поєднуються із типово пивихинськими. На деяких пам’ятках 
вона складає більш помітну кількість знахідок, але серед них також є типово пивихинська 
кераміка, або кераміка із змішаними рисами. Тому в даному випадку очевидно треба говорити 
не про окремий середньостогівський тип кераміки, і тим більше середньостогівські пам’ятки, а 
про середньостогівські риси в керамічних комплексах пивихинських пам’яток Переяславського 
лівобережжя. Такі риси мабуть вказують на походження пивихинських комплексів, або вплив 
синхронних їм пам’яток типу Молюхова Бугра. В усякому разі кераміка із середньостогівськими 
рисами не складає якогось окремого, більш раннього комплексу пивихинських пам’яток.

Не складає окремого культурно-хронологічного комплексу на пам’ятках призаплавно-
борової зони Переяславського лівобережжя і кераміка, віднесена в попередній публікації до 
трипільського типу. Вона розділяється на кілька, різного походження, і очевидно різночасових груп. 
До першої групи входять дуже нечисленні знахідки фрагментів столового трипільського посуду, в 
тім числі мальованого, та поодинокі знахідки трипільських посудин із заглибленим орнаментом. 
Сюди ж можна зарахувати посудини, що мають такі виразні трипільські риси як вушка із 
утопленим отвором, та шайбовидні наліпи (Рис. 1). Ця кераміка абсолютно чужа пивихинській, 
хоча зустрічається разом з останньою, і є скоріш за все імпортами із сусіднього трипільського 
середовища. Другу групу складають більш численні знахідки, що мають дуже близькі аналогії 
у так званому трипільському кухонному посуді. Це переважно приземкуваті широко відкриті 
горщики, із заглибленим орнаментом, нанесеним стулкою мушлі (Рис. 2). Подібна кераміка за 
формою, способом та стилем орнаментації, а також керамічною масою, органічно вписується 
у пивихинський керамічний комплекс, до якого очевидно і належить. Окремі знахідки такої 
кераміки походять із закритих комплексів разом з іншими різновидами пивихинської кераміки, і 
мають аналогічний черепок. Третю групу складають фрагменти посудин, які віднаходять аналогії 
в керамічних комплексах періоду С ІІ – Кирилівських землянок, Городська, Листвину, та інших 
фінальноенеолітичних пам’яток, що не були вже прямим продовженням культурних традицій 
Кукутені–Трипілля (Роздобудько, Юрченко, 2005, с. 105, рис. 6:11, 13-16). Ця кераміка очевидно 
також входила до пивихинського комплексу, і разом із посудинами орнаментованими порожнистою 
та розмочаленою паличкою, ймовірно складала верхній пізній горизонт пивихинських памяток.

Присутність у пивихинських комплексах лівобережжя кераміки аналогічної або близької до 
трипільської, ставить питання про найближче трипільське оточення пивихинських пам’яток, яке 
безпосередньо контактувало з останніми. На Переяславському лівобережжі, в ареалі поширення 
пам’яток пивихинського типу, на даний час відомо шість пам’яток із виразними пізнотрипільськими 
комплексами – Лукаші, Крутуха-Жолоб, Веселе, Гребля, Циблі-Узвіз, Ялова долина (Рис. 3).* 

На чотирьох перших виявлені рештки глинобитних майданчиків, на двох останніх майданчики 
скоріш за все відсутні, але керамічний комплекс теж типово пізньотрипільський. Усі ці пам’ятки 
розташовані на лесовому чорноземному плато, скраю надзаплавних терас. Деякий виняток становить 
розташування пам’яток Лукаші та Циблі-Узвіз. Вони мають порівняно з іншими дуже низьку, 
близьку до рівня заплави топографію. Пам’ятка Циблі-Узвіз наприклад, розташована біля підніжжя 
другої надзаплавної тераси Дніпра, там де вона досить виположена. За керамічним комплексом її 
можна віднести до типових пам’яток етапу С І. Але на ній не виявлено жодного глинобитного 
майданчика. Поряд, на острівному підвищенні борової тераси розташована інша пам’ятка, що 
містить вже керамічний комплекс пивихинського типу, в якому трапляються лише поодинокі 
посудини трипільського зразка. Неподалік, за 3-4 кілометри, знаходиться кілька інших пивихинських 
пам’яток. Якісь зв’язки та стосунки між населенням, що полишило поряд розташовані, і скоріш 
за все синхронні пам’ятки пивихинського та пізньотрипільського типу були неминучі. Ці зв’язки 
очевидні також, і з огляду на паралелі та взаємні запозичення в керамічних комплексах обох типів 
пам’яток. Зокрема це стосується використання стулок мушлі, і не лише в якості домішки у керамічне 
тісто, а також як знаряддя орнаментації. Особливо широко стулка мушлі використовувалася для 

* Є сигнали про існування на лівобережжі ще кількох пам’яток із виразними пізньотрипільськими комплексами в 
середній течії Трубіжа неподалік Лукашів. Ці та інші матеріали знайдені краєзнавцем Ю. В. Костенком знаходяться в друці.
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нанесення найрізноманітніших орнаментальних композицій в пивихинській кераміці пам’яток 
Переяславського лівобережжя. Подібні, але значно менш розмаїті види «мушельного» орнаменту 
притаманні пізньотрипільській кухонній кераміці, які скоріш за все були запозичені саме з 
пивихинського середовища. Наявність деяких ознак Трипілля кінця етапу В – початку С І, в свій 
час відмічалася М.М. Чередніченком у керамічних комплексах пивихинських пам’яток Посулля 
(Чередниченко, 1988, с. 23з). Дуже подібна орнаментація деревом-ялинкою спостерігається в 
пивихинській кераміці з Переяславського лівобережжя та коломийщенській групі трипільських 
пам’яток правобережжя (Роздобудько, Юрченко, 2005, Рис. 6:1-7). Пивихинського типу кераміка 
присутня в колекції пізньотрипільських, як вважається, матеріалів з Євминок, що зберігаються в 
фондах НМІУ. Хоча треба зауважити, що значна частина колекції з Євминок має вигляд кераміки 
скоріше пивихинсько-софіївського, аніж власне трипільського типу. Серед матеріалів Кирилівських 
землянок із колекції НМІУ, саме кераміка пивихинського типу складає найчисленнішу групу, де 
лише зрідка трапляється і трипільська мальована кераміка. В багатьох деталях – орнаментальні 
композиції, керамічна маса, та й в цілому керамічний комплекс Кирилівських землянок дуже 
близький до керамічного комплексу пивихинських пам’яток Переяславського лівобережжя. Та до 
якого б типу не зараховували ці пам’ятки, і Євминки і Кирилівські землянки виразно вказують на 
певні зв’язки між різними групами пізньоенеолітичного населення Придніпров’я. Однак характер 
стосунків між цими різними культурними групами залишається поки що нез’ясованим.

Деяке світло на питання про взаємовідносин пізньотрипільських і пивихинських общин на 
лівобережжі, проливає поховання, виявлене на глинобитному майданчику трипільської пам’ятки 
Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава. Тілопокладення у вигляді скорченого кістяка знаходилося в, 
ямі, впущеній у випалений глинобитний майданчик із пізньотрипільським керамічним комплексом, 
і супроводжувалося пивихинського типу посудиною – опуклобоким горщиком із жолобчатими 
вінцями, орнаментованим оперізуючими рядами защипів (Рис. 4, 5.). Черепок горщика погано 
випалений, із значною домішкою рослинних волокон. Форма, орнаментація та керамічна маса 
посудини мають прямі аналогії в керамічних коплексах пивихинських пам’яток Переяславського 
лівобережжя. У заповненні ями виявлено також кілька фрагментів трипільської кераміки, що 
найімовірніше потрапила туди випадково із комплексу майданчика (Бузян Г. М. та ін.., 2000, 
с. 13). Керамічний комплекс самого майданчика найбільш відповідає традиціям коломийщенської 
групи етапу С І (Бузян, 2001, с. 7-8.). На майданчику, та пам’ятці в цілому, присутня значна 
кількість трипільського кухонного посуду, в тім числі із орнаментацією близькою до притаманної 
пивихинській керамічній традиції. Однак кераміки характерної для власне пивихинських пам’яток 
лівобережжя, як і близьких паралелей посудині, що супроводжувала поховання не виявлено. Втім 
більш віддалені паралелі, якщо не горщику з поховання, то принаймні окремим видам пивихинської 
кераміки здається все ж таки присутні. На одному з інших майданчиків пам’ятки, крім столового 
та кухонного посуду лукашівського типу, виявлено значну кількість уламків «кухонної» 
шорсткої кераміки від 5-6 посудин, що характеризується озалізненим, дуже пористим, «легким» 
черепком, іноді з домішкою мушлі або рослинної маси. Декор дуже спрощений – заглибини, 
нігтьові вдавлення по вінцях та плічках, іноді валикоподібні наліпи-ручки, вертикального або 
горизонтального плану. Здебільшого це широковідкриті горщики із плавним переходом від ледь 
вигнутої невисокої шийки до плічок (Рис. 6). Така кераміка віднаходить паралелі в софіївських, 
або пізньолукашівських перехідних комплексах типу Євминка І-ІІ, а більш віддалені – в деяких 
видах кераміки пивихинських пам’яток лівобережжя.

За винятком пивихинського горщика, поховання із Крутухи віднаходить аналогії в раніше 
відомих численних знахідках тілопокладень та окремих частин людського тіла виявлених на 
трипільських глинобитних майданчиках. У свій час Т.Г. Мовша, дійшла висновку про притаманність 
обряду тілопокладення під майданчиками в трипільській культурі на її ранньому і середньому 
етапах, аж до С І включно (Мовша, 1960, с. 71.). Причому із майданчиками пов’язані переважно 
саме скорчені тілопокладення. Зокрема одне із таких тілопокладень у Солонченах ІІ ситуативно 
дуже близьке до поховання поблизу Переяслава на Крутусі. Більшість дослідників розглядають такі 
поховання як ритуальні. Поховання на Крутусі теж вірогідно мало ритуальний характер, хоча б тому 
що здійснене на трипільській, а не пивихинській пам’ятці. Якусь участь у цьому ритуалі очевидно 
приймали і представники (чи представник) місцевого пивихинського населення, про що свідчить 
супроводжуючий поховання горщик. Пивихинського типу посудина зближує похованя на Крутусі 
з іншим, судячи по багатьох ознаках також ритуальним похованням, виявленим на лівобережжі 
поблизу с. Сушки під насипом кургану. Відоме як «поховання черепів», воно окрім частин 
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людського тіла містило мідний ніж, пізньотрипільського типу статуетку, та пивихинського типу 
горщик орнаментований оперізуючим рядом перлин і розташованими нижче двома рядами відтисків 
порожнистої палички (Рис. 8). Т.Г. Мовша в уже згаданій публікації вслід за В.М. Даниленком 
паралелізує цю посудину із керамікою поселення Пивиха, а поховання відносить «до 
пізньотрипільського часу, трипільської культури або культури типу Пивиха» (Мовша, 1960, с. 71). 
У пізнішій публікації, де розглядається періодизація і хронологія середньо- та пізньотрипільських 
пам’яток, вона знову згадує сушківське поховання з черепами. Відносячи посудинку до 
пивихинського типу, саме поховання вона датує: «можливо часом Кирилівських землянок», і 
констатує одночасність пам’яток обох типів (Мовша, 1972, с. 18). Серед кераміки із Кирилівських 
землянок, що зберігається в фондах НМІУ, дійсно є фрагменти посудин орнаментованих, як і 
сушківська, відбитками кінця порожнистої палички. Кераміка із аналогічною орнаментацією кінцем 
порожнистої або розмочаленої палички зустрічається і в керамічних комплексах енеолітичних 
пам’яток Переяславського Лівобережжя, серед неї трапляються фрагменти із типово софіївськими 
формами та черепком. Те, що два такі достатньо віддалені, різні за обрядовістю, та очевидно 
різночасові поховання (більш раннє, впущене в трипільський майданчик без жодних ознак 
курганного насипу на Крутусі, і дещо пізніше, явно підкурганне поблизу Сушків), включали 
виразний пивихинський компонент, видається невипадковим. Саме носії пивихинської культури 
довгий час складали основний масив населення лівобережжя Середнього Дніпра, і контактували 
з іншими культурними групами. Зовсім невипадковою виглядає тепер і присутність у «похованні 
черепів», розташованому значно східніше лівобережної групи відомих пізньотрипільських памяток, 
статуетки трипільського типу. Нещодавно на Супої, поблизу устя якого знаходиться «поховання 
черепів», у кількох місцях виявлені численні трипільські матеріали (Лисенко С.Д. и др., 2010, 
с. 266-269.). Обидва поховання вказують на ритуальні зв’язки, чи спільну обрядовість, що існували 
у населення, яке полишило пивихинські та пізньотрипільські пам’ятки лівобережжя.

У зв’язку із вищерозглянутими похованнями поблизу Переяслава та с. Сушки, в яких 
присутня пивихинська кераміка, виникає питання – чи серед пивихинського типу пам’яток 
заплавно-борової зони Переяславського лівобережжя є могильники, або окремі поховання, і яка 
обрядовість їм притаманна? Розглянемо в цьому контексті відому пам’ятку Загай, із потужним 
пластом пивихинських матеріалів. У вищезгаданій публікації різночасових знахідок із Загаю за 
1971 р, мова йде про багатошарове поселення, неодноразово згадуються рештки жител та вогнищ, 
чи опалювальних споруд (Сікорський, Савчук, 1971, с. 68). Про поселення доби пізньої бронзи на 
Загаї писала і С. С. Березанська, яка дослідила там кілька плям від житлових споруд із відкритими 
вогнищами та скупченнями кераміки (Березанская, 1976, с. 191-192). Але з іншого боку, в тій же 
публікації 1971 р, згадуються знахідки на Загаї численних кістяків, як витягнутих так і у скорченому 
стані, можливо посипаних вохрою, та висловлене припущення про могильник маріупольського типу 
(Сікорський, Савчук, 1971, с. 67). Не виключено також, що в ряді випадків виявлені в різні періоди 
дослідження пам’ятки численні плями із деревним вугіллям та скупченням кераміки, були не 
рештками відкритих вогнищ для опалення, а тілопальними похованнями або об’єктами ритуального 
призначення. Привертають увагу і численні різночасові знахідки на Загаї виробів із металу, 
переважно прикрас і зброї. В публікації 1999 р., присвяченій цим знахідкам, С. Д. Лисенком було 
зроблене цілком слушне припущення про їх походження із різночасового могильника (Лисенко, 
1999, с. 125-126.). Топографія та розміри острівного підвищення оточеного старицями-озерами, 
де знаходився Загай, були цілком придатні для розміщення і поселення, і могильника, хоча 
розташування там саме могильника все ж видається найбільш вірогідним. Переважна більшість 
пивихинських пам’яток призаплавно-борової зони Переяславського лівобережжя теж розташована 
на острівних чи напівострівних (Циблі-Церква, Городок 1, Біле озеро 1, Комарівський хутір 1), 
або дюнних підвищеннях краю борової тераси що межують із заплавою Дніпра (Гать 1-3, Дубки, 
Городок 2-3, Біле озеро 2, Затока). Але якщо Загай вивищувався всього нас 1,5-2,0 м над рівнем 
заплави Дніпра, і до нього прилягала частина заплавних луків придатних для угідь, то більшість 
інших пивихинських пам’яток призаплавно-борової зони були розташовані на підвищеннях, які 
сягали 5-10-12 м над рівнем заплави, складених до того ж сипучими пісками, що переміщувалися 
вітром. Про це свідчить стратиграфія багатьох культурних лінз, які залягають на еолових пісках 
дюни і ними ж перекриваються. Такі місця були найменш придатні для поселень, які, напевно 
розташовувались нижче, на прилягаючій до стариць частині заплави нині затопленій водосховищем. 
На переважній більшості різночасових пам’яток із пивихинськими матеріалами, виявлені 
пізніші поховання доби бронзи та раннього заліза, або інші об’єкти ритуального призначення. 
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А на пам’ятках Біле озеро 2 та Дубки, збереглися подібні об’єкти з матеріалами виключно 
пивихинського типу. Об’єкти представлені розрізненими слабогумусованими лінзами протяжністю 
від 0,5 до 2,0 м, і потужністю 0,2-0,6 м, що містять органіку, деревне вугілля, фрагментовану 
кераміку, а іноді і розвали цілих посудин. На більшості інших пам’яток, де знайдені пивихинські 
матеріали, подібні об’єкти ймовірно були в значній мірі поруйновані пізнішими похованнями, 
або зольниками білогрудівського типу, чи знищені розмивом. Серед знахідок із розмиву деяких 
пам’яток, що містять численні пивихинські матеріали, трапляються кальциновані кістки й окремі 
частини кістяків від інгумацій. Про ритуальний характер пивихинських пам’яток на боровій терасі 
свідчать і керамічні знахідки – розвали цілих посудин, у тому числі посудин явно не побутового 
призначення, із дуже крихким пористим черепком, фрагментів посудин із значною домішкою 
рослинного походження в керамічній масі, аналогічних горщику з поховання на Крутусі, та 
посудин із ознаками ритуального пошкодження. Все це приводить до висновку, що розташовані 
на боровій терасі пивихинські пам’ятки із доволі специфічною, не притаманною поселенням 
топографією, та іншими особливостями, були могильниками, і то переважно тілопальними. 
В зв’язку із цим постає питання про існування на Переяславському лівобережжі могильників або 
поховань софіївського типу.

На багатьох пивихинських пам’ятках Переяславського лівобережжя присутня в більшій або 
меншій кількості кераміка дуже близька або аналогічна софіївській (Рис. 7). Чи належала вона 
пам’яткам софіївського типу, зокрема могильникам, як це припускалося в попередній публікації? 
(Роздобудько, Юрченко, 2005, с. 102). У переважній більшості випадків невелика її кількість, 
порівняно із присутньою там же численною пивихинською керамікою різних типів, свідчать на 
користь того, що такі пам’ятки належали до пивихинського кола. На користь цього свідчать і 
знахідки фрагментів посуду із змішаними рисами. Наприклад, софіївського типу, сильно озалізнений 
пористий черепок посудини, поєднувався із перлинним або ямковим орнаментом (Рис. 7: 6). 
Видається що в більшості випадків кераміка близька до софіївської, або змішаного типу з пам’яток 
Переяславського лівобережжя, скоріш за все належала пивихинським комплексам пізнього часу. 
Кераміка пам’яток софіївського типу, за винятком значної домішки мушлі, не має характерних 
ознак більш давньої пивихинської, і не може безпосередньо походити від неї. Тому присутність 
у пізніх пивихинських комплексах виразних рис софіївської кераміки мабуть свідчить про прямі 
впливи останньої. Очевидно існували досить тісні зв’язки між пивихинськими і софіївськими 
комплексами та пам’ятками, однак характер цих зв’язків поки що не встановлений.

На деяких пізньоенеолітичних могильниках Переяславського лівобережжя кераміка 
софіївського типу зустрічається в значно більших кількостях ніж на інших, хоча типово пивихинська, 
або змішаного характеру кераміка присутня й там. До того ж знахідки кераміки софіївського типу 
на цих могильниках представлені лише деякими групами чи різновидами посуду. На одному із 
них – Біле озеро 1, це переважно слабо профільовані горщики, із вигнутими назовні вінцями та 
значною домішкою мушлі в тісті, а на іншому – Городок 2/3, посудини із озалізненим черепком, 
у тому числі амфори з ручками. Присутність на цих могильниках відносно «чистих» керамічних 
комплексів софіївського типу може говорити про наявність там поряд із пивихинськими, також і 
софіївських поховань. Про існування на Переяславському лівобережжі таких пам’яток змішаного 
типу, а можливо й окремих софіївських могильників, та про те як вони співвідносилися, в тім 
числі хронологічно, можна впевнено говорити лише після більш ґрунтовних досліджень розкопками 
таких пам’яток чи окремих поховань. На разі ж можна говорити, що більшість пізньоенеолітичних 
могильників Переяславського лівобережжя належало до пам’яток пивихинського кола, а деякі з 
них взагалі не містять софіївської кераміки. Наприклад на пам’ятці Біле озеро 2, із численними 
ознаками обряду спалювання в енеолітичних об’єктах, є пивихинська кераміка із прокресленим 
зображенням дерева-ялинки, подібним до зображень на посуді коломийщенських пам’яток 
правобережжя, кераміка із композиціями мушельного штампу подібна до трипільського кухонного 
посуду періоду С І, та кераміка близька до комплексів енеолітичних пам’яток періоду С ІІ – 
Кирилівських землянок, Городська, Листвину, але відсутня кераміка софіївського типу. Однак 
не дивлячись на різницю в кераміці, та інших категоріях знахідок, пивихинські пам’ятки, що 
містять ознаки ритуалу спалювання поєднувала із софіївськими могильниками, а у певному сенсі і 
трипільськими майданчиками з ознаками того ж ритуалу, спільна обрядовість. Окрім того, як уже 
зазначалося вище, цілком ймовірно що на пивихинських могильниках існували і окремі поховання 
власне софіївського типу.
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На даному рівні вивченості можна припускати, що майже всі енеолітичні пам’ятки 
призаплавно-борової зони Переяславського лівобережжя де поряд із численною пивихинською, 
виявлена кераміка трипільського, софіївського та змішаного типу, належали до пивихинського кола. 
До них можна зарахувати Горіле 1, Гать 1, Гать 3, Дубки, Городок 1, Городок 2/3, Циблі-Церква, 
Сосновий Бір, Біле Озеро 1-2, Комарівський хутір 1, Затока (Рис. 1). До таких пам’яток належить 
і Загай. Зібрані А. П. Савчуком колекції енеолітичної кераміки із Загаю, які зберігаються у фондах 
НІЕЗ «Переяслав» та ІА НАНУ, показують, що на пам’ятці переважала різноманітна кераміка 
пивихинського типу. А кераміка із трипільськими рисами, а тим більше столова трипільська, як 
і на інших пам’ятках заплавно-борової зони Дніпра не складала окремих самостійних комплексів. 
Що ж стосується численних знахідок кераміки софіївського зразку, то вона можливо походить 
із окремих поховань чи ритуальних об’єктів софіївського типу, синхронних пивихинським, 
або дещо пізнішого часу. Крім заплавно-борової зони долини Дніпра, на Переяславському 
лівобережжі, в долинах Трубіжа та Супою, виявлено ще декілька пунктів із явно пивихинською, 
та пізньоенеолітичною керамікою невизначеної культурної приналежності. До якого типу 
пам’яток вони відносилися – поселень чи могильників, по нечисленним підйомним матеріалам 
розвідкових обстежень визначити важко. Враховуючи низьку топографію та розташування поряд 
із водоймою частини з них, це могли бути і поселення. А інші пункти знахідок пивихинського 
та софіївського типу кераміки в Потрубіжжі, розташовані на острівних піщаних підвищеннях в 
заплаві схожих на топографію софіївських могильників. На даному етапі вивченості, на території 
Переяславського лівобережжя налічується понад 20 пам’яток пивихинського кола, переважна 
більшість яких були могильниками. Відповідні цим могильникам поселення очевидно існували 
поблизу, на заплавній терасі Дніпра, нині затопленій водосховищем. Заплавно-борову ландшафтну 
зону займали наприкінці енеоліту й пам’ятки софіївського типу, достеменно відомі західніше 
та північніше. А менш численні, порівняно із пивихинськими пам’ятки трипільської культури, 
після їх появи на лівобережжі на етапі С І, займали іншу ландшафтну зону – надзаплавні лесові 
тераси із чорноземними грунтами, переважно їх крайову частину. На більшості з них виявлені, 
а на двох – досліджені розкопками майданчики з виразними пізньотрипільськими комплексами. 
До цього переліку варто додати, що на Переяславському лівобережжі ймовірно існувала ще одна 
група пізньоенеолітичних пам’яток, пов’язаних із культурними комплексами софіївського типу. 
Мова йде про земляні споруди з кільцевими валами і ровами, та проходами між ними, дуже 
близькі до виявленого на пам’ятці Казаровичі так званого «дитинця» (Круц, 1977, с. 111-114). 
Вони відомі в Потрубіжжі, простежуючись від верхньої до середньої його течії (Рис. 9). Але їх 
зв’язок із пізньоенеолітичними комплексами наразі не такий очевидний як у Казаровичах. Між 
групами населення які залишили всі ці пізньоенеолітичні пам’ятки були контакти, й певні, досі 
ще не достатньо визначені стосунки, що зафіксовано в паралелях між деякими типами посуду, 
імпортах та запозиченнях, а також пам’ятках змішаного типу, зокрема ритуальних похованнях. 
Як показують знахідки на одній із пивихинських пам’яток лівобережжя фрагментів кратерів, 
характерних для етапів В І–В ІІ, та паралелі в орнаментації посуду деревом-ялинкою із пам’ятками 
коломийщенського типу, контакти пивихинського населення лівобережжя з трипільцями відбувалися 
ще до появи там останніх, і надалі посилились. Пивихинське населення продовжувало мешкати 
на лівобережжі і після зникнення пізньотрипільських пам’яток лукашівського типу, на що вказує 
присутність у пивихинських керамічних комплексах паралелів із керамікою пізньоенеолітичних 
пам’яток періоду С ІІ. У подальшому, упродовж якогось часу воно співіснувало із носіями нових 
софіївських традицій, які ймовірно склалися не без участі пивихинського компоненту, про що 
свідчать виразні зв’язки між археологічними комплексами обох типів. 
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(Pereyaslav-Khmelnytsky)
Monuments of Pyvycha type from the Middle Dnieper’s left bank but them the nearest late Trypilly 

surroundings
In the publication eneolithics monuments and materials of the Pyvycha tipe found in North part of the left 

bank of Middle Dniepr are considered. Findings take place mainly from burials and objects of ritual appointment. 
The considered materials indicate a long-term relationship that existed between the monuments of the Pyvycha, late 
Trypilly and Sofi evka types. 

Keywords: Pereyaslav left bank, late eneolit, pyvyhynskyy type Late Tripoli, Sofi a type, funeral monuments, 
burial mounds.
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УДК 130.122:321.7 
Алла Рубан

(Переяслав-Хмельницький)

ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТІ 
У ПЛОЩИНІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 

У статті розглядаються особливості формування духовності українського народу, визначається 
місце і роль цього феномену у площині демократизації політичного життя.

Ключові слова: дух, душа, духовність, духовна культура, політична культура, політичне життя, 
демократизація.

За умов наростання і загострення духовної кризи в українському суспільстві, орієнтованого 
не на кращі зразки західної культури, доповнених культом наживи з руйнацією культурних 
пам’яток, природно-екологічних ландшафтних зон, жорстокістю, аморальністю, продажністю 
політиків чи не одним з нагальних завдань, які стоять перед суспільними науками, є і залишається 
на найближчі роки підвищення рівня національної самосвідомості як вищої духовно-культурної 
цінності та засобу національної самоідентифікації українського народу, відновлення і збереження 
його культурних цінностей та історичної пам’яті.

Процес утвердження Україною своєї суверенності і незалежності, розбудови державності 
вимагає істотної трансформації світоглядних орієнтацій та самосвідомості нації, відродження 
і збереження традицій, культурних цінностей українського народу, культивування його кращих 
рис: любові до рідної землі, працелюбності, толерантності, віри у справедливість, прагнення 
до індивідуальної свободи, поваги до жінки, глибокого зв’язку з природою, всього того, що 
складає глибинні підвалини його національного характеру. Вказане надає особливої значимості та 
актуалізації дослідженням феномену духовності у площині демократизації політичного життя.

Сучасній людині потрібно задумуватися над тим, яким народ бачить світ, як сприймає 
і відчуває його, як та які духовні цінності створює він у процесі своєї творчої діяльності (ідеї, 
наукові теорії, духовні образи, моральні норми тощо), як зберігає, поширює й користується ними у 
певний історичний період, як ставиться до духовних надбань інших народів. Все це дає можливість 
збагнути сутність духовності народу – ядро його духовної культури.

Культура – це обробка, вирощування, плекання з метою отримати кращу якість, це 
безперервний стан олюднення. Культура не є суто духовна субстанція, а субстанція особливого 
виду об’єктивної дійсності, що має суб’єктивне джерело походження. Звідси і поділ культури на 
матеріальну і духовну. На нашу думку, найголовнішим у визначенні поняття «культура» є спосіб 
її існування як результату діяльності суб’єкта. Тільки в діяльності виявляються сутнісні риси 
людини, колективу, народу. Народ є не тільки споживачем, але й творцем культури. Принцип 
культури дає людині можливість не тільки творчо, високопродуктивно працювати, але й боротись, 
чинити опір несправедливим для її діяльності і розвитку зовнішнім умовам, обставинам, міняти 
політичний клімат.

Духовна культура – це інформація, яка існує в колективній живій пам’яті будь-якої 
людської популяції, передається від покоління через оповіді або перекази і проявляється в певних 
формах поведінки.

Усвідомлення соціальних потреб, з одного боку, та сутності й призначення політичної 
влади, її ролі в реалізаціях цих потреб, з іншого, є необхідною передумовою політичної діяльності. 
Йдеться про усвідомлену діяльність, органічний зв’язок між політичною свідомістю та політичною 
діяльністю. Підвищення рівня політичної свідомості істотно впливає на рівень політичної діяльності. 
Тому ступінь розвиненості політичної свідомості, особливо на ідеологічному та психологічному 
рівнях, її здатність виражати соціальні інтереси та пов’язувати їх з діяльністю політичної влади є 
чи не найважливішим показником політичної культури, її ядром. 

Ступінь розвиненості політичної свідомості не може бути вичерпною характеристикою 
політичної культури. Досвід розвитку політичного життя України говорить про те, що рівень 
розвитку політичної культури вимірюється передусім наявністю засобів політичної діяльності.

Культура суспільних відносин є невід’ємним складником загальної культури, так і 
культура політичних відносин є невід’ємною частиною політичної культури соціальних суб’єктів. 
Рівень культури політичних відносин виявляється в тому, наскільки вони виражають політичне 
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становище, інтереси соціальних суб’єктів, наскільки вони спрямовані на їх реалізацію й позбавлені 
особистісних, корпоративних, групових моментів, тобто таких моментів, які не випливають із самої 
природи політичної діяльності. 

Для досягнення Україною належного культурного рівня правової держави і громадянського 
суспільства мало засвоїти загальнолюдські норми й цінності, необхідно, щоб вони стали 
природними в нашому середовищі. А для цього необхідно формувати відповідно особу творчу, 
активну, відповідальну, мислячу, здатну приймати оптимальні рішення в умовах, що постійно 
змінюються. А саме подальше відродження, формування духовності в сучасних умовах є 
надзвичайно актуальним. 

Стан розвитку суспільства визначають рівень духовності, рівень буття (побуту), рівень життя 
кожної особи й усіх представників суспільства. Як зазначав В. Табачковський [8], продуктивна 
праця неможлива без певного рівня освіченості, культури, порядності тощо. Саме духовна криза 
суспільства спричиняє деструктивні процеси в його економічних структурах.

Історичні зміни в суспільстві зумовлюють зміни у формуванні духовності, характеру, 
світогляду. Суспільство як органічна структура постійно еволюціонує, а отже, зазнає змін. 
У період трансформації суспільства його загальний устрій, традиції, культура надають змін 
не старим формам, а сприяють відновленню, відродженню творчих сил. Ми погоджуємося з 
думкою А. Корецької, що найважливішим показником, основою духовності є ступінь освоєння 
етичних і естетичних цінностей. Духовність – синтетичне поняття, що включає високі моральні 
принципи, справжню інтелігентність, душевну щедрість, готовність до співчуття, добрість, чуйне 
сприйняття краси [3, с. 120]. 

Як зазначає М. Головатий, духовність – це специфічна людська якість, котра формується 
в процесі усвідомлення й сприйняття певних суспільних норм і цінностей [1, с. 89]. У широкому 
розумінні духовно багата особа – морально стійка, впевнена, здатна до обдуманих дій та 
самооцінок, мислити і приймати рішення самостійно, до творчості, цілеспрямована, адекватна у 
поглядах і поведінці, розуміє, береже культурні надбання. Духовно багата особа несе позитивні 
ідеї й емоції, розуміється на законах і проблемах суспільства, спроможна співчувати, переживати 
й нести відповідальність – саме такі риси характеру потрібно плекати та відроджувати в сучасних 
умовах розвитку суспільства. Духовними цінностями є любов до Батьківщини, до рідного краю, 
повага до рідних, до інших людей, до праці, до природи, до рідної культури, мови, постійне 
бажання добра людям.

Зараз же духовність розглядається в її нормативному вимірі, який має бути життєво 
продуктивним, причому не лише для окремого індивіду – носія духовності, а для людини як родової 
істоти. У такому ракурсі, не викликає сумніву, що «саме етика є сферою свідомості і творчості 
людей, котра наділяє дух життєдіяльною силою. Без етики людського духу нема було б на чому 
«триматися», вона володіє онтологічним статусом і функцією – морального вдосконалення буття. 
В історії людства не було народу, етносу, нації без Етосу, тобто без власного характеру і звичаїв, 
вироблених життєвих підвалин і суспільних звичок, котрі допомагають їм вистояти, зберегти свою 
самобутність і культуру» [9, с. 60]. 

Як відомо, сучасне українське суспільство перебуває на етапі духовної трансформації. 
З історичного досвіду відомо, що під час перехідних епох, в які відбуваються кардинальні 
зміни в житті суспільства, завжди наявні певні колізії у духовній сфері. Відбуваються зміни як 
у суспільній, так і в індивідуальній свідомості. За таких умов, крім певної руйнації константних 
парадигм минулого, формується певний новий ідеал, а часом і нові парадигми. Можливо, саме з 
таких причин і можна твердити про те, що майбутнє бере свій початок у минулому. Для цінностей 
минулого в такі періоди кардинальних змін і катаклізмів у людській духовності настають важкі 
часи. Проте, хоча це звучить дивно, ці процеси багато в чому корисні. Сучасна епоха намагається 
очистити людський дух, а в глобальному ракурсі – взагалі все, що стосується творчого життя 
людства, зазнає суттєвої зміни. Важливу, а подекуди навіть головну роль у цих процесах відіграють 
екзистенційні проблеми людського буття. Загострення уваги на цих проблемах відбувається саме 
під час фундаментальних перетворень як у соціальній, так і в особистісній сфері людського життя. 
Зміна ідеологічної орієнтації у державному житті, яку ми спостерігаємо, висунула особистість на 
передовий рубіж загально-планетного духовного розвитку. Відбувається суттєва перебудова всього 
культурного життя людства.

Роль людини та, у вузькому ракурсі, екзистенційних проблем (життя і смерті, сенс існування, 
свобода й гранична детермінація та ін.) стосується й реалій сучасного життя українського 
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народу. Сьогодні загострюється ситуація як у сфері моралі, так і в економічному та політичному 
житті. Для звільнення людини від, насамперед, бездуховності, в котрій вона сама загубилась, 
треба застосовувати всі доступні, але гуманні методи. Саме тому дослідження низки проблем 
людського існування є, напевно, одними з найпотрібніших засобів вирішення глобальних проблем 
людської духовності.

Ми погоджуємося з думкою С. Кримського, що «прогрес залежить нині не від дефіциту 
планів та теорій подальшого розвитку, а від людських якостей [4, с. 95]. Тією світоглядною, 
метафізичною ідеєю, яка створює теоретичні і пізнавальні можливості для вивчення особливостей 
світосприйняття та світорозуміння представників різних націй, є національний характер, котрий 
представляє ідеальний людський тип, створений національною культурою і бажаний для неї. 
Вивчення якостей національного характеру, його природи, сутності, чинників формування та 
функціонування є важливою умовою прогнозування можливої динаміки національних процесів і 
своєчасного їх коригування з метою забезпечення мирного загальносвітового розвитку.

Відродження духовності, вивчення особливостей національного характеру в Україні потребує 
формування особистості певного типу, котра б відповідала потребам національного розвою та 
здатна була б гідно представляти українську націю у світовому Людстві. Духовність людини – 
це особлива здатність цінувати, зберігати, примножувати найвищі прояви високого, здійснювати 
праведні вчинки, творити добро не заради похвали, а за власним сумлінням. Людина глибока, 
розумна неминуче приходить до віри в Бога, бо саме у десяти заповідях Господніх зосереджена 
мораль, етика, основні закони людського буття.

Комплексний негатив усіх кризових явищ в національній духовності посилюється 
відсутністю в сучасній Україні загальнонаціональних духовних авторитетів зразка Петра Могили, 
Тараса Шевченка, Івана Франка, Андрея Шептицького, митрополита Іларіона (Огієнка)... людей з 
Великої Літери, «які б мали можливість говорити владі і народу неприємні речі» і до думок і слів 
яких би прислухались і в «низах», і на «Олімпах», чиї б слова стали пророчими і доленосними в 
духовному житті нації [2, с. 12].

Історичні постаті українства ніколи не були виразниками чужих для своєї нації ідей, 
а навпаки – «це висловники туги і правди багатьох поколінь» [7, с. 23], і «їхня особиста 
творчість, – писав Ю. Липа, – це завжди тільки одна сильна мелодія, що вплітається в потужний 
спів нації» [5, с. 45-46].

Беззастережна орієнтація на західні норми і цінності життя без урахування ментальних 
особливостей нації, духовного та історичного досвіду України є, на нашу думку, хибним шляхом. 
Реальне духовно-національне відродження України можливе при толерантному ставленні до інших 
цінностей, за умов шанування, оновлення й усвідомлення власне українських вартостей.

Духовність – велике надбання, яким людина розпоряджається на власний розсуд, ніхто не 
може її примусити бути духовною, якщо вона того не забажає сама. Не можна заставити людину 
любити те, що їй не подобається, у чому вона не вбачає самої себе, своєї частини.

Кожна людина є самоцінною, вільною особою, що прагне до самореалізації відповідно 
до глибинних інтенцій своєї власної сутності. Ціннісна орієнтація її у світі має моральних 
характер тому, що цінність людина обирає, визначаючи на її основі сенс власного існування. 
Саме в моральній сфері експлікується і досягає смислової повноти найважливіший світоглядний 
принцип вільного самовизначення особистості, що поєднує свободу і необхідність, усезагальність і 
особливість, універсалізм і конкретну буттєвість, духовність та природність людського буття.

Саме дух, духовність, моральність та свобода визначають ідеї, які спрямовують життя нації 
та особистості, вони втілюють той найвищий сенс, що скріплює буття [6, с. 5].

Філософія, особливо в культурній традиції нашого народу, завжди виступала, насамперед, 
тим типом духовної діяльності, де з’ясовувалися межі людського буття, де давалися відповіді на 
запитання, що детермінують сенс життя людини. Історія етико-філософської думки є найбільш 
дотичною до сфери, де відтворюється розвиток духовності народу, реконструюється дух нації.

Ми живемо у скрутні часи. Зараз у душах багатьох людей хаос. Знецінюються моральні та 
етичні цінності, нерідко, на жаль, ми стаємо свідками того, що світом керують неправда і гроші. 
Особистість українця за таких умов спрямовує всю свою духовність на здобуття засобів існування 
і аж ніяк не на потреби духовного розвитку. Зневажаючи рідне й знайоме, люди зрікаються 
віри й добра. Забуваючи власні корені, не згадуючи навіть того, що вони самі є часточкою 
природи, часточкою світу.
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Penomenon of spirituality in the sphere of democratization of political life 
In the article the features of forming of spirituality of the Ukrainian people are examined, the location and 

the role of this phenomenon are determined in the sphere of democratization of political life.
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Раїса Свирид
(Київ)

ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛУБЕНЩИНИ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ 
АРХІТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ 

НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ

У статті подаються тематичні записи польових досліджень, проведених автором на 
історичній Лубенщині при створенні архітектурно-етнографічної експозиції хати с. Солониця Матеріали 
характеризують народне будівництво краю, особливості хатнього обладнання, народного вбрання, 
домотканих тканин, календарних народних свят і обрядів.

Ключові слова: польові дослідження, народне будівництво, сошні і зрубні конструкції, вітряки, 
хата, комора, саж, клуня. Хатнє обладнання, покуть, піл, піч, мисник. Настінні підводки, около, призьба. 
Домоткана тканина, рушники, рядно, скатерть, килим, сукно. Народний одяг, сорочка, керсетка, запаска, 
підперізка. Народний календар, народні свята.

Згідно історико-етнографічного районування України західні райони Полтавщини 
(Гребінківський, Пирятинський, Оржицький, Лубенський) відносяться до регіону «Середня 
Наддніпрянщина». Народна культура цього краю представлена в Національному музеї народної 
архітектури та побуту України фондовими колекціями етнографічних експонатів і п’ятьма 
пам’ятками народного будівництва в експозиції просто неба, сформованій архітектором Валерієм 
Олександровичем Романовим. У музеї є два вітряки: шестикрилий – з с. Кононівка Лубенського 
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району і чотирикрилий – з с. Сасинівка Пирятинського району. Обидва стовпової конструкції, 
з поворотним корпусом. З Лубенського району переміщені хата кінця 19 ст. з с. Солониця і 
господарські будівлі поч. 20 ст. – комора й саж з с. Клепачі. Біля хати реконструйовано похідний 
льох за відповідним аналогом із с. Клепачі. У перспективі передбачалося до садиби додати 
традиційну клуню. 

Для завершення садиби і створення інтер’єра хати с. Солониці були проведені наприкінці 
20-го і в перші роки 21-го століття комплексні етнографічні дослідження в Лубенському районі 
та в окремих селах сусідніх районів, що адміністративно входили до складу Лубенського повіту. 
Опитувані інформатори, народжені на початку минулого століття (1904–1916 роки), зафіксували в 
пам’яті спогади про побут своїх дідів, батьків, про давні пам’ятки ще не поруйнованої етнокультури 
в роки їхнього дитинства. Зібрані польові записи охоплюють широкий зріз регіонального 
комплексу етнокультурних традицій старожитньої Наддніпрянської Полтавщини. Вони висвітлюють 
формування садибних комплексів, традиції народного будівництва господарських будівель і житла, 
особливості обладнання й облаштування інтер’єрів хати, народного одягу, господарських занять та 
інших аспектів народного побуту кінця 19 – першої половини 20 століть. 

Наприкінці 19 – початку 20-го століття життя селян Лубенщини описав відомий дослідник 
народного побуту населення Полтавщини Василь Петрович Милорадович (1846–1911) [1]. 
Порівнюючи його матеріали із власними польовими записами, відрадно відзначити, що вони 
перегукуються зі спогадами старшого покоління про будівництво хати, про народний одяг, родинні 
і календарні обряди, традиційне харчування, народні вірування тощо.

Подаємо фрагменти проведених польових досліджень у 1993, 1999, 2001 та 2002 роках з 
певними коментарями:

Лубенщина – край сошного будівництва, що має вікові традиції. До 19-го століття тут 
масово будували з дерева листяних порід, а більше з дубового дерева, а також з лози й глини. 
На покрівельні матеріали йшли солома й очерет. 

У селянській садибі стояли хата, надвірна комора, хлів, повітка, конюшня, возовня, саж, 
курник, дровітня (дровник), клуня. Комору і саж будували в зруб, а інші господарські будівлі – 
в стовпи, стіни плетені лісою або глиняні. Клуні на Лубенщині були двох типів: великі з 
дахом на сохах, як на Полтавщині й Наддніпрянщині, і невеликі восьмикутні (круглі) з дахом 
на кроквах, криті очеретом. Таку невелику клуню було виявлено в селах Мацькова Лучка і 
Мацьківці Лубенського району. 

с. Засулля. «Клуня у стовпи, підплітається лозою під вінець. Повітка з лози, у стовпи, 
мазали глиною або обставляли очеретом, комора дубова у замки вкривалась залізом. Саж з дерева 
у замки. Колодязь плетений з лози неглибокий, 5 м, верх зрубний на 4 – 5 вінців» [2]. 

с. Солониця. У 1993 році на садибі Шматка Василя Прокоповича (1906 р. н.) із старих 
будівель стояв дровник, плетений з лози на сохах, біля нього – рублений саж.

Тини були плетені з лози й «очеретяні з давніх-давен, забивали кілки, між ними – ломаки. 
Були високі тини і невисокі. Цвітошник у дворі вигороджували очеретом, сіяли чорнобривці, 
гайстри, нагідки. По капусті садять гайстри, гвоздики червоні, жовті повні» [3].

Хати на Лубенщині ставили переважно в стовпи, стіни дерев’яні і глиняні (вальковані), в 
поєднанні зі зрубною хатньою коморою. В експедиції 1993 року старі хати зі зрубними коморами 
фіксовані в селах Засулля, Ломаки, Солониця. У с. Крутий Берег за свідченням інформаторів «хати 
були рублені і глиняні» [4].

с. Бієвці. «Хати були в сохи, ліпили між сохами вальки або прив’язували сніпки очерету. 
Обмащували стіни глиною і білили. Ставили хати під кілля: кілки закопували густо всторч. 
Розводили глиняний заміс, мазали хату толокою» [5].

с. Засулля. «У 1959 році розбирав хату своєї баби (померла 1978 р. у 80 років), так вона не 
знала, хто ту хату строїв. Комора з брусів до 30-40 см, пиляних з красної верби, в’язаних у замки, 
стояла на каменях, на вуглах і посередині. Сіни у стовпи з дубини, закладалися глицями, тиблями 
кріпились. Стовпи закопувалися у землю. Хата на стовпах з дубини – тесані бруси 35х40 см. 
У бабиній хаті внизу була призьба висотою 50–60 см, шириною 30–35 см, набивалась землею, 
жовтою глиною підводилась понад призьбою 5–6 см і в хаті. Як не було призьби, то підводили 
жовтою глиною до 60–70 см. Двері були на шпугах» [2]. 

На початку 20-го століття переважно будували хати вальковані з товстими стінами. «Як 
будують хату, роблять яму, навозять трохи глини, соломи, землі. Вимішують все і роблять вальки, 
і кладуть стіни. 80 см ширини. Лопатою стружать форму вікон. Стеля: між сволочками знизу 
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підбиваються дошки, зверху кладуть очерет, потім стелю зверху накладають вальками. Вкривали 
хату очеретом під коришок. Очерет заготовляли восени під лід» [6]. 

При цьому і в сошних, і у валькованих хатах утримувалася стійка традиція білення й 
рудження стін, влаштування призьб (присп), заплетених лозою або закладених дошкою з кілками, 
викладали їх і з вальків. Згадували інформатори і про глиняні підводки стін із зубцями, що було 
характерно для всієї Наддніпрянщини, і підведення около, що побутувало на Лівобережжі: «По ярах 
шукали червону глину. Оббілять стіни і шворку натягують, щоб рівно около підвести» [7]. У селі 
Гороб’ї у 50-их роках ХХ ст. баба підводила на стінах около червонною глиною, а по краю вгорі 
підводки позначала білі кружечки, вмочаючи в білу глину зрізану картоплину» [5].

с. Солониця. «Хати були вальковані, товщина стіни см 50. Колись білили стіни маслянкою, 
продавав ганчурник, міняв на на ганчірки. Маслянка не так береться і не так дощ оббиває. Задню 
стіну мазали рудою глиною. Жінка з с. Войниха розказувала, що залишали стіну рудою, у кого 
були дівчата на виданні. Призьбу робили невисоку – см 35, ширина – см 25, заплітали лозою, 
або кладуть глиняні вальки і обстругують лопатою, щоб рівна була. Казали приспа. Підводили 
глиною з кизяком пальців на три, хто хотів, то підводив червонішою. Підводили віхтем з конопель, 
щоб рівніше було. Вікна оббілювали, ніхто нічим не підводив. У хаті діл мазали рудою глиною, 
підводили долівку рудою глиною, шукали червонішу глину, припічок зверху мазали рудою глиною, 
передню стіну – білою» [8].

«У діда мого хата з коморою дерев’яною, приспа коло хати височенька, заплетена лозою, 
віконця маленькі на 4 шибки. Стіни коло дверей підводились рудою глиною, задня стіна згори 
сантиметрів 40–50 білилась, а нижче рудилась. Як не було приспи, то підводилась знизу стіна 
рудою глиною на 40–50 см» [9]. «Як є в хаті дівка не замужем, то одведуть посередині глухої 
стіни, як на рядно, рудою глиною, підводили около червонною глиною. Присьба була на передній 
стіні висотою 70 см» [10].

с. Крутий Берег. «На святки і на літо підводили зубці. Діл змажу жовтою глиною, а тоді 
роблю червоні зубці по долу червоною глиною, висотою 15 см» [4].

У с. Городище Чорнуського району, на кутку Замлинок у хаті-пустці, що належала 
Уленко Парасці Сидорівні (1906 р. н.), збереглися давні підводки на стінах рудою глиною: у сінях 
знизу стіни мащені рудою глиною висотою до 50 см, а в хаті над полом – до 80 см.

с. Тернии. «Хата була глиняна з вальків (валькована): хата+сіни+хатина. Літом у середу 
або вівторок роблять заміс толокою і один одному одробляють. По черзі качали вальки в солому, 
починали од порога і йшли, як сонце йде. Коли мазали стелю, хазяйка на покуті клала хрестик і 
гроші, вносила чарку і трохи закуски. Як положили сволок, хазяйка повісила на нього рушник. 
Як помазали, ставили на покуті букет у глечику. Очеретом укрили. Входили в хату в неділю 
увечері перед Покровою» [11].

На зиму хати обставляли коноплями, обкладали очеретом.
Обладнання й інтер’єр хати традиційні: піч, піл, жердки, лави, стіл, скриня, полиці 

з образами, у старих хатах було багато образів. Особливості: – мисник з кутовими полицями, 
кріпиться не на сінешній стіні, як звичайно, а стоїть у кутку між чільною і сінешною стінами: 
«у вугол клином стояв мисник з дверцятами»[10], такі мисники стояли в старій хаті в с. Колодна, 
один з них перевезений до музею. На давніх печах на комині виліплювали круги із зубцяли і 
обводили червонною глиною. Такий круг із зубцями, але забілений товщею глини, виявлено 
в 2002 році в с. Городище. У 2003 р. архітектор Сергій Верговський обміряв подібний круг на 
комині печі в старій хаті в с. Колодне Оржицького району і відтворив в експозиції музею в хаті 
с. Солониця. Оздоблювали малюванням та кольоровими підводками пічні карнизи: «Розмальовувала 
на верхнім карнизі печі квіточки червоні і листочки зелені» [10]. Давня традиція прикрашання печі 
малюванням описана у В. Милорадовича: «Піч прикрашають клинчиками, кружками, хрестиками і 
квітами, намальованими синькою, паленою і звичайною вохрою» [1, с. 181]. 

с. Засулля. «Хату побудували в 1910 роках. У хаті сволок митий, поперечний, жердка 
поздовжня над полом – одним кінцем спирається на підкладку до сволока, а другим на підкладку 
до причілкової стіни. На жердці вішали одяг. Піл застеляли рядном. Були подушки з пір’я складені 
одна на одну і зверху ряденце. Під лавою – корзина з картоплею. 

По стінах на образах вішали рушники. У матері були куповані красні рушники, сім–
вісім рушників на свято. Пісні рушники шили вирізом, вішали на Боги у піст. Самим чорним 
не шили» [12].
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с. Крутий Берег. «На покуті ставили дві пари благословенних ікон, а зверху ще один 
образ під одним рушником. Над вікном причілкової стіни теж стояли ікони на маленькій поличці. 
У матерів були білі мережані рушники і ткані красні «в орли» [13].

с. Солониця. «У хаті був один покуть, стояла ікона Святий Миколай. Закладали збоку 
квіти коло ікон: гвоздики, гайстри, чорнобривці, васильки. Рушники були довгі і короткі. Рушники 
розпинали ломачками. Над вікнами не вішали рушника, рушник висів на стіні між вікнами. У хаті 
був стовп під сволоком, на нього вішали на гвоздку одежу. У хаті були жердки над полом і перед 
піччю, на мотузках чіплялися до стелі» [8].

«На покуті стояла велика ікона «Миколай» на кутовичку, зверху трималася на гвіздку. 
На іконі висів рушник – постовий білий, вишитий вирізуванням, мережкою, на свято – красні 
повишивані рушники вішали. Ікони були здорові, стояли над столом і над вікном на передній 
стіні. Над вікном причілкової стіни, над столом, стояло 6–7 ікон: благословенні Матір Божа і Ісус 
Христос, Неопалима Купина. Над ними висів один рушник. Дзеркало висіло на стіні, над ним 
рушник. Стіл накривали скатертю, самі ткали тоненькі, кругом лиштва по три смужечки. На столі 
хліб лежав накритий. Над передпічним вікном була полиця, щось легеньке стояло. У суднику 
стояли миски. Ложки у мисці лежали в суднику.

Скрині колись були з квітками, віко і передня дошка в квітках, були і окрашені краскою.
Спали на дерев’яному полу. На піл слали матку з рогозу, рядном накривали. Жердка товста 

була, через весь піл аж до печі на мотузках висіла. 
Колиски дерев’яні, постругані дошки, приголовки ширші, дошками зашальовані. В колиску 

клалась маточка, ряднинка, подушечка.
На комині лежали коноплі, мички. Гребінь за сволочком над полом, гребінка на запічку 

і днище під полом. Діжа для хліба на полу в кутку стояла. Хліб вчиняли і в макітрі, у ночвах 
місили вареники.

Хватки (рогачі) на великі і малі горшки, кочерги стояли коло припічка в углі або під 
припічком. Горшків було багато, стояли коло печі і в коморі.

У сінях стояла водянка – діжечка для води у вугольчику на стільчику, накривалась кружком, 
на кружку стояв кухлик маленький. Ночви, ті що прать, були здорові, стояли у сінях» [3].

с. Тернии. «Образи стояли на судничку, чіпляли на двох гвіздочках над першим вікном і 
на стіні, а над передпічним вікном не вішали образи, там висіла полиця на кілках для хліба. Була 
колиска дерев’яна з бильцями» [11].

с. Солониця. «Під припічком – макітерка, ковганка, макогін, горшечок маленький 
перевернутий. У пічурці сільничка. Піл був голий, у куточку складали постіль і накривали 
рядном. У сінях бовдур рудий, а стіна білена. Стояла драбина на горище лізти. На горищі за 
кроквину запихали серп, ціп. На горище зносили тикви, барильце. На підвішених на вірьовках 
перехрестях тримали в мішках сало, м’ясо. У сінях стояла водянка – діжечка дерев’яна з водою, у 
кутку – коромисло.

У хижці (хатній коморі) держали маленькі діжечки з присоленим сиром. Присолений сир 
трамбували в діжечки і зверху кришечкою накривали. На масницю вносять у хату і варять вареники, 
печуть пироги. У хижці стояли скрині з одежею. Були скрині мальовані і обковані залізом. Тут 
стояв круглий стіл, за ним вечеряли надворі, простеляли рядно» [9].

Тканина домоткана. Ткали полотно з конопель і льону. Рядна, скатерті ткали з конопель 
«в ряди, сосонку і в кружки». Були кодрі, ткані з валу, і ліжники, ткані вовною по конопляній 
основі чорного, коричневого, сірого кольору і переткані смугами. «Батько ткав рядна у «сосонку», 
в «кружки», сукно було тчуть. Дядьки приїжджали і брали те сукно, цурку роблять і фамилію 
пишуть» [14]. «Рядна ткані в кружку і всякі, ткали з валу, вдвоє зшивались по 2-3 метрі. Ткали 
кодрі з крученого клоччя, яке пряли на веретені. На подушки з пір’я шили з полотна наволочки. 
Полотно вибілювали: стелять на воду, як тепло вже, одзолять і знову кілька раз постелять» [4].

Одяг жіночий. В оздобленні жіночої сорочки на Лубенщині є свої особливості: вишивали 
кутики на спині і рідше на грудях: «Сорочки вишивали квітками червоними з чорним і вирізом. 
Вишивали куточки на спині і на грудях, обводили чорненьким, а хто червоненьким. Рукави до 
уставок пухликами збирали, а хто пришивав без пухликів» [11].

с. Солониця. «Сорочки полотняні вишивались і біленьким, і заполоччю вуставочки. Вісім – 
дев’ять сорочок мала дівка, як у бідних. На жіночих сорочках вишивали куточки на спині, пеленки 
(поділки), рукави, чохли. Поверх сорочки керсетки коротенькі, обкладали тесьомкою низ. Спідниці 
широкі, пеленки вишиті видно з-під спідниці. У багачок видно було на 20–25 см. У празники 
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надівали плахти молодиці. У плахту убірали хлопця Маланкою. Баби ходили в чорних запасках 
(ззаду і спереду). Платки шовкові, дівчата й молодиці зав’язували з рожками. Були суконні ватянки, 
кожушанки, їх вішали на жердці в коморі» [3].

с. Вовчик. «Баба і мати надівали плахти, парчеві запаски. Мати рано вмерла, їй положили 
плахту на той світ. Сорочки шили червоними квітками, хміль – на празник, бувало шили й білим 
на будень. Були керсетки, крайки. Шовковим платком зав’язувались. Надівали намисто, лєнта в 
намисті. Кожушанка була» [15]. 

с. Засулля. «Одяг баби: сорочка, рукави суцільні, вишита невеличка лиштовка або 
занизування. Пелена вишита білим вирізом. Запаски чорні на правий бік сходились. Пелену 
низько напускала, на чотири пальці виглядала з-під запаски. Обв’язувала запаски поворозками 
домотканими на два пальці шириною, ткали з гарусу, вовни у квадрати, вічка. Карсет до фандів. 
Платком чорним зав’язувалася. Очіпок круглий, клоччям устрочений. Чоботи на високому ходу, 
передки чорні, халяви рижі. У матері була спідниця, запасок не носила» [16]. «Дівчата шили 
рукави заполоччю червоним і чорним, у полах шили білим вирізом. Старі люди надівали сорочки 
пісненькі білі. На сорочки надівали спідницю, фартух. Мати запаски не носила, цей вік запасок 
не носив. Носила баба запаски. У заможних людей були плахти. У Березоточі, Мгарі були плахти. 
Очіпки шили з шовкового платка. Старі люди носили строчений очіпок. Керсет під фанди – 
дев’ять – сім фандів. Літнячка довга під фанди. Ватянка довга з рукавами під фанди. Літнячка і 
ватянка на передній полі і на рукавах обрублялися плисом. Юпка суконна, були руді, чорні запаски. 
Кожушанки білі і дублені» [12]. 

Одяг чоловічий. Сорочку вишивала дівчина молодому до весілля, у чоловічих сорочках 
вишивали комір, манишку, розріз пазухи посередині, чохла червоним і чорним. Чумарки з фандами, 
свити суконні з кобеняком, кожухи, штани широкі, шапки смушеві.

Із наведених спогадів видно, що на початку 20 століття традиційний одяг зазнав змін, 
плахти і парчеві запаски стали рідкістю, на зміну їм прийшли спідниці, жінки старшого покоління 
ще носили чорні запаски. Молодиці, як і дівчата, пов’язували голови хустками, без очіпків. Одяг з 
доморобних тканин поступався фабричним виробам. 

Народний календар на селі був чинний до запровадження насильницької колективізації, 
розкуркулювання, голодоморів і знищення церков. Після пережитих лихоліть ця система була 
зломлена, автентичні форми традиційних звичаїв і обрядів стирались, поступово втрачалась 
їхня наповненість і розуміння сакрального змісту. Проте ключові календарні і родинні свята 
дідів–прадідів повністю не зникли. Діти і внуки продовжили їхні традиції в родинних і в 
церковних святкуваннях. 

Різдвяні святки. Сіно і горщик з кутею несе на покуть хтось із чоловіків родини: дід чи 
батько, або син. Мати ставить на покуті пиріжки і накриває рушничком. На діл стелили околот 
колосками до покутя. «Як великий празник, стелють околот рівненько, колосками до ікон. З цього 
околоту робив батько перевесла і перев’язував дерева» [17]. На покуті до стелі підвішували 
солом’яного павука – панікадило, пташки: «на Різдвяні святки робили панікадило, наріжуть 
соломинки, втягують нитки і зв’язують ромбиками. Батько вистругував пташки з дерева, одну-дві 
висіли перед іконами» [17].

«На кутю на покуті кладуть чимало сіна, сіно пухнасте, так що горщики з кутею і узваром 
повгрузають. Горщики накривали рушничком. На сіно ставлять у глечику пучечок жита. Із жнив 
вибірали гарні колосочки, зв’зували і сокирки, 12–15 см завтошки снопик. Зв’язували соломинками 
(3–4) 2 рази – вгорі і внизу і застромлювали за сволок ближче до причільної стіни, він там висить 
до Різдва, а тоді ставлять у глечик» [9].

«На святу вечеру готували кутю, озвар, борщ, вареники, рибу. Батько положить сіна на лаву, 
«щоб кутя на покутя, а узвар на базар». Як сідають їсти, то запалюють свічку, а в кого лампадку. 
Батько каже молитву, «тим, що померли, царство небесне, а тим, що живі, – на здоров’я». Вечерю 
несли родичам і хрещеним. Давали вечерю бідним сусідам» [18].

«На Голодну кутю батько ходить по двору, бризкає свяченою водою, крейдою хрести 
ставить, батько було і на горшках ставить. Як сідають кутю їсти, то запалюють свічку, кликали 
Мороза вечерять. На голодну кутю хлопці біжать поздоровлять з постом до вечері.

Водохреще. Хрести вирубують і квасом обливають. «Як воду вдень святять, люди на 
мосту стоять. Як піп посвятив воду, один чоловік витягає голуба з рукава і пускає, в цей час і 
стріляють» [14]. 
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Як кінчаються різдвяні святки, у різдвяний день, «21 січня виганяють святки: ударяють по 
горшках – погуділи святки» [18]. Жінки збираються на обряд «введення гребеня»: вносять у хату 
прядку, гребеня, днище, убірають у калину і носять убраного гребеня по дорозі по кутку, а тоді в 
одну хату збираються і гуляють» [15]. Повніші варіанти цього обряду описав В. Милорадович. На 
той час гребінь убирали, як дівку: у плахту, запаску, підв’язували червоним поясом, верхівку зубців 
підв’язували хусткою, прикрашали калиною, васильками, барвінком, гарусом (жичками) і ставили 
на покуть [1, с. 188-189].

Великдень. 
«Паски пекли у ринках у суботу, а хліб ще в п’ятницю. Красили яйця в цибулинні в суботу. 

У суботу вішали рушники. Несли святить до церкви у кошику, плетеному з рогозу, накривали 
рушником, тканим у перетички. Колись паска стояла на столі у череп’яній мисці. Багато напікали 
пасок, до Тройці були» [10]. «Паска – зверху покладений хрест, посередині наліплена шишка з 
вербовою гілочкою, по кутах між перехрестям наліплені голубчики»[14].

На Зелені святки нарізали клечання з чорноклену, берестка, липи, ясена, на стіни, за сволок, 
осику – на ворота, до хліва. «На Клечані святки приносили до хати все пахуче зілля на вікна – 
любисток, васильки, канупер, пижма. На лугах рвали смолку, любку в букет. Ламали клечання з 
клену, осики білої (осокору) саме перше на ворота, щоб відьма не заглядала, над дверима хліва. 
У хаті клечання затикали за лави із спинками, забивали цвяшки на стінах для клечання. У суботу 
після обід уже празник. У неділю всі йдуть у церкву. Після того обідають і всі на вулицю. Колись 
були вигони, на клечальні святки ставили 2-3 гойдалки, закопують стовпи. У Солониці ставили 
крутілки. Для цього в кузні кували колесо залізне і жердки приставляли, дівчата сідали [19].

На Івана Купайла розкладали вогонь, стрибали через вогонь. Дівчата плели вінки і з рук 
пускали на воду вінки. «Вбирали перекотиполе у квітки польові, лісові, зверху проив’язували пучок 
крапиви. Пострибаємо, а тоді розбираємо і несемо на грядки» [4]. «Дівчата плели вінки з рожі, 
пшінки. Молоді через кропиву скакали, біля річки клали вогонь» [12]. Пускали колесо: «Брали 
колесо від воза, вкручували коноплями, підпалювали і котили з гори» [14].

На Маковея «святили маківки, обсипали свяченим маком у дворі, обсипали скот, усе, щоб 
нічого не чіплялось» [9].

На Семена увечері починались досвітки. «Вносили в хату прядки, гребені, обв’язували 
гребені кісником з квіткою. Казали: «Семена, вставай, Шеймене прясти! Як спатимеш, то те й 
матимеш». Збирались в складчину на вечерю, приносили огірки, яблука, квашений кавун, піспили 
(квасили) у житньому борошні. На столі ставили бутильок обв’язаний кісничком [10].

На основі зібраних польових матеріалів і експонатів був визначений зоровий ряд музейної 
експозиції хати с. Солониця і створено автором інтер’єр. За польовими дослідженнями відтворено 
настінні підводки, малювання печі, встановлено обладнання архітектором Сергієм Верговським. На 
жаль, через аварійний стан покрівлі, експозиція розібрана у 2009 році.
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Рис. 1. – причілок хати с. Солониця в Національному 
музеї народної архітектури та побуту України 

(Далі НМНАП)

Рис. 2. – вікно з малюванням на причілку хати 
с. Солониця в НМНАП

         
    Рис. 3. – інтер’єр хати с. Солониця в НМНАП          Рис. 4. – інтер’єр хати с. Солониця в НМНАП

 
Рис. 5. – інтер’єр хати с. Солониця в НМНАП
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ШКІРЯНИЙ КУСТАРНИЙ ПРОМИСЕЛ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
В КІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті розглядається шкіряний кустарний промисел Київської губернії в кінці ХІХ – першій 
половині ХХ ст., зокрема технологія обробки шкіри, асортимент та збут готової продукції, умови побуту 
та праці кустарів-шкіряників, їх економічне становище.

Ключові слова: шкіряний кустарний промисел, чинбарня, обробка шкіри, прибуток від промислу, 
кожух, шапка, чоботи.

Середня Наддніпрянщина (Київська, Чернігівська, Полтавська губернії) – це історико-
географічний регіон, якому належить визначальна роль у формуванні етнічного ядра східного 
слов’янства, давньоруського населення, а пізніше й української народності та нації, що відбилося 
на розвитку народного костюма цього регіону: в основному він базувався на єдності рис, властивих 
культурі українського етносу в цілому. 

Народні ремесла становили важливий напрямок господарської діяльності населення 
Середньої Наддніпрянщини. Особливе значення мав шкіряний кустарний промисел, оскільки він 
забезпечував населення шкірою та хутром, яке використовувалося для пошиття одягу, взуття, 
чемоданів, подушок, матраців, шкіряних рукавичок, для оббивки екіпажів, виготовлення ременів, 
кінської збруї, музичних інструментів (волинка, бубон).

Проте шкіряна кустарна промисловість, на відміну від інших народних промислів 
(наприклад, ткацтво, гончарство), в наукових дослідженнях та спеціалізованій літературі висвітлена 
недостатньо. Це і обумовлює актуальність даної розвідки, завданням якої є дослідити стан розвитку 
шкіряного кустарного промислу в Київській губернії в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст., 
описати технологію виробництва, асортимент та збут виробів, інструменти кустарів, умови їх праці 
та побуту, матеріальний стан, причини занепаду промислу. 

Вичинка шкіри волів та коней, з якої шили взуття, була відома в Україні під назвою 
чинбарство; вичинка шкіри овець для одержання овчини називалася кушнірством. У чинбарстві 
розрізнялися лимарство – вичинка шкіри-напівфабриката, так званої сириці, яка йшла на 
виготовлення збруї та інших господарських виробів. Разом із шевським ремеслом – пошиттям 
взуття, а також кожухарством та шапкарством – вони складали групу традиційних шкіряних 
промислів та ремесел українців [26, с. 60].

Найбільшого розвитку на Київщині зазнав шевський промисел: у 1857 р. – 872 чол. 
[27, с. 218], у 1912 р. – 7412 чол. [23, с. 41]. У м. Києві був широко відомий подібний до 
цехового дому Шевський Двір, що перетворився в ремісничу школу з крамницями взуття на 
першому поверсі [2, с. 73].

Шкіра домашніх тварин оброблялася в спеціальних приміщеннях – «чинбарнях». Для 
облаштування чинбарні були необхідні піч, дубильні та зольні чани, чан для промивання, кобили та 
кобилки для розтягування шкіри, інструменти для скобління та стругання шкір (штрихелі для зняття 
шерсті, струги, тупики, кліщі, скафа, коса, ніж), товкодубня (пристрій для товчення дубової кори з 
кінним приводом. – О.С.), пробкові дошки для накатування та формування шкіри [24, с. 187].

Українцям здавна були відомі три способи обробки шкір: м’яття, квасіння та дубіння. Для 
виготовлення сиром’ятної шкіри шкури тварин вимочували у воді, за допомогою струга знімали з 
неї залишки м’яса, змазували жиром (салом, дьогтем чи рослинною олією) та сильно м’яли руками 
(кожум’яка – той, хто мне кожу) або за допомогою біляка та м’яльниці. Така сиром’ять називалася 
бритою. Для виготовлення квашеної сиром’яті волос видаляли зі шкіри за допомогою квасіння. 
Для цього шкіру після попередньої обробки (такої ж, як і для бритої шкіри) протягом кількох днів 
тримали в розчині води та солі, після чого волос легко знімався з поверхні шкіри. Сиром’ятну 
шкіру використовували переважно для виготовлення кінської збруї, ременів; з неї шили постоли. 
Процес дублення полягав у насичуванні шкіри дубильною кислотою, для цього використовували 
деревну кору, здебільшого дубову. Висушену кору розтирали в порошок, робили з нього розчин, у 
якому вимочували шкури. Термінологія дублення пов’язана в основному із словом «дуб»: дубити, 
дубло, березовий дуб (у значенні березова кора) [8, с. 216-220].



307

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Усі роботи з обробітку шкіри проводилися на подвір’ї, в хаті або у спеціальних приміщеннях. 
На подвір’ї працювали лише в теплу пору року. Розмочування шкір проводилося поза двором, але 
здебільшого воно здійснювалося у тих же приміщеннях, де й інші роботи. Майстерні ремісників 
Київської губернії знаходилися в окремому приміщенні, а для роботи взимку в них облаштовували 
печі з лежанками між чанами. У майстерні розміщували від 3 до 5 чанів: один для розмочування, 
один або два для зоління та один-два для дубіння шкір [24, с. 187].

Основну масу чинбарів становила біднота. Шкідливі випари, тіснота, вогкість, несвіже 
повітря – такі умови життя і праці кустаря [18, с. 172]. У м. Києві у 1913 р. епідемія холери 
розповсюдилася в основному в одному районі – на Подолі, де зосередилася переважна більшість 
міських шкіряників. Найгірші побутові умови були в тих кустарів, у котрих чани для зоління та 
дубіння знаходилися в хаті, оскільки майстер і його родина постійно дихали шкідливим повітрям. 
Особливо небезпечними були чани для зоління, тому їх намагалися винести на подвір’я. Обробка 
овчин, на відміну від обробки інших шкір, пов’язана з високою температурою, що необхідна 
для просушування та вироблення шкір. Тому овчинники, як правило, були бліді та мали більш 
виснажливий вигляд, ніж шкіряники. 

Шкіряна промисловість належала до таких галузей, де перш за все зароджувались 
заводські форми виробництва [18, с. 173]. Уже в 1809 р. у Київській губернії нараховувалося 
28 шкірзаводів.

На кінець ХІХ ст. шкіряний кустарний промисел у Середній Наддніпрянщині починає 
поступово занепадати під впливом удосконаленої заводської та мануфактурної техніки. На низьку 
конкурентоспроможність продукції даного промислу впливали також віддалений, масовий збут, 
однотипність роботи, дорогий матеріал [14, с. 91]. Так, у м. Чорнобилі Радомишльського повіту в 
зв’язку з конкуренцією заводу з 25 кустарів залишилося лише 2, а в с. Листопадові Чигиринського 
повіту з 10 шкіряників не залишилося жодного [24, с. 180]. 

У період Першої світової війни та Жовтневої революції кустарна промисловість країни 
зазнала руйнівних змін. На це вплинули критичний стан транспорту, нестача сировини та 
напівфабрикатів, зупинка фабрик, що постачали їх кустарю, зношеність та неможливість 
відремонтувати інвентар. Проте невелика залежність від найманої праці, простіша процедура 
реалізації товарів ставило кустарну промисловість у виграшне становище. Тому шкіряна кустарна 
промисловість залишалася домінуючою у забезпеченні населення своєю продукцією [12, с. 123]. 
Наприклад, у Черкаській окрузі в 1926 р. здебільшого були розвинені промисли з виготовлення 
предметів одягу [4, с. 147-148].

На початку ХХ ст. середній річний прибуток шевця в Київській губернії становив від 
115 до 500 крб. [24, с. 196] (порівн.: у Чернігівській губернії – приблизно 296 крб. [11, с. 94], у 
Полтавській – від 20 до 200 крб. [28, с. 21]).

Найбільше вироблені шкіра та хутро використовувалися для пошиття одягу: кожухів, 
шуб, шапок, взуття, рукавиць, поясів. В українців широко побутував одяг з овечих шкур, що 
зумовлювалося добре розвиненим вівчарством. Овчинний промисел у Київській губернії існував 
у містах Богуславі Канівського повіту, де нараховувалося близько 180 дворів кустарів-овчинників 
та кожухарів [22, с. 351], Бориспіль (до 1920 р. був у складі Переяславського повіту Полтавської 
губернії), Брусилів Радомишльського повіту. Як правило, овчинники не лише вичиняли шкури, але 
й шили з них верхній одяг – кожухи, смушеві шапки.

У Київській губернії побутували кожухи тулуб’ясті та прості – кожушанки. Простий 
селянський нагольний кожух був приталений, без фалд, мав стоячий комір, обрамлений чорним або 
сірим смушком. Колір кожухів в центральній частині Київської губернії був переважно білий [3, 
с. 154]; у західній частині – коричневий, на Лівобережній Київщині та Черкащині – білий, темно-
коричневий, жовтий [19, с. 111-116]. Жіночий кожух нічим не відрізнявся від чоловічого, нерідко і 
чоловіки, і жінки носили один і той же кожух, особливо в бідних сім’ях [19, с. 22]. Іноді різниця 
між чоловічим та жіночим кожухом полягала саме у формі коміра, зокрема, на Правобережній 
Черкащині чоловічий кожух мав стоячий, а жіночий – великий круглий комір – «вилогу» [20, с. 62]. 
Заможні селяни носили кожухи, покриті сукном; у Київській губернії їх покривали крашениною 
або нанкою [5, с. 143]. У західній частині губернії побутував кожух, критий чорним сукном, – 
«хутро» [19, с. 111-112]. Кожухи зазвичай підперізували вовняним поясом синього, зеленого, 
жовтого кольорів, бідні селяни – відрізком грубого полотна [3, с. 155].

Орнаментованими підрізними кожухами славилися містечка Богуслав, Бориспіль та Брусилів 
Київської губернії. В них орнамент розміщувався, крім пілок та рукавів, на талії та уздовж вшитих 
по боках клинців. Також широко використовувалася вишивка гладдю по пілках, спинці та коміру.
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Вирізнялися багатством декору й тулуб’ясті нагольні кожухи білого кольору в центральних 
повітах Київської губернії (Васильківський, Канівський, Таращанський, Сквирський та південь 
Київського повіту): на правій полі в нижньому куті знаходився великий квіткоподібний візерунок 
(«наріжник», «квітка») [20, с. 161] з кольорової «сімки» або виплетених ниток – «кіски», 
декоративні нашивки прикрашали поділ і низи рукавів [19, с. 93]. «Квітка» мала не лише 
декоративне, а й символічне значення. Здавна прикраси на одязі виконували важливу магічну роль: 
орнамент розташовувався, як правило, там, де відкривався доступ до тіла (в низах рукавів, на 
горловині, комірі, подолі або полах) [20, с. 164; 19, с. 157]. 

На Київщині майже до 30-х років ХХ ст. були майстри, які оздоблювали жіночі кожухи 
аплікаціями. Для цього з картону виготовляли трафарет орнаменту. Гострим ножем обводили 
трафарет, накладений на кольорову шкіру. Вирізані орнаменти наклеювали на біле тло кожуха 
у певному місці й прошивали по контуру. Комір оздоблювали по краю тоненькою смужкою 
сірого смушку, рукава й манжети – сірою та чорною вовною, а також аплікативними смугами, 
кольоровим шнуром [9, с. 12].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на значній території України скорочується, а подекуди 
і зникає кустарний овчинно-шубний промисел у зв’язку з переходом до використання фабричних 
тканин та через підвищення цін на сировину. Збільшення ролі заводських форм виробництва у 
виготовленні тканин та елементів вбрання сприяло появі більш уніфікованих форм верхнього одягу. 
Міський верхній одяг (пальта, піджаки, жакети) замінює кожухи [21, с. 25]. З’явилися нові види 
зимового одягу: ваташник (піджак на ваті, ватник), ватянка (коротка фуфайка на ваті), куфайка, 
кухайка, кухвайка (куртка з вовняної тканини з фланелевими рукавами), лейбік (верхній одяг на 
ваті в Київській губернії) [16, с. 78-102].

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. основним чоловічим убором була шапка. 
Загальнопоширеними зимовими головними уборами чоловіків були овчинні або смушеві шапки, 
які часто носили в усі пори року [10, с. 28]. В Київській губернії переважали шапки двох видів 
крою: одні невисокі, майже циліндричні («круглі»), інші високі, конічної форми («стовбоваті», 
«стовбаті»). Баранячі шапки зазвичай тут були чорного кольору, зверху покриті червоним, синім 
або зеленим сукном [5, с. 143]. Селяни Васильківського та Київського повітів носили високі 
напівсферичні шапки з чорної або сірої овчини, заможні селяни Черкаського повіту – шапки, 
пошиті із хутра новонароджених ягнят смушкової породи овець, яку розводять на півдні України 
(«кримського ягняти») [3, с. 154]. Шапки конічної форми в Канівському повіті Київської губернії 
називалися «єлом» («ємурлук») [15, с. 132-133]. Висока смушкова шапка із заокругленим дном у 
Київській губернії називалася «йолом» («йоломка», «йолом’яник»).

Шкірообробний промисел був тісно пов’язаний з шевським промислом, центрами 
якого в Київській губернії були Радомишльський, Канівський, Чигиринський, Черкаський 
повіти. До процесу пошиття взуття подекуди залучалися і жінки (наприклад, у м. Богуславі), 
які виконували переважно легку роботу – ручне пришивання задників, приточування халяв, 
підбивання підошов [24, с. 182]. 

Чоботи до широкого вжитку ввійшли наприкінці XVIII – у ХІХ ст. Для більш заможного 
населення шили чоботи з юхти та сап’яну, бідніші селяни носили чоботи зі шкіри волів та коней 
[19, с. 22]. Чоловічі чоботи в Київській губернії мали високі халяви та підбиті залізними скобами 
підбори; для польових робіт вдягали постоли [5, с. 142-143]. На Київщині селянські чоботи мали 
своєрідну форму, якою вони відрізнялися від міських чобіт, зокрема, в частині передплюсни (кістка 
стопи. – О.С.) вони були дещо розширені, завдяки чому чобіт не стискував пальців. Це пояснюється 
тим, що в літній час селяни ходили босими, тому ступні їхніх ніг були розширені, і в звичайному 
міському чоботі селянин почувався незручно. Особливістю чобіт півночі Радомишльського повіту 
(м. Чорнобиль) були дуже високі халяви. Такі чоботи були необхідні місцевим жителям у зв’язку з 
надзвичайною болотистістю та вогкістю території [24, с. 192]. Крім того, і чоловіки, і жінки цього 
повіту носили постоли майже цілий рік [3, с. 155].

Жінки носили чоботи переважно у святкові дні; йдучи до церкви чи в гості, вони несли 
чоботи в руках і взували їх вже на місці [1, с. 152]. Жіночі чоботи мали більш вузькі халявки 
та майже завжди прикрашалися на каблуках намальованими стрічками та смужками. В Київській 
губернії халявки чобіт мали тільки один боковий шов назовні [15, с. 136]. Великою популярністю 
серед жінок Середньої Наддніпрянщини користувалися кольорові (червоні, жовті та зелені) і 
двокольорові («чорнобривці», «чорноголовці») чоботи. Вони були рантовані (тобто шилися на ліву 
й праву ноги), оздоблені швами, головками цвяхів, вирізуванням, аплікацією, тисненням шкіри. 
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Жінки Київської губернії носили жовті та червоні сап’янці [15, с. 156; 5, с. 143]; жовті чоботи 
були широко розповсюджені у Васильківському, Канівському, Сквирському повітах Київської 
губернії. Крім чобіт, жінки носили червоні та чорні черевики [19, с. 112], а дівчата та молоді 
заміжні жінки – «венгерки» – черевики на ґудзиках [24, с. 192]. Кольорові чоботи були предметом 
хизування і серед парубків, зокрема, в с. Ходосівка у святкові дні вони взували червоні сап’янці 
[25, с. 112]. До кінця ХІХ ст. кольорові чоботи на території Середньої Наддніпрянщини майже 
вийшли з ужитку. 

На початку ХХ ст. взуття виготовлялося в основному в швецьких артілях, ремісничих 
майстернях та кустарями-одинаками. 

Протягом перших повоєнних років у зв’язку з відсутністю товарів першої необхідності деякі 
кустарі продовжували займатися шкіряним промислом нелегально, наприклад, у м. Василькові на 
Київщині шевці нелегально шили чоботи, кожухи, шкіряні куртки на замовлення місцевих жителів. 
Така діяльність була небезпечною, за неї засуджували до ув’язнення [6, 7]. 

До кінця 50-х років ХХ ст. кустарна художня обробка шкіри частково розвивалася 
в традиційних осередках, постійно скорочуючись до епізодичних замовлень, зокрема у 
Васильківському районі шкіряний та шевський кустарний промисли проіснували до 90-х років 
ХХ ст., доки в магазинах не з’явилася достатня кількість шкіряних виробів.

Отже, шкіряно-взуттєвий кустарний промисел мав важливе економічне значення, оскільки 
забезпечував шкіряним взуттям і хутряним одягом велику кількість населення.

Протягом першої половини ХХ ст. в традиційному одязі українців відбулися суттєві зміни, 
що зумовлено політико-економічними умовами. З поширенням заводських форм виробництва 
на початку ХХ ст. традиції кустарного чинбарства, кушнірства та кожухарства почали 
поступово втрачатися. 
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Annotation. In the article author examined leather handicraft industry of Kyiv province in the late XIX – 

fi rst half of the XX centuries, in particular, skin processing technology, product line and sales, conditions of work 
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Key words: leather handicraft industry, tannery, leather working, profi t from industry, sheepskin, hat, boots.
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УДК 94(477.41)«18» 
Тетяна Соловйова, Андрій Черепанов

(Переяслав-Хмельницький)

ТЕРИТОРИАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

У статті аналізуються територіальне формування та адміністративний розвиток Київської 
губернії у першій половині ХІХ ст.

Ключові слова: право, губернія, генерал-губернаторство.

Сьогодні в Україні йде пошук шляхів реформування адміністративного апарату та дієвого 
забезпечення принципу поділу влади. Важливу роль в цьому процесі покликаний відіграти людський 
фактор. Адже в сучасному управлінському апараті трапляються випадки непрофесіоналізму, 
зловживання службовим становищем, хабарництво, які супроводжуються відчуттям безкарності 
за свої вчинки. Тому потрібно переглянути законодавчі регулювання формування та діяльності 
адміністративного апарату, професійні та моральні засади підготовки управлінців. У процесі 
реформування доречно буде використати Європейський досвід та звернутися до власних правових 
традицій, дослідити шляхи вирішення даних проблем в законодавчих джерелах минулих століть.

Проблеми формування адміністративного апарату в Російській імперії у першій половині 
ХІХ ст. у цілому, і Київської губернії зокрема, досліджуються в сучасній українській історіографії. 
Історії українського чиновництва присвячена значна кількість досліджень. Ряд сстаттей міститься 
в збірнику виступів на науково-практичній конференції, яка проходила 18 листопада 2008 року 
в Києві [4]. Серед них потрібно відзначити дослідження В. Шандри [20, 21]. Формуванню 
владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні в кінці XVIII першій половині 
ХІХ ст. присвячена монографія М. Бармака, в якій автор проаналізував організаційно-
правові форми дворянського самоврядування та виборних посадовців, визначив чинники 
кар’єрного росту цивільних державних службовців [1]. У 2009 році побачила світ п’ятитомна 
колективна праця, яка містить значний масив документів та узагальнених досліджень з історії 
вітчизняного чиновництва [5].

Кінець ХVІІІ ст.. позначився в історії істотними змінами на політичній карті та став 
фатальним для однієї з найбільших європейських держав – Речі Посполитої. Саме тоді вона була 
розділена між Російською та Австрійською імперіями, що на той час здійснювали вагомий вплив 
на різні сфери життя Європи. Так, внаслідок другого та третього поділів Речі Посполитої до 
Російської імперії, що прагнула посісти провідне місце на континенті, відійшли значні території 
Правобережжя України, які царський уряд прагнув злити в єдине ціле з імперією.

Мета і комплекс заходів щодо приєднання Правобережжя формувалися поступово. Вони 
пройшли кілька етапів, які завершилися інтеграцією регіону в імперський простір. Юридично 
територія опинилася в новій державі, а фактично ще тривалий час перебувала під польським 
впливом. По – перше, тут було запроваджено централізовану адміністративну машину, зокрема 
відбулася зміна воєводств губерніями. По – друге, реформовано адміністративний апарат, членів 
якого не обирали, а призначали. По – третє, введено численне військо замість найманого, яке 
доповнювали формування добровольців. По – четверте зазнала змін система відносин держави 
та індивіда. Однією з характерних ознак початкового періоду панування Російської імперії на 
Правобережжі України був той факт, що тимчасово зберігалися традиційні польські порядки : 
«Русское владычество в первые десятилетия ХІХ века сказывалось сравнительно слабо ибо поляки 
продолжали играть видную роль в администрациях края» [1, с. 12]. 

12 грудня 1796 р. видано імператорський наказ Павла І «О новом разделении государства 
на губернии», згідно з яким намісництво як територіальна одиниця мало бути виведене з ужитку, 
а вся територія Російської імперії перерозподілялася на 41 губернію, а «на особых правах и 
привилегиях» створювалися Малоросійська, Ліфляндська, Естляндська, Виборзька, Курляндська, 
Литовська, Мінська, Білоруська, Київська, Волинська та Подільська губернії [7; № 17634]. Для 
виконання імперського наказу Сенат видав розпорядження про виділення територій для створення 
нової Київської губернії. У наказі від 30 листопада 1796 р. зокрема, зазначалося, що «город Киев 
с его окружностью по положению его за р. Днепром от Малой России отделить для того, что к 
оному особая губерния из возвращенных к империи нашей от Польши земель будет» [7; № 17594]. 
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Поступовий перерозподіл цих територій Російська імперія розпочала ще в грудні 1792 р., коли 
деякі правобережні українські містечка було включено в повіти прикордонних російських губерній. 
Саме тоді до Київського повіту відійшли Канів, Корсунь, Богуслав, Васильків, Димер [6, с. 7]. Під 
час створення Київської губернії до неї відійшли від Брацлавської такі староства: Таращанське, 
Богуславське, Синицьке, Корсунське, Канівське, Кагарлицьке, Гармаківське. Хоча на папері 
Київську губернію було створено, згідно з указом Павла І від 30 листопада 1796 р., у дійсності 
свою роботу її установи розпочали лише 29 серпня 1797 р. Тоді ж Київ став губернським містом. 
Сама губернія складалася з 12 повітів, які частково було відібрано від Волинської, Брацлавської 
та Вознесенської, а саме: Київський, Черкаський, Чигиринський, Катеринопільський, Уманський, 
Липовецький, П’ятигорський, Сквирський, Махнівський, Радомишльський, Богуславський і 
Васильківський. Але вже в 1798 р. кордони деяких повітів було дещо змінено, а саме, замість 
Катеринопільського повіту створено Звенигородський. Саме в такому вигляді Київська губернія 
проіснувала до другої половини ХІХ ст., коли замість П’ятигорського і Богуславського створено 
Канівський та Таращанський повіти [6, с. 8].

Для виконання всіх імперських наказів губернатори активно включалися у роботу. Адже 
треба було здійснити не лише опис території, а й перепис населення з метою якнайшвидшого 
перерозподілу земель на повіти чисельністю 40–50 тис. душ, оскільки Павло І керувався принципом 
створення нових губерній за кількістю душ чоловічої статі (близько 700 тис. в одній).

Як свідчать джерела, вже 29 серпня 1797 р. Павлу І було предоставлено доповідь Сенату, 
складену на основі звітів губернаторів, «О назначении границ губерниям Новороссийской, 
Киевской, Подольской, Волынской, Минской, Малороссийской и о разделении их на уезды». 
У відповідь на цю доповідь, згідно з наказом Павла І від 29 серпня 1797 р. було розпочато 
проведення нової адміністративно-територіальної реформи. Весь цей процес перегрупування 
тривав кілька років [7, № 18117]. Згідно зі свідченнями генерал-лейтенанта Беклешева, було 
прийнято рішення про те, що при перерозподілі повітів по губерніях виділити їх повністю, а не 
частинами, щоб уникнути труднощів у розрахунках. Таким чином до повітів, власне Київської 
губернії (Київський, Димитрівський, Васильківський, Корсунський, Богуславський і Канівський) 
було приєднано від Волинської губернії Радомишльський, від Брацлавської – Сквирський, 
П’ятигорський, Липовецький, та Махновський, від Вознесенської – Черкаський, Чигиринський, 
Катеринославський і Уманський із загальною чисельністю населення 536.632 особи чоловічої статі 
[7, № 18117]. Згодом цивільний губернатор Миклашевич доповів, що «всю губернию разделено на 
12 уездов, кроме губернского города Киева, уездными городами назначил прежде существовавшие: 
Черкассы, Чигирин, Екатеринополь, Умань, Липовец, Пятигорье, Сквира, Махновка, Радомысль, 
Богуславль, Васильков» [7, № 18117]. Згідно з цим же указом було встановлено нові кордони 
губерній Правобережної України й дещо перегруповано їх повітовий склад.

Але на цьому територіальні перерозподіли правобережноукраїнських губерній не 
завершились остаточно, а тривали до 1804 р. Така довготривалість адміністративно-територіальної 
реформи в часі пояснюється тим, що губернатори були наділені всією повнотою прав вносити 
зміни у повітовий устрій підпорядкованих їм губерній. Так, київський цивільний губернатор 
Миклашевич «нашёл невыгодным в екатеринополе быть уездному городу, по низкому и болотистому 
местоположению, а удобным признать быть оному в Звенигородке в 15 верстах от Екатеринополя 
на песчаном грунте» [7, № 18317]. Цей наказ було виконано взимку 1798 р. 

Подібна ситуація склалася у 1800 р. щодо міста П’ятигори, що через незручне розташування 
і практично повну відсутність купецтва, окрім євреїв, втратило статус повітового. До того ж це 
було поміщицьке містечко, де, згідно із законодавством, не могли бути розташовані присутствені 
місця через відсутність державних прибутків на їх утримання. Саме тому всі адміністративні 
установи переведено до містечка Тараща, що згодом було перейменоване у місто та отримало 
статус повітового центру [8, № 19661].

Серед містечок Київської губернії поміщицькими лишались також Богуслав, Липовець, 
Умань, Махнівка, але, незважаючи на це, вони продовжували залишатися повітовими центрами. 
Після завершення остаточного перерозподілу території Правобережної України на губернії й 
виявлення що прикордонні стовпи, як між губерніями, так і на кордонах з сусідніми державами 
мають дуже різноманітний вигляд, а подекуди відсутні зовсім генерал – прокурору було дано 
наказ проконтролювати процес встановлення нових прикордонних стовпів – покажчиків верст за 
зразком Ярославської губернії, які були однаковими по всій території імперії [9, № 18543]. Отже, 
на початку ХІХ ст. завершився лише початковий етап формування територіального устрою та 
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адміністративного управління Київської губернії. Власне, процес інкорпорації регіону Російською 
імперією і введення його до загальноімперської системи адміністративно-територіального поділу 
тривав ще не одне десятиліття, завершившись створенням Київського генерал-губернаторства. 
Зміни, що періодично відбувалися у територіальному розмежуванні не завжди відповідали 
економічним і життєвим потребам регіону, що й спонукало до все нових перерозподілів повітового 
складу губерній. Утворення генерал-губернаторства на набутих територіях мало сприяти подоланню 
відцентрових тенденцій та формуванню і утвердженню централізованого імперського управління 
на території України. Самодержавна політика здійснювалася в першу чергу за допомогою царських 
сановників – спочатку генерал-губернаторів, згодом губернаторів із числа генералів, які поєднували 
широкі військові та цивільні функції, а також зосереджували в руках адміністрацію, поліцейську і 
судову систему. Згідно указу «О новом разделении государства на губернии» від 12 грудня 1796 р. 
на зміну намісникам генерал-губернаторам прийшов військовий губернатор. Та по суті новою була 
лише назва посади, а курс на централізоване управління та стабільність залишався незмінним. 
Військовому губернатору також належала вся повнота влади у двох, а то й у трьох губерніях. Хоча 
Павло І не був до кінця послідовним і для київського генерал-губернатора О.А. Беклєшова в 1798–
1799 рр. зробив виняток [21, с. 51].

На початку ХІХ ст. реформами Олександра І передбачалося, що генерал-губернаторства 
існуватимуть лише на окраїнах імперії, але згодом було зазначено, що необхідність їх відчутна 
не лише на прикордонних землях, а й на всій території. Переведення управління на новий, 
відомчий принцип, за якого кожне міністерство створювало власні місцеві установи, що тривало 
впродовж перших десяти років правління Олександра І, значно похитнуло становище генерал-
губернаторів, хоча й надалі вони призначалися імператором для інспектування управління [21, 
с. 50]. Законодавчим актом, що унормовував стосунки генерал-губернаторів і міністрів, стало 
«Общее учреждение министерств» 1811 р. Запропоноване М.М. Сперанським. У четвертому розділі 
регламентувалися відносини центру і регіонів держави [10, № 24686]. Генерал-губернатори та 
військові губернатори мусили підпорядковуватися центральним органам, однак на місціях вони й 
далі вважалися управлінською структурою верховної влади. Перейшовши до міністерської форми 
правління Росія надала перевагу централізованому підходу, хоча пошук оптимальних способів 
керівництва периферійними регіонами тривав.

Після смерті Олександра І тексти проектів і пропозицій про реформування органів влади 
були передані в урядовий таємний комітет що дістав назву за датою свого заснування – Комітет 
«6 грудня 1826 р.». Микола І доручив новоствореному комітету з’ясувати доцільність існування 
генерал-губернаторств, намісництв. Комітет зазначив, що таке правління заважає міністерському, 
тому варто дотримуватися однієї моделі влади. Микола І почав втілювати нову програму 
консолідації імперії, регламентуючи повноваження генерал-губернаторів: зокрема нагадав про їхню 
відповідальність за своєчасний зв’язок зі столицею, ревізійні поїздки, стан поштових станцій та 
зв’язок [21, с. 54]. Впродовж 1826–1829 рр. кількома актами губернаторів було підпорядковано 
генерал-губернаторам.

30 жовтня 1831 р. набрав чинності закон, за яким місцеві адміністративні структури 
наділялися особливою силою влади та ліквідовувалася будь-яка відмінність всіх присутніх місць 
і посадових осіб у західних губерніях: департаменти головних судів ставали карними палатами, 
повітові земські суди – повітовими судами, ліквідовувалися городські суди. Призначення радників 
у губернські правління здійснювалось за узгодженням з міністерствами, військовим губернатором; 
городничих і поліцмейстерів – цивільним губернатором. Останньому та засідателям земських 
судів, яких призначала влада, надавалося подвійне жалування. Скасовувалися також деякі польські 
посади: підкоморіїв, возних і хорунжих, яких не мали російські державні структури. За поданням 
київського і волинського військових губернаторів функції підкоморіїв, коморників, возних і 
хорунжих перейняли межові суди. Запроваджувалися совісні суди. За висновком Державної 
Ради, затвердженим імператором, російська мова запроваджувалася в судочинство у Київській, 
Подільській і Волинській губерніях [3, с. 81] 22 січня 1832 р. у південно-західних губерніях 
скасовувався воєнний стан, в результаті якого 24 лютого 1832 р. Київська губернія ввійшла до 
складу Київського генерал-губернаторства [11, № 5096]. У новоствореному генерал-губернаторстві 
найвпливовішою була власне Київська губернія, адже Київ перебував у складі Росії з 1667 р., з 
часу його передачі Річчю Посполитою Росії за приєднання для боротьби з Османською імперією 
до Священного союзу. З цього часу Подільському й Волинському військовому губернатору 
В. Левашову доручалося й управління цивільними справами Київської губернії. Хоча йому й 
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бракувало досвіду адміністративної роботи, однак В. Левашов показав себе хорошим виконавцем 
волі імператора, будучи керівником військового суду над повстанцями Семенівського полку 
(1821 р.), членом Верховного карного суду у справах декабристів (1826 р.), учасником військових 
капманій. Отримавши нове призначення, граф переїхав з Житомира до Києва [22, с. 32].

Утворення Київського генерал-губернаторства було викликане польським повстанням 
1830–1831 рр., яке різко змінило ставлення Санкт-Петербургу до приєднаних від Речі Посполитої 
Західних губерній. Це обумовило особливі форми і напрями діяльності Київського генерал-
губернаторства, адміністративна діяльність якого тісно поєднувалася з військовою. На посади 
генерал-губернаторів центральна влада призначала військових державних діячів, які вже мали 
великий військовий досвід. Нове правове становище закріплювалося у наказі губернаторам від 
1837 р. за яким внутрішні губернії управлялися на загальних підставах. Генерал-губернатори 
здійснювали контроль за фіскально-фінансовими операціями, контролювали укладення контрактів, 
судові справи, що велися за розпорядженням імператора. За розпорядженням Миколи І саме 
генерал-губернаторам було доручено схвалення розбудови губернських і повітових міст [12, 
№ 25803]. Генерал-губернаторське врядування в порубіжних інкорпорованих територіях було 
одним із етапів їхньої інтеграції у складі імперії. Генерал-губернатори мали то статус центральної 
державної установи, то регіональної влади, і залишалися до кінця невпорядкованими. На тлі таких 
неузгодженостей у політико-адміністративній системі особливого значення набувала особистість 
головного правителя краю. Переконання генерал-губернатора, його політичні погляди, ставлення 
до регіональних потреб, вміння переконувати імператора та використовувати його оточення для 
досягнення мети – все це впливало на його владні повноваження. Генерал-губернатор призначався 
імператором і наділявся необмеженими повноваженнями, поєднуючи цивільну і військову владу – 
у його розпорядженні перебували війська, які часто використовувалися для придушення народних 
повстань. Губернатор, представляючи вищу урядову владу в губернії здійснював адміністративні 
і поліційні повноваження. В управлінні губернією він спирався на очолюване ним губернське 
правління, до якого входили віце-губернатор, радники, прокурор і канцелярія. В кожній губернії 
у тому числі і в Києві функціонували губернські галузеві установи як місцеві органи відповідних 
міністерств, які також підпорядковувались губернатору, – казенна палата, рекрутське «присутствіє», 
«присутствіє» поліції, суд, а з 1840 р. палата державних маєтностей та інші. 

Для державного ладу царської імперії першої половини ХІХ століття характерною була 
відсутність чітко визначеної компетенції більшості установ. Як правило, вони одночасно відали 
різними питаннями управління, інколи навіть не пов’язаними між собою. Згідно «учреждения о 
губерниях» 1775 р. це був орган влади, звідки по закону здійснювалося управління всією губернією, 
а намісник чи губернатор лише його очолював. Значення губернського правління підкреслювалося 
тим, що всім підлеглим установам і особам воно посилало укази, а від них вимагало рапортів 
і донесення; з рівними установами (палатами, наказами громадського піклування) губернське 
правління зносилося повідомленнями [1, с. 19]. Відповідно до «учреждения о губерниях» до складу 
губернського правління входили, крім губернатора, два радники. Штатний розпис від 14 листопада 
1824 р. збільшив кількість посад цієї установи, ввівши до її складу ще радника та одного асесора. 
Ці чиновники утворювали загальне присутствіє губернського правління. До його повноважень 
входили вирішення загальних справ: нагляд за виконанням законів, ознайомлення (через 
губернського прокурора) з новими законами, участь у торгах на підряди, загальні розпорядження з 
усіх питань управління. У донесенні Київського військового губернатора шефу корпусу жандармів 
і Міністерству внутрішніх справ від 1827 р. ідеться про результати ревізії діяльності установ: 
1) губернського правління; 2) казенної палати; 3) кримінального і цивільного департаментів, 
головного суду; 4) приказу суспільного презирства; 5) міського магістрату [14, арк. 1-3]. 20 лютого 
1928 р. Київським військовим губернатором були подані доповідні записки Миколи І і міністру 
юстиції про спрощення системи діловодства у губернських правліннях, створенні кадетського 
корпуса в м. Києві і усуненні від виборів дворян, що знаходилися під секретним наглядом [15, 
арк. 1-35]. Усі виконавчі справи вирішувала канцелярія губернського правління. У першій чверті 
ХІХ століття її структура була не стабільною: її підрозділами були експедиції, відділення, столи. 
Штатний розпис від 14 листопада 1824 р. встановив сталий розподіл канцелярії усіх губернських 
правлінь на чотири відділення [13, № 14392]. Як правило кожне відділення очолював член 
правління, а до складу канцелярії входив секретар, протоколіст, реєстратор і інші канцелярські 
клерки. 19 березня 1831 р. вийшов Циркуляр Міністерства внутрішніх справ і інструкція 
про обов’язки чиновників губернського правління, зокрема, секретаря, чергового, архіваріуса, 
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екзекутора [16, арк. 52-58]. 24 лютого 1845 р. Видано указ Сенату про введення нової структури і 
форми діловодства в губернських правліннях, який діяв до 1854 р. [17, арк. 1-356]. 

Найбільш важливі справи губернського правління вирішувалися в першому відділенні його 
канцелярії. До його компетенції входили обнародування законів і постанов, спостереження за 
виконанням губернських розпоряджень, за просуванням справ, завідувало чиновниками адміністрації 
та поліції (призначення на посаду, нагородження державними відзнаками, просування по службі, 
звільнення, пенсії), ведення протоколів загальних засідань, нагляд за дворянськими, міськими 
і сільськими становими виборами і навіть вирішення деяких господарських справ (наприклад, 
встановлення орієнтованих цін на провіант і фураж) [1, с. 19]. Про це свідчить ряд справ: зокрема, 
справа про «разбор доноса» поручика Куликовського на колежського секретаря Васильківського 
нижнього земського суду про незаконне присвоєння звання дворянина. Скарга адресована 
Київському військовому губернатору. У ній ідеться про те, що чиновник Київської губернії 
Васильківського повіту поручик Куликовський у своєму «донесении» направленому в Київське 
губернське правління, до Цивільного губернатора, Губернського прокурора і Васильківського 
повітового стряпчого повідомляє про неправильне присвоєння секретарем Васильківського 
нижнього земського суду, колежським секретарем Кириєнком дворянського звання і про надання 
дворянства його родичу із Полтавської губернії Прилуцького повіту села Смашт Федору Ільчикову. 
Справа складається із різних доносів на Кириєнка. До неї також додаються свідчення людей, які 
знали, що Кириєнко не міг бути дворянином [18, арк. 4].

Київське губернське правління представляє справу генералу-лейтенанту Київському 
військовому губернатору, керуючому цивільною частиною сенатору і кавалеру Борису Яковичу 
Княжніну про те, що дворянин Іван Зельський поміщик Радомишльського повіту був заочно 
обраний депутатом головного суду цивільного департаменту на 3 роки, але до своїх обов’язків не 
приступив. Поміщик Фелікс Березовський був обраний депутатом департаменту головного суду 
на місце померлого депутата Стрінжи, приступив до виконання своїх обов’язків із запізненням. 
Депутат дворянського депутатського зібрання Уманського повіту поміщик Метелицький просив 
звільнення з посади не пояснюючи причин [19, арк. 1-13]. Якщо перше відділення канцелярії 
вирішувало загальні адміністративні справи губернії, то через друге відділення губернатор керував 
поліцією губернії. Воно займалося справами загального порядку та суспільного спокою, миру та 
тиші в селах і поселеннях, на землях і на водах, також і на дорогах, пролягаючих по губернії. 
Відділення здійснювало нагляд за особами, які проживали в губернії і перебували під наглядом 
поліції. Важливе місце в діяльності цього відділення займали розпорядження щодо розшуку 
дезертирів з армії чи селян-втікачів; воно віддавало розпорядження по проханнях поміщиків про 
віддачу непокірних кріпаків в армію, відсилки їх на поселення до Сибіру. У цьому ж відділенні 
велися паспортні справи, справи про розкольників, деякі справи так званої «господарської поліції», 
зокрема стан доріг і мостів, пошти і поштових станцій, охорони народного здоров’я тощо.

У рапорті Київського головного суду від 7 березня 1810 р. йдеться про покарання різками 
селян села Великої Вольняни Таращанського повіту, Демчука і Круглика за втечу і взяття їх під 
арешт [19, арк. 2]. Відомості про укази Сенату свідчать про прохання поміщиків віддати селян в 
солдати за крадіжки.

Третє відділення канцелярії губернського правління зв’язувало губернатора із судом, вело 
справи по нагляду за рухом судової частини, керувало проведенням слідства у поліцейських 
установах; виконання судових вироків, брало участь у визнанні осіб божевільними, управляло 
місцевими в’язницями. Четверте відділення відало порівняно другорядними з погляду адміністрації 
справами, пов’язаними з господарсько-фінансовими питаннями управління. Цей підрозділ збирав 
загальні відомості про населення, периписи, стан промисловості сільського господарства, керував 
будівництвом казенних будинків, земськими та міськими повинностями, спостерігав за вчасним 
збором податків. Губернське правління завжди розглядалося як друга виконавча канцелярія при 
губернаторі, хоча обов’язковість спільного управління губернією губернатором і губернським 
правлінням неодноразово підтверджувалося законодавчо, особливо в 20-х роках ХІХ століття.

Таким чином, комплекс заходів щодо територіально-адміністративного становлення Київської 
губернії у першій половині ХІХ століття та входження її до Київського генерал-губернаторства 
формувався поступово, пройшовши кілька етапів і мав свої особливості.
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РЕСТАВРАЦІЯ ЖИВОПИСУ У ПІВНІЧНІЙ ЗОВНІШНІЙ ГАЛЕРЕЇ 
СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ В КИЄВІ 

Автором, на основі архівних документів, розкрито окремі аспекти реставрації живопису ХІ 
та XVIII ст. у приміщенні колишньої північної зовнішньої галереї Софійського собору. Розглянуто такі 
документи як: протоколи засідань, щоденник ведення реставраційних робіт, дефектний акт.

Ключові слова: реставрація, консервація, експонування, Софійський собор, олійний живопис, 
фресковий живопис, зондаж.

Комплексне та різнобічне вивчення пам’яток культурної спадщини ставить перед 
дослідниками необхідність залучення широкого кола джерел. Реставраційні звіти та проектні 
пропозиції щодо реставрації, щоденники реставраційних робіт становлять інтерес не лише для 
реставраторів, але й для істориків, мистецтвознавців. Реставраційні роботи, що проводилися 
у 1950–1970 рр. у Софійському соборі в Києві, стали базою для формування української школи 
реставраторів-монументалістів. Було відреставровано не лише стародавні фрески та мозаїки, але 
й унікальний олійний стінопис XVIII ст. Значна кількість композицій цього періоду збереглася 
на стінах східної частини північної зовнішньої галереї собору. Цей відносно невеликий об’єм 
всесвітньовідомої пам’ятки ХІ ст. не залишився поза увагою дослідників [4; 5; 6; 11; 12; 13]. 
Насамперед, археологів та мистецтвознавців. Однак питання реставрації північної зовнішньої 
галереї майже не розглядалося.

У науковому архіві Національного Заповідника «Софія Київська» зберігся детальний 
документ про зроблені у 1970-х рр. реставраційні роботи у цій частині Софійського собору. 
Це «Проектные предложения и отчет о реставрации живописи [«живописи» написано від руки – 
Л.С.] в северной наружной галереи Софийского собора» [7]. Текст машинописний, у нього 
внесено окремі виправлення від руки. Значний інтерес, на нашу думку, становить «Дневник 
ведения реставрационных работ» [2, арк. 55-61], він невеликий за кількістю аркушів, але містить 
величезний обсяг різнопланової інформації. Це і склад реставраційної групи, і методика проведення 
робіт, і перші припущення стосовно атрибуції та датування різночасового живопису, що зберігся на 
стінах колишньої північної зовнішньої галереї собору тощо.

У січні 1970 року комісія у складі І.Ф. Мороза (старший інженер Софійського заповідника), 
І.Ф. Тоцької (старший науковий співробітник заповідника), Н.І. Сліпченко (в.о. начальника 
ділянки реставрації живопису УСНРВУ), О.Ф. Єрка (художник реставратор УСНРВУ [Українське 
спеціальне науково-реставраційне виробниче управління – Л.С.]) здійснила дослідження живопису 
північної зовнішньої галереї Софійського собору, визначила види та об’єми робіт по реставрації та 
консервації фрескового, олійного та темперного живопису [3, арк. 38]. Зокрема, було зафіксовано, 
що загальна площа галереї становить 855,4 м²., у тому числі: олійного живопису XVIII ст. – 
93,3 м².; темперного (?) живопису – 8,3 м².; фрескового живопису ХІІ ст. – 20,2 м².; (з них 12,8 м². 
були відкриті раніше); штукатурки без фарбового шару XVII, XVIII та ХІХ ст. – 716,1 м².; постійно 
діючі зондажі мурування – 17,5 м². [3, арк. 38].

27 березня 1970 р. відбулося засідання Комісії Держбуду УРСР з приводу реставраційних 
та науково-дослідних робіт, що проводилися у колишній північній зовнішній галереї собору. 
На засіданні були присутні: Л.І. Граужис (голова комісії, начальник відділу охороні пам’яток і 
монументів Держбуду УРСР), В.Н. Ачкасова (директор Державного архітектурно-історичного 
заповідника «Софійський музей»), Г.Н. Логвин (доктр мистецтвознавства), Ю.А. Нельговський 
(кандидат архітектури Київ), П.Г. Юрченко (кандидат архітектури), Є.В. Горбенко (старший 
науковий співробітник), В.А. Кулаковський (начальник УСНРВУ), В.Д. Іваненко (головний 
архітектор УСНРВУ), Н.І. Сліпченко (виконуючий обов’язки начальника ділянки реставрації 
живопису УСНРВУ), І.Ф. Тоцька, І.І. Мовчан (завідуючий філіалом «Кирилівська церква»), 
Д.Є. Горбачов (головний зберігач музею Українського мистецтва), О.Ф. Єрко (художник-реставратор 
УСНРВУ), І.Я. Редько (художник-реставратор УСНРВУ), В.А. Ленченко (старший архітектор 
відділу охорони пам’яток та монументів УРСР). Комісією було одноголосно прийнято рішення про 
проведення реставрації живопису ХVІІІ ст. та його подальше експонування [8, арк. 63].
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Наприкінці 1970 року, 16 грудня, відбулося ще одне засідання комісії Держбуду УРСР з 
приводу проведених реставраційних робіт у приміщенні колишньої північної зовнішньої галереї 
[9, Арк. 66]. На засіданні були присутні: Т.В. Кара-Васильва (голова засідання), І.В. Холостенко, 
Ю.С. Асєєв, П.Г. Юрченко, Є.В. Горбенко, В.П. Шевченко, В.Д. Іваненко, І.П. Дорофієнко, 
Н.І. Сліпченко, В.І. Корнєєва, Р.П. Бикова, С.В. Драган, О.Ф. Єрко, П.Я. Редько, І.П. Антоненко, 
Н.Г. Борисова, Г.В. Бєляєва, В.Н. Ачкасова, Г.Н. Логвин, Л.С. Міляєва, С.О. Висоцький, 
О.Д. Радченко, І.А. Головань, І.Ф. Тоцька, К.К. Масько, О.А. Коваленко, Л.К. Членова

Вирішувалося питання про експозиційний вигляд колишньої північної зовнішньої 
галереї в цілому. Виникла дискусія щодо можливості перенесення надгробку митрополита 
Євгенія (Болховітінова), оскільки він закривав відреставрований фресковий розпис ХІ ст., та 
доцільності влаштування у приміщенні галереї окремої експозиції тощо [9, арк. 67-68]. Цікаво, 
що комісія прийняла рішення про необхідність перенесення надгробку митрополита Євгенія 
(Болховітінова) до північної стіни галереї, але це рішення не було реалізовано. Очевидно, 
подальші обставини та думка С.О. Висоцького, О.Д. Радченка, М.В. Холостенка, які виступили 
противниками такої ідеї, виявилися вирішальними. Експозиція галереї, на думку Ю.С. Асєєва 
мала бути такою: «Фрески и зондажи, сам интерьер помещения должны быть здесь главными 
«експонатами»… Здесь можно разместить только несколько объемных экспонатов (фрагменты 
кладки, голосники и др.» [9, арк. 68].

Реставраційні роботи у східній частині північної галереї Софійського собору розпочалися 
24 квітня 1972 року. Місце та матеріали для проведення робіт по зняттю набілів з живопису 
(загальною площею 100 м²) підготували І.П. Антоненко, Л.М. Гончар, А.М. Конопко, 
І.Ю. Добриловська та А.Ф. Єрко [2, арк. 56]. По всій поверхні стін та склепіння було зроблено 
невеликі зондажі. Попередній огляд дозволив зробити низку припущень стосовно стану 
живопису та його датування.

На думку робочої групи, виявлений на стінах апсиди олійний живопис можна датувати 
серединою ХVІІІ ст., однак стан збереженості стінопису різний. Крім того, на північній стіні, 
під олійним живописом, було виявлено фреску ХІ чи ХІІ ст. (загальна площа 1,5 м²). На західній 
стіні, «…со стороны передней предалтарной клетки, выше входной арки и на её стенах сохранился 
фрагмент темперной росписи, повидимому, времени Петра Могилы, т. е. ХVІІ века» [2, арк. 56].

Наступного дня, тобто 25 квітня, розпочали видаляти набіли з допомогою скальпеля та 
шпателя, після змочування поверхні. Ділянки розподілили наступним чином: Л.М. Гончар у західній 
частині склепіння і на західній стіні, О.Ф. Єрко – на східній, А.М. Конопко – у північно-східному 
куті, І.Ю. Добриловська – у південно-східному, І.П. Антоненко – у південно-західному кутах. 
Того ж дня вдалося відкрити та атрибутувати композиції на склепінні апсиди. Так, від композиції 
«Різдво» (так у тексті щоденника. Очевидно, «Різдво Богородиці») збереглася лише нижня частина 
на 25%, «Поклоніння волхвів» (закреслено, від руки дописано «Введення у храм») – до 20%, 
«Благовіщення» – до 60% [2, арк. 56].

На східній стіні біля віконного відкосу та картуша довкола пройми було виявлено орнамент 
(збереженість – 65%), котрий датували «пізнішим часом». Ліворуч від віконної пройми повністю 
(крім лику) збереглася фігура святого Іоакима (ім’я написано над рядком від руки – Л.С.), на 
правій стіні від фігури Анни (ім’я написано над рядком від руки – Л.С.) збереглася лише частина 
німбу та одяг нижче колін. Гарно збереглися нижні розгранки композицій з орнаментом. На думку 
реставраторів фарбовий шар потребував закріплення та видалення поверхневих забруднень.

26 квітня було продовжено роботу по виділенню набілів. І.П. Антоненко виявив на південній 
стіні фрагмент фрески (0,25 м²). За дорученням директора заповідника реставратори розпочали 
«…текущую работу по заделке утрат живописи и штукатурки по всему памятнику» [2, арк. 57]. 
Очевидно, на певний період реставраційні роботи у колишній усипальниці було призупинено. 
Як свідчить щоденник, реставратори працювали у соборі, у тому числі, реставрували «Горнє місце» 
(О.Ф. Єрко, І.П. Антоненко, Л.М. Гончар) [2, арк. 57]. 15 травня Л.М. Гончар розпочав тонувати 
місця із втраченим живописом у північній галереї, але вся реставраційна група продовжила там 
роботу лише з 24 травня [2, арк. 57-58]. До 27 травня було закінчено роботи по вибірці вапняного 
затирання живопису колишньої усипальниці, заґрунтовано шпаклювання і місця втрат розписів 
[2, арк. 58]. Реставратори, готуючись до тонування, підбирали палітру. Тонування втрат живопису 
робили олійними фарбами із восковим розчинником. А. Конопко працювала на лівій частині 
склепіння, Степанов ? (ініціали не зазначено – Л.С.) у віконному відкосі та у правій частині 
апсиди, Л.М. Гончар доповнював розгранки склепіння, О.Ф. Єрко працював над композицією 
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«Різдво», І.Ю. Добриловська та В.В. Ізмаденов шпаклювали низ апсиди [2, арк. 58]. А. Конопко 
та Л.М. Гончар тонували «Благовіщення», Степанов – «Коронування Царицею Небесною». 
О.Ф. Єрко та Юсім розпочали знімати набіли на темперних розписах фронтону. На вхідній арці 
І.Ю. Добриловська та В.В. Ізмаденов також почали знімати набіли. У щоденнику зауважено, що на 
фронтонах «… просматривается два красочных слоя» [2, арк. 58], але не висловлено припущення, 
яким часом їх можна датувати. Подальше зняття набілів на вхідній арці дозволило з’ясувати, що 
на фронтоні є не два, а три фарбових шари. Перший (ранній) був сірий в один тон з півтонами і 
світлими лініями; другий мав розтяжку в тонах більш складних, а третій шар (верхній лівий кут) 
був доповнений. Під час перекладки склепінь у ХVІІІ ст. було втрачено деталі фронтону і доповнені 
без розписів. Як зауважили реставратори, у наступні десятиліття така практика неодноразово 
повторювалась [2, арк. 59].

І.Ю. Добриловська та В.В. Ізмоденов 3 червня знімали набіли на арці. 
Л.М. Гончар закінчував ретушувати фрагменти композиції «Різдво». А.М. Конопко 
закінчувала тонувати нижню частину лівої фігури на східній стіні, а Степанов – праву фігуру 
(зображення Іоакима та Анни).

6 червня Л.М. Гончар почав тонувати композиції східної частини південної стіни. 
В.В. Ізмоденов та І.Ю. Добриловська шпаклювали глибокі втрати на вхідній арці. О.Ф. Єрко робив 
постійно діючі зонди у нижній частині фронтону. Юсім продовжував видаляти набіли. Наступного 
дня Степанов та А.М. Конопко почали тонувати зображення серафимів на південній та північній 
стінах. Робили тільки ретуш, а втрачені частини розпису заповнювали нейтральним тоном. Юсім 
та В.В. Ізмоденов почали шпаклювати місця втрат живопису на фронтоні. Разом із науковим 
співробітником науково-дослідницької лабораторії УСНРВУ Н.Г. Борисовою було зроблено спробу 
закріпити розписи на вхідній арці 2,5–3% рибним клеєм. Закріплення фарбового шару на вхідній 
арці рибним клеєм виконували О.Ф. Єрко та І.Ю. Добриловська. 

12 червня І.П. Антоненко розпочав тонування багатофігурної композиції на східній частині 
північної стіни. Степанов та А.М. Конопко закінчили роботу над серафимами, І.Ю. Добриловська 
робила тонування «під грунт» фрагменту фрески на північній стіні. О.Ф. Єрко почав тонувати 
фронтон, а Л.М. Гончар – південну стіну. 16 червня І.П. Антоненко закінчив тонування композиції 
на східній стороні арки північної стіни, А.М. Конопко почала тонування композиції на північній 
стороні віми; Степанов працював у консі; О.Ф. Єрко – над склепінням арки північної стіни. 
Пізніше, з 19 червня, Л.М. Гончар розпочав тонування композиції на західній частині склепіння 
арки південної стіни, Степанов тонував фігуру Богоматері у вімі та живопис на лівій стороні 
північної стіни, О.Ф. Єрко тонував розписи вхідної арки, І.П. Антоненко розпочав тонування 
правої сторони північної стіни і нижньої композиції на східній стороні арки північної стіни, 
І.Ю. Добриловська закінчила роботу над розгранками та панелями арки апсиди [2, арк. 60]. 
Впродовж 26–31 червня Степанов тонував західні стіну арки північної стіни, І.П. Добриловська 
та О.Ф. Єрко почали наводити нейтральний тон на склепінні апсиди, В.В. Ізмоденов та Юсім 
тонували панелі [2, арк. 60-61]. 30 червня І.П. Антоненко розкрив фрагмент фрески з двома 
обличчями. У «Щоденнику» зазначено: «Очень похоже на целование Елизаветы и Анны в приделе 
Иоакима и Анны [закреслено чорною кульковою ручкою – Л.С.]. Вожможно, это «Встреча Илакима 
и Анны» [написано над рядком, від руки – Л.С.]». В.В. Ізмоденов та Юсім закінчили тонування 
панелі, І.Ю. Добриловська та О.Ф. Єрко закінчили начесення нейтрального тону у два кольори на 
склепінні [2, арк. 61]. 4 липня реставраційна група розмальовувала у три кольори картограми, а 
6 липня І.Ю. Добриловська, Степанов, Л.М. Горчар, О.Ф. Єрко займались прибиранням риштування 
та інших матеріалів. Роботи у північній галереї в основному були закінчені: «Осталось покрыть 
росписи предохранительным слоем и после снятия лесов решить тонировку нижних частей стен и 
их экспозицию» [2, арк. 61].

Реставратори виготовили синьки картограми (29 травня). У подальшому було 
проведено фотофіксацію реставраційних робіт. Загальна кількість негативів – 60 шт., 
фотовідбитків, розміром 13х18 – 300 шт. [3, Арк. 41]. Частину фотографій згодом включено до 
звіту (41 фото) [10, Арк. 74-78].

У травні 1973 року комісія Держбуду на окремому засіданні прийняла реставраційні роботи 
по живопису в апсиді колишньої північної зовнішньої галереї Софійського собору [1, арк. 72]. 
Фактично, з 1970-х рр. реставраційні роботи у цій частині Софійського собору у таких масштабах 
більше не проводилися. Висловлені припущення стосовно атрибуції та часу появи стінопису і 
концепції розписів частково були розвинені в окремих наукових дослідженнях, стали основою для 
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написання науково уніфікованих паспортів співробітниками музею (зокрема, Первухіною Н.В.). 
Проте чимало питань ще потребують доповнення, верифікації та більш повного висвітлення.
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The restoration of painting in the North external art gallery of the Cathedral of St. Sophia at Kiev
Some aspect about the restoration of XI and XVIII century paintings in the building of the former North 

external art gallery of the Cathedral of St. Sophia at Kiev where released by the author, based on archival 
documents. The following documents were considered: minute of proceedings, restoration work diaries, fault 
certifi cate. 

Key words: restoration, architectural conservation, exhibiting, Cathedral of St. Sophia, oil-painting, mural 
painting, probing. 

 



321

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015
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(Чернігів)

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАВНЬОЇ РУСІ
(кінця ІХ – першої половини ХІ ст.:

проблеми та перспективи сучасного стану дослідження)

Стаття пропонує загальний огляд найактуальніших, на думку автора, та дискусійних питань 
історії становлення військової організації Давньої Русі ІХ – середини ХІ ст. В контексті заявленої 
проблематики розглянуто наступні аспекти. Це ступінь і форми впливу східнослов’янських воєнних 
систем на давньоруську військову організацію, а також зовнішні впливи (угорські, хазарські, візантійські, 
скандинавські). Ставиться як недостатньо досліджене питання регіональних особливостей військової 
системи, пов’язаних з нерівномірністю соціально-економічного та політичного розвитку окремих регіонів, 
відмінностями у природних умовах та різновекторністю зовнішніх контактів. Структура збройних сил 
та система командування так само вимагають додаткового вивчення. Наголошується, що вирішення 
вузькопрофільних військово-історичних питань невід’ємно пов’язане з комплексними дослідженнями загальної 
історії становлення давньоруської державності.

Ключові слова: Давня Русь, східні слов’яни, військова організація, військо, історіографія.

Дослідження військової справи будь-якої спільноти передбачає розгляд принаймні двох 
складових – матеріальної та організаційної. Під матеріальною складовою розуміємо комплекс 
озброєння та військового спорядження (у широкому розумінні). Під організаційною – сукупність 
механізмів та інституцій, що забезпечують створення, комплектування, а також функціонування 
збройних формувань. Другий з названих аспектів правомірно визначити терміном «військова 
організація» (далі – ВО).

Сьогодні перед дослідниками ВО Давньої Русі кінця ІХ – середини ХІ ст. все частіше 
постають питання, що, з одного боку, виходять далеко за межі власне військової історії, а з 
іншого – ще не знайшли однозначних відповідей у середовищі спеціалістів.

Насамперед постає питання спадкоємності, генетичного зв’язку між військовими системами 
Давньої Русі та слов’янських формацій доруської доби. Вирішення проблеми значно ускладнюється 
обмеженістю наявної інформації джерел. У той же час, цілком очевидно, що структура військових 
формувань є адекватною рівневі розвитку відповідного соціуму. Відтак компенсовувати прогалини 
у джерельній базі доводиться за рахунок реконструкцій загального стану суспільних відносин. 
Та якщо соціальний та політичний лад Давньої Русі, незважаючи на ряд дискусійних моментів, 
досліджений достатньо ґрунтовно, то сучасні уявлення про організаційні структури слов’янських 
спільнот нерідко є надто загальними або навіть схематичними.

Традиційно вважається, що напередодні утворення держави Рюриковичів східні слов’яни 
перебували на перехідній стадії між родоплемінним ладом та державністю. Для характеристики 
спільнот цього часу, як правило, використовуються терміни плем’я, союз племен, племінне 
княжіння, вождівство. Названі поняття, окрім останнього, мають тривалу вітчизняну історіографічну 
традицію використання. Проте, за поодинокими виключеннями [21, с. 83-91; 20, с. 202-204], все 
частіше дослідники від неї відмовляються, аргументуючи свою позицію невизначеністю термінів 
або їх невідповідністю історичним реаліям [25, с. 63-64; 11, с. 185-188; 7, с. 192-206].

Натомість зростає увага до передових набутків політичної антропології, що дозволяють 
класифікувати слов’янські суспільства в системі етнографічно відомих додержавних структур. 
З цього погляду спільноти доруської доби трактуються як вождівства [2, с. 241-242; 3, с. 200-202; 
4, с. 30-42; 11, с. 188-195; 6, с. 62-66; 7, с. 195-206; 13, с. 216-217].

Такий підхід означає не лише зміну понятійного апарату, але й розширює поле для історико-
соціальних реконструкцій у тих випадках, коли інформації традиційних джерел обмаль. Зростають 
і методологічні вимоги до таких моделей, адже окрім узгодженості з даними писемних джерел та 
археології, вони мають узгоджуватися і з етнографічним матеріалом.

У контексті завдань даної статті зазначений підхід дозволяє піднімати питання, які дуже 
побіжно висвітлені у писемних джерелах та не віддзеркалені археологічно. Йдеться про механізми, 
що регулюють поведінку жителів у військовий час: мобілізація війська, його структура, система 
командування, централізована евакуація у випадку небезпеки тощо. Без врахування цих аспектів 
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неможливо скласти повне уявлення і про військо києворуської доби. Літописці представляють 
слов’янські контингенти в якості окремих суб’єктів у військах Олега, Ігоря, Мстислава 
Тьмутороканського. З великою мірою вірогідності можна говорити, що внутрішня організація цих 
формувань зберегла риси, характерні для попередніх століть. Від того, наскільки це припущення 
вірне, залежать і наші уявлення як загалом про руські війська відповідного періоду, так і про 
співвідношення місцевої, слов’янської, та прийшлої, варяго-руської, військових систем.

На практиці однак освоєння політантропологічного підходу в руслі вітчизняної славістики 
стикається з рядом проблем.

Насамперед, науці відомі альтернативні вождівствам, але не менш складні за структурою, 
суспільства без вираженої вертикальної ієрархії, а також проміжні між двома полюсами форми 
[13, с. 216-217, 229-230]. Якщо в межах етнографії усі зазначені варіанти визначаються більш-
менш впевнено, то археологічні критерії їх ідентифікації вимагають додаткової розробки. В цьому 
контексті актуально згадати спостереження Є. О. Шинакова, який на теренах майбутньої Русі 
виділив п’ять потестарних регіонів, кожному з яких притаманні власні структури суспільної 
організації [27, с. 106-137]. Отримані дослідником результати вимагають перевірки і уточнень, 
однак насьогодні це чи не єдина струнка концепція подібного роду.

З іншого боку, дослідники нерідко обмежуються виключно даними писемних джерел [11; 
6; 7], використовуючи археологію дуже вибірково і лише в якості ілюстративного матеріалу [13]. 
Відтак сама правомірність перенесення закономірностей, досліджених на матеріалах сучасних 
соціумів Нового Світу, на давно щезлі соціуми східних слов’ян VIII–IX ст. вимагає додаткової 
аргументації. Чи не єдина ґрунтовна спроба дослідити східнослов’янські вождівства на базі 
археологічного матеріалу здійснена Я.В. Бараном [4]. Однак автор акцентував увагу на проблемі 
інтерпретації поселенських структур і не ставив за мету усебічний розгляд соціальних відносин.

З іншого боку, високі результати можна отримати і не звертаючись до політантропологічної 
методології [9; 10].

Ще одним актуальним питанням стає ступінь впливу неслов’янських елементів на 
формування давньоруської ВО. В якості головних джерел такого впливу правомірно визначити 
народи Степу та прибульців з північного, балто-скандинавського, регіону.

Традиційно вважається, що саме кочовикам південна Русь зобов’язана поширенням певних 
видів озброєння (палаші та шаблі, сокири-чекани, кістені, булави, складні луки), виникненням 
легкої мобільної кінноти, побудовою південної оборонної лінії – список можна продовжувати. 
Загалом це вірно. Однак варто враховувати, що не всі кочові народи, які контактували з Руссю, 
мали рівнозначний вплив на вказані аспекти.

Наприклад, матеріальна культура, притаманна давньоруському військовому прошарку, 
відзначена безсумнівним відбитком угорської та салтівської традицій.

Посилення обороноздатності південних кордонів безпосередньо викликане печенізькою 
загрозою, а з ХІ ст. – половецькою. 

Сформовані з’єднання руської кавалерії, а також її легкий різновид, стрільці, фіксується не 
раніше часів синів та онуків Ярослава Мудрого [15; 22]. Щодо досліджуваного періоду, тобто до 
смерті Ярослава, перші спроби ведення бойових дій верхи пов’язані не з кочовиками, а з Візантією 
(Балканські війни Святослава).

Окреме місце з-поміж степових сусідів Русі займає Хазарський Каганат. Якщо угри та 
печеніги практично не мали стосунку до внутрішнього життя слов’янського та руського суспільств, 
то в ході слов’яно-хазарських контактів сформувалися соціуми з явними ознаками симбіозу двох 
культур. Найяскравіший приклад – носії культури волинцевського типу. Контакти з Руссю, чиї 
торгівельні шляхи на схід проходили землями Каганату, також були досить тісними. Про те, що 
далеко не завжди ці стосунки були мирними, свідчить не лише похід Святослава, що ним було 
покладено кінець існуванню степової імперії, але також щільна мережа фортець, зведених на 
північно-західному кордоні Каганату для протидії руським нападам [1, с. 148-150; 12, с. 220-
221]. І у слов’ян, і в Русі малася неодноразова можливість познайомитися з ВО степової імперії. 
Питання про те, наскільки це знайомство відобразилося на давньоруській (не слов’янській) ВО, в 
історіографії, наскільки мені відомо, не ставився.

Скандинавським впливам приділено набагато більше уваги – вже хоча б в контексті дискусій 
з «орманської проблеми». В ході досліджень таких явищ суспільного життя, як віче, полюддя, 
торгівельні відносини тощо історики неодноразово зверталися до скандинавських матеріалів і 
досягли значних успіхів на вказаному напрямку. Військовий аспект досліджувався, здебільшого, в 
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матеріальному, археологічному контексті. Завдяки роботам А. М. Кірпічнікова сучасна наука має в 
своєму розпорядженні обґрунтовані схеми появи та розвитку скандинавських типів озброєння на 
давньоруських теренах. Нині його висновки активно уточнюються і доповнюються як за рахунок 
введення до наукового обігу нових матеріалів, так і шляхом повторного звернення до раніш 
відомих, але недостатньо докладно описаних, артефактів.

Що стосується внутрішнього устрою варязьких дружин, їх бойових традицій, тактики, 
системи правових відносин, диференціювання феноменів воєнно-торгівельних об’єднань та загонів 
найманців, то тут робота істориків, за великим рахунком, лише розпочинається [24; 26]. Ситуація 
ускладнюється ще й специфікою використання писемних джерел, адже за умов обмежених 
можливостей руських літописів робота з матеріалами скандинавських саг має вестися обережно, 
без простого перенесення описаних в них реалій на руський ґрунт. Давньоруське середовище 
мало свою власну, відмінну від скандинавської, специфіку. Відповідно і питання правомірності, а 
точніше, ступеня правомірності, перенесення традицій північних вікінгів на варяго-руські дружини, 
лишається відкритим.

Говорячи про зовнішні впливи, неможливо оминути увагою Візантію, державу, чиї культурні 
віяння отримували на Русі тверду опору як у дохристиянський, так і в християнський час. Однак 
прямі запозичення з імперської ВО для Русі досить сумнівні – через відмінності в державному 
устрої, економічному потенціалі, ідеології. У той же час, можна бути впевненим, що до Балканського 
походу Святослав ретельно готувався. На це вказують якісні зміни у руській ВО, зафіксовані для 
середини Х ст. Замість короткотривалих грабіжницьких набігів на кшталт каспійських походів чи 
рейдів на Царгород, руси вдаються до розтягнутих у часі військових кампаній з далекоглядними 
стратегічними цілями. Якщо раніше зустрічей з регулярними формуваннями супротивника 
намагалися уникати, то тепер, у проміжок від 964 до 971 рр. руські війська ведуть мало не 
безперервні війни з кращими арміями регіону. Такі метаморфози наводять на припущення про 
цілеспрямоване реформування ВО під час князювання Ольги та Святослава. Цілком вірогідно, що 
при цьому враховувалися слабкі та сильні сторони військ потенційних супротивників, у т. ч., й 
Візантії. Те ж можна сказати і стосовно Хазарії. Однак якщо розгром Каганату поклав кінець і 
помітним впливам з його боку, то досвід поразки на Балканах став, без сумніву, одним з ключових 
факторів, що визначили вектори подальшого розвитку воєнно-адміністративної системи Русі.

Не варто також забувати і про випадки спільних ромейсько-руських кампаній, як от 
участь русичів у морській битві з арабами біля узбережжя Криту у 911 р., чи під Абідосом, під 
час повстання Варди Фоки 989 р. До даного списку слід також додати службу варягів у гвардії 
візантійських імператорів.

Відтак, безпосереднє і ґрунтовне знайомство русичів з ВО Імперії не викликає сумнівів. 
Інша справа, як і в випадку з Хазарією, чи були прямі запозичення.

Досі не знайшло належної розробки і питання регіональних особливостей ВО на різних 
етапах розвитку держави.

Величезний обсяг території, різні суспільно-політичні механізми племен та поступовість 
власне самого процесу одержавлення визначили різні швидкість та ступінь інтеграції місцевих 
воєнних інститутів у загальноруську систему. Для часів Олега та Ігоря, коли про централізовану 
владу та уніфіковану систему управління годі й мовити, зазначені регіональні особливості 
можна вважати доведеним фактом – лишається лише питання щодо їх конкретних проявів. 
Однак видається цілком імовірним, що і після централізаторської політики Володимира Святого 
регіональні особливості, можливо, меншою мірою, але продовжували існувати. Стосується це не 
лише Новгорода, якому історіографія традиційно відводить особливе місце у структурі держави, 
але й інших регіонів. Наприклад, різний стаж існування у складі держави Рюриковичів, а також 
різні політичні традиції (скандинавсько-балтійська – для Полоцька, руська – для Києва, хазарська 
та постхазарська – для Сіверської землі) дозволяють припускати суттєві відмінності у системі 
організації військ Брячислава Полоцького, Ярослава Мудрого та Мстислава Тьмутороканського.

Хочеться також зупинитися на, здавалося б, добре досліджених упродовж двох останніх 
століть аспектах – соціальному та структурному складі військ перших Рюриковичів.

Так, давно став загальноприйнятим постулат про поділ війська на дружинну та недружинну 
(«вої») частини. Здебільшого, обидві категорії розглядалися в контексті соціальної історії, а не 
воєнної. Тому дружину, зазвичай характеризували, як військову корпорацію панівного класу, 
військово-адміністративну верхівку чи навіть просто міську старшину [5, с. 3-13; 19, с. 62], а воїв – 
як ополченців [14, с. 5-9]. Однак ряд суто військових моментів все ще вимагає більш докладного 
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вивчення. Насамперед, йдеться про поведінку дружини та воїв у бойових умовах. Які функціональні 
завдання стояли перед ними? Чи знаходилися вказані групи в одній вертикалі командування, чи 
діяли паралельно як автономні складові війська, підпорядковані виключно власному начальнику 
(князю, воєводі)? Наскільки можна взагалі визнавати за «дружиною» та «воями» якусь суттєву 
різницю військового характеру раніше військово-адміністративних реформ Володимира Святого чи 
навіть раніше середини ХІ ст., коли з’являється професійне кінне військо?

Останнім часом набула актуальності проблема визначення археологічних маркерів 
дружинного стану. Постає питання, чи усі поховання зі зброєю можна вважати могилами 
дружинників, а якщо ні, то які саме критерії (співставлення могильників з ранньодержавними 
центрами, виокремлення характерних комплексів речей, у т. ч., і «невоєнного» призначення, 
особливості обряду тощо) дозволяють атрибутувати поховання як дружинне [23, с. 89-97; 24, с. 49-
73; 16, с. 179-188; 17, с. 26].

Цікаві результати можна отримати і, звертаючись до, здавалося б, добре вивчених літописних 
джерел. В якості прикладу наведемо статтю П. В. Лукіна про «воїв» початкового літописання [14]. 
В результаті аналізу кожного конкретного випадку згадки воїв раннім літописанням (до початку 
ХІІ ст.), дослідник дійшов висновків, що змушують перепровірити, або навіть переглянути усталені 
уявлення. За П. В. Лукіним, фактором, який визначив диференціацію війська на дружину та 
воїв, був не соціальний статус, а відношення до військової служби. Дружина – постійно діючий 
військово-адміністративний орган, вої – тимчасові воєнізовані формування, окрема категорія 
військовозобов’язаних людей. На жаль, склад та походження / комплектування даної категорії, 
рівно як і її місце у загальній структурі суспільства у згаданій роботі не розглянуто.

Незалежно від того, чи отримають ідеї П. В. Лукіна подальший розвиток, чи навпаки – не 
витримають перевірки часом, сам факт появи подібної статті є по-своєму знаковим. Сьогодні, коли 
теорія давньоруського феодалізму і класової боротьби перетворюється на історіографічну спадщину, 
а на заміну приходять альтернативні концепції розвитку культур та цивілізацій, спроби перегляду 
усталених поглядів, підпорядковуючись авторитету виключно джерельної бази, а не готових схем-
теорій, варті уваги спеціалістів.

У науковій та навколонауковій літературі давно прижилася думка про десятинну організацію 
як військову структуру коли не давньоруського, то принаймні давньослов’янського війська. Однак 
уважний аналіз наявних робіт переконує, що всі аргументи як прибічників (їх більшість), так і 
противників (меншість) цієї трактовки ґрунтуються на роботах О. Є. Преснякова та Б. Д. Грекова, 
що побачили світ 1909 р. («Княжое право в Древней Руси») та 1949 р. («Киевская Русь») відповідно. 
Перший з названих дослідників заперечував зв’язок десятинної організації з військовою системою 
[18, с. 145-160], другий тримався протилежних поглядів [8, с. 314-317]. Обидва автори визнавали, 
що самих лише давньоруських джерел для вирішення питання недостатньо. Аргументуючи свою 
позицію, кожному з них довелося звертатися до культурно-історичних порівнянь між Давньою 
Руссю та романо-германськими, азіатськими, мезоамериканськими суспільствами – і врешті-решт 
дійти абсолютно протилежних висновків. За такої ситуації матеріал, накопичений етнографією 
упродовж минулого – початку нинішнього століття, можливо, допоміг б у вивченні питання, однак 
упродовж часу, що минув після виходу «Київської Русі» Б. Д. Грекова, профільних досліджень, які 
б враховували ці нові дані, наскільки мені відомо, не з’явилося.

Наведений перелік проблем, звісно, не є повним, і, чим глибше вони вивчатимуться, тим 
більше нових питань постане перед дослідниками. Так само не можна вважати вичерпним і список 
робіт, присвячених винесеному у назву даної статті питанню, адже її метою є не історіографічний 
огляд, а характеристика ситуації в галузі. Та навіть з поверхневого огляду окреслених перспектив 
досліджень стає очевидним, що дослідження ВО Русі доби становлення державності невід’ємне 
від вивчення загальної історії цієї держави, і вирішення, здавалося б, вузькопрофільних воєнно-
історичних питань часто залежить від уявлень про загальний стан соціально-економічного, 
політичного та культурного розвитку у відповідний період.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Афанасьев Г. Е. Донские аланы: Социальные структуры алано-ассо-буртасского 

населения бассейна Среднего Дона / Г. Е. Афанасьев. – М.: Наука, 1993. – 184 с.
2. Баран В. Д. Давні слов’яни / В. Д. Баран. – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.
3. Баран Я. В. Соціально-економічні передумови виникнення державності в Україні / 

Я. В. Баран // Українознавство. – 2002. – № 1–2. – С. 198–202.



325

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

4. Баран Я. В. Слов’янська община / Я. В. Баран. – Київ–Чернівці: Зелена Буковина, 
2004. – 192 с.

5. Горский А. А. Древнерусская дружина / А. А. Горский. – М.: Прометей, 1989. – 142 с.
6. Горский А. А. К вопросу об уровне развития восточнославянского общества накануне 

образования государства Русь / А. А. Горский // Восточная Европа в древности и средневековье. 
Ранние государства Европы и Азии: Проблемы политогенеза. – М.: РАН, 2011. – С. 61–66.

7. Горский А. А. О стадии развития восточнославянского общества накануне образования 
государства Русь / А. А. Горский // Древнейшие государства Восточной Европы. – 2010. – 
М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – С. 192–210.

8. Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. – М.: Госполитиздат, 1953. – 568 с.
9. Григорьев А. В. Северская земля в VIII – начале XI века по археологическим данным / 

А. В. Григорьев. – Тула: Гриф и К0, 2000. – 263 с.
10. Енуков В. В. Славяне до Рюриковичей / В. В. Енуков. – Курск: Учитель, 2005. – 352 с.
11. Дворниченко А. Ю. О восточнославянском политогенезе в VI–Х вв. / 

А. Ю. Дворниченко // Rossica Antiqua: Исследования и материалы. – 2006. – С. 184–195.
12. Комар О. В. Військова справа Хозарського каганату / О. В. Комар, О. В. Сухобоков // 

Нариси воєнної історії давньої України. – К.: Науково-дослідний центр гуманітарних проблем 
Збройних сил України, 2005. – С. 210–228.

13. Крадин Н. Н. Становление государственности на Руси в свете данных политической 
антропологии / Н. Н. Крадин // Древнейшие государства Восточной Европы. – 2010. – М.: Русский 
Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – С. 211–239.

14. Лукин П. В. Древнерусские «вои» ІХ – начала ХІІ в. / П. В. Лукин // Средневековая 
Русь. – Вып. 5. – М.: Индрик, 2004. – С. 5–58.

15. Михайлов К. А. К вопросу о формировании всаднической субкультуры в Древней 
Руси / К. А. Михайлов // Новгород и Новгородская земля. История и археология. – Новгород, 
1994. – Вып. 8. – С. 93–103.

16. Михайлов К. А. Погребальные памятники как отражение социальной стратификации 
древнерусского общества в эпоху раннего средневековья / К. А. Михайлов // Труды Государственного 
Эрмитажа. – Вып. XLIX: Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой 
истории Старого света. – СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2009. – С. 179–188.

17. Новиков В. В. Уздечные наборы на территории Древней Руси в IX–XI вв. (по 
материалам погребений и поселенй) [Текст]: автореф. дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.06 / 
В. В. Новиков; Московский Государственній Университет имени М.В. Ломоносова. – М., 2009. – 
27 с.

18. Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская 
Русь / А. Е. Пресняков. – М.: Наука, 1993. – 635 с.

19. Поляков А. Н. Древнерусская цивилизация: основы политического строя / 
А. Н. Поляков // Вопросы истории. – 2007. – № 3. – С. 50–69.

20. Пузанов В. В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, 
идеологические конструкты / В. В. Пузанов. – Ижевск: Удмуртский университет, 2007. – 624 с.

21. Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть в VI – первой трети 
ХІІІ в. / М. Б. Свердлов. – СПб.: Академический проект, 2003. – 736 с.

22. Терещенко О. В. «Стрільці» давньоруських літописів / О. В. Терещенко // Сіверянський 
літопис. – 2009. – № 2. – С. 3–8.

23. Фетисов А. А. Функции стрел в погребальном обряде дружинных курганов / 
А. А. Фетисов // Росийская археология. – 2004. – № 3. – С. 89–98.

24. Фетисов А. А. Феномен дружины / А. А. Фетисов, А. О. Щавелев // Викинги. Между 
Скандинавией и Русью. – М.: Вече, 2009. – С. 12–84.

25. Фроянов И. Я. К истории зарождения русского государства / И. Я. Фроянов // Из 
истории Византии и византиноведения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – С. 57–93.

26. Щавелев А. С. Традиции викингов в воинской культуре средневековых новгородцев / 
А. С. Щавелев // Викинги. Между Скандинавией и Русью. – М.: Вече, 2009. – С. 262–273.

27. Шинаков Е. А. Образование Древнерусского государства: Сравнительно-исторический 
аспект / Е. А. Шинаков – Брянск: БГУ, 2002. – 488 с.



326

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

O. Tereshchenko
(Chernigiv)
Military organization of ancient rus (the end the 9th – the fi rst half of the 11th century): problems and 

prospects of the current state of research
The article provides an overview of the most relevant, in author’s opinion, and discussion problems of the 

history of formation of Ancient Rus military organization (the end the 9th – the fi rst half of the 11th century). In the 
context of the stated issues discussed following aspects: the extent and the forms of East-slavic war systems infl uence 
to Ancient Rus military organization and external infl uences (Hungarian, Khazar, Byzantinian, Scandinavian). The 
author also puts insuffi ciently explored issues of regional military system features, concerned with uneven socio-
economic and political development of individual regions, differences in natural conditions and multidirectional 
external contacts. Military structure and system of command are also requiring further study. 

Key-words: Ancient Rus, Eastern Slavs, military organization, host, historiography.
 

УДК 902. 2 
Дмитро Тетеря

(Переяслав-Хмельницький)

ДЕЯКІ ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2003–2008 РР. 

НА ТЕРИТОРІЇ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ У ПЕРЕЯСЛАВІ

У статті публікуються матеріали археологічних досліджень проведених на території 
Вознесенського монастиря у Переяславі. Розглядаються питання перспективи продовження досліджень на 
території садиби монастиря та прилеглій території. 

Ключові слова: Вознесенський монастир, археологічні розкопки, старожитності.

Особливе місце у структурі християнської Церкви займають монастирі. Вони мали в усі 
часи свого існування значний вплив на суспільно-політичну думку, були осередками духовного і 
культурного життя, науки та учнівства. 

В історичному та церковно-релігійному розвитку монастирських комплексів давнього 
Переяслава виділяється два етапи їхнього функціонування: ХІ–ХІІІ ст. та ХVІІІ ст. Ця періодизація 
в певній мірі відображає становлення і етапи розвитку середньовічного Переяслава як одного 
з політико-адміністративних центрів Лівобережжя. Згідно історичних джерел, у першу чергу 
літописних, на території Переяслава давньоруської доби функціонувало декілька монастирів. 
На основі аналізу історичних та археологічних джерел О.В. Колибенко стверджує про існування 
в Переяславі в ХІ–ХІІ ст. одного або двох чоловічих та одного жіночого монастиря, які 
розташовувалися в «окольному місті». На його думку ще кілька монастирів розташовувалися на 
околицях міста, один з них, можливо, знаходився на території сучасного мікрорайону Борисівка, на 
березі р. Альта. [13, c. 81]. 

У ранньомодерний час, за писемними даними, в Переяславі діяли два чоловічі монастирі – 
Вознесенський та Михайлівський, які відігравали значну роль в релігійно-культурному та соціально-
економічному житті міста. Ці важливі структури давнього міста неодноразово потрапляли в поле 
вивчення та досліджень науковців та краєзнавців. Проте багато важливих та цікавих питань, що 
стосуються їх історії, діяльності, проблем охорони, збереження та музеєфікації потребують сьогодні 
більш детального вивчення та залучення значно ширшого кола джерел та матеріалів. До них у 
першу чергу належать результати археологічних досліджень та старожитності, отримані в ході їх 
проведення. Вони значно розширюють історичні дані про ці структури давнього Переяслава, які 
містять писемні та архівні джерела [20; 21].

Археологічні дослідження монастирських садиб у Переяславі ведуться ще з ХІХ ст. 
Переважна більшість із них зосереджувалась в першу чергу на території Михайлівського монастиря 
і пов’язана з пошуком та дослідженнями залишків собору св. Архистратига Михаїла, спорудженого 
в кінця ХІ ст. Початок їм поклали розвідкові дослідження, направлені на пошук залишків храму, 
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проведені в 1840 р. археологом-аматором О.С. Анєнковим [8, с. 7]. У ході цих робіт було виявлено 
залишки цієї літописної споруди та складено креслення відкритих решток храму. У подальшому 
розкопки на цій території поновлено в 1945 р. археологічною експедицією під керівництвом 
Б.О. Рибакова [18]. 1949 р. Київська археологічна експедиція АН СРСР та АН УРСР під 
керівництвом М.К. Каргера розкрила фундаменти північної та частково західної стін храму ХІ–
ХІІІ ст. та прилеглих до нього з півночі прибудов [5]. Продовжені дослідження були в 1954 р., 
результатом яких стало відкриття нових конструктивних особливостей собору давньоруського часу 

[7]. Протягом 1974 та 1975 рр. частина залишків собору ХІ ст. була розкрита та детально вивчена 
археологічною експедицією Переяслав-Хмельницького державного історичного музею [1], в 
подальшому накрита павільйоном та музеєфікована. Слід зазначити, що всі ці дослідження в першу 
чергу були направленні на пошук та вивчення конструктивних особливостей літописного храму. 
Однак у ході їх проведення було отримано й окремі матеріали, що характеризують цю територію і 
в пізньосередньовічний час. Зокрема, у збірці Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» знаходиться ряд старожитностей ХVІІ–ХVІІІ ст., що походять з цих досліджень.

Територія Вознесенського монастиря, площею приблизно 4,5 га, археологічно не 
досліджувалась, у зв’язку з тим, що з 1925 р. й до останнього часу (2002 р.) тут розміщувалась 
військова частина [22].

Засновано Вознесенський монастир на початку ХVІІІ ст. У настольній грамоті від 4 березня 
1702 р., виданій першому єпископу, відновленої в 1700 р. Переяславсько-Бориспільської єпархії, 
Захарію Корніловичу, вказувалося, що до неї належить ряд монастирів, в тому числі Вознесенський 
у Переяславі [9, с. 132]. Він займав територію в центральній частині Нижнього міста ХVІІ–
ХVІІІ ст., поблизу кам’яної церкви в ім’я Вознесіння Господнього, збудованої на кошти гетьмана 
Івана Мазепи в 1695–1700 рр.

У статусі кафедрального, Вознесенський монастир проіснував до 1785 р., коли указом 
імператриці Катерини ІІ єпископська кафедра яка існувала при ньому була закрита. Вознесенський 
монастир був перетворений в Архімандричий монастир другого класу. В 1793 р. архієрейська 
кафедра в монастирі була відновлена, а 1847 р. переведена в Полтаву. Монастир став позаштатною 
обителлю з невеликою кількістю ченців, управління було покладено на казначея, якого призначав 
єпископ, що знаходився в Полтаві. В такому статусі Вознесенський монастир існував аж до 
остаточного закриття після 1917 р. [10, с. 335; 11]. 

Архітектурний ансамбль монастиря формувався протягом кількох десятиліть. Після 
спорудження Вознесенського собору, фундатором якого був Іван Мазепа, в подальшому подвір’я 
монастиря розбудовувалось коштом та фундацією переяславських єпископів. 1738 р. єпископом 
Арсенієм Берлом на базі монастиря відкривається вищий навчальний заклад – колегіум, в якому в 
1751 р. викладав курс поетики визначний філософ-просвітитель Григорій Сковорода. Після пожежі 
1748 р. коли згоріли приміщення колегіуму, в 1753 р. клопотанням єпископа Іоанна Козловича 
зводиться новий цегляний будинок колегіуму. Протягом 1700–1776 рр. з південної сторони 
Вознесенської церкви, на кошти переяславського єпископа Іова Базилевича, була зведена цегляна 
триярусна дзвіниця, до якої зі східного боку у 1782 р. єпископом Іларіоном Кондратовським була 
прибудована тепла мурована церква в ім’я святої великомучениці Варвари. Окрім цих споруд 
на монастирській території розміщувались будинок для архієпископа в комплексі з дерев’яною 
теплою церквою, дім начальника училища, комора, цегляна будівля консисторії, сарай, учнівська 
лікарня, цегляний льох, гуртожиток для учнів училища, готель для богомольців, флігель для півчої, 
житловий корпус монахів, а також кухонний корпус з їдальнею, баня, сарай, лікарняний корпус. 
Північну частину монастирської садиби займав сад-парк. За топографічним описом Малоросійської 
губернії 1798–1800 рр. монастирське подвір’я мало наступний вигляд: «Внутри города монастырь 
мужескій второклассный Вознесенській, обнесенный каменною оградою; вь немь пребываніе 
имееть єпископ // Переяславській и Бориспольскій; вь ономь монастыре: церквей каменныхь первая 
Вознесенія Господня, вторая Святія великомученицы Варвары; колокольня каменная и семинария, 
вь которой преподается: граматика, поезія, риторика, красноречие, история, географія, арифметика, 
греческий и латинський язики. Учителей п’ять, учениковь до двухьсот пятидесяти человекь; келій 
каменныхь и деревянныхь осьмнадцать» [15, с. 42]. 

Ансамбль Вознесенського монастиря був однією з головних архітектурних домінант 
середомістя із кінця ХVІІ ст. до початку ХІХ ст. (Рис. 1.). Монастирський комплекс займав 
територію цілого кварталу в центрі міста і своїми архітектурними формами постійно впливав на 
композиційні рішення навколишніх забудов у наступні віки [12, c. 118]. До сьогоднішнього дня із 
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споруд монастиря збереглися лише: Вознесенський собор, дзвіниця, будинок колегіуму та частково 
підземна споруда (монастирський льох) з напівзруйнованим входом і фрагмент стіни-огорожі.

Археологічні дослідження на території Вознесенського монастиря розпочато з 2003 р., коли 
археологічною експедицією Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» було 
закладено в південній частині монастирської садиби два розвідкові шурфи. (Рис. 2). Їх вивчення 
показало, що в цій частині досить добре збереглися культурні нашарування давньоруського та 
ранньомодерного періодів [26, с. 9-13]. 

Продовжено археологічні роботи у 2006 р. [24]. У їх ході на території садиби монастиря 
було зроблено розкоп площею 18 кв.м (рис. 3, 1), здійснено шурфування, а також проведено 
обстеження збережених кам’яних споруд. 

Розкоп, розміром 6х3 м, закладено в західній частині ділянки, на місці виявленої 
давньоруської ями в шурфі 2003 р. При зачистці північно-східної, південно-східної та південно-
західної стінок розкопу зафіксовано наступну стратиграфію культурних нашарувань: 0–0,30 м – 
чорноземний шар; 0,30–0,60–0,90 м світло сірий ґрунт з уламками будівельних матеріалів 
ХІХ–ХХ ст.; 0,60–0,90 м – сірий суглинок, культурний шар кінця ХVІІ–ХVІІІ ст.; 0,90–1,10 м – 
темно-коричневий суглинок, культурний шар давньоруського періоду; 1,10–1,70 м – сірий суглинок, 
культурний шар давньоруського періоду; 1,70–1,90 м – жовто-сірий ґрунт, рівень давнього 
горизонту; 1,90 м– материковий лес. (Рис. 3, 2).

Культурний шар давньоруської доби, потужністю 0,80 м, складався з двох прошарків 
темно-коричневого (0,20 м) з вкрапленнями вугілля та сірого (0,60 м) суглинку. За знахідками 
шар датується кінцем ХІ – першою половиною ХІІІ ст. Серед виявлених у ньому старожитностей 
наймасовішу групу складають уламки керамічних виробів, з яких найбільший відсоток належить 
гончарним горщикам сірого та світло-коричневого кольору. Більшість із них видовжених пропорцій 
з діаметром вінець 16–26 см, денець 7–11 см. Переважають горщики, що мають валикові вінця та 
невисоку шийку. Значна частина з них орнаментована заглибленим орнаментом, що складався з 
декількох горизонтальних ліній. Рідше посуд прикрашено хвилястою лінією або насіннєподібними 
заглибленнями. Трапляються поєднання композицій із горизонтальних, хвилястої ліній та 
насіннєподібних заглиблень. (Рис. 4, 5-16). На окремих денцях розміщено клейма у вигляді тризуба, 
кола, подвійного кола, колеса та геометричної «плетінки» в центрі якої свастика. (Рис. 5, 1-12). 
Такий тип кераміки поширений у комплексах Лівобережжя Дніпра, Києва і датується в межах 
ХІІ – першої половини ХІІІ ст. Незначний відсоток із шару складають також вінця горщиків зі 
слабо вираженим заокругленим манжетом, характерним для виробів кінця ХІ – початку ХІІ ст. 
(Рис. 4, 1-4). Інші форми керамічного посуду представлені уламками глечиків та корчаг. Частину 
керамічного комплексу складають уламки візантійських амфор, стінки яких покриті великим або 
дрібним рифленням (рис. 5, 13-16).

Особливий інтерес викликає знайдена в заповнені культурного шару, на глибині 1,50 м від 
сучасної поверхні, рідкісна, як для Переяслава, бронзова іконка-підвіска [23]. До останнього часу 
було відомо всього дві знахідки подібного типу [25].

Іконка-підвіска відлита з олов’яно-свинцевої бронзи (спеціальний аналіз не проводився), 
одностороння, округлої форми, діаметром 3,5 см. Товщина (по краю) становить 1,5-2 мм, товщина 
основи – 1 мм. Зверху вона має вушко для підвішування висотою 7 мм, шириною 5-6 мм, діаметр 
отвору вушка 3 мм. Зображення відлите рельєфно (висота 4 мм) й досить чітке. На лицевій стороні 
міститься біблійний сюжет кінної фігури Святого Георгія Змієборця, який списом пронизує змія. 
Голова Святого Георгія повернута праворуч. Обличчя видовжене, схематичне, очі та рот зображені 
заглибинами. На голові незначним рельєфом позначено хвилясте волосся. Голова оточена німбом, 
що позначений меншим рельєфом. Георгій правою рукою тримає спис, лівою – повід коня. До 
верху списа прикріплено трикутне знамено. Рельєфом позначено елементи одягу та кінської збруї. 
Кінь повернутий головою праворуч, злегка здиблений, задньою та передньою ногами вдаряє змія. 
Край іконки обрамлений пояском, шириною 1-2 мм, який складають випуклі овали. Зворотній бік 
без зображення, плоский. (Рис. 6, 1-2).

Іконографія кінної фігури Георгія Змієборця, який пронизує списом крилатого дракона або 
змія була однією з найпоширеніших на Русі. В ній передавалась не тільки військова звитяга, але й 
ідея перемоги добра над злом. [14, с. 16]. Іконки-підвіски з ображенням подібним до нашої знахідки 
відомі з ряду пам’яток давньоруської доби, зокрема, Новгорода, Старої Рязані та інших [19, с. 62]. 
Схоже зображення знаходиться також на лицевій стороні змійовика, знайденого в Новгороді в шарі 
першої половини ХІІ ст. [19, с. 66, с. 68, рис. 24; 3, с. 44]. 
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У заповнені шару на глибині 1,30 м від сучасної поверхні виявлено також поясну залізну 
пряжку, рамка якої має напівкільцеподібну форму (рис. 6, 3). Її розмір складає 4х5 см. Подібні за 
формою пряжки виявлено на давньоруському поселенні поблизу с. Григорівка, одна з яких походить 
із шару ХІ–ХІІ ст. [16, с. 85, с. 87, рис. 44, 3, 4, 13, 19], поселенні Ліскове [17, с. 81, рис. 34, 29] та 
інших. Із залізних предметів з шару ще походить сильно корозоване вістря стріли пірамідального 
типу, поширене у ХІІ ст. (Рис. 6, 4). Знахідки з каменю представлені кам’яним точилом, заготовкою 
з пірофілітового сланцю для пряслиця (рис. 6, 5) та уламками пірофілітового сланцю. Культурний 
шар також досить насичений кістками тварин, частина з яких має сліди обробки. Зокрема виявлено 
ковзан, роги оленя з слідами обпилювання, уламки кісток з зашліфованою поверхнею.

За матеріалами з культурного шару та аналогіями знайдену нами іконку-підвіску 
можна датувати першою половиною ХІІ ст. й припустити, що її виготовлено місцевими 
майстрами. Слід зазначити, що іконку виявлено неподалік церкви-усипальні давньоруського 
часу, залишки якої дослідженні в 1953 році [6, с. 3-29]. Розкоп знаходився приблизно за 80–100 м 
на південний-схід від неї. 

Шар ХVІІ–ХVІІІ ст., як показують дослідження, на значній площі території колишнього 
монастиря зруйнований інтенсивними будівельними роботами ХVІІІ–ХХ ст. У розкопі при 
зачистці південно-східної та західної стінок зафіксовано частково збережений шар ХVІІ–ХVІІІ ст., 
потужністю 0,3 м, а також господарчу яму пов’язану з ним. Вона знаходилася в південно-західній 
частині розкопу й мала злегка похилі стінки та заокруглене дно. Глибина її від сучасної поверхні – 
1,70 м, ширина в перетині 1,50 м. Кераміка цього періоду виявлена при дослідженнях включає 
уламки гончарного посуду та поодинокі знахідки фрагментів пічних кахлів. Гончарний посуд 
представлений в основному сіро та жовтоглиняними горщиками. Вони мають злегка відігнуту шийку 
та заокруглене вінце. Прикрашені врізними горизонтальними лініями та штампом. Жовтоглиняні 
горщики орнаментовані брунатною фарбою. (Рис. 7). З інших типів виявлено уламки покришок 
до горщиків, фрагменти макітер та підсвічників. Скляні вироби представлені уламком денця від 
штофа. Знайдені уламки пічних коробчастих кахлів орнаментовані рослинним орнаментом.

У ході проведених робіт, за 16,50 м на північний захід від північно-західного кута 
Вознесенського собору, було закладено шурф № 1, розміром 2х2 м. При зачистці профілів північно-
західної, північно-східної та південно-східної стінок зафіксовано наступну стратиграфію: 0–0,20-
0,25 м – чорнозем; 0,20–0,50 м – жовто-сірий ґрунт з прошарками піску та будівельних решток 
ХІХ–ХХ ст.; 0,50–1,30 м – сірий ґрунт з будівельними рештками ХVІІІ ст.; 1,20–1,30 м – прошарок 
вапна; 1,30–1,75 м – сірий золистий суглинок. Культурний шар давньоруського часу; 1,75 м – 
материковий лес. 

При дослідженні шурфа № 1 виявлено яму пов’язану з будівництвом собору. Її глибина від 
сучасної поверхні складає 2,90 м. В ямі на глибині 1,20 м зафіксовано прошарок вапна товщиною 
0,10-0,15 см. Заповнення ями складав темно-сірий суглинок, в якому фіксувались прошарки вугілля. 
В заповнені знайдено уламки кераміки ХVІІ–ХVІІІ ст. та два уламки вінець горщиків ХV–ХVІ ст.

У шурфі закладеному біля західної стінки собору, за 1,40 м ліворуч від входу, вдалось 
простежити конструктивні особливості фундаменту собору та виявити залишки фундаменту 
пізнішої прибудови-притвору. (Рис. 10, 1). Глибина залягання фундаменту собору від сучасної 
поверхні складає 1,75 м (на час побудови 1,15-1,10 м). Нижню частину фундаменту складає 
забутовка уламками цегли, пролитими вапняковим розчином, що лежить на материковій глині. 
Внизу забутовки зафіксовано брилу каменю пісковику розміром 40х50 см. Зверху забутовки 
покладено чотири ряди цегли на вапняковому розчині. Над ними знаходиться ще чотири ряди 
цегли, що утворювали підмурок собору, а на даний час засипані ґрунтом. Розмір цегли складає 
30х15х5-6 см, товщина горизонтальних та вертикальних швів 1-1,5-2 см. 

Глибина залягання основи фундаменту прибудови – 1,40 м., фундаментна траншея не 
доведена до материка. Фундамент складають вісім рядів цегли не зв’язані з кладкою собору. 
Особливістю є широкі горизонтальні та вертикальні шви товщиною 6–7 см. 

У 2008 р. з метою уточнення культурних нашарувань в східній частині колишньої садиби 
монастиря було закладено траншею 1, довжиною 8 м, шириною 2 м. (Рис. 10, 2). Вибірку 
траншеї 1 проведено пошарово на штик лопати (0,20 м). Встановлено, що культурні нашарування 
поруйновані перекопом траншеї під теплотрасу та електрокабель. Заповнення перекопу складав 
темно-сірий суглинок. Материк фіксувався на глибині 1,90 м. У заповнені виявлено поодинокі 
знахідки давньоруського часу, зокрема уламок пірофілітового сланцю та уламок валикового вінця 
кухонного горщика.
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Знахідки пізньосередньовічної доби представлені в основному уламками побутового 
посуду та уламками пічних кахлів ХVІІІ ст. Посуд репрезентують горщики, миски, покришки. 
Горщики жовтоглиняні орнаментовані коричневою фарбою по вінцю та бочку. Орнамент складають 
горизонтальні та хвилясті лінії. Окремі по вінцях декоровані защипами. Сіроглиняні горщики 
прикрашені пролискованими смугами та штампом. Виявлено уламки миски червоноглиняної, 
зсередини вкритої білим ангобом та орнаментованої коричневою та зеленою фарбою. (Рис. 7, 5-8).

Пічні кахлі прикрашені рослинним та рослинно-геометричним орнаментом. Окремі вкриті 
зеленою поливою. З керамічних виробів виявлено ще уламок світильника. Вироби з гутного скла 
представлені фрагментом пляшки з рифленою поверхнею та уламком скляної посудини. Також в 
заповнені культурного шару виявлено два ковані цвяхи.

Під час проведення досліджень на території монастиря нами проведено візуальне 
обстеження і складено план підземної споруди-льоху (рис. 8, 2) та надбудови-входу до неї, що 
частково збереглись на монастирській території, а також залишків кам’яної стіни, якою було 
обнесено монастирську садибу в останній чверті ХVІІІ ст. Ці об’єкти сьогодні знаходяться в 
занедбаному стані і активно руйнуються. Надбудова-вхід до монастирського льоху викладена 
з цегли ХVІІІ ст. слугувала в часи функціонування монастиря входом до підземної частини. 
На сьогодні від неї збереглися лише стіни на висоту 2,50 м. (Рис. 8, 5). Її вигляд на середину 
ХІХ ст. зафіксовано на малюнку Т. Г. Шевченка, на якому зображено комплекс споруд 
Вознесенського монастиря у Переяславі (рис. 8, 1). На світлинах початку та першої половини 
ХХ ст. вона має ще гарно збережений вигляд (Рис. 9, 1-2). Очевидно, в роки Другої світової 
війни, вона, як і більшість споруд Вознесенського монастиря, зазнала певних ушкоджень, на що 
й вказує її стан на фото 1954 р. (Рис. 9, 3). Після реконструкції в 1960-х рр. вона перебувала в 
досить задовільному стані (рис. 8, 3). Розміри цієї споруди складають 4,50х4,50 м, товщина стін 
0,7-0,8 м. З північного, південного та західного боків вона мала арочні входи розміром 2,0х2,0 м, 
що вели до дверей у підземелля. На стіні ще збереглися два вмуровані крюки, на які навішувались 
дверні завіси. Сама підземна споруда складається з коридору та двох приміщень, зорієнтована по 
осі захід-схід, з ланцюжковим плануванням. (Рис. 8, 2, 4). Довжина коридору – 14,85 м, ширина – 
1,75 м. По коридору, на відстані 10,70 м від вхідної стіни, праворуч і ліворуч на висоті 0,5 м 
від підлоги розміщено дві ніши розміром – 1,90х1,70 м. Обидва приміщення льоху прямокутні 
в плані, півовальні в перетині. Розміри першого складають: довжина – 4,90 м, ширина – 5,80 м, 
другого відповідно 4,60 м та 5,80 м. Висота склепіння – 2,60 м. Цегляне мурування стін рядове 
на вапняковому розчині, простежуються сліди тинькування та побілки. На західній стіні обидвох 
приміщень вмуровані крюки для підвішування ліхтаря, збереглись частково також одвірки. 
У стінах обох приміщень влаштовано вентиляційні канали. Параметри цегли надбудови-входу та 
підземної споруди тотожні: довжина – 25-27,5-28-29-30-35 см, ширина – 14-14,5-15-15,6-15,7-15,8-
16-16,2-16,5-16,6 см, висота (товщина) – 5-5,2-5,3-5,5-5,6-5,7-5,8-6-6,4-7 см. Товщина швів складає: 
вертикальних – від 6 мм до 1-1,2-1,5-1,7 см; горизонтальних – від 1,5 до 2,3 см. Розміри цегли, 
характер цегляного мурування стін та склепіння дають можливість датувати споруду серединою – 
другою половиною ХVІІІ ст. Подібні споруди були широко поширені в ранньомодерну добу, 
зокрема, їх неодноразово досліджували на території монастирів у Києві [2, с. 34-38]. Не виключено, 
що від споруди йшли підземні відгалуження, які сполучали її з архієрейським будинком, 
колегіумом та Вознесенським собором, а на даний час замуровані. В певній мірі на це вказує 
виявлене під час реставраційних робіт підземне приміщення в колегіумі, яке знаходилось під 
підлогою центрального вестибюлю. Проте це питання потребує більш детального археологічного 
та документального вивчення. 

Від стіни-огорожі зберігся лише невеликий фрагмент в північно-східній частині 
монастирського подвір’я, на розі сучасних вулиць Шевченка та Сковороди, загальною довжиною 
57,5 м. Висота стіни від сучасної поверхні 2,50-2,90 м, товщина 1,15 м. Стіна викладена з цегли 
охристого кольору, розміром: довжина – 25-30-32-33,2-33,3-33,5-35,5 см; ширина – 15,5-16-16,3-
16,5-17 см; висота – 4,5-4,7-4,9-5-5,2-5,3-5,5 см. Товщина швів розчину: вертикальних від 1,2 до 
4 см, горизонтальних від 2 до 5 см. 

Результати проведених археологічних досліджень на території Вознесенського монастиря 
протягом 2003–2008 рр. значно розширюють джерелознавчу базу для вивчення історії та 
окремих напрямків його діяльності. Вони засвідчують активну освоєність цієї території в 
період функціонування монастиря та в давньоруський період. Отримані результати показують 
перспективність і необхідність проведення тут масштабних досліджень. У подальшому в першу 
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чергу потрібно провести пошук та вивчення підземних комунікацій, залишків архієрейського 
будинку (рис. 1) та інших монастирських споруд. Перспективними і необхідними для детального 
вивчення є ділянки прилеглі до садиби монастиря. Зокрема, територія в межах сучасного парку 
відпочинку на схід від Вознесенського монастиря. Саме тут за інформацією І.М. Самойловського 
ним у 1940 р. обстежувалися залишки підземного ходу, виявленого перед Вознесенським собором, 
на території де раніше була міська базарна площа [4, c. 25].

Продовження археологічних робіт та вивчення території Вознесенського монастиря надасть 
нову інформацію з історії функціонування монастиря, особливостей його топографічно-планувальної 
структури, господарської та культурної діяльності. Необхідно також здійснити заходи спрямовані 
на охорону та реставрацію збережених монастирських споруд, в тому числі, музеєфікацію об’єктів 
виявлених в ході археологічних досліджень.
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Рис. 1. Схема території Вознесенського монастиря з позначенням об’єктів архітектурної 
та ландшафтної складової ХVІІІ ст.
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Рис. 2. Карта-схема садиби Вознесенського монастиря 
з позначенням місць археологічних досліджень 2003–2008 рр.
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Рис. 3. 1 – план розкопу 2006 р.; 2 – перетин південно-західної стінки розкопу
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Рис. 4. Знахідки посуду кінця ХІ – першої половини ХІІІ ст.



337

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Рис. 5. Знахідки виробів давньоруського часу: 1-12 – клейма на денцях посудин, 13-16 – уламки амфор
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Рис. 6. Знахідки давньоруського часу: 1-2 – бронзова іконка-підвіска; 3 – залізна пряжка; 
4 – вістря стріли; 5 – заготовка пряслиця з пірофілітового сланцю.
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Рис. 7. Знахідки посуду ХVІІ–ХVІІІ ст.
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Рис. 8. 1 – комплекс споруд Вознесенського монастиря у Переяславі. Малюнок Т.Г. Шевченка. 1845 р.; 
2 – план підземної споруди-льоху на території Вознесенського монастиря. Малюнок Д. Тетері. 2006 р.; 

3 – вхід до підземної споруди. Фото 1960-х рр.; 4-5 – сучасний стан підземної споруди-льоху
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Рис. 9. 1 – фото комплексу споруд Вознесенського монастиря першої половини ХХ ст.; 
2 – вхід-надбудова до підземної споруди-льоху. Фото початку ХХ ст.; 

3 – вхід-надбудова до підземної сплоруди-льоху. Фото 1954 р.
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Рис. 10. 1 – профіль південної (1) та північної (2) стінок шурфа 
поблизу західної стіни Вознесенського собору; 

2 – учасники археологічних розкопок на території Вознесенського монастиря у 2008 р.
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УДК 621.311.21(0477.41)+330.534 
ГаннаТкаченко

(Переяслав-Хмельницький)

КАНІВСЬКА ГЕС І ПЕРЕЯСЛАВЩИНА: 
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

У даній статті автор ставить за мету дослідити вплив гідробудівництва на Дніпрі на 
соціальну сферу Переяславщини: з’ясувати зміни у поселенській структурі регіону, розкрити особливості 
господарського облаштування переселенців, ставлення до збереження культурних і історичних пам’яток 
регіону, вивчити як процес гідробудівництва відобразилися у свідомості мешканців придніпровських сіл і 
представників інтелігенції.

Ключові слова: Канівська ГЕС, переселення, підсіняни, комісія по переселенню.

Канівська ГЕС розташована на Дніпрі – головній водній артерії України. Вона є другою 
сходинкою Дніпровського каскаду ГЕС. Її проект було розроблено Українським відділенням 
проектно-дослідного інституту «УкрГідроПроект» ім. С.М. Жука. Спорудження Канівської 
електростанції розпочалося в 1964 р. Будівництво велося колективом управління «Дніпробуду» при 
участі трестів «Спецгідроенергомонтаж», «Гідромонтаж», «Гідроспецбуд».

4 листопада 1972 р. було запущено в мережу перший гідроагрегат, а 16 квітня 1975 р. було 
введено в експлуатацію останній 24-й гідроагрегат Канівської ГЕС.

У зв’язку з будівництвом Канівської ГЕС і створенням штучного водосховища, щоб 
підняти воду на висоту 3 м 65 см, постало питання про виселення придніпровських сіл 
Переяслав-Хмельницького району. Це Циблі, В’юнище, Козинці, Городище, Комарівка, Підсінне, 
Андруші, Зарубинці, Монастирок, Трахтемирів та хутори Чубуки, Гора, Борок, Гетьманів, 
Лісанєвичі, Слобода, Максимівка. Загальна чисельність їхніх мешканців на 1965 р. становила 
7 тис. 318 чол. [3, арк. 3-4]. 

Організація переселення була складною справою, тому що потребувалося вибрати місця зі 
зручними умовами проживання і потрібно було врахувати бажання самих переселенців. Проблему 
переселення ускладнила наявність густої сітки населених пунктів.

У переселенні можна виділити три основні етапи:
Перший – підготовчий (1963–1966 рр.) – місце проживання змінювали лише окремі селяни, 

а представники влади формували необхідні передумови для здійснення цього процесу. 12 серпня 
1963 р. була прийнята Постанова Ради Міністрів УРСР № 929 «Про заходи по переселенню 
населення і перенесенню на нові місця будівель і споруд у зв’язку з будівництвом Канівської 
гідроелектростанції» [3, арк. 19, 22].

Організацію переселення здійснювали Переселенське управління при Міністерстві 
сільського господарства і заготівель УРСР, переселенські відділи в обласних управліннях цього 
міністерства, облвиконкоми, райвиконкоми, колгоспне керівництво. Спочатку були створені бригади 
лісорубів, які розчищали дно майбутнього моря від лісів, дерев, чагарників. Згодом була дана 
вказівка будувати нові села. Виділялися нові площі під забудову. Ставлення людей до переселення 
було негативним, тому важливого значення надавали пропагандистській роботі по роз’ясненню 
постанов уряду і партії. Про ігнорування людського фактору свідчить недостатня роз’яснювальна 
робота щодо механізму переселення, нехтування принципом добровільного вибору місця поселення, 
примусовий переїзд [4, с. 62].

Першочерговим у переселенні були заходи по інвентаризації, які полягали у визначенні 
кількості та характеристиці стану споруд, насаджень, що затоплювались. У 1964 р. була затверджена 
районна оціночна комісія по інвентаризації будівель та іншого майна селян [12].

Для оцінки об’єктів існували уніфіковані нормативи і розцінки. Проте через їх 
недосконалість переселенці не завжди отримували справедливу компенсацію. В оціночних актах 
визначали вартість матеріалів зі старого господарства і потребу в додаткових матеріалах, але 
спостерігався нерівнозначний підхід при визначенні цін на матеріали: для селян – роздрібні, для 
жителів міста – оптові, що були значно вигіднішими [4, с. 63]. Оцінка визначала вартість жител, 
господарських будівель, колодязів, затрати по посадці насаджень, транспортні витрати, кошти на 
оформлення документації на право домоволодіння.



344

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

Відомості оціночних актів слугували основою для встановлення розміру компенсації. 
Фактично вона була нижчою запланованої. Щоб полегшити господарське влаштування переселенців 
і колгоспів, їм надавали кредит, а також звільняли на визначений термін від поставок продукції 
[4, с. 61]. Значні пільги встановлювались для переселенців у південні області України. Під час 
переселення спеціальні бригади вирубували сади, загортали колодязі, погреби. Не бажаючи 
переселятись, дехто чекав до останнього, поки городи не затоплювали водою.

Першочерговими задачами були роботи по плануванню зони впливу Канівського 
водосховища, нових населених пунктів, районів підселення. Ці функції виконувало Управління 
у справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, проектний інститут 
«Дніпросільбуд» Міністерства сільського господарства УРСР. 

Згідно рішення виконкому Київської обласної ради депутатів трудящих від 30 серпня 
1963 р. була утворена комісія «По вибору місць по переселенню в зв’язку з будівництвом 
Канівської ГЕС». Комісія по вибору місць по переселенню на Переяславщині була утворена на 
засіданні Райвиконкому Рад депутатів трудящих 8 жовтня 1963 р. Її очолив голова райплану 
З.М. Шульга. До неї ввійшли головний архітектор П.В. Голубничий та голови колгоспів 
виселених сіл Підсінне, Андруші, Козинці, В’юнище, Циблі, Городище, Комарівка, Зарубинці, 
Монастирок, Трахтемирів [13]. 

У 1964 р. був затверджений проект забудови західної околиці м. Переяслава-Хмельницького 
(урочище Бабачиха – с. Нові Андруші).

Другий етап переселення – це безпосереднє переселення (1966–1973 рр.) – мешканці 
запроектованих під затоплення територій в індивідуальній або централізованій формі переселялися 
до нових місць проживання, зокрема в с. Нові Андруші – це територія за колишньою 
сільгосптехнікою та лікарнею.

У 1969 р. райвиконком приймає рішення переселити до м. Переяслава-Хмельницького 
із затопленої зони жителів сіл: Козинці, Андруші, Підсінне. Результатом даного рішення стало 
збільшення міської смуги Переяслава [3].

Для переселенців із с. Андруші були відведені місця під забудову на територіальних угіддях 
Бабачиської та Трубайлівської сільських рад. Головними формуючими факторами нового району 
забудов стали берег р. Альти та автотраса Київ-Черкаси. Зони нових забудов мають виключно 
прямокутно-квартальні схеми незалежно від природного рельєфу. 

У 1967 р. райвиконком Переяслав-Хмельницької ради депутатів трудящих затвердив наказ 
директора радгоспу «Переяславський» про переміщення 346 присадибних ділянок громадян із зони 
Канівського водосховища в с. Нові Андруші [11].

Села у зоні впливу Канівського водосховища після виселення можна розділити на два 
типи: повністю нові (с. Нові Циблі) і з забудовою у межах старих сіл (с. Хоцьки, підселене 
переселенцями з с. Комарівки, в с. Дівички переселились жителі затопленого с. Підсінного, 
андрушани збудували Нові Андруші – новий мікрорайон м. Переяслав-Хмельницький, який у 
1970 р. увійшов до складу міста).

Згідно постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1964 р. «Про заходи по 
здійсненню планомірної перебудови сіл Української РСР» протягом 1965–1970 рр. було збудовано 
15 експериментально-показових сіл. Під час будівництва перевірялися нові прийоми планування 
нових населених пунктів та розроблені архітекторами проекти будинків.

Серед експериментальних сіл було будівництво нового с. Циблі, яке зводилось для 
переселенців із сіл: старі Циблі, В’юнище, Городище, Козинці.

Офіційно, в 1964 р. про переселення жителів с. Циблі повідомив на загальних зборах села 
заступник голови Переяслав-Хмельницького райвиконкому по будівництву І. С. Головко. З 1964 р. 
у с. Циблі працює бригада плановиків Укрдніпросільбуду Міністерства сільського господарства 
Української РСР. На картах і в натурі на відведеній для забудови колгоспній землі вони наносять 
вулиці і площі нового села, вказують місця для будинків, креслять лінії водяних, газових і 
електричних мереж.

Будівництво великого експериментально-показового села Циблі було розпочато в 1967 р. 
Ціна села згідно плану складала 8 млн. 953 тис. крб. У процесі експериментального будівництва 
було відібрано для загальної відбудови 10 типів будинків. Це були одноповерхові та двоповерхові. 
Планова ціна одного одноповерхового будинку була від 8 до 9 тис. крб., а двоповерхового – 
12 тис. Перші три будинки, що були зведені в центрі села, були різного типу і майже кожного дня 
оглядались колгоспниками [9, с. 25]. 



345

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

У 1969 р. було закінчено будівництво громадського центру с. Циблі: школи на 560 місць, 
двох дитсадків на 280 місць, амбулаторію, об’єкти торгового та адміністративного центру, банно-
прального комбінату, котельні, пожежного депо, очисних споруд, а також Будинок культури на 560 
місць. Всього було побудовано 765 будинків (перспективно 1000 будинків) [9, с. 27]. 

У тому числі 115 будинків побудували сім’ї колгоспників, 480 побудовано за рахунок 
колгоспу, 80 будинків держава побудувала для пенсіонерів, інвалідів Великої Вітчизняної війни, 
пристарілих, 90 будинків для переселенців побудовано за рахунок держави. Будівництво в 
основному було завершено в 1972 р. У Нові Циблі із зони затоплення Канівського водосховища 
переселилися жителі із семи сіл: Циблі, В’юнище, Козинці, Городище, Комарівка, Зарубинці, 
частина людей із с. Луковиця.

Якість будівельних робіт виявилась вкрай низькою, архітектурний вигляд будинків 
не відповідав всім вимогам [1]. У нових селах здійснювали електрифікацію, радіофікацію, 
телефонізацію громадських споруд, заасфальтували вулиці. Проте хід робіт був незадовільний, 
тому переселенці виїжджали в інші райони України. Так із старого с. Циблі декілька сімей 
виїхало в Приазов’я, Херсонську область Цюрюпинський район, Таращанський район на Київщині, 
радгосп Хмельовик, що поблизу станції Переяславська. Частина жителів с. Циблі переселилась 
до м. Переяслава-Хмельницького. Місцеве керівництво зазначало: «В майбутньому забезпечити 
рентабельне господарство неможливо: техніка стоїть без механізаторів, а тваринництво – 
без тваринників» [2]. 

У 1960-х роках будівництво на селі проводилося під впливом ідеї про ліквідацію 
відмінностей між містом і селом, у зв’язку з чим відбулося скорочення присадибних ділянок, 
а щільність населення збільшувалася. Коли раніше селяни мали 40–60 соток землі, то після 
виселення 8–12 соток [12]. Тому суттєво змінився матеріальний стан переселенців. У селі вони 
мали хату, присадибну ділянку, індивідуальне господарство. Зокрема житель с. Зарубинці згадував: 
«Зарубинчани тримали по двоє скоту, були свині, качки і так дальше…» [11].

Додатковими засобами до існування селян забезпечували кілька промислів: ловля риби, 
збирання молюсків (їхній вміст використовувався як їжа, а ракушки здавали на ґудзики), 
лікарських рослин [5, с. 323]. 

На заплавних лугах Лівобережжя були всі умови для випасу худоби. Як свідчать очевидці, 
вони за ними сильно жалкували: «Конєшно, що не хотілося. Шо таке, що таке в їх дома випас 
скота і так дальші. Понімаєте, що ми селяни до цього привичні були» [5, c. 323].

Село Підсінне, яке було виселене одне з перших, було як писанка. Воно потопало у великій 
кількості зелених верб та калинових гаїв, які червоніли взимку на снігу. Навколо с. Підсінне 
простиралися безкінечні зелені луки з ніжним запахом трав. Із заходу та з півночі були дрімучі 
ліси. А на півдні протікав могутній Дніпро. У селі на стовпах, деревах і колодязних журавлях 
гніздилось багато лелечих сімей. У літню спеку від Дніпра віяло прохолодою. А ранкові тумани 
надовго затримували чисті роси, що падали на соковиті трави [10].

Селяни займалися вирощуванням зернових культур, баштану, овочів та рибальством. 
У річці водилася щука, лящ, карась, короп, линь, сом, жерех, судак. Найпопулярнішими стравами, 
які готували підсіняни, були в’ялена, сушена, смажена риба та юшка, яка збирала цілі гурти. 

Підсіняни жили в екстремальних умовах, але вони ніколи не нарікали, що народилися 
саме там. Їх доля круто повернулася і розкидала в різні куточки через заплановане будівництво 
Канівської ГЕС [10].

Внаслідок гідробудівництва суттєво змінилась карта Наддніпрянської України, адже 
поява водосховищ спричинила значне скорочення кількості сіл та інших важливих об’єктів. 
Зникли з карти України первісні села нашого прадавнього краю Переяславщини: Підсінне, 
Андруші, Козинці, В’юнище, Циблі, Городище, Комарівка, Зарубинці, Монастирок, Трахтемирів. 
Були затоплені й хутори на Переяславщині: Чубуки, Гора, Борок, Гетьманів, Лісанєвичі, 
Слобода і Максимовичі [8]. 

Будівництво на нових місцях проводилося силами власників будинків. Місцева влада, 
яка була зобов’язана допомогти, часто ігнорувала потреби переселенців. Під час будівництва 
поселенці стикалися з багатьма труднощами. Зокрема, суми компенсації за старе господарство не 
вистачало на купівлю нових будівельних матеріалів. І тому переселенці брали кредит або позичали 
гроші у родичів [10]. Це стосувалося, особливо, переселенців з сіл Андруші, Підсінне, які були 
самозабудовниками.
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Успіх господарського облаштування переселенців значною мірою залежав від вирішення 
проблеми водопостачання. Його здійснювали переселенці своїми силами і за свій рахунок, навіть у 
зразковому с. Нові Циблі.

Кількість населення сіл Жовтневе, Дівички, Хоцьки, Стовп’яги, де був збудований хутір 
Веселе вихідцями з затопленого с. Підсінне, на Переяславщини, зросла за рахунок виселенців.

На особливих умовах переселялися пільгові групи населення – інваліди війни, праці, 
пенсіонери, люди похилого віку, сім’ї загиблих воїнів. Для них здійснювалося підрядне будівництво 
силами будівельно-монтажних управлінь спецбудтрестів Міністерства міського і сільського 
будівництва УРСР. Оплата проводилася за рахунок компенсації, але оскільки вона була малою, 
то переселенцям нараховувалася дотація. Якість будівельних робіт виявилася низькою, тому 
деякі переселенці розривали договори і будувалися самостійно. Самозабудовники проживають у 
с. Циблях на вулицях Дніпровська, Набережна, Спортивна [11].

Частина переселенців з Переяславщини виїхала у рамках спеціального плану «По оргнабору 
населення на південь України та в Казахстан». З боку місцевого керівництва Миколаївської, 
Херсонської областей допомога була вкрай малою. Кошти, направлені переселенцям на потреби 
будівництва у південні колгоспи, місцеве керівництво витрачало на власний розсуд. Багато мігрантів 
жило на підселенні, тому багато хто повертався у свою область [12]. Інші переселенці виїхали в 
Київ, Вишгород, Березань, Маріуполь, навіть Магадан.

Вирішення питання про відселення господарств, які не затоплювалися, але потребували 
відселення з організаційних причин, енергетики переклали на місцеве керівництво, що 
свідчить про їх небажання вирішувати складний комплекс соціально-економічних питань. Це 
стосувалося с. Зарубинці.

Нові населені пункти прагнули зробити впорядкованими і благоустроєними. Так, с. Циблі 
було зовсім новим і мало вигляд добре впорядкованого колгоспного містечка. Тут були прямі 
асфальтовані вулиці, центральне водопостачання. 

Соціальні проблеми переселення знайшли відображення у творах О. Довженка, О. Гончара, 
С. Плачинди. Український письменник Олександр Довженко говорив: «Перенести хати із зони 
затоплення на гору і накрити їх замість соломи і очерету шифером – це дуже багато, але далеко 
не все. Чому ж багато нових жител колгоспників так одноманітні, архітектурно бідні та непоказні. 
Справа тут не тільки у вартості і будматеріалах… Складається враження, що архітектурна 
громадськість не брала в їх створенні серйозної участі і колгоспники вирішують питання свого 
нового благоустрою так, як вміють, як вчили їх батьки» [7]. 

Проте неприпустимо дотримуватися одностороннього підходу до оцінки будівництва для 
переселенців. Адже якість будинків все ж була кращою, ніж ті будинки, які були збудовані або 
відбудовані після війни. Маємо багато позитивних прикладів – у селі Старі Циблі діти навчались у 
двох хатах, а на новому місці збудували двоповерхове приміщення школи.

Однією з проблем, пов’язаних із переселенням, стало нищення сакральних пам’ятників 
на території водосховища. Знищеними виявилися сільські кладовища, братські могили, церковні 
споруди. У соціокультурному вимірі дані об’єкти займали важливе місце в повсякденному, 
духовному світі селян. Після переселення цей зв’язок було перервано. Мешканка с. Зарубинці так 
описала це явище: «На горі було кладовище. Дали команду, шоб його зруйнувати. Воно не мішало. 
Вони загнали бульдозер і розгорнули кладовище» [13].

Під час створення Дніпровського гідрокаскаду було затоплено більше 10 тис. цвинтарів 
і більше як 5 млн. могил на них, внаслідок чого сьогодні майже 15 млн. громадян України не 
можуть відвідати місця поховання своїх рідних [4, с. 63].

Під час переселення було затоплено багато археологічних і культурних пам’яток різних 
епох, що розцінюється як втрата історичної пам’яті народу та зв’язку поколінь. Хоча під час 
підготовки території до затоплення і проводились археологічні розкопки, але їх темпи були 
недостатніми. Не вистачало спеціалістів, щоб дослідити усі зникаючі пам’ятки. Археологічні 
дослідження лівобережного регіону, який підлягав затопленню, розпочав у 1947 р. М. Самойлов 
у складі експедиції «Великий Київ». Він обстежив лівий берег Дніпра до с. Рудякова. У 1960 р. 
проводилось комплексне дослідження ділянки майбутнього Канівського водосховища. На лівому 
березі працювали М.П. Кучера (до с. Жовтневе), Кравченко, М. Брайчевський досліджували 
територію Підсінного [14, с. 10]. 

Переселення було великою трагедією для людей, які жили там з діда прадіда, любили ту 
землю, любили Дніпро, ріки, озера, оточуючу природу. Переселенці завжди згадують теплими 
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словами часи і роки, коли жили на старих місцях. Там поховані родичі, відповідно обривається 
зв’язок між поколіннями. Про це вже багато написано, про затоплені села складено пісні. Тобто 
йдеться про цілу епоху, яку забути неможливо. І наш обов’язок допомогти цим людям зберегти 
їхню самобутність, їхню пам’ять. Водосховище значно вплинуло на природу нашого краю: 
в результаті затоплення збіднів багатий тваринний і рослинний світ. М.І. Сікорський писав: 
«Із висоти правого берега Дніпра відкривається просторий краєвид на Переяславське Лівобережжя 
з його полями і луками, подекуди вкритими лісами та перелісками. Ще донедавна тут були великі 
пущі із столітніми дубами в 4-5 обхватів. Одразу за селами Стовп’яги, Дівички, Єрківці збереглися 
ділянки колишнього великого Переяславського лугу, що нині частково вкритий водами Канівського 
моря. Густа шелюга тихо шумить на ледь чутному вирі, широкими пасмами біжить впоперек сині, 
темно-червоні, жовтогарячі квітчасті килими» [15, с. 5].

У результаті переселення були зруйновані традиційні поселенські структури українського 
села і створені впродовж століть господарські зв’язки територій. Молодь залишала села та їхала 
до міст шукати роботу. В ході цієї акції людей виселили з прадідівської землі, де не одне століття 
вівся їх родовід. Таким чином, поява Канівського водосховища значно вплинула на соціальну 
сферу Переяславщини: спричинила зникнення багатьох сіл, викликала масштабну переселенську 
компанію, тим самим порушивши звичний устрій життя мешканців придніпровської України, 
змусила їх покинути обжиті місця і змінила їх свідомість.

Український письменник Олесь Гончар торкнувся проблем гідроенергетики, її наслідків у 
романі «Собор»: «Вдарить комусь у голову: давай ще одну ГЕС – і на тобі ГЕС, і вже рубають 
плавні, замість них гниле море смердить густе, як кисіль, топить мільйони» [6, с. 115]. Ці слова 
звучать як засторога майбутнім поколінням.
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In this article the author aims to explore the impact of engineering on the Dnieper on the social sphere of 
Pereyaslav: fi nd out the changes in the settlement structure of the region, to reveal the peculiarities of settlement 
of settlers, the attitude to preservation of cultural and historical monuments of the region, to examine both the 
process engineering refl ected in the consciousness of the inhabitants of the riparian villages and representatives of 
the intelligentsia.

Key words: Kanev hydroelectric station, resettlement, підсіняни,the Commission on resettlement.
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ПЕРШИЙ ЕТАП ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ 
НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

У статті аналізуються питання, пов’язанні із виділенням першої земельної ділянки площею 
5 гектарів для створення Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в 
м. Переяславі-Хмельницькому.

Ключові слова: земельна ділянка, територія, пошукова робота, лісопарк, етнопарк, 
етнографічний музей.

Серед великого кола проблем, пов’язаних із становленням першого в Україні музею-
сканесена – Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в м. Переяслав-
Хмельницький Київської обл., одним із найважливіших було питання виділення землі, адже від 
його позитивного розв’язання великою мірою залежало вирішення наступних етапів організаційних 
робіт. Зрозуміло, що успіх задуманої справи великою мірою залежав від розміру земельної ділянки 
під будівництво Музею і термінів її виділення.

Частково питання виділення землі для створення Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини в контексті історії становлення Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» вже піднімалися в публікаціях В.М. Ткаченка [11].

До питання виділення земельної ділянки для створення Музею звернемося трохи пізніше. 
Зараз звернемо увагу на те, як зароджувалася і розвивалася ідея зі створення першого в Україні 
комплексу пам’яток народної архітектури під відкритим небом.

Задум цього широкомасштабного проекту зародився в директора Переяслав-Хмельницького 
історичного музею М. І. Сікорського і його колег-однодумців наприкінці 60-х років ХХ ст., коли 
у 1958 р. у складі Історичного музею, на території двору Михайлівської церкви, було створено 
відділ етнографії (наказ № 30 по Переяслав-Хмельницькому історичного музею від 7.10.1958 р.) 
[8]. Освоєння території Михайлівської церкви відбулося в короткі терміни. В частині трапезної 
був створений прообраз інтер’єру селянського житла ХІХ ст., представлено знаряддя праці, 
пристрої, заготовки, готові вироби різних ремесел і промислів. У другій частині трапезної 
експонувалася продукція місцевої фабрики художніх виробів, швейної фабрики, вироби майстра-
різьбяря з Бориспільщини П. Верна. На території двору експонувався вітряний млин кін. ХІХ ст. 
із с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., комора для зберігання зерна 1-ї чверті 
ХХ ст. із с. Трубайлівка Переяслав-Хмельницького р-ну, велика кількість сільськогосподарських 
машин і реманенту. 

Зрозуміло, що можливості закритих приміщень Михайлівської церкви та невеличкого 
подвір’я для показу пам’яток народної архітектури та створення інтер’єрів були вкрай обмежені. 
Музейні працівники розуміли, що для висвітлення теми потрібні оригінальні типові споруди з 
природним оточенням. Проте, бачення проекту музею-скансена було ще на етапі формування…

На початку 1961 р. М. І. Сікорський отримав запрошення взяти участь у Всесоюзній нараді 
етнографів, яка проходила на базі Рижського музею під відкритим небом 5-17 червня (наказ № 16 
від 4.06.1962 р.: «Жаму М. І. виїхати у м. Ригу для участі в роботі об’єднаної сесії вчених Ради 
інституту етнографії АН СРСР науково-дослідного інституту музеєзнавства з питань етнографії з 
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5 по 17 червня 1962 р.) [8]. М. І. Жам ознайомив присутніх з історією створення етнографічної 
експозиції на базі Михайлівської церкви в Переяславі-Хмельницькому, зазначив, що можливості 
закритих приміщень церкви та невеличкого подвір’я для показу пам’яток народної архітектури та 
створення інтер’єрів вкрай обмежені, і в зв’язку з цим окреслив найближчі плани: «Я проінформував 
присутніх на нараді етнографів про наміри створення музею під відкритим небом на мальовничій 
околиці м. Переяслава-Хмельницького, на Татарській горі, і що питання про виділення земельної 
ділянки для створення музею вже вирішуються. Наші плани знайшли розуміння і підтримку в 
учасників Всесоюзного форуму» [5, с. 1]. 

Коли М. І. Жам, виступаючи на Всесоюзному форумі етнографів говорив «що питання 
про виділення земельної ділянки для створення музею вже вирішуються», він видавав бажане за 
дійсне. Насправді пошук відповідної території для створення Музею та переговори із органами 
місцевої влади про її виділення були проблемними питаннями, одними із найскладніших. М. І. Жам 
пригадував: «У місцевих органів влади нам не завжди вдавалось знаходити розуміння важливості 
розпочатого задуму. Так, на звернення до завідуючого відділом агітації і пропаганди райкому партії 
М. К. Шляхіна про допомогу у вирішенні питання про виділення земельної ділянки для музею 
отримали відповідь: «А нельзя ли изобразить село на картине? Кто вам даст разбазаривать орные 
земли под экспозицию?» [5, с. 3]. Натомість голова виконкому Переяслав-Хмельницької міської 
ради М. Н. Єрмольєв підтримав і зрозумів ініціативу М. І. Сікорського і сприяв виділенню землі 
для створення Музею. Міська влада запропонувала на вибір дві земельні ділянки на вибір під 
експозицію майбутнього музею: міський заповідник між річками Трубіж і Попівкою або ж ділянку 
на території мікрорайону Лагері між очисними спорудами та звірогосподарством. Після уважного 
обстеження відповідних територій та роздумів, М. І. Сікорський з колегами дійшли висновку, що 
означені ділянки не відповідають задуму [5, с. 4].

Великою вдачею для музею у пошуку необхідної території стала співпраця з кваліфікованим 
гідромеліоратором, жителем м. Переяслава-Хмельницького Є. Ф. Іщенком. Єфрем Федотович 
понад 30 років пропрацював по спеціальності в селах Бориспільського р-ну Київської обл. і як 
досвідчений спеціаліст добре розумів, що у зв’язку із проектуванням та побудовою на Дніпрі 
Канівського водосховища назавжди зникнуть старі хати, церкви, громадські будівлі, вітряки, водяні 
млини, господарські споруди, розміщені на території, що підлягатиме затопленню [5, с. 4]. 

На початку 1961 р. Є.Ф. Іщенко під час зустрічі з М. І. Сікорським та М. І. Жамом як 
один із можливих варіантів запропонував територію, відому під назвою урочище Татарська гора. 
У спогадах М. І. Жама знаходимо: «Ідея сподобалася і захопила М. І. Сікорського, як і посіяла 
сумніви щодо реального втілення їх в життя, оскільки згідно із задумом Є. Ф. Іщенка для створення 
експозиції типового Наддніпрянського села потрібно було виділення земельної ділянки до 500 га, 
де мала бути відтворена і збережена флора і фауна регіону» [5, с. 4]. 

Після нетривалих роздумів, музейні працівники зосередилися на пропозиції Є. Ф. Іщенка – 
урочищі Гора. Ця територія розміщена на околиці Переяслава-Хмельницького, на відстані 1 км від 
міста. Вона відповідала планам створення музею. Вибір для музею саме цієї ділянки обумовлений 
вигідною топографією місцевості, близьким розташуванням міста Переяслава-Хмельницького, 
наявністю археологічних об’єктів. Рельєф мальовничого степового плато над долинами рік Дніпро, 
Трубіж, Попівка відповідав ландшафту Наддніпрянського села. Тут здавна селилися люди. Тут 
знаходяться залишки курганів епохи бронзи, могильник і поселення черняхівської культури, 
давньоруське селище і поселення ХVІІ–ХVІІІ століть. Відсутність зелених насаджень давала 
можливість насадити їх за власним задумом, а підвищеність над рівнем Дніпра і Трубежа (16 м) – 
ідеальні умови для будівництва та збереження пам’яток дерев’яної архітектури.

В умовах, коли у вітчизняній музейній практиці ще не сформувалися принципи структурної 
побудови музеїв просто неба, зокрема, вибір місця для музею, у нагоді стало вивчення закордонного 
досвіду. Європейська практика підказала, що майже всі музеї просто неба розташовані в приміській 
зоні, поруч із водою (ріка, озеро, ставок), тобто в місцях, де буває багато відпочиваючих і де зручно 
розмістити архітектурну експозицію. Лише в таких умовах музей є життєздатний і відвідуваний. 
Важливу роль відіграють різноманітний рельєф, водоймища, лісопосадки, вигони, чагарники. Вони 
створюють сприятливі умови для того, щоб кожну пам’ятку розташувати в місцевості, наближеній 
до тої, де будівля знаходилася раніше.

Серйозні й відповідальні переговори про виділення земельної ділянки в ур. Гора лягла на 
плечі М. І. Сікорського та його однодумців – М. І. Жама та Є. Ф. Іщенка (Рис. 6). Розпочалася 
кропітка рутинна робота, пов’язана із підготовкою чисельних звернень до органів влади всіх рівнів, 
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тривалі складні переговори з великою кількістю чиновників, партійних структур, органів місцевого 
самоврядування, урядового керівництва УРСР.

У нагоді стала ювілейна дата – 9 березня 1964 р. Громадськість України готувалася 
відзначати 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. Видатний український письменник, поет, 
художник мав безпосереднє відношення до землі Переяславської, тому не розумно було б не 
використати цю подію для втілення задуманого на практиці. 

27 червня 1962 р. М. І. Сікорський звернувся з листом до Виконавчого комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих: «В зв’язку з тим, що наближається 
славна ювілейна дата 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, і вшановуючи пам’ять про 
його перебування і творчу діяльність в Переяславі в 1845 і 1859 рр., а також враховуючи 
перспективи розвитку міста, дирекція Переяслав-Хмельницького Історичного музею просить 
виконком міської ради депутатів трудящих підняти клопотання перед обласним виконавчим 
комітетом депутатів трудящих про виділення в районі Татарської гори земельного масиву в 
розмірі 25 (двадцять п’ять) га, де буде посаджено лісопарк, композиційно пов’язаний з творчістю 
Т. Г. Шевченка, і відтворено стародавнє українське село, яке стане чудовою ілюстрацією побуту 
українського народу ХVІІІ–ХІХ століть і розкриє зміст невмирущих шевченківських творів. 
Всі роботи по створенню лісопарку і українського села ХVІІІ–ХІХ століть буде проведено силами 
громадськості району» (Рис. 1) [4].

У відповідь на звернення виконком Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 
трудящих Київської області УРСР виніс рішення за № 88 від 26 червня 1962 року «Про створення 
лісопарку в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка». Вважаємо за доцільне навести текст: цього рішення повністю: «В зв’язку з тим, 
що наближається славна ювілейна дата 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 
і вшановуючи пам’ять про його перебування та творчу діяльність у Переяславі в 1845–1859 роках, 
а також враховуючи майбутні перспективи розвитку міста Переяслав-Хмельницького, виконком 
міської Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. На увіковічування ювілейної дати 150-річчя з дня 
народження Т. Г. Шевченка та враховуючи майбутні перспективи розвитку міста бажано створити 
лісопарк на околиці міста (на Татарській горі) площею 25 гектарів. Для посадки парку залучити 
громадськість міста. 2. Зобов’язати директора Історичного музею тов. Сікорського розробити 
відповідні розрахунки і плани посадки лісопарку. 3. Просити виконком районної Ради депутатів 
трудящих підняти клопотання перед виконкомом обласної Ради депутатів трудящих про виділення 
із земель радгоспу «Переяслав» площу під лісопарк в кількості 25 га на Татарській горі». Рішення 
підписали: в. о. Голови виконкому міської Ради депутатів трудящих О. Яблуновський та секретар 
виконкому Я. Дуда (Рис. 2) [4].

У нашому розпорядженні є цікаве креслення: «Викопіровка із схематичного плану території 
потрібної для організації музею під відкритим небом біля міста Переяслава-Хмельницького 
Київської обл.», виготовлене Є. Ф. Іщенком (Рис. 4). Ймовірно, що це креслення подавалося до 
міської Ради разом із листом М.І. Сікорського, адже в документації архівного відділу Переяслав-
Хмельницької міської ради ці документи підшиті разом. «Викопіровка…» свідчить про плани 
значно масштабніші, ніж були заявлені М. І. Сікорським у листі-зверненні. Так, згідно креслень 
Є. Ф. Іщенка, для створення «села» (тобто музею) за перспективним планом необхідна територія 
площею 71 га, з яких 68 га із земель радгоспу «Переяслав» і 3 га із земель міськомунгоспу. Для 
першочергового освоєння потрібна територія площею 25 га, на схемі вона позначена надписом 
«етно-парк». Окрім зони етно-парку планувалося Є. Ф. Іщенком освоєння території площею ще 
25 га під створення «старого і нового Українського села», з яких: по 3 га під садиби зони полісся і 
лісостепу, 2 га під садиби зони степу, 2 га під садиби ремісників, 8 га під забудову «нового села» і 
7 га під майдани, вулиці села та громадські будівлі. Цікавою є примітка до згаданої «Викопіровки»: 
«Площі садиб, майданів та вулиць озеленяються відповідно до історичного періоду кожної частини 
села. в цілому село матиме не лише етнографічне значення, а і як етнічний парк придатний для 
відпочинку трудящих» [1]. Питання наукового проектування музею ще будуть підняті в інших 
наших дослідженнях, а зараз повернемось до проблеми виділення землі для створення парку 
(в окремих документах лісопарку) ім. Т. Г. Шевченка та етнографічного музею у його складі.

Пригадуємо, що своїм рішенням № 88 від 26 червня 1962 р. Переяслав-Хмельницька міська 
Рада депутатів трудящих постановила просити виконком районної Ради депутатів трудящих підняти 
клопотання перед виконкомом обласної Ради депутатів трудящих про виділення із земель радгоспу 
«Переяслав» площу під лісопарк в кількості 25 га на Татарській горі.
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Знову чергова хвиля листів, звернень, запитів лягла на плечі М. І. Сікорського та його 
найближчого оточення. В особистому архіві О. М. Жам збереглися проекти звернень по цьому 
питанню до правління радгоспу «Переяслав», районної та обласної адміністрації, підготовлені 
М. І. Жамом. Вони становлять інтерес в зв’язку з тим, що оригінали цих документів поки що 
не виявлені. Наведемо деякі з них. Проект листа директору Радгоспу «Переяслав» тов. Левченко 
від 10 березня 1963 р.: «В зв’язку із створенням першого на Україні етнографічного музею під 
відкритим небом у м. Переяслав-Хмельницькому, де буде створено експозицію українського села 
часів Т.Г. Шевченка, а також парку ім. Т. Г. Шевченка, який буде закладено на відзнаку ювілейної 
дати 150-річчя з дня народження великого Кобзаря і вшанування пам’яті про його перебування 
та творчу діяльність на Переяславщині в 1845, 1859 роках, Переяслав-Хмельницький державний 
Історичний музей просить Вас підтримати клопотання міської Ради депутатів трудящих перед 
Радою Міністрів УРСР про виділення для цих цілей 20 га малопридатної для обробітку землі 
(косогори, яри), що знаходиться в районі Татарської гори. Директор музею М. Сікорський» [9]. 
Маємо також проект листа Голові Переяслав-Хмельницької Районної Ради депутатів трудящих 
тов. В. П. Гавриленку, на жаль не датований (з інших джерел випливає, що цей лист було 
відправлено 26 березня 1963 р., вихідний № 17): «В зв’язку із створенням першого на Україні 
етнографічного музею під відкритим небом в м. Переяслав-Хмельницький, де буде створено 
експозицію українського села часів Т. Г. Шевченка, а також пожовтневого села, та який буде 
закладено на відзнаку ювілейної дати 150-річчя з дня народження великого Кобзаря і вшанування 
пам’яті про його перебування та творчу діяльність на Переяславщині в 1845 і 1859 рр., Переяслав-
Хмельницький державний історичний Музей просить виконком районної Ради депутатів трудящих 
прийняти рішення про порушення клопотання перед Київською Обласною (сільською) Радою 
депутатів трудящих про виділення Переяслав-Хмельницькому історичному музею для цих цілей 
20 га для І-ї черги парку і села епохи Т. Г. Шевченка і 15 га малопридатної для обробітку землі 
(косогори, яри), що знаходиться в районі Татарської гори і належить Радгоспу «Переяслав» 
[10; 7]. У відповідь на звернення М. І. Сікорського голова виконкому райради депутатів 
трудящих В. Гавриленко відписав: «За постановою Ради міністрів Української РСР від 20 березня 
1963 року № 335 клопотання про відведення земель для державних, громадських та інших потреб 
розглядаються сільськими облвиконкомами, в зв’язку з цим з клопотанням про відвод потрібної 
Вам площі землі необхідно звернутись до Київського сільського Облвиконкому» (лист № 165 від 
1 квітня 1963 р.) [7].

Привертає увагу той факт, що на початку 1963 р. адміністрація музею мала наміри просити 
виділити 20 га землі, хоча перед цим у зверненні до виконкому міської Ради М. І. Сікорський 
просив 25 га землі під створення лісопарку і етнографічного музею. Невдовзі ситуація змінилася 
ще кардинальніше. 26 березня 1963 р. виконком Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 
трудящих переглянув своє рішення за № 88 від 26 червня 1862 р. і прийняв нове за № 60 від 
26 березня 1963 р. під назвою: «Про створення лісопарку та першого на Україні етнографічного 
музею під відкритим небом в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня 
народження Т.Г. Шевченка» (Рис. 3). Вважаємо за доцільне навести повний текст цього рішення 
виконкому: «В зв’язку з тим, що наближається ювілейна дата 150-річчя з дня народження Тараса 
Григоровича Шевченка і вшановуючи пам›ять про його перебування та творчу діяльність на 
Переяславщині в 1845 і 1869 роках, а також враховуючи майбутні перспективи розвитку міста 
Переяслав-Хмельницького виконком міської Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. На увіковічування 
ювілейної дати 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка та враховуючи майбутні перспективи 
розвитку міста бажано на околиці міста (на Татарській горі) створити лісопарк ім. Т.Г. Шевченка 
та перший на Україні етнографічний музей під відкритим небом. 2. Зобов’язати директора 
державного Історичного музею тов. Сікорського розробити відповідні розрахунки і плани посадки 
лісопарку. 3. Просити виконком Київської Обласної (промислової) Ради депутатів трудящих 
порушити клопотання перед Київською обласною (сільською) Радою депутатів трудящих про 
виділення із земель радгоспу «Переяслав» площу під лісопарк та етнографічний музей в кількості 
5 гектарів на Татарській горі, яка малопридатна для використовування (яри, косогори)». Рішення 
підписали: Голова виконкому міської Ради депутатів трудящих М. Єрмольев та секретар Я. Дуда 
[3]. Ми свідомо навели повні тексти обох рішень. Їх зміст практично ідентичний. Відрізняється 
лише кількість землі, яку планується виділити під створення лісопарку-музею: у рішенні 1862 р. – 
25 га, а в рішенні 1963 р. – лише 5 га.

Проте неправильно буде думати, що зменшення розмірів земельної ділянки було пов’язане 
із небажанням міської влади бачити на території міста специфічний історико-культурний заклад. 
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Міська влада підтримувала ініціативу М. І. Сікорського та не завжди мала можливість прийняти 
відповідне рішення, оскільки керувалась Постановами Ради Міністрів УРСР № 922 від 6.07.1954 р. 
«Про порядок розгляду питань про відведення земель для державних, громадських та інших 
потреб» і № 982 від 31.08.1962 р. «Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів СРСР 
від 12 липня 1962 року № 730 «Про поліпшення державного обліку земель і використання їх 
у сільськогосподарському виробництві [14, арк. 17-20; 15, арк. 57-64]. Згідно цих постанов 
дозволялося провадити відведення землі для державних, громадських та інших потреб із земель 
колгоспів і радгоспів площею не більше 25 га.

Отримавши 26 березня 1963 р. рішення Виконкому міської Ради, і 1 квітня 1963 р. – 
відповідь голови виконкому райради депутатів трудящих В. Гавриленка, М. І. Сікорський рухав 
справу далі. Вже 1-го квітня 1963 р., М. І. Сікорський звернувся з листом до Голови Київської 
обласної (сільської) Ради депутатів трудящих тов. І. П. Лисена: «Відповідно рішення Переяслав-
Хмельницької міської Ради депутатів трудящих № 60 від 26 березня 1963 року «Про створення 
лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом в межах міста Переяслав-
Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка», Переяслав-Хмельницький 
державний Історичний музей просить Вас прийняти рішення про виділення музею для цих цілей 5 
гектарів малопридатної для використовування землі (косогори, яри) в районі Татарської гори міста 
Переяслав-Хмельницького, що належить радгоспу «Переяслав» [7]. Одночасно готується звернення 
до Голови Київської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих тов. Г.Ф. Яремчука майже 
з ідентичним текстом: «На відзнаку ювілейної дати 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
і вшанування пам’яті про його перебування та творчу діяльність на Переяславщині в 1845 і 
1859 рр., а також враховуючи перспективи розвитку м. Переяслава-Хмельницького, Переяслав-
Хмельницький державний історичний музей просить Київську Обласну (промислову) Раду 
депутатів трудящих порушити клопотання перед Київською Обласною (сільською) Радою депутатів 
трудящих про виділення музею 5 гектарів малопридатної для використовування землі (косогори, 
яри) в районі Татарської гори м. Переяслава-Хмельницького, що належить радгоспу «Переяслав», 
для створення лісопарку ім. Т. Г. Шевченка та першого на Україні етнографічного музею під 
відкритим небом» [6]. У травні 1963 р. на підтримку ініціативи М. І. Сікорського виступив Голова 
Урядового Шевченківського Комітету УРСР Микола Бажан. 28.05.1963 р. він звернувся з листом 
до Голови виконкому Київської обласної (сільської) Ради депутатів трудящих Лисенка І. П.: 
«Вельмишановний Іване Петровичу! До Урядового Шевченківського Комітету УРСР надходять 
пропозиції про те, щоб на непридатних землях біля міста Переяслава-Хмельницького закласти 
лісопарк імені Т. Г. Шевченка, який з часом буде перетворено в етнографічний музей. Мені відомо, 
що до цих пропозицій у Раді Міністрів Української РСР поставились прихильно. Звертаюся до Вас 
з проханням, щоб і ви, з свого боку, всіляко сприяли починанням громадськості міста Переяслава-
Хмельницького і зробили все можливе, щоб виділити площу під лісопарк. Про Ваше рішення 
прошу сповістити мене. З пошаною М. Бажан» [7]. 

Коли М. Бажан писав про те, що йому відомо, що в Раді Міністрів Української РСР до 
ідеї створення на околиці Переяслава-Хмельницького лісопарку-музею поставились прихильно, 
він не був голослівним. Одним з перших хто позитивно сприйняв будівництво музею, був 
П. Т. Тронько, в той час заступник голови Ради Міністрів УРСР. Петро Тимофійович зробив, 
на той час, мабуть, найголовніше: допоміг у питанні виділення земельної ділянки. Пізніше 
писав: «… не так просто було вирішити питання щодо виділення великої ділянки землі на 
горі за Трубежем і перевезення туди культових споруд, усяких старожитностей» [13, с. 256]. 
М. І. Сікорський пригадував, як 3 березня 1963 р. до Переяслава приїхала комісія, у складі 
П. Тронька, К. Гуслистого та І. Гончара. Спершу оглянули територію Михайлівської церкви, 
пригадував Михайло Іванович, де розміщувалася на той час експозиція етнографічного відділу і 
поїхали на Татарську гору, де планувалося розмістити музей під відкритим небом. Членам делегації 
М. І. Сікорський розповів, що тут планується насадити дендропарк, створити експозицію типового 
села Середньої Наддніпрянщини XIX ст. [12].

Восени 1963 р., 21 вересня, Виконавчий комітет Київської обласної (сільської) Ради депутатів 
трудящих виніс рішення за № 567 «Про відвод земельної ділянки Переяслав-Хмельницькому 
державному Історичному музею під створення лісопарку в м. Переяслав-Хмельницький» і направив 
його Переяслав-Хмельницькому виробничому управлінню. Ось його текст: «Виконком обласної 
Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. Затвердити обласним управлінням виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів проект виділення земельної ділянки Переяслав-Хмельницькому 
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державному історичному музею під створення лісопарку-етнографічного музею площею 5,0 га за 
рахунок землекористування радгоспу «Переяславський», в тому числі орної 4,0 га, непридатних – 
1,0 га. 2. Відвод провести в постійне користування без земельної компенсації. 3. Зобов’язати 
Переяслав-Хмельницьке виробниче управління проект відводу здійснити в натурі та внести зміни 
в земельні документи» (підписано: голова виконкому обласної (сільської) Ради депутатів трудящих 
І. Лисенко та секретар Б. Гріненко (вхідний № 1643 від 26.09.1963 р.) [7].

Прийняттю цього рішення в свою чергу передувала переписка між Виконавчим комітетом 
Київської обласної (сільської) Ради депутатів трудящих, правлінням Радгоспу «Переяслав» і 
Переяслав-Хмельницьким виробничим колгоспно-радгоспним управлінням. У липні 1963 р. 
начальник облуправління виробництва і заготівель сільгосппродуктів М. Момотенко звернувся 
до начальника Переяслав-Хмельницького виробничого управління тов. Я. Т. Панасюка (копія 
направлена директору Переяслав-Хмельницького Історичного музею М. І. Сікорському) з листом 
№ 4-1523 такого змісту: «… При цьому надсилаємо клопотання дирекції Переяслав-Хмельницького 
державного Історичного музею про відведення йому земельної ділянки площею 5,0 га за рахунок 
землекористування радгоспу «Переяславський» під створення лісопарку та етнографічного музею 
на відзначення 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка на підготовку справи у відповідності 
до постанови Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1954 року № 922 та від 31.08.1962 року № 982. 
Підготовку справи оформите за участю спеціалістів м. Переяслав-Хмельницький та радгоспу 
«Переяславський». Підготовлені матеріали подати на висновок обласному управлінню виробництва 
і заготівель сільськогосподарських продуктів до 1.08.1963 р. Попереджуємо, що підготовка 
матеріалів до відводу ділянки не дає права на її освоєння, аж до одержання розпорядження на 
виділення ділянки в натурі [7].

Привертає увагу різне ставлення до ідеї створення лісопарку-музею з боку керівництва 
Переяслав-Хмельницького виробничого колгоспно-радгоспного управління на чолі з Я. Панасюком і 
правління Радгоспу «Переяслав» на чолі з Ю. Шавро. Обласному начальству начальник Переяслав-
Хмельницького виробничого колгоспно-радгоспного управління Я. Панасюк подав 19.08.1963 р. 
довідку за № 922 наступного змісту: «Довідка видана про те, що вільних земель держземфонду 
придатних під створення лісопарку та етнографічного музею в місті Переяслав-Хмельницький 
немає». Натомість директор радгоспу «Переяслав» Ю. Шавро надав напередодні Переяслав-
Хмельницькому виробничому колгоспно-радгоспному управлінню довідку за № 754 іншого змісту: 
«Дирекція радгоспу «Переяслав» не заперечує проти виділення 4 га орних та 1,0 га крутосхилу 
Переяслав-Хмельницькому Історичному музею під створення лісопарку та етнографічного музею. 
Капітальних невикористаних затрат, які б потребували компенсації на цій ділянці немає (підписано: 
директор і головний агроном радгоспу)» [7]. На разі наведемо ще один документ, що характеризує 
землеволодіння радгоспу «Переяславський». Це довідка про економічно-господарський стан 
радгоспу «Переяславський» станом на 1 січня 1963 р., складена директором радгоспу Ю. Шавро і 
головним бухгалтером Писаренко. Пункт № 2 дає оцінку складу землі радгоспу за вгіддями: Всього 
радгоспу належало землі – 8922,5 га.: орної та городньої – 4746,2; сіножаті – 1490,6; вигонів і 
пасовиськ 532,4; садів і виноградників 123,4; лісів 385,8 [7]. Таким чином, музей отримав усього 
0,5% від загального землеволодіння радгоспу «Переяслав».

До практичного користування відведеною ділянкою згідно документів музей приступив 
1-го жовтня 1963 р., про що свідчить Акт, укладений старшим землерозпорядником виробничого 
колгоспно-радгоспного управління Київської області Г. Ф. Невечерею від 1 жовтня 1963 р.: «Мною, 
старшим землеустроителем Переяслав-Хмельницкого производственного колхозно-совхозного 
управления Киевской области Невечерей Анной Федоровной, в присутствии представителя совхоза 
«Переяславский» села Переяслав-Хмельницкий тов. Стрихи Григория Яковича и представителя 
государственного исторического музея тов. Палагуты Николая Петровича на основании 
распоряжения Совета Министров Союза ССР (тест цього документу написаний на стандартному 
бланку, тому замість УРСР вжито СРСР) и решения облисполкома от 21 сентября 1963 г. № 567 
перенесен в натуру проект отвода земельного участка государственному историческому музею 
площадью 5,0 га, из них: пашни 4,0 га, сенокоса – 1 га. Границы участка закреплены межевыми 
столбами установленного образца в количестве 4 шт. и заинтересованным сторонам указаны. 
К использованию отведенным участком государственный исторический музей приступает с 1 октября 
1963 г. Акт составлен в 4-х экземплярах, из которых один для государственного исторического 
музея, второй для совхоза «Переяславский», третий для производственного управления и четвертый 
для отдела землеустройства. К акту прилагается схема отведенного участка (Рис. 5) [7].
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Проте є документ, згідно якого освоєння землі під лісопарк розпочалося раніше. В архівному 
відділі Переяслав-Хмельницької міської ради зберігається протокол третьої сесії Переяслав-
Хмельницької міської ради депутатів трудящих 9-го скликання від 4 червня 1963 р. Другим 
питанням, яке заслухали на сесії, було питання «Про організацію культурного відпочинку трудящих 
міста влітку». Завідуючий відділом культури (на громадських засадах) тов. Сікорський М. І. 
доповів: «Силами громадськості міста ми почали будувати парк імені Т. Г. Шевченка. Земельна 
ділянка площею 5 га виділена (згідно документів земельна ділянка ще не виділена, нагадаємо 
рішення про виділення землі було прийняте 21.09.1963 р.). Добре працюють учні міських шкіл, 
студенти педучилища, робітники фабрики художніх виробів» [2]. 

Після визначення території розпочалася робота по розробленню проекту парку музею. З цією 
метою була створена вчена Рада, в склад якої увійшли: кандидат архітектури Г. В. Борисевич, 
гідромеліоратор, краєзнавець Є. Ф. Іщенко, етнограф М. І. Жам, історик М. П. Палагута, кандидат 
історичних наук, археолог Р. О. Юра. Головою вченої Ради був обраний директор історичного 
музею М. І. Сікорський.

Забудова виділеної території розпочалася на початку 1964 р., коли було перевезено першу 
будівлю – громадську споруду сільського сходу кін. ХІХ ст. – гамазей (с. Пристроми Переяслав-
Хмельницького р-ну). У 1965 р. було перевезено перше житло – хату середняка – пам’ятку 
народного будівництва сер. ХІХ ст. 

Вже з перших кроків стало зрозуміло, що згідно задуму розбудови музею, територія 
замала. Поступово у музейні працівники переконувались: першочергова цифра 25 га під музей 
була оптимальною для реалізації їхніх задумів. Тому, закономірно, визріла думка про необхідність 
розширення меж музею. Про наступні етапи виділення землі для розширення музейної території 
йтиметься в подальших наших дослідженнях.

Стосовно ж виділення перших 5 га землі можна констатувати, що процес цей виявився 
складним, тривалим, поетапним. Каталізатором, який прискорив розв’язання земельного питання, 
стало проектування Канівського водосховища і святкування 150-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка. Значну роль у досягненні мети відіграла самовіддана робота музейних ентузіастів і 
особливо їхнього керівника М. І. Сікорського, а також допомога громадськості.
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The fi rst stage of the land allotment for creation of the Museum of Folk Architecture and Mode of 
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Рис. 1. Звернення М. І. Сікорського до Виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради 
депутатів трудящих від 27 червня 1962 р. про виділення в районі татарської гори земельного масиву 

в розмірі 25 га для посадки лісопарку на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
і відтворення українського села ХVІІІ-ХІХ ст.
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Рис. 2. Рішення № 88 Виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради 
депутатів трудящих Київської області УРСР від 26 червня 1962 р. 
«Про створення лісопарку в межах міста Переяслав-Хмельницького 

на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка»
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Рис. 3. Рішення № 60 Виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради 
депутатів трудящих Київської області УРСР від 26 березня 1963 р. 

«Про створення лісопарку на першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом 
в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка»
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Рис. 4. Викопіровка із схематичного плану території, потрібної для організації музею під відкритим небом 
біля міста Переяслава-Хмельницького Київської обл. Автор Є. Ф. Іщенко, 1962 р.

Рис. 5. Викопіровка з плану землекористування радгоспу «Переяславський» з територією, 
запроектованою до відводу Переяслав-Хмельницькому історичному музею. 1963 р.
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Рис. 6. М. І. Сікорський та Є. Ф. Іщенко (другий та третій зліва) оглядають земельну ділянку 
для посадки лісопарку на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
і відтворення українського села ХVІІІ–ХІХ ст. Урочище «Луг», 1963 р.

УДК 94:069(477)(092) «1850/1900» 
Тетяна Ткаченко

(Переяслав-Хмельницький)

ВНЕСОК Г. П. ГАЛАГАНА У РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ 
УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

У статті аналізується діяльність видатного діяча української історії Г. П. Галагана у справі 
збереження культурної спадщини України др. пол. ХІХ ст. 

Ключові слова: Г.П. Галаган, родинна колекція Галаганів, художнє зібрання, Сокиринці.

Ім’ям визначної історичної постаті Г. П. Галагана в Україні названий Чернігівський 
обласний художній музей. Видатний діяч української історії др. пол. ХІХ ст. відомий не лише 
своєю активною громадсько-політичною та благодійною діяльністю. Зусиллями Г. П. Галагана була 
збережена та примножена одна з найдавніших приватних мистецьких колекцій, що є живописною 
ілюстрацією не тільки історії родини Галаганів, а й української історії ХVІІІ–ХІХ століть.

Родина Галаганів в останні роки все більше привертає увагу дослідників української історії 
та культури. Життя та діяльність відомих представників родини стала об’єктом дослідження 
багатьох науковців, серед яких варто відзначити наукові публікації В. Ковалинского, О. Крупенко, 
А. Матвєєва, М. Слабошпицького, Ю. Хорунжого, В. Шапоренко [6; 7; 12; 25; 26; 28]. У своїх 
дослідженнях науковці зосереджують найбільшу увагу головним чином на благодійницькій 
діяльності Г.П. Галагана та його ролі у створенні Колегії Павла Галагана.

Метою статті є висвітлення висвітлення процесу створення родинної колекції Галаганів та 
визначенні ролі Г. П. Галагана у справі збереження культурної спадщини України др. пол. ХІХ ст.

Родинна колекція Галаганів, яку збирали кілька поколінь знаного козацько-старшинського 
роду впродовж XVІII–XIX століть і яка зберігалась у родовому маєтку Сокиринці Прилуцького 
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повіту Полтавської губернії, сьогодні становить основу фондів Чернігівського художнього музею. 
Колекція має давню історію та бере свій початок від Гната Галагана, прилуцького полковника, який 
брав участь у російсько-шведських війнах.

Саме він розпочав збирати перші предмети майбутнього великого художнього зібрання, 
що передавалося з покоління до покоління у родині Галаганів. Військова та цивільна кар’єра 
представників роду Галаганів, їхня освіченість та культурно-громадська діяльність сприяли 
вихованню шанобливого ставлення до власної історії та культури, мистецьких цінностей в 
родині. Шлюбні відносини з представниками заможного українського та російського дворянства 
підвищували майнове становище і сприяли можливості примножувати колекцію за рахунок 
численних придбань та успадкувань майна. Саме так було закладено початок славнозвісній 
художній колекції родини Галаганів, яка стала важливим внеском у розвиток образотворчого 
мистецтва України XIX ст., об’єднавши твори українських, російських та західноєвропейських 
живописців у цілісне високохудожнє мистецьке зібрання.

Мистецьку колекцію родини започаткував батько найвідомішого представника роду 
Г. П. Галагана – П. Г. Галаган, який побудував палац у Сокиринцях, де і зберігалася колекція аж 
до 1926 р. [8, с. 61]. До складу колекції входили численні зразки українських та європейських 
старожитностей: живописні твори українських, російських та європейських шкіл ХVІІ–ХІХ ст., 
іконопис, скульптура, малюнки та естампи, добірка старовинної зброї та військових обладунків, 
нумізматика та фалеристика ХVІІІ–ХIХ ст., археологічні знахідки. Разом з колекцією художнього 
скла, фарфору та фаянсу російських та європейських заводів XVIII–XIX ст., скульптури, різьблених 
та інкрустованих меблів та інших предметів, художнє зібрання Галаганів включало в себе близько 
тисячі творів живопису, скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. Серед раритетів 
колекції містяться цілий ряд живописних шедеврів, таких як «Буря на морі» Івана Айвазовського, 
краєвиди родинного маєтку Галаганів у Сокиринцях Олексія Волоскова та портрет Розумихи 
Генріха Готліба Хойзера.

Значний внесок у родинну справу меценатства, у формування художнього зібрання Галаганів 
належить останньому представнику роду – Г.П. Галагану. Саме він значно примножив родинну 
колекцію, матеріально підтримуючи одночасно художників, замовляючи їм твори, що поповнювали 
художнє зібрання. Протягом ХІХ ст. колекція поряд з родинними портретами поповнилася 
справжніми перлинами живопису, що прикрашали інтер’єри Сокиринського палацу. Серед раритетів 
колекції нараховувався цілий ряд живописних шедеврів.

Колекцію Галаганів вважають найдавнішим вітчизняним мистецьким зібранням. Сьогодні 
найбільшу частку родинної колекції Галаганів, що становить основу музейного зібрання 
Чернігівського художнього музею, складає сімейна галерея Галаганів, започаткована портретам 
засновника роду прилуцького полковника Г. Галагана, написаним невідомим художником після 
1739 р. У колекції зберігаються і народні картини, зокрема славнозвісні Козаки Мамаї, датовані 
XIX ст., портрети інших членів родини, варіанти старовинних канонічних портретів українських 
гетьмана І. Мазепи, І. Скоропадського, П. Полуботка, Б. Хмельницького. Окрасу художньої збірки 
складає портрет Г. П. Галагана роботи В. Серебрякова, портрет «Італійки» І. Шаповаленка, яким 
Григорій Павлович опікувався впродовж багатьох років.

Г.П. Галаган все життя дбав про збереження національних надбань українського народу, 
його мови, традицій та культури в усіх її проявах. Він належав до тієї незначної частки 
української інтелігенції др. пол. ХІХ ст., яка усвідомлювала необхідність збереження національної 
культури та мистецтва. На початку ХХ ст. в Україні за проектами В. Кричевського, О. Сластіона, 
М. Шерохіна, М. Дамиловського та інших митців було зведено чимало споруд у народному стилі. 
Вони склали яскраву та привабливу течію в архітектурі. А започаткував цю течію Г. П. Галаган, 
збудувавши у 1856 р. перший такий будинок у с. Лебединці Прилуцького повіту Полтавської 
губернії. Тривалий час, маючи намір на прикладі окремого будинку відтворити українську народну 
культуру будівництва помешкань, Г. П. Галаган досить зважливо розглядав усі можливі напрями 
архітектурних стилів. У своєму листі до особи, ім’я якої залишилося невідомим, він, зокрема, 
зазначав, що сільська архітектура ХІХ ст. вже позбулася «холодного класицизму», але й поява 
нових стилів в околицях Полтавщини теж не відповідала культурним традиціям українського 
народу і залишалася «для нас чужою» [20, с. 5].

Г. П. Галагану було притаманне природне чуття краси, а тому ще з дитинства він уважно 
приглядався до усіх залишків старосвітських будівель, що спостерігав навкруги. Обмірковуючи 
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вибір стилю для будинку, Г. П. Галаган дійшов висновку, що лише своя рідна стародавня форма 
архітектури відповідає йог поглядам та уподобанням.

Довгий час Г. П. Галаган не міг знайти талановитого фахівця, який допоміг би йому 
здійснити власний намір. Головна проблема полягала в тому, що програма будівельних навчальних 
закладів передбачала лише вивчення класичних стилів архітектури, а народний, навіть російський, 
стиль залишався на той час поза увагою, тим більш український, про який ні за яких умов не 
могло бути й мови. Г. П. Галаган звернувся до свого знайомого земляка – академіка архітектури 
І. Червінського, який теж мало розумівся на українському стилі, але ідея його так зацікавила, що 
він із захопленням взявся до студіювання сільської архітектури Полтавщини. Велику роль у цих 
попередніх студіях архітектора І. Червінського відіграв сам Г. П. Галаган. Як місцевий житель він 
добре знав ті місцевості, де збереглися останні зразки давніх українських будівель і куди перш за 
все варто було звернутися академіку. І. Червінський у свою чергу також допоміг Г. П. Галагану у 
пошуках описів традиційних елементів українського архітектурного стилю.

Як засвідчував сам Г. П. Галаган, І. Червінський з великим сумлінням та захопленням 
взявся до виконання цього завдання [27, с. 43]. Для розробки проекту він здійснив чимало поїздок 
по Україні, зустрічаючись з старожилами та занотовуючи їх розповіді про стародавнє будування.

Будівництво будинку розпочалося у 1854 р. і тривало два роки [20, с. 6]. Створена 
нова пам’ятка української архітектури була цілковито співзвучна з оточуючим середовищем і 
нагадувала стародавні будинки Полтавщини як за своїм загальним виглядом та пропорціями 
окремих частин, так і досконало витриманими деталями будівлі. Будинок поєднував стародавню 
простоту й невигадливість побудови з вишуканим смаком у розподілі й розробці деталей, 
розташуванні прикрас та ін. 

При в’їзді до садиби знаходилися високі дубові ворота з критим верхом, фасад яких був 
запозичений десь з передмістя Києва [14, с. 8]. Обираючи місце для будинку Г. П. Галаган прагнув 
віднайти найкраще у розумінні його природнього оточення, щоб природа вдало підкреслювала 
красу споруди та додавала захисту. Лебединський будинок Г. П. Галагана був оточений навкруги 
густим старим садом з величезними липами, кленами й в’язами.

Загальний вигляд садиби зберігав усі традиційні особливості народного архітектурного 
стилю, який був характерним для Лівобережної України ХVІІ–ХVІІІ ст. Дах будинку був 
солом’яним, зроблений «гузирем», тобто корінням соломи донизу. Саме таким чином покривали 
на Полтавщині всі селянські хати. Солом’яний дах був найголовнішою характерною ознакою 
селянського будівництва на Полтавщині. Форма даху будівлі великою мірою залежала від 
матеріалу, з якого будувалася.

З того часу як в Україні почали використовувати для вкривання даху і на сільських будинках 
листове залізо, суттєво змінився їх вигляд як з огляду стародавнього стилю, так і з естетичного 
вигляду. З появою листового заліза заможні господарі поволі стали міняти солом’яний дах на 
металевий лише тому, що солома є більш небезпечною для вогню. Про те, що ця зміна суттєво 
впливала на стародавній стиль селянських хат і вигляд українського села в цілому, ніхто, звісно 
не зважав. Однак і Г. П. Галаган і І. Червінський були послідовними у своїх прагненнях зберігати 
традиції, а тому зробили дах будинку не залізним, а теплим солом’яним, що відповідало давнім 
українським звичаям.

Форма солом’яного даху будинку була типовою для селянських хат Полтавщини. Його 
висота відповідала пропорційності висоті стін, для захисту від дощу яких виступ стріхи був досить 
значним. Стіни будинку були зроблені з липових балок, покладених «у зруб», які за традицією 
вимазували глиною та вибілювали крейдою. Такий спосіб будування та оброблення стін відомий на 
Україні з давніх часів.

Загальне планування будинку зберігало архітектурні мотиви давніх українських хатин. 
По середині будинку зводили великі сіни через всю будівлю, які умовно поділяли будинок на дві 
частини: з одного боку приміщення, де проводилося буденне господарче життя, а з іншого – так 
звана «чиста хата» для свят та прийняття гостей. При збільшенні чисельності родини, кожну з 
частин за потреби перегороджували стіною і таким чином утворювалися так звані «хатини» або 
кімнати. Подібно цьому будинок Г. П. Галагана був поділений сіньми на дві частини. Ліва половина 
будинку містила житлові чотири досить великі кімнати – зимову та літню їдальні та вітальні. 
У правій половині розташовувалися також чотири кімнати, але менші за площею. Дві половини 
будинку, окрім сіней, з’єднувалися доволі широким переходом. Порушенням, яке сам Г. П. Галаган 
відзначав, була збудована впоперек сіней стіна для створення коридору. «Внутрішній коридор, що 
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веде в цю половину з їдальні, - писав Г. П. Галаган, - є власне порушенням стародавньої будівлі. 
В старих домах обидві половини були звичайно розділені просторими сіньми….Та це порушення 
додає багато зручностей і добре приховане, щоб не шкодити цільності характеру» [20, с. 3]. 
Цепояснення свідчить про уважність творця пам’ятки до збереження стародавнього характеру 
новоствореного ним будинку.

У головній кімнаті будинку – їдальні – за давнім українським звичаєм під стелею 
знаходилася дерев’яна балка, оздоблена вирізьбленими на ній заповітними написами. Один з 
написів містив власне пояснення загальної мети Г. П. Галагана щодо створення цієї архітектурної 
пам’ятки: «Будинок цей споруджений для відновлення оповістки про життя предків на пам’ять 
нащадкам». Інші написи мали слідуючий зміст: «Благословенієм Бога Отца, соизволенієм Сына 
и содействієм Святого Духа. Аминь», «Року Божого 1856 создася дом сей коштом пана Галагана 
Григорія», «Аще не Господь сожиждет дом сей, всує трудишася зиждущіе» [14, с. 14].

Інтер’єр кожної з кімнат був витриманий у давніх козацьких традиціях. У їдальні знаходилася 
велика груба, оздоблена зеленими полив’яними кахлями, яку створив гончар І. Чумаченко з 
м. Ромни на замовлення Г. П. Галагана. Інша кахльова піч знаходилася у вітальні, де на кожній 
кахлі був зображений родовий герб Галаганів. За словами Г. П. Галагана, ця «феодальна замашка» 
помічалася в багатьох місцях України [20, с. 3]. Їдальня була обставлена стародавнього зразку 
меблями з дубового та кленового дерева. По середині кімнати містився дубовий стіл, накритий 
українським килимом, на якому за традицією лежав хліб із сіллю. В кутку розміщувалися ікони, 
прикрашені вишитими рушниками, а внизу, під іконами, стояв «угольник» (трикутний столик). 
Все це несло стародавню традицію влаштування і прикрашання ікон в кутку, який в Україні має 
назву «покуть». По столах, вікнах зберігався звичай розміщувати букети різних запашних трав, які 
«видихали сільський і суто національний аромат» [4, с. 185].

З їдальні вхід вів до вітальні, обстановка якої надзвичайно приємно вражала красою 
і затишком, які відчував кожен, хто заходив. Це було саме те, чого прагнув Г. П. Галаган, щоб 
у простих стародавніх формах віднайти «ідилічну розкіш» [20, с. 4]. Інші двері з їдальні вели в 
окрему прибудову, в якій містилася кімната з кахльовою піччю і невеликі сіни з окремим виходом 
через ганок на подвір’я. Праворуч від сіней знаходилася «господарська частина». Там були 
влаштовані дві спальні, одна кімната і ще одні сіни, з яких двері виходили на невеликий ганок з 
правого боку будинку, подібний до ганку з лівого боку. Пояснюючи ці ганки, Г. П. Галаган і тут, 
щоб довести дотриманість і правдивість стилю всього будинку, зазначав цілком вірно, що «такі 
ганки вживаються в селянських будівлях біля комор». А шануючи тишу і спокій, додавав: «Це є 
дуже затишні куточки для сидіння» [20, с. 6].

Поблизу садиби знаходилася невелика церква давньої побудови з соснової деревини. Після 
закінчення зведення будинку вона була перенесена до Лебединців з родового помістя Галаганів 
с. Сокиринців, де була родинною. Замість неї у Сокиринцях була зведена кам’яна церква св. Петра 
та Павла. Інша родинна кам’яна церква св. Варвари, яка також знаходилася у помісті, Г. П. Галаган 
передав у користування сільської громади Сокиринець. 

Загалом, визначальна ідея, вирізьблена на сволоку будинку, була реалізована творцями 
як найкраще. Кожен, хто відвідував будинок, захоплювався його оригінальністю, красою та 
мимоволі переймався тими почуттями, які містилися в душі фундатора пам’ятки – Г. П. Галагана. 
Він писав, що «будинок діяв на душу якось особливо заспокійливо, з нього віяло всім тим, що 
мали краще наші поважні предки в патріархальну давнину; тут можна зосередитися і відпочити 
душею» [4, с. 187]. Сам Т. Шевченко, з яким був особисто знайомий Г. П. Галаган, після чергового 
відвідування Полтавщини записав у своєму щоденнику: «Вечір провів у Галагана. Він прочитав 
опис свого будинку, що збудував у старому малоросійському стилі у прилуцькому повіті. Панська, 
але хороша й варта наслідування вигадка» [15, с. 23].

Створення чудової пам’ятки у с. Лебединцях було виконано у кращих народних традиціях 
і відіграло помітну роль у відродженні українського стилю в архітектурі. Однак досить тривалий 
час, не зважаючи на успіх цієї першої спроби відновлення національного стилю в архітектурі, 
подальших кроків у цьому напрямку не відзначалося. В умовах суворого переслідування 
будь-яких проявів українських симпатій на Україні не знаходилося послідовників гідного 
наслідування прикладу Г. П. Галагана.

Таким чином, свою багатогранну громадську та благодійну діяльність відомий український 
діяч минулого Г. П. Галаган поєднував зі справою збереження та примноження культурних 
здобутків українського народу, що яскраво проявилося у його шанобливому ставленні до художніх 
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та архітектурних надбань української давнини. Родинна колекція Галаганів сьогодні складає 
неповторну окрасу музейних скарбів Чернігівщини.
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КУЛЬТУРА і наука САМОПІЗНАННЯ: ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОВПЛИВИ 
У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

У статті подається бачення автором сутності явища і поняття «культура», її значення в творенні 
і розвитку науки самопізнання українського народу.

Ключові слова: культура, наука самопізнання, взаємодія та взаємовпливи, буття народу.

Дослідження ролі культури в творенні людського життя має виключно важливе пізнавальне 
й теоретикометодологічне значення.

Намагання людини знайти відповідь на вічні й сакральні питання, «хто я?» і «в чому 
сенс людського життя?», завжди приводили й приводять її до аналізу й самооцінки як власної 
поведінки та дії, так і до осмислення характеру й змісту життєдіяльності спільноти, в якій 
вона виростає і живе.

Уся ж багатогранність людського життя, яка впродовж тисячоліть набувала тих чи інших 
ситуаційних форм, відтворювалася й відтворюється в межах нині широковживаного поняття 
«культура». Його обшири й зміст увесь час змінюються і тепер сприймаються не тільки як явище, 
а й як процес, який охоплює все нові й нові сфери. Відповідно культура постає як універсальний 
простір і як чинник самоорганізації й самоудосконалення людини й спільноти і визначає: характер і 
рівень матеріального виробництва; стосунки людей з Природою та між собою; стан та особливості 
розвитку їхнього знання, формування світогляду й свідомості, творення духовного життя.

Фактично усе своє свідоме життя людина проводить у світі культури, в якій вона формується 
і під впливом якої розвиває спроможність пізнання законів розвитку Природи й довкілля та 
визначення принципів життя за ними. Саме ця багатоаспектність культури й стала підставою для 
появи біля 200 її визначень. 

І все ж, як здається, усю їхню багатоманітність можна поєднати, коли взяти за основу 
сутніснофункціональну спрямованість.

Культура, в її широкому розумінні, це й ідеали, й устремління до них, це і характер, і зміст 
життя людини (його мета та організація діяльності в її досягненні, спосіб мислення й творення) 
відповідно до пізнаних законів розвитку Природи, закономірностей і принципів життя за ними. 
І все це логічно уособлюється такими складовими, як світогляд і свідомість людини; її творчі 
здібності, творча вдача й діяльність з їх застосування й спрямованості на творення матеріальних 
і духовних цінностей; це, зрештою, вся сукупність створених людиною матеріальних і духовних 
цінностей та їх використання для духовного збагачення й подальшого зростання творчого 
потенціалу людини й спільноти.

Закономірно, що така всеохопність культури не могла залишатися поза увагою суспільних 
наук, у яких з часом починають все активніше застосовуватися нові підходи в дослідженні й 
корегуванні усього спектра суспільних процесів і вирішення проблем розвитку.

Як і в дослідженні всезростаючої кількості сфер і галузей людської життєдіяльності, в 
дослідженні культури наука спочатку і головним чином йшла шляхом диференціації її складових, 
унаслідок чого у науковому вжитку з’являються такі поняття, як «політична культура», «правова 
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культура», «екологічна культура», «національна культура», а нині уже пропонуються й такі, як 
«культура споживання», «культура інвестицій» тощо.

Усі ці дослідження незаперечно сприяють більш активному і глибокому осмисленню явища 
і категорії «культура» в системі самопізнання й самотворення людини, у пошуках адекватних 
шляхів і засобів її самореалізації. Але при цьому виникало й виникає немало проблем. Соціальне 
життя хоч і відбувалось (мало відбуватися) на засадах законів розвитку Природи, проте воно 
нерідко поставало суперечливим і протидіючим, оскільки Природа творить лише передумови для 
виникнення й розвитку людського суспільства. Людство ж творить само себе в процесі трудової й 
соціальної діяльності [8, с. 126].

А в такому разі внаслідок домінуючої диференціації людського буття суттєво поглиблювалися 
і диференціація складників культури, й відповідно уявлення про неї індивідуумів, соціальних груп, 
верств, класів, що серйозно позначається на їх єдності та гармонії суспільного розвитку.

Тільки розвиток культури як цілісного явища і процесу спроможний подолати «вузькість» 
суто практичного чи стереотипного її обмеження, зведення до індивідуального, групового чи 
вузькосоціального вияву та короткотермінового нестабільного розвитку. І лише в такому сенсі 
культура спроможна поєднати всі обшири й глибину історичного поступу людини і через історичний 
досвід забезпечити єдність поколінь та епох, утверджуючи все позитивне й заперечуючи (усуваючи) 
дію негативних чинників у майбутньому житті людства. 

Та щоб культура розвивалася в такій якості, необхідні були суттєві переміни, і не лише в 
реальному житті, а й у розвитку науки.

Це стає особливо відчутним уже в другій половині ХХ ст., коли вузький предметоцентризм, 
який до того був найбільш доступним способом пізнання й освоєння дійсності, починає все 
активніше доповнюватися осмисленням значення взаємодії міждисциплінарних знань. Саме 
забезпечення єдності методів пізнання (диференціації й інтеграції) в розвитку наукового знання 
надавало можливість глибше зрозуміти сутність загального й специфічного як у культурі людського 
життя, так і в теорії та методології його пізнання.

А для українства після проголошення України незалежною державою ці питання набувають 
не лише теоретико-пізнавального, а й суто практичного значення. У спектрі їх повсякденного 
життя тепер незмінно присутні такі питання, як роль національної ідеї у виробленні ідеології, 
стратегії й державної політики в матеріальній і духовній сферах; співвіднесення та взаємодія 
в них національного, соціального і політичного; національного і загальнолюдського; мовного і 
світоглядного; державного і громадянського тощо.

Беззаперечно, по кожному з цих питань може і має відбуватися окрема самодостатня 
розмова. Тим більше, що й у доробку науковців Інституту вони займають гідне місце, про що 
свідчать і відповідні наукові посібники, публікації у «Збірнику наукових праць» та журналі 
«Українознавство» [2, 3, 4, 5, 11]. У даному разі хотілося б більше зупинитися на співвіднесенні 
культури і науки українознавства.

Як відомо, саме ці питання на початку 90-х років ХХ ст. стали визначальними 
в започаткуванні та розвитку як Інституту українознавства при Київському університеті 
ім. Т. Шевченка, так і науки українознавства як системи наукових інтегративних знань. У їх 
інституціоналізації й подальшому розвитку питання культури наукових досліджень були і 
залишаються чи не найактуальнішими. І на те були свої причини.

Здавалося б, що тепер може уже й не варто було б згадувати, як наприкінці 90-х років 
минулого століття (17.ІІІ.1999) газета «Освіта України» надрукувала свого роду антиукраїнознавчу 
концепцію під заголовком «Обережно: українознавство». У ній стверджувалося, що 
українознавство, запропоноване співробітниками Інституту українознавства, несе в собі аж 
ніяк не науковий підхід до справи і тому загрожує деструкцією усталеним науковим й освітнім 
підходам, є спробою заміни в системі розвитку науки і освіти як самодостатніх напрямів історії 
й філології «невідомо з чого зліпленим курсом українознавства». Як кажуть, з ким таке не буває, 
комусь не вистачило логіки мислення, а комусь методологічної культури знань, тож і трапилась 
прикрість. І дійсно, можна було б і не згадувати, якби і через 12 років все в тій же газеті «Освіта 
України» знову не з’явилися добірки подібних антиукраїнознавчих публікацій (23.І. і 13.ІІ. 2012), 
в яких стверджується, що «з такого підходу (розвитку українознавства як цілісного й системного 
наукового знання. – Л.Т.) нічого путнього не буде, крім переливання з пустого в порожнє». 
А потім як висновок, в ім’я якого, судячи з усього, й були здійснені ці публікації: «Навіщо країні 
утримувати таку кількість «українознавців» у такий складний час?». Відповідно, йдучи за логікою 
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авторів, читач, мовляв, і сам усвідомить, що уже настав час переосмислити, а чи потрібне існування 
такого закладу взагалі.

Судячи з усього, на такому підґрунті свого часу й виношувалася ідея розбавити єдину 
цілісну науку самопізнання й самотворення українського народу суто історичною ідеєю – 
всесвітньої історії. А в такому разі – відповідною постане й перебудова структури Інституту, і 
напрямів його діяльності, і кадрового забезпечення розвитку науки українознавства.

І це при тому, що процес становлення українознавства як системи наукових інтегративних 
знань з різних причин був уже надто непростим і тривалим. І все ж у першому десятилітті 
ХХІ ст. спільними зусиллями науковців-українознавців були розроблені концептуальні й 
теоретикометодологічні основи розвитку українознавства як єдиної системної науки самопізнання й 
самотворення українського народу. 

Чи все вдалося реалізувати практично, як це було визначено в теорії? Безперечно, ні. 
Особливо щодо поширення та впровадження наукового доробку в системи освіти, культури, 
управління суспільними й державотворчими процесами. І тут було і є, що вдосконалювати й 
реформувати, проти того, щоб ставити під сумнів результати, здобуті науковцями у визначенні 
змісту, структури і функціональної спрямованості науки самопізнання українського народу. То чому 
ж тоді зусилля «реформаторів» спрямовуються головним чином саме на ці складові процесу? 
Причин тут, як здається, може бути дві.

Перша з них суто політична, коли соціально-політичні інтереси певних верств, груп 
та індивідів постають як головний і визначальний чинник визначення напрямів, творення 
змісту й характеру розвитку культури; друга породжена переважно залежністю організаційних 
й управлінських візій та дій від тих ідей, які й тепер ще наполегливо поширюються окремими 
науковцями та науковими структурами щодо науки українознавства. Зупинимося лише на деяких із 
них. Свого часу НДІУ запропонував Міністерству освіти і науки розробити і прийняти Державну 
цільову програму «Українознавство».

Як основа для обговорення концептуальних візій і напрямків подальшої роботи був 
запропонований проект, розроблений науковцями Інституту.

На жаль, участь представників інших (профільних) інституцій обмежилась головним 
чином висловленням стурбованості та запереченнями самої ідеї українознавства. Як не дивно, 
головними опонентами ідеї виступили представники таких галузей науки, як мистецтвознавство, 
фольклористика, етнологія та народознавство.

І нині важко зрозуміти, чого більше було в тих запереченнях: містечкової боязні за свою 
діяльність чи все того ж нерозуміння, а від того й несприйняття закономірності розвитку всього 
сущого – органічної єдності цілого та його складових. Бо в якості заперечення подавався все той 
же аргумент, що Інститут, здійснюючи свою ідею розвитку українознавства (і Державної цільової 
програми зокрема), «пропонує підміну цілих самодостатніх наукових галузей, дисциплін, напрямків 
академічної науки на інтегроване в єдину універсальну дисципліну «українознавство».

Ще більш дивним став той факт, що з цими думками певною мірою солідаризувався 
(принаймні ще на початку ХХІ ст.) колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, у 
ювілейному виданні якого, зокрема, підкреслювалося, що «Прийняття такої назви (Інститут 
українознавства…) аж ніяк не означало, що Інститут вирішив розглядати українознавство як окрему 
наукову дисципліну, що підмінила б інші гуманітарні науки…» [1].

Коли до цього додати ще й думки окремих науковців – М. Попова, М. Наєнка, І. Кресіної, 
С. Кульчицького [6, 7, 9, 10], не кажучи вже про явно ненаукові, а то й просто брутальні публікації 
в Інтернеті типу якогось «Фонду стратегічної культури», то стане зрозумілим, наскільки важливою 
і в наш час залишається проблема єдності розвитку культури і науки в самопізнанні й самотворенні 
українського народу і, відповідно, культури наукових досліджень.

А в її забезпеченні подальше розроблення й практичне застосування базових концептуальних 
та теоретико-методологічних положень новітнього українознавства, а саме: 

 – основним підґрунтям, базою науки самопізнання й самотворення народу є його культура 
як цілісне явище, як вияв його природосоціальної сутності;

 – українознавство має стати єдиною системою наукових інтегративних синтетичних знань 
про Україну і її народ в усій їх часопросторовій єдності;

 – процес пізнання (самопізнання) нації, народу й поширення знань про них відбувається 
на основі методів диференціації, інтеграції й синтезу. Вони діалектично єдині у своєму застосуванні. 
Будь-яка спроба протиставити інтегративне синтетичне українознавство його складовим – знанням 
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та розумінню місця і ролі природи, історії, мови, культури етнонаціогенезу тощо у розвитку 
людини й спільноти – є наслідком несформованості розуміння природної сутності методів пізнання 
(самопізнання), що цілісність в аналізі й оцінюванні процесів необхідна не лише у сферах 
буття (економічній, духовній тощо), а й у науці, яка їх досліджує. Інакше не можна усвідомити 
неперервності й тяглості історичного процесу, значення досвіду й уроків його розвитку;

 – наука українознавство є визначальним чинником процесу самопізнання, 
самовдосконалення й самореалізації українського народу, а її розвиток обумовлений потребою все 
більшої повноти знань про нього.

Такими бачаться найбільш загальні підстави концепції, структури і змісту новітнього 
українознавства і тих важливих завдань, які належить вирішувати науковцям-українознавцям у 
забезпеченні самопізнання й самореалізації українського народу.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД 
ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ РОБОТИ У 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-х РР.

У статті розглядається популяризаторська діяльність в галузі охорони пам’яток археології, 
етнографії та природи у 1920-х – початку 1930-х рр.

Ключові слова: популяризація знань, пам’яткоохоронні роботи, Всеукраїнський археологічний 
комітет, краєзнавчі музеї.

На початку ХХ ст., коли в умовах війн, революцій та економічних злиднів пам’ятки не мали 
належного захисту, питання збереження та дослідження історико-культурної спадщини особливо 
хвилювало вчених. З того часу відбулося багато змін. Парадоксальним є те, що не зважаючи на 
стрімкий розвиток туризму, музейної справи, мас-медійних та інформаційних технологій, проблеми 
залишились ті ж самі: дефіцит фінансування, брак фахівців, низький рівень свідомості громадян та 
урядовців, домінування уявлення про те, що пам’яткоохоронні заходи можна відкласти на потім. 
Тому досвід вчених початку ХХ ст., які розгорнули пам’яткоохоронну діяльність у всеукраїнському 
масштабі, заслуговує на актуалізацію, а їх конкретна робота з популяризації знань – на 
спеціальне наукове дослідження.

Залучення документів з особових архівів С. Гамченка, О. Лагодовської, Д. Щербаківського 
та фонду Всеукраїнського археологічного комітету (далі – ВУАК), що зберігаються в Науковому 
архіві Інституту археології НАН України (далі – НА ІА НАНУ), дозволяє не лише реконструювати 
життєвий шлях вчених, дати адекватну оцінку їх діяльності, а й глибше вивчити методи 
пам’яткоохоронної діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст.

У пам’яткоохоронній діяльністі початку ХХ ст. закарбувались імена таких дослідників 
як М. Болтенко, П. Добровольський, В. Кочубей, Т. Мовчанівський, П. Смолічев, М. Сібільов, 
О. Тахтай, Д. Щербаківський, Д. Яворницький, С. Гамченко та інші. Вчені не лише займались 
польовими дослідженнями, а й приділяли увагу популяризації знань шляхом ведення просвітницько-
виховної роботи. Роль популяризаторської діяльності у галузі охорони та дослідження пам’яток 
археології, мистецтва та природи, досі залишається неоціненою.

Спеціальних досліджень, в яких би розкривалась роль популяризації знань як практичного 
методу пам’яткоохоронної діяльності в 1920–1930-х рр., не проводилось. Перші спроби 
визначення основних принципів та пріоритетних завдань у справі охорони пам’яток культури були 
відображені в різних збірниках наукових праць, надрукованих впродовж 1920-х рр. Наукові статті 
В. Дубровського та О. Федоровського, надруковані у збірнику «Охорона пам’яток культури на 
Україні» (Харків, 1927), розглядають особливості та зміст пам’яткоохоронної діяльності, зокрема 
увага акцентується на популяризації знань [11].

У сучасній українській історіографії висвітлено питання створення інституцій 
пам’яткоохоронної спрямованості. Так, в дисертаційному досліджені С. Нестулі, визначено місце 
ВУАК у розгортанні пам’яткознавчої та пам’яткоохоронної роботи в Україні [10]. С. Нестуля, 
О. Нестуля, О. Титова та інші дослідники висвітлюють різні аспекти охорони культурної спадщини, 
формування архівної, музейної мережі в окремих регіонах та України вцілому, зокрема згадують 
про популяризаторську діяльність наукової й творчої інтелігенції 1920-х рр. Однією із заслуг 
сучасних дослідників є те, що вони повернули із забуття імена українських вчених та ввели до 
наукового обігу їх праці.

Розкриваючи значення популяризаторської діяльності 1920–1930-х рр., у цьому досліджені 
акцентується увага на важливості свідомої участі громадськості в пам’яткоохоронних заходах. 
Також, здійснено спробу визначити наскільки досвід вчених зазначеного періоду з популяризації 
знань корисний для розроблення сучасних програм охорони пам’яток культури та природи.

Вищим науковим закладом у межах УРСР в справі дослідження пам’яток культури був ВУАК 
при УАН. Дана установа здійснювала також контроль за охороною пам’яток природи та культури. 
Відповідно до затвердженого положення та статуту на ВУАК покладалось: пам’яткоохоронна, 
науково-дослідна та просвітницько-виховна діяльність. 
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Археологічний комітет забезпечував поширення знань серед широких кіл громадян та 
залучення громадськості до роботи в галузі охорони і дослідження пам’яток археології, мистецтва і 
природи. З цією метою комітет мав: 1) дбати про посилення і кращу постановку краєзнавчої роботи 
в школах; 2) організовувати лекції серед населення; 3) турбуватися про підготовку кваліфікованих 
співробітників для розкопок, залучаючи їх на відповідні курси… [2, с. 97; 13, c. 107-108].

У листі до Головпрофосу О. Новицький зазначає, що ВУАК «має дбати про поширення 
свідомості широких кол громадянства в справі розуміння пам’яток старовини і мистецтва, про 
організацію громадських сил у напрямкові охорони й досліджування пам’яток, для чого потрібна 
ліпша постановка краєзнавчої роботи в школах та улаштування лекцій для широких кол робітників 
і селянства…» [3, арк. 23].

Також, в архіві Д. Щербаківського збереглися чернетки доповіді про вивчення і охорону 
пам’яток, матеріали про організацію археологічних курсів (проекти навчального плану) [16, с. 77]. 
На думку Д. Щербаківського в процес організації охорони пам’яток слід залучити «вчительство 
й використати його як елемент культурний, який через школи учнів й батьків може мати 
колосальний вплив … на маси й дати з своїх рядів сотні культурних кореспондентів й агентів, 
які реальну допомогу можуть дати й зараз виявити себе як культурні, цікаві й активні помічники» 
[9, арк. 20]. Серед пам’яткоохоронних заходів, на переконання Д. Щербаківського, доречно 
«організувати широку пропаганду серед мас й боротись з несвідомістю в цій справі» [9, арк. 20]. 
«Треба розбудити цю масу, розбудити в них свідомість, пошану й повагу до пам’яток мистецтва 
й культури, треба щоб громадянство в цілому стало на допомогу великій справі збереження 
культурних цінностей, (що залишились нам як спадщина від минулого) – справі, яка є одним з 
головних завдань сучасності» [9, арк. 25].

Популяризація знань у галузі дослідження та охорони пам’яток мала важливе значення 
для підготовки фахівців-пам’яткознавців, розвитку музеїв, громадського пам’яткоохоронного руху 
[10, с. 15-16]. З цією метою друкувалися як окремі книжки і брошури, так і періодичні видання 
наукового та науково-популярного характеру, присвячені питанню охорони та дослідженню пам’яток 
археологічних, мистецтва та природи. Вчені усвідомлювали той факт, що без популяризації знань 
серед населення неможливе збереження пам’яток історії та культури. Під час польових досліджень 
вчені проводили роботу з популяризації знань серед населення. Це була цілеспрямована робота, якій 
вчені надавали особливого значення. Яскравим підтвердженням цьому є той факт, що всіх своїх 
постійних та випадкових помічників С. Гамченко любив називати «вольной археологичной школой 
Волыни». На важливість популяризаторської діяльності С. Гамченка звернула увагу О. Лагодовська. 
Зокрема, підтвердженням цього є наведені дослідницею слова С. Гамченка «… с целью немедленного 
показа на местах лицам следопытного, охотницкого, любительского и кладоискательского уклонов, 
что первоисточники археологии – собственность государства и драгоценные памятники былого 
Волыни, а потому в них нельзя всячески копаться, так как от такого обращения они исчезнут 
бесследно, а между тем их, как реликвии Волыни, надо оберегать и хранить, ибо они суть честь и 
гордость Волынской земли и не могут быть объектом наивных опытов любительских и тем менее 
спекуляции» [8, арк. 15]. Зокрема, в інформаційному поданні І. Левицький зазначає, що на місці 
досліджень С. Гамченка були присутні до 200 зацікавлених дослідами глядачів. На переконання 
І. Левицького, «невід’ємним обов’язком дослідника є популяризація знань в широких колах 
громадянства, що робиться […] в місцях досліджень […] на наочних прикладах…» [5, арк. 10]. 
З наведених цитат добре видно, що популяризаторська діяльність С. Гамченка була спрямована на 
широку громадськість, яка залучалася вченим до безпосереднього дослідження пам’яток археології. 
С. Гамченко був прикладом сумлінного виконання обов’язку. Вчений безпосередньо виїжджав для 
встановлення зв’язків з вчителями, шляхом публічних доповідей та бесід на місцях проведення 
археологічних експедицій. Зважаючи на значну кількість вільних слухачів, які приходили на місце 
проведення археологічних досліджень, шляхом популяризації знань серед широкої громадськості, 
С. Гамченко виконав головне завдання, яке покладалось на мережу окружних музеїв України, 
а саме збереження й охорона пам’яток. Так, з метою поширення знань про важливість охорони 
та дослідження археологічних пам’яток, 29–30 серпня 1925 року, С. Гамченко відвідав філію 
Волинського науково-дослідного музею в Коростені, директором якого був Ф. Козубовський. Через 
Ф. Козубовського було передано для вчителів 100 примірників брошур під назвою «Археологічні 
першоджерела, способи їх реєстрація та засоби охорони», щоб аудиторія до вечора встигла 
ознайомитись зі змістом брошури [7, арк. 11].
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Серед основних принципів роботи в справі охорони пам’яток культури, на переконання 
В. Дубровського, має бути «підвищення свідомості самого населення». Вчений зазначає, що «треба 
зробити охорону пам’яток культури ділом самих працюючих мас, для яких власне ці пам’ятки й 
охоронятимуться […] Чим ширше буде поставлена громадська праця в справі охорони пам’яток 
культури, тим краще буде вестися ця робота» [1, с. 7]. 

Окрім загальнообов’язкових для всіх типів пам’яток методів охорони – реєстрацій 
й описання, В. Дубровський акцентує увагу на археологічних пам’ятках, які потребують 
попереджувальних заходів охорони від природної руйнації (розмивів, обвалів), від грабіжницького 
викопування скарбошукачами, від оранки і взагалі знищення трав’яного покрову на них. Таким 
попереджувальним методом охорони на переконання В. Дубровського є «роз’яснення населенню 
значення археологічних пам’яток…» [1, с. 12].

На думку В. Дубровського, пріоритетним завданням у справі охорони пам’яток культури на 
1926–1927 рр. є інформаційно-популяризаторська робота серед працюючих верств населення (через 
друк, лекції тощо), а також організації громадської роботи в справі охорони через заснування 
окружних та місцевих комісій та мережі постійних кореспондентів Українського комітету охорони 
пам’яток культури [1, с. 13].

У 1927 р., у першому випуску збірника «Охорона пам’яток культури на Україні» було 
опубліковано складені професором О. Федоровським інструкції та програми для розвідок і 
реєстрації пам’яток археології. Також, вчений брав участь у редагуванні збірника «Охорона 
пам’яток культури» (Вип. 1, Харків, 1927) [6, арк. 3]. Орієнтуючись на читача, який не має фахової 
підготовки, О. Федоровський подає, в короткій і доступній формі елементарні відомості про зміну 
культур та народів на теренах України, про форми пам’яток, в яких збереглися до нашого часу 
культурні рештки давніх часів, конкретні вказівки щодо засобів і техніки їх початкового вивчення, 
насамперед реєстрації та опису. Водночас, щоб кожний місцевий культурний робітник міг визначити 
належність виявлених в своєму районі пам’яток до певних археологічних культур, велику увагу 
приділено ілюстраціям [15, с. 15-144].

Збірник завершується нормативно-правовими документами, які регулюють організацію 
роботи в справі охоронної пам’яток культури й природи, а саме: Постанова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР про пам’ятники культури 
й природи, Положення про пам’ятники культури й природи, Інструкція про організацію округових 
і місцевих комісій охорони пам’яток культури та природи, Інструкція про порядок відання та 
розподіл робіт між інспектурою охорони пам’яток культури Укрнауки НКО та Археологічним 
Комітетом Української Академії Наук, Інструкція про утворення мережі кореспондентів 
комітетів охорони пам’яток культури й природи. З точки зору популяризації знань варта уваги 
інструкція «Про утворення мережі кореспондентів комітетів охорони пам’яток культури й 
природи». У підпункті «б» пункту 5 зазначено, що «Діяльність кореспондентів може складатися 
з таких праць: […] популяризація справи охорони пам’яток культури й природи серед людності 
УСРР шляхом лекцій, доповідей, організації гуртків «Друзів охорони пам’яток культури й 
природи» й ін.» [11, с. 145-154].

З другої половини 1920-х років працівники окружних музеїв стали не лише провідними 
спеціалістами з розвитку музейної справи, але й виступали також у якості популяризаторів 
знань про важливість охорони пам’яток археології, мистецтва та природи. Про результативність 
популяризаторської діяльності свідчать непоодинокі факти, коли знайдені селянами артефакти, 
формували колекції окружних музеїв. Наприклад, у звіті про науково-дослідну діяльність 
Коростенського музею за 1925 р., Ф. Козубовський зазначив, що «з двох здобутих в цьому році 
кладів грошей, випадково знайдених селянами, формується невеличка нумізматична колекція (біля 
1000 номерів)» [4, арк. 2].

Всупереч умовам, в яких доводилось проводити дослідження (відсутність коштів, 
персоналу і т. п.), науковці також періодично наштовхувались на нерозуміння з боку місцевої 
адміністрації у територіальних володіннях якої знаходились пам’ятки археології. Зокрема, 
І. Левицький зазначав, що «подібна ситуація при новизні археологічно-дослідних робот […] 
та несприятливому відношенню до «копання» з боку сільапарату створила певні ускладнення, а 
тому […] досліди необхідно було відкласти» [5, арк. 10].

Таким чином, популяризація знань сприяла вихованню в громадськості бережного 
відношення до пам’яток археології, мистецтва та природи й було одним з основних заходів 
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пам’яткоохоронної діяльності вчених 1920-х – початку 1930-х рр. Виставки старожитностей, 
публічні виступи науковців та поширення інформативної літератури дозволили досягнути значних 
успіхів у пам’яткоохоронній сфері. Популяризація знань як практичний метод перевершив усі 
очікування, оскільки сприяв не лише збереженню пам’яток культурної спадщини, а й формуванню 
в українського народонаселення національної свідомості.

Як практичний метод пам’яткоохоронної діяльності, популяризація знань дозволяє досягнути 
бажаних результатів. Окремі громадяни, за умови вчасного інформування про руйнування пам’яток 
культурної спадщини відповідних органів дозволяють вжити заходи, можуть допомогти їх 
врятувати. Тому науковці зобов’язані долучатись до спеціальних заходів з популяризації знань.

Використовуючи засоби масової інформації, реалізацію програми практичних заходів можна 
розпочати з наступного:

а) активніше висвітлювати через ЗМІ роль пам’яток культурної спадщини в культурно-
освітньому розвитку української нації;

б) формувати серед впливових груп (у сфері – державного управління, освіти, науки, 
туризму, мас-медіа та ін.) уявлення про необхідність та невідкладність заходів, спрямованих на 
охорону пам’яток культурної спадщини України;

в) ввести до програми підготовки кадрів державного управління культури, туризму, 
мас-медіа, освіти та науки спеціальний курс «охорона пам’яток історії та культури».

Популяризація знань не обмежується поширенням результатів наукових досліджень та 
просвітницько-виховною роботою. З одного боку, сьогодні при плануванні пам’яткоохоронних 
заходів, серед основних завдань мала б бути організація екскурсій на місцях роботи археологічних 
експедицій з метою поширення знань про значення пам’яток культурної спадщини України. 
З другого боку, доречним є створення історико-культурних заповідників, музеїв (типу скансен). 
У цьому напрямку слід брати приклад та переймати досвід щодо створення такого типу музеїв у 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [12; 14].
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ НАСЕЛЕННЯ КИЇВЩИНИ 
ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.)

У статті на основі спогадів та документів досліджується продовольча ситуація в Київській 
області протягом окупації в 1941–1944 рр.

Ключові слова: продовольство, населення, Київщина.

Однією з малодосліджених тем української історії є тема забезпечення продовольством 
населення Київщини в роки окупації 1941–1944 рр., яка в радянській та сучасній історичній 
літературі висвітлена фрагментарно. Основна увага дослідників приділена нормованому постачанню 
продовольством, передусім хлібом, населення Києва. І. Вєтров у своїй праці «Економічна експансія 
третього Рейху в Україні 1941–1944 рр.», що вийшла друком у 2000 році, зазначив складну 
продовольчу ситуацію в містах України, у тому числі в Києві (через недотримання окупантами 
міжнародних правил ведення війни) [1, с. 118], [1, с. 125]. Ю. Войцеховський у своїй публікації 
згадав про складнощі обмінної торгівлі киян в окупаційний період [2, с. 44]. Однією з дослідниць, 
котра ввела до наукового обігу нові факти з цієї тематики, є Т. Заболотна. У своїй праці «Життя та 
побут міського населення напередодні та в роки окупації (1941–1944 рр.)», яка була оприлюднена 
у фундаментальному дослідженні «Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст.», висвітлила 
дані про недостатню норму та низьку якість хліба, який отримували кияни [18, c. 19]. Роботи цих 
українських учених характеризуються неупередженим, ідеологічно незаангажованим висвітленням 
минулого. Разом з тим огляд літератури дає змогу стверджувати, що в історичній науці відсутнє 
окреме дослідження, у якому б висвітлювався недостатній рівень продовольчого постачання жителів 
Київщини в умовах окупаційного режиму.

Дана розвідка є спробою розкрити продовольчу ситуацію на території Київської області, яка 
була складовою генеральної округи «Київ» [17, с. 336].

Залучення до наукового обігу нового матеріалу (спогадів очевидців подій) сприятиме більш 
ґрунтовному висвітленню подій, які в 1941–1944 роках відбувалися в Україні.

2 жовтня 1941 р. Київська область опинилася під владою німецьких окупаційних властей, 
яким, як і вищому керівництву Рейху, передусім важливим було забезпечення продовольчими 
ресурсами не місцевого населення, а Німеччини та вермахту [5, с. 399]. З цих міркувань і 
впроваджувалася продовольча політика нацистів на Україні, котра призвела до того, що в зайнятих 
містах були встановлені мінімальні хлібні норми. Очевидці подій згадували, що видача хліба 
відбулася пізніше, після зміни влади. У відомостях відносно продовольчих пайків, які отримували 
переяславці, є відмінності. За спогадами Т.К. Барабаш, мешканці Переяслава отримували по 250 гр. 
хліба; за спогадами В.М. Харченка – орієнтовно 200 гр.; за свідченням Г.В. Настич (1935 року 
народження), – приблизно 300 гр. Останні дані підтверджують документальні матеріали комісії 
по вивченню історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук, у яких зафіксовано інформацію 
про те, що працівникам установ через споживче товариство за списком видавали по 200–300 гр. 
[6; 15; 9; 20, с. 8]. Можливо, хлібні норми в окупованому німцями Переяславі змінювалися 
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і залежали від кількості сировини, з якої виготовляли хліб. В історії Переяславщини часів 
нацистської окупації зафіксовані факти видачі пайків, до складу яких добавляли неочищене просо 
[13; 19, с. 8]. Мінімальних норм хліба, що отримували городяни, не вистачало, а тому люди були 
змушені купувати продукти на місцевих ринках Київщини. У Переяславі основним місцем торгівлі 
був ринок, який знаходився біля Успенського собору. Респонденти згадували, що там можна 
було купити дещо з продуктів (наприклад, пшеницю, яка вимірювалася стаканами), а основне – 
виміняти [16; 12; 13; 7; 6].

Переяславці обмінювали свої речі на продукти не тільки в місті, але й за його межами – у 
придніпровських селах (Андрушах, Підсінному, Григорівці). Інколи в такі тяжкі «подорожі» брали з 
собою дітей. В.С. Руденко пригадував, як узимку 1941 р. він разом з дорослими ходив для обміну 
через Дніпро в Григорівку [13].

Обмінна торгівля була поширеним явищем у багатьох містах Київщини. Не винятком 
були і окуповані Черкаси, які у досліджуваний період були складовою Київської області. Нємцева 
Людмила Василівна, 1926 року народження, засвідчила, як її мама, з Черкас переправившись 
човном по Дніпру до сільської місцевості, а потім пішки зайшовши за Золотоношу, виміняла 
простирадло та підковдру за майже два пуди пшениці. Зерно вдома на ручних жорнах перемололи 
на борошно. З нього випікали хліб із висівками [10]. Типовими є спогади Лимаря Михайла 
Савовича, який стверджував той факт, що люди з Борисполя ходили міняти свої речі на продукти в 
Рогозів та Сошників [8]. Непоодинокими були випадки, коли городяни, для того щоб здобути собі 
та своїм сім’ям деякі продукти, були змушені долати великі відстані. У документальному матеріалі 
зафіксовано дані, що в перші місяці обміну кияни діставали продукти в найближчих селах, а потім 
вони для цього були змушені долати відстань у 200-300 кілометрів. Були непоодинокі випадки, 
коли німці віднімали борошно, цукор та інші продукти на околицях Києва [4, с. 282-283].

Основним напрямком нацистської продовольчої політики в Україні було вивезення з її 
території великих обсягів продовольства. Вилучення продуктів, у тому числі зерна, відбувалося і 
на Київщині. Підтвердженням цього є спогади, історичні документи. Так, В.Н. Олефіренко у своїх 
спогадах засвідчив вивозенняя продовольства з Переяславщини до Німеччини [11].

Зерно з громадських господарств підводами та автомашинами везли до переяславської 
пристані, а звідти баржами по Дніпру спочатку відправляли до Києва. [3, с. 2-3; с. 8]. 
У Державному архіві Київської області зберігаються цікаві документи про транспортування зерна з 
Переяславщини баржею «Керчь» [3, с. 2; с. 6].

В історії Київщини відомі факти, коли партизани створювали перешкоди відправці 
продовольства до Німеччини. Доказом цього є задокументовані спогади А.Ф. Шевченка про те, 
що учасниками партизанського загону імені Чапаєва біля самої пристані Переяслава, у Дніпрі 
були затоплені завантажені продовольством баржі. Мешканці придніпровських сіл, у тому числі 
Монастирка, діставали зерно з Дніпра для того, щоб відвезти до своїх домівок [21, с. 11 зв.].

Окупанти не тільки вивозили зерно з Київської області, але після змін на фронті знищували 
врожай [14].

Продовольче становище населення Київщини упродовж 1941–1944 рр. було вкрай складним. 
Нормоване постачання жителів Київської області було недостатнім, нерегулярним і неякісним. 
Унаслідок високих цін на продтовари, вивезення продовольчих ресурсів з окупованої території 
населення перебувало на межі голоду.
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НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

У статті висвітлюються ремонтно-будівельні роботи, що проводились у будівлі Колегіуму в 
Чернігові наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Ключові слова: Чернігів, соборна дзвіниця, трапезна церква, ремонтні роботи, архітектура.

В історичному центрі Чернігова, Дитинці, збереглася ошатна будівля, яку з легкої руки 
краєзнавців XIX ст. зазвичай називають Колегіумом. Насправді, це архітектурний комплекс, що 
формувався протягом XVII—XVIII ст. на території Борисоглібського монастиря, до якого входили 
соборна дзвіниця з церквою Іоанна Богослова і трапезна Всіхсвятська церква. Постановою Ради 
міністрів УРСР № 970 від 24 серпня 1963 р. будинок Колегіуму було взято на державний облік, 
а згодом включено до складу Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника 
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(тепер — Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»). Ця визначна 
пам’ятка вітчизняного зодчества внесена до Державного реєстру національного культурного 
надбання (пам’ятки містобудування України) під охоронним номером 813.

За тривалий час свого існування споруда зазнала численних ремонтів та перебудов. 
Лише у XX — на початку XXI ст. такі роботи проводилися тричі: у 1951—1953 рр. за проектом 
М. Говденко, у 1970—1980-х рр. — Українським спеціальним науково-реставраційним виробничим 
управлінням та у 2004—2007 рр. — Державним науково-технологічним центром консервації та 
реставрації пам’яток «Конрест».

Нововиявлені документи, що зберігаються у фонді Чернігівської будівельної і дорожньої 
комісії Державного архіву Чернігівської області (ф. 179), засвідчують, що ремонтні роботи в цій 
будівлі велися й наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Документи друкуються мовою оригіналу згідно з нормами сучасної російської орфографії 
та пунктуації зі збереженням усіх фонетичних, лексичних та стилістичних особливостей. 
Археографічне опрацювання здійснено на підставі чинних правил публікації документів 
XIX ст. Нерозібрані внаслідок пошкодження тексту слова та словосполуки позначено трьома 
крапками у квадратних дужках […]. Скорочення розкрито, очевидні орфографічні помилки 
виправлено без застереження. У примітках наведено відомості про деяких осіб та установи, що 
згадуються в документах.

№ 1
Доручення асесорові будівельної експедиції Чернігівської казенної палати Р. Марковичу 1 

та губернському архітекторові А. Карташевському 2 спільно підготувати кошторис 
для перенесення архіву Казенної палати в приміщення колишньої трапезної церкви

5 березня 1797 р.
1797 года марта 5 дня по указу Его Императорского Величества Малороссийская 

казённая палата 3 слушали сообщение Малороссийского губернского правления 4, что оное по 
свидетельствовании в бывшем Архиерейском доме строения для определения удобного места 
на занятие архивою, избрало выгодным для сей надобности бывшую трапезную церковь с 
находящимся пред оною покоем и один большой особо амбар, и как для сложения в тех местах 
дел нужно сделать полки и для предохранения оных от гнилости деревянные полы, а в некоторых 
местах починить окошки и крышу, то губернскому архитектору Карташевскому дан из оного 
правления указ, что бы он обще с асессором сей палаты учиняя точную и правильную смету, 
сколько потребно на полки, пол и починку крыши материалов и рабочих, и во что обойтись может, 
представил оную в Губернское правление как наискорее, от сея же палаты требует учинить об 
откомандировании для той надобности асессора строевой экспедиции определения. Приказали: 
дать указ асессору строевой экспедиции господину надворному советнику Марковичу, чтобы он в 
сходство требования здешнего Губернского правления учинил обще с архитектором Карташевским 
о потребных на зделанье в вышеизвещённом избранным для архивы месте полок, полов и подчинку 
крыши материалов, рабочих деньгах смету и оную представил в то правление.

Подлинное за подписом господ присутствующих Казённой палаты и за подписом секретаря 
Григория Богуславского.

Держархів Чернігівської області, ф. 179, оп. 1а, спр. 3, арк. 2. Копія.
№ 2

Розпорядження Малоросійського губернського правління губернському архітекторові 
А. Карташевському підготувати кошторис для облаштування на території колишнього 
Борисоглібського монастиря додаткових приміщень для архіву Губернського правління

5 червня 1797 р.
По докладу архивариуса сего правления Якубовского, что отведённый в упразднённом 

Борисоглебском монастыре 5 для помещения дел Малороссийской губернской архивы каменной 
корпус весь уже делами наполняется так, что с числа привезённых из бывшего Новгородско-
Северского наместнического правления почты третьей части поместить в нём нет места, о 
чём представляет сему правлению ко определению в Малороссийском губернском правлении. 
Определено: губернскому архитектору Карташевскому дать указ, чтобы он обще с асессором 
Казённой палаты осмотрев каменное место смежное с архивом Губернского правления, где была 
лестница из монастырской братерской поварни в трёх отделениях состоящее, и учиняя точную и 
правильную смету: сколько потребно на полки, полы и на починку крыши материалов и рабочих 
и во что всё то обойтись может, представил оную в сие Правление как наискорее, а в здешнюю 



376

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

Казённую палату сообщить, дабы благоволить об откомандировании для сей надобности асессора 
строительной экспедиции учинить определение.

Держархів Чернігівської області, ф. 179, оп. 1а, спр. 3, арк. 20—20 зв. Копія.
№ 3

Повідомлення Чернігівської казенної палати про облаштування додаткових полиць 
для розміщення архіву Губернського правління

10 червня 1803 р.
1803 года июня 10 дня по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Малороссийская 

Черниговская казённая палата слушали сообщение здешнего Губернского правления, коим 
прописывая рапорт черниговского городничего Розенкампфа и губернского архитектора 
Карташевского на указ оного правления о учинении сметы сколько потребно суммы на зделание в 
архиве Губернского правления в порожней комнате новых полок, на коей бы переложить бумаги, 
подверженные более бывшей от дождей течи, доносят, что для скорейшего отвращения таковой от 
течи порчи, приступил из них архитектор к отделке вновь полок, как в оной порожней комнате, так 
и внизу в передних сенях и сделано 16 полок, на что употреблены доски старые, но ещё годные, 
оставшиеся в бывшей архиве Казённой палаты, а за работу оных полок плотничному мастеру 
села Полуботок казаку Игнату Латине с товарищами его уплачено 10 руб., которые деньги просят 
повелеть откуда следует возвратить с них архитектору. А между тем, как ныне весеннее время 
удобное к переделке крыши, которая на всём корпусе занимаемом вверху архивою Губернского 
правления, а внизу кладовыми Губернского казначейства, вся крайне ветхая и негодная, а паче 
от того, что сделана с заломами и с рынвами горизонтально лежащими, оная к починке или 
перекрытию неспособна, то стропила под неё сделать одинаковые и покрыть новою шалёвкою 
или дранью, то сочинены или смета одна на переделку и покрытие той крыши шалёвкою, а 
другая во место шалёвки дранью, что будет дешевле, которые при том рапорте на рассмотрение 
и уважение представляют, требуют от сей Казённой палаты об отпуске губернскому архитектору 
Карташевскому заплаченных им плотничному мастеру за сделку в архиве Губернского правления 
16 полок 10 р. денег учинить определение; в рассуждение же представленных от городничего 
Розенкампфа и архитектора Карташевского смет, коликое число потребно разных материалов и 
суммы на покупку оных и в уплату рабочим людям для переделки на архиве крыши, по которым 
исчислено суммы по первой смете положить на крышу шалёвку 415 руб. 60 коп., а во второй буди 
вместо шалёвки употребить дрань — 260 руб. 30 коп., Губернское правление ведая, что строения 
занимаемы архивою сего правления по Высочайше конфирмованному городу Чернигову плане 
должны оставаться в настоящем положении, полагает сделать на нём крышу из шалёвки, а для 
того приняв за основание первую смету, препроводить оную в Казённую палату для зависящего 
со стороны её о починке каменного казённого строения распоряжения. ПРИКАЗАЛИ: уплаченные 
губернским архитектором Карташевским за сделание в архиве Губернского правления в порожней 
комнате новых полок для дел оного правления, плотнику 10 р. денег по требованию Губернского 
правления выдать ему Карташевскому из казны, о выдаче коих из статной сего года суммы на счёт 
экстраординарной за распискою его в книге черниговскому поветовому казначею Рубисову послать 
указ; а как на корпусе, занимаемом вверху архивою губернского правления, а внизу кладовыми 
губернского казначейства по пришедшей в ветхость крыши, требует губернское правление требует 
сделать новую из шалёвок, которую по смете архитектора исчислено суммы 415 р. 60 к., то в 
рассуждение, что по Высочайше конфирмованному городу Чернигову плане должен тот корпус 
оставаться в настоящем его положении, Казённая палата полагает на переделку той крыши вызвать 
узаконенным порядком охотников, но по неизвестности палате, состоящий на показанном корпусе 
церковный купол, должен ли он оставаться и при отделке крыши как он ныне есть или следует 
его сломать; для того об оной переделке крыши и о куполе Его превосходительству господину 
здешнему гражданскому губернатору действительному статскому советнику и кавалеру барону 
Ивану Васильевичу Френсдорфу 6, представить на рассмотрение.

Подлинной за подписом господ присутствующих палаты и за скрепкою коллежского 
секретаря Бродовича.

Креплена 10 числа июня.
Держархів Чернігівської області, ф. 179, оп. 1а, спр. 100, арк. 4—5 зв. Копія.

 № 4
Рапорт керівника будівельного відділу шляхів сполучення Штендера в Чернігівську 
губернську будівельну комісію про результати огляду трапезної церкви Всіх Святих

23 жовтня 1846 р.
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По поручению строительной комиссии о составлении сметы на исправление каменного 
здания, находящегося в одной связи с соборной колокольнею в городе Чернигове; по тщательном 
освидетельствовании упомянутого строения, я нашёл в подвальной части строения вообще 
все перемычки над дверями разрушенными, своды в пятах и замках повреждёнными и 
разрушающимися и от разрушения кирпича в сводах, образовались сквозные щели, и вся эта масса 
угрожает падением. Стены от сырости во многих местах повреждены по разрушении кирпича, а в 
бывших отхожих местах совершенно обрушились. Снаружи, около колокольни от соборной церкви 
контрфорсы потрескались, при входе в денежную кладовую свод выкрошился и стена обвалилась, 
в самой кладовой над дверями перемычка разрушается, часть свода в пяте повреждена, в замке и 
[…] трещина, в верхней части строения, где была архива Губернского правления, посредине покоя 
был кирпичный столб, который разобран и половина железной связи уничтожена, через что свод 
осел и повреждён в пятах, над дверями перемычка разрушена, в помещении, прежде занимаемом 
архивом Казённой палаты, вообще все своды крайне повреждены, и все эти повреждения, можно 
полагать, произошли от несвоевременности поддержания строения, которое, как заметно, вовсе 
не имело необходимого ремонта, и в этом случае к разрушению его также мог способствовать 
и колокольный звон, приводящий в сотрясение целое здание, что доказывают сквозные трещины 
в капитальных стенах с самого основания оных. Фундаменты этого строения от давности и 
всегдашней в погребах сырости получили ослабление в твёрдости и далеко не имеют уже той 
крепости, какая должна быть для дальнейшего безопасного существования.

Строение это, находясь в таком расстроенном положении, непременно требует 
фундаментального исправления, которое будет стоить приблизительно той суммы, какая 
потребовалась бы на постройку вновь этого здания. Составление сметы на исправление этого 
здания я полагаю бесполезным, потому что это исправление не обеспечит устойчивости строения, 
которое, как объяснено выше, повреждено во всех частях.

Представляю это сообщение на рассмотрение строительной комиссии, покорнейше прошу о 
заключении своём по сему предмету почтить меня уведомлением.

Полковник Штендер.
Держархів Чернігівської області, ф. 179, оп. 1а, спр. 3062, арк. 9—10. Оригінал.

№ 5
Рапорт керівника будівельного відділу шляхів сполучення Штендера в Чернігівську 

губернську будівельну комісію про результати огляду соборної дзвіниці
31 грудня 1846 р.

Во исполнение выписи из журнала оной комиссии от 28 октября за № 3505 о составлении 
сметы на исправление строения собственно занимаемого соборною колокольнею в г. Чернигове, 
имею честь донести, что я таковое строение осматривал в натуре, и хотя в верхнем этаже 
колокольни не имеется значительных повреждений, но во втором этаже над всеми перемычками 
пролётов имеются трещины, и в одном их них выбита железная связь, и это строение помещено 
над архивою Казённой палаты, имеющей слабый фундамент, и всё это здание в целом составе, 
будучи подвергнуто значительным повреждениям и ветхостям, требует капитального исправления. 
А потому, как здание имеет слабое основание, то исправление оного бесполезно, и за устойчивость 
его ручаться невозможно, стоимость же этих исправлений будет равняться приблизительно той 
сумме, какая бы потребовалась новое сооружение оного.

Полковник Штендер.
Держархів Чернігівської області, ф. 179, оп. 1а, спр. 3062, арк. 17—17 зв. Оригінал.

№ 6
Журнал огляду стану соборної дзвіниці

1853 р.
Прибыли:
Непременный член полковник Штендер
Губернский архитектор Щитинский 7

Архитекторский помощник Поливанов
Колокольня кафедрального Черниговского собора составляет отдельное от собора строение 

и находится вне церковного погоста за оградою, колокольня устроена вместе с помещением, 
служившим в прежнее времена трапезою с трапезною церковью существовавшего здесь монастыря; 
после по обветшалости внутри и неимению средств к поддержанию в годном состоянии, строение 
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было занимаемо архивами по найму для губернских присутственных мест, в настоящее время, по 
негодности крыши и повреждению верхних сводов, оно находится в пустье.

В строению оном стены прочны, и по исправлению внутри, сделанием полов, потолков и 
печей и устроением новой крыши, с удобством может быть занимаемо для причта кафедрального 
собора и для приюта поклонников, приходящих к мощам св. Феодосия Углицкого 8, в чём 
ощущается большой недостаток.

В этом строении и колокольне, по имеющимся повреждениям и недостаткам для 
исправления их и приведения их в надлежащий порядок, необходимо произвести следующие 
работы: в подвальной части колокольни существующие своды прочны, но оголены от обвалившейся 
штукатурки, в нишах стен от влажности и давления земли стенки повреждены разрушением, в 
дверях и окнах повреждены несколько перемычки, снаружи повреждён цоколь; полагаем весьма 
удобным пролёты в нишах сделать кирпичною кладкою во всю толщину стены, перемычки в 
дверях и окнах исправить, а другие сделать вновь, разсветлить окна для освещения подвала, в 
окна вставить железные решётки, сделать кирпичные полы и оштукатурить своды, а стены и всё 
отбелить. В цоколе снаружи разломать частями повреждённые кирпичи не на всю толщину стены, 
а только там, где повреждены кирпичи, заложить в тех местах фундаменты с расширенными 
основаниями для поддержания цоколя, и вывести местами контрфорсы в 2 аршина высотою. 
В подвальной части строения сделать такие же исправления и возобновить существовавший для 
поддержания свода столб.

В 1-м этаже и 2-м оштукатурить стены, настелить новые полы, сложить печи, исправить 
лестницы, устроить оконные перемычки и заделать в некоторых местах повреждённые стены. 
В 3-м этаже колокольни в пролётах заложить кирпичною кладкою до подъёма крыши для 
уничтожения снежных наносов и через то вредного влияния на карниз в этом этаже, равно в 
4-м и 5-м оштукатурить стены, сделать местами вывалившиеся кирпичи, а в 5-м этаже […] 
фонаре произвести кирпичную кладку в более значительном объёме, по причине повреждения её 
громовым ударом в 1841 году, с разно… разъединённых в связи кирпичей, сделать новые полы и 
лестницы. Строение, это как внутри, так и снаружи, исправить в штукатурке и отбелить, крыши 
исправить и окрасить.

В пристройке заделать местами вывалившиеся кирпичи, оштукатурить стены, сделать печи, 
полы, оконные переплёты и закладные рамы или … [?]. Верхний свод ненадёжный в устойчивости 
разломать, и на место его устроить деревянный потолок, где балки для скрепления наружных стен 
положить в наружные стены с железными закрепками и штырями, для чего в стенах просверлить 
дырки, сделать новые стропила и крышу накрыть железом, всё строение внутри и снаружи 
исправить в штукатурке и отбелить, что и положено засвидетельствовать по сему журналу.

Непременный член полковник Штендер.
Губернский архитектор Щитинский.
Архитекторский помощник Поливанов.
Державний архів Чернігівської області, ф. 179, оп. 23, спр. 114, арк. 5—6 зв. Оригінал.

№ 7
Рапорт губернського архітектора М. Щитинського в Чернігівську губернську будівельну 

і дорожню комісію про виявлені пустоти в стінах трапезної церкви
26 жовтня 1855 р.

Вследствие распоряжения Комиссии, изъяснённых в предписаниях от 14-го апреля за 
№ 807-м и 2-го апреля за № 894-м, о наблюдении за производством работ по починке в городе 
Чернигове соборной колокольни и при ней находящегося строения, я от 12 сего октября за № 132-м 
доносил оной Комиссии, что к работам по исправлении оной колокольни преступлено 5-го числа 
сего же октября месяца, затем, свидетельствуя вместе с членами Комитета, утверждённого по 
починке помянутой колокольни, строительные материалы, выставленные к месту работ соборным 
старостою градским головою, купцом Сорокиным, нашёл таковые должного качества, согласно 
смете, причём по предъявлению членов Комитета, осмотрены были части здания, где уже начаты 
назначенные по смете работы и оказалось: при пробивке стен, для положения балок, на глубине 
до 12-ти вершков в средине стен отверстие в горизонтальном положении, при расследовании 
обнаруженной пустоты, найдена таковая по всему протяжению стен глубиною до 12-ти вершков, 
шириною до 8-ми вершков на протяжении 151 аршин, которая не могла быть замеченною как при 
составлении акта, так и при составлении сметы, по причине, что ни в каком случае нельзя было 
предполагать пустоты в этих местах, под перемычками окон, где обыкновенно укреплены стены 
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железом, пустоты эти произошли от положенных в древности брёвен в два ряда, для скрепления 
и связи строения вместо железа, которые от времени и бывших пожаров уничтожены, в стенах 
остались пустоты с углём и трухлым деревом. Почему для скорейшего успеха в производстве 
работ, назначенных по смете, я составил смету на необходимую заделку найденных пустот, которую 
вместе с пояснительною запискою и выпискою сметных справочных цен, препроводил в Комитет 
октября 19 числа при отношении за № 148, причём добавил, что работы эти на заделку пустот 
должны быть произведены неотлагательно, ибо незаделавши и предварительно этих отверстий в 
стенах, нельзя будет продолжать и тех работ, которые назначены по смете, а особенно устроение 
крыши, которую необходимо нужно покрыть в настоящее время для благовидности и более для 
сбережения здания от дальнейших разрушений, почему тогда же допущено к производству работ к 
заделке тех отверстий. О чём оной Комиссии для сведения имею честь донести.

Губернский архитектор Щитинский.
Державний архів Чернігівської області, ф. 179, оп. 25, спр. 33, арк. 16—17. Оригінал.

№ 8
Резолюція Чернігівської губернської будівельної і дорожньої комісії 

з приводу призначення членів Комісії для перевірки результатів ремонтних робіт, 
що проводилися протягом 1855—1857 рр.

16 травня 1858 р.
Изложение дела

Строительный комитет по починке в г. Чернигове соборной колокольни и при ней здания, в 
отношении за № 145, полученном 6 сего мая, изъясняя, что для освидетельствования произведённых 
работ по исправлению этих колокольни и здания, Преосвященным Павлом 9 назначены архимандрит 
Илларион, протоиерей Григорий Кошлаков, священник Юшков, просит Комиссию назначить и с 
её стороны чиновников для совместного освидетельствования означенных работ, и составления о 
последствии такового освидетельствования акта, для приложения к отчётности, которая должна 
быть отослана на резолюцию в Черниговскую казённую палату о суммах, употреблённых на работы 
по смете как первоначальной, так и дополнительной, и кто будет назначен уведомить Комитет.

Мнение Искусственного стола: 10 для освидетельствования произведённых работ по 
починке соборной колокольни и при ней здания в г. Чернигове, совместно с лицами, назначенными 
со стороны духовного ведомства, командировать непременных членов Комиссии полковника 
Гротуса 11 и губернского архитектора к исполнению чего передать им выписку из журнала; о чём 
Строительный комитет на отношение его уведомить.

За столоначальника А. Куцевич. 12

Державний архів Чернігівської області, ф. 179, оп. 28, спр. 78, арк. 2—3. Оригінал.
Примітки:

1 Роман Іванович Маркович (нар. бл. 1747) — 1792 р. надвірний, а з 1799 р. колезький 
радник. 21 травня 1791 р. призначений асесором Будівельної експедиції Чернігівської казенної 
палати, 21 липня 1799 р. — Малоросійським губернським прокурором.

2 Карташевський Антон Іванович — з 1802 р. чернігівський губернський архітектор. 
Здійснював розпланування центральної частини Чернігова згідно з проектом реконструкції 
1803 р. Автор проекту реконструкції будинку архієпископа і пристосування його для губернського 
правління (1802—1806 pp.).

3 Малоросійська казенна палата — губернська адміністративно-фінансова установа в 
Російській імперії, створена 1782 р. згідно з «Учреждениями для управления губерній» як казенна 
палата Чернігівського намісництва. З 1796 р. — Малоросійська казенна палата, з 1802 р. — 
Чернігівська. Ліквідована 1919 р.

4 Малоросійське губернське правління — урядовий орган, утворений 1796 р. імператором 
Павлом I для управління Малоросійською губернією. До його компетенції належали всі 
адміністративно-господарські й судові справи губернії. Ліквідоване 1802 р.

5 Борисоглібський кафедральний монастир ліквідовано 1786 р. за наказом імператриці 
Катерини II.

6 Іван Васильович Френсдорф (1759—1813) — барон, дійсний статський радник (1800 р.), 
Малоросійський цивільний губернатор (31 травня 1800 р.), Чернігівський губернатор (1802—
1813 рр.)

7 Михайло Степанович Щитинський (нар. бл. 1816) — колезький радник (1862 р.), із 
17 травня 1850 р. губернський архітектор Чернігівської будівельної і дорожньої комісії.
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8 Архієпископ Чернігівський Феодосій Углицький помер 6 лютого 1696 р. і був похований 
у Борисоглібському соборі в склепі, влаштованому в південному нефі.

9 Павло Подлипський (1788—1861) — архієпископ Чернігівський і Ніжинський у 1836—
1859 рр.

10 «Искусственный стол» — структурний підрозділ губернської будівельної і дорожньої 
комісії.

11 Дмитро Пилипович Гротус (нар. бл. 1790) — з 4 грудня 1854 р. дійсний член Чернігівської 
губернської будівельної і дорожньої комісії.

12 Олексій Євграфович Куцевич (нар. бл. 1808) — колезький асесор (1856 р.). 19 січня 
1855 р. призначений помічником архітектора Чернігівської губернської будівельної і дорожньої 
комісії на вакансію столоначальника «Искусственного стола».

Tryhub O.O. 
(Chernihiv)
New documents relating to the history of the Chernigov Collegium building in the late eighteenth and 

fi rst half of nineteenth centuries
This paper deals with the repair and restoration work done at the Chernigov Collegium building in the late 

eighteenth and fi rst half of nineteenth centuries.
Keywords: Chernihiv, cathedral belfry, refectory church, repair work, architecture.

 
УДК 94(477)»16» 

Юрій Фігурний
(Київ)

РОЛЬ ПЕРЕЯСЛАВА В УКРАЇНСЬКОМУ ЕТНОДЕРЖАВОНАЦІЄТВОРЕННІ В 
СЕРЕДИНІ XVII СТ. В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ 

У статті аналізується важлива роль Переяслава в українському етнодержавонацієтворенні в 
середині XVII ст. в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що у козацьку добу він перебував у центрі 
тогочасних внутрішньо-українських і зовнішньополітичних міждержавних подій історичного розвитку 
Центральної та Східної Європи.

Ключові слова: Україна, українці, українознавство, Переяслав, Гетьманщина, Руїна, козацтво, 
Переяславська угода 1654 р., Переяславський пакт 1659 р., Б. Хмельницький, Ю. Хмельницький, М. Сікорський, 
українське етнодержавонацієтворення.

Зародження, становлення і розвиток міст є одним із засадничих чинників (поряд з 
писемністю і державою) цивілізаційного розвитку Homo Sapiens. Цивілізація (від лат. слова 
civilis – гідний, вихований) є найвищим етапом розвитку матеріальної і духовної культури та 
поступального політичного, економічного, культурного, суспільного, громадянського і мілітарного 
самовдосконалення людської спільноти. У цьому безперервному розвої людини розумної, міста як 
відносно самостійні, самодостатні, цілісні соціально-політичні, історичні утворення, розташовані у 
певних, сприятливих географічних умовах відігравали, відіграють і будуть відігравати визначальну 
роль у процесі самоорганізації та само відтворення цивілізації як феномену всепланетарного 
масштабу. Одним з таких міст, для України й українців є, на нашу думку, Переяслав. Минуле, 
сьогодення і майбуття древнього і завжди юного міста Наддніпрянщини: Переяславля Руського, 
Переяслава, Переяслава-Хмельницького, є невід’ємною складовою формування українського 
етносу, української держави й української нації. За більш як свою 1100-літню історію, Переяслав 
став вагомим чинником українського етнодержавонацієтворення. Загальновідомо, що першою 
згадкою про місто – є літописна стаття 907 р., у якій літописець переповідає умови міждержавного 
геополітичного, геостратегічного, геоекономічного договору між Візантійською імперією і першою 
праукраїнською ранньосередньовічною державою – Руссю (Київською Руссю). Знаково, що у 
тексті цього дипломатичного документу Переяславль Руський фігурує третім, після Києва та 
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Чернігова. Княжа доба і Переяславль Руський це взаємопов’язані й історично наснажені поняття. 
У ті войовничі, лицарсько-князівські часи місто постає потужним політичним, економічним, 
мілітарним і культурним центром Київської імперії, її надійним південно-східним фортпостом у 
боротьбі з номадами (печенігами, половцями тощо). З плином часу, Київська Русь під ударами 
внутрішніх і зовнішніх ворогів припинила своє державницьке існування, а українські етнічні 
землі були загарбані чужинцями. Проте, Україна й українці прийняли виклик долі й відповіли на 
нього творенням козацтва як етнотворчого, державотворчого і націєтворчого стрижня українського 
народу. Саме з козацькою добою пов’язане повернення Переяслава на авансцену політичного життя 
Наддніпрянщини зокрема, так і на геополітичну й геостратегічну шахівницю Центральної і Східної 
Європи. У звитяжні козацько-гетьманські часи Переяслав і Переяславський полк перебувають у 
центрі тогочасних як внутрішньо українських, так зовнішньополітичних, міждержавних подій. 
Особливо це яскраво проявилося в середині XVII ст., а саме в часи Хмельниччини й у перші 
роки Руїни. Віддзвеніли крицею XVII–XVIII ст., минуло у напруженій праці бездержавне ХІХ ст., 
прогуркотіло революціями і війнами таке жахливе і разом з тим таке обнадійливе ХХ ст. та 
розпочалося тривожне і непередбачуване ХХІ ст. Саме з ними пов’язане життя і діяльність 
Михайла Івановича Сікорського (13 жовтня 1923 р. – 27 вересня 2011 р.) – видатного музейника та 
краєзнавця, відомого археолога, історика, етнографа, Героя України (з врученням ордена Держави, 
11.03.2005 р.), лауреата Шевченківської премії (1979 р.), заслуженого працівника культури УРСР 
(1966 р.), почесного члена Академії архітектури України (1993 р.), лауреата республіканської премії 
імені Д. Яворницького (1983 р.), почесного громадянина міста Переяслава-Хмельницького (1984 р.) 
й Останкінського району міста Москви (1997 р.), кавалера орденів Трудового Червоного Прапора 
(04.1976 р.), Жовтневої революції (10.1986 р.), Богдана Хмельницького ІІІ (09.1995 р.), князя 
Ярослава Мудрого V ступеня (08.2001 р.), Святого рівноапостольного князя Володимира Великого 
ІІІ ступеня (04.2003 р.), нагородженого медалями, почесного директора Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» та почесного професора Державного вищого навчального 
закладу (ДВНЗ) «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» [1, с. 358].

У зв’язку з цим, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди», доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН 
України Віктор Петрович Коцур наголошує: «Михайло Іванович Сікорський залишив на згадку 
про себе 26 музеїв, що входять до духовної скарбниці української держави. Завдяки його 
зусиллям та кропіткій праці очолюваного ним колективу, у співдружності з науковцями Переяслав-
Хмельницького педуніверситету було розпочато складну й багаторічну роботу по вивченню, 
узагальненню та відродженню величезних пластів історичного минулого Переяславського краю, як 
одного з головних регіонів формування українського етносу» [2, с. 3].

Аналізуючи життєвий шлях і наукові здобутки вченого, кандидат історичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Олександр Володимирович 
Колибенко зазначає: «Михайло Іванович Сікорський народився 13 жовтня 1923 року в м. Чигирині. 
У лихоліття Голодомору залишившись без батьків, він сповна спізнав, що таке голодне дитинство 
та раннє сирітство, виховання у дитячому будинку. У роки Другої світової війни працював на 
заводі у Сибіру. З 1946 по 1951 рік навчався на історичному факультеті Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка, після закінчення якого потрапив до Переяслава. Ставши у 
1951 році директором маленького районного історичного музею. Михайло Іванович працював на 
цій посаді 57 років (до 2008 року). За цей час очолюваний ним заклад пройшов шлях від районного 
історичного музею до історико-культурного заповідника обласного підпорядкування (1979 рік), 
а потім – до Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (1999 рік), який 
у даний час є одним з найбільших заповідників України. До складу цього заповідника площею 
3050 га нині входять територія міста Переяслава-Хмельницького, його околиць, навколо яких 
визначені охоронні зони. У його складі 371 нерухома пам’ятка історії й архітектури українського 
народу, 26 тематичних музеїв різних профілів: історичний, археологічні, літературні, етнографічні, 
технічні тощо. Основний музейний фонд заповідника складає 170 848 одиниць зберігання. Серед 
них: унікальна археологічна колекція, колекція козацького періоду XVI–XVII ст. (1800 од.), колекція 
стародруків XVI–XVIII ст. (10 тис. од.)» [1, с. 358].

Отже, М.І. Сікорський фахово досліджував матеріальну і духовну культуру Середньої 
Наддніпрянщини загалом і вагомий внесок у цей поступальний процес Переяслава і Переяславщини 
доби Гетьманщини зокрема.
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Актуальність дослідження заявленої нами проблематики полягає в тому, що вивчаючи 
важливу роль Переяслава в українському етнодержавонацієтворення в середині XVII ст. в 
українознавчому вимірі, ми намагаємося осягнути і проаналізувати визначальні, доленосні й 
контраверсійні події минувшини України й українського народу. Загалом вибір теми наукової 
праці пояснюється, передусім необхідністю осмислення й переосмислення загальновідомих фактів 
і створення цілісної картина, яка допоможе дослідити минуле нашої Батьківщини. Об’єктивний і 
всебічний аналіз історії в контексті тогочасних геополітичних і геостратегічних реалій, враховуючи 
при цьому суто українознавчий вимір, дає нам можливість дещо по-новому інтерпретувати 
загальновідомі факти, піддавати їх виваженому науковому осягненню на нових методологічних 
засадах, вільних від ідеологічних догм.

Наукова новизна праці полягає у звернені до важливих проблем козацької доби історії 
України, яка не заважаючи на велику кількість публікацій і надалі потребує прискіпливої уваги 
й детального неупередженого фахового аналізу. У статті важлива роль Переяслава в українському 
етнодержавонацієтворення в середині XVII ст. розглядаються комплексно, у взаємозв’язку з 
усіма їх складовими частинами й передусім в українознавчому вимірі. Об’єктом дослідження 
є Україна й українці в їх поступальною часопросторовому розвитку, становлення і розвиток 
вітчизняного етнодержавонацієтворення. Предметом – важлива роль Переяслава в українському 
етнодержавонацієтворення в середині XVII ст. в українознавчому вимірі. Хронологічні рамки 
статті охоплюють часовий проміжок – кінець 40–50-ті роки XVII ст. Нижня темпоральна границя 
представлена революційним вибухом Хмельниччини (1648). Верхня хронологічна межа зумовлена 
початком доби Руїни. Географічні межі праці пов’язані, передусім з територією незалежної України 
в її сучасних кордонах. Ця праця реалізується в рамках виконання науково-дослідної роботи, що 
фінансується з державного бюджету – «Україна і світове українство в системі українознавства. 
Українці в світовій цивілізації і культурі». Вона виконується в ННДІУВІ МОН України відповідно 
до напряму планової роботи відділу української етнології.

Вивчення та опанування поставленої мети, а саме наукове осягнення важливої ролі 
Переяслава в українському етнодержавонацієтворення в середині XVII ст. в українознавчому вимірі, 
передбачає виконання таких головних завдань: 1) стисло проаналізувати рівень наукової розробки 
теми та визначити теоретико-методологічну основу дослідження; 2) здійснити неупереджений 
аналіз концептуальних понять дотичних до проблем українського етнодержавонацієтворення; 
3) простежити й охарактеризувати основні державотворчі тенденції всередині XVII ст.; 4) з’ясувати 
визначальні здобутки та втрати вітчизняного державотворення в кінці 40–50-х рр. XVII ст.

Проведений аналіз публікацій, в яких досліджується ця наукова проблема, і на які мав змогу 
опиратися автор, засвідчив, що заявлена ним тема потребує подальшого вивчення. Ми, в свою 
чергу, оприлюднюємо лише останні праці, які безпосередньо дотичні до цієї українознавчої теми: 
Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – 
першої чверті XVIII ст. – К., 1995; Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–
XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996; Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна 
ідея XVII–XVIII століть: проблема формування, еволюції, реалізації. – К., 1997; Горобець В. 
Політичний устрій українських земель другої половини XVII–XVIII століть: Гетьманщина, 
Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу). – 
К., 2000; Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 
2004; Переяслав у віках. – К., 2007; Горобець В. «Волимо царя східного…»: Український Гетьманат 
та російська династія до і після Переяслава. – К., 2007; Смолій В., Степанков В. Українська 
національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). – К., 2009; Камінський-Сулима А. Історія 
Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, 
культура / Пер. з пол. – К., 2011; Смолій В.А., Степанков В.С. Петро Дорошенко. Політичний 
портрет: наукове видання. – К., 2011; Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–
XVIII ст.) в українознавчому вимірі. – К., 2013; Михайло Іванович Сікорський: творець історії й 
хранитель часу: колективна монографія, присвячена 90-річчю з дня народження М.І. Сікорського. – 
Переяслав-Хмельницький, 2013.

Необхідно наголосити, що в цьому комплексному українознавчому аналізі нами був задіяний 
один із головних наукових методів пошуку істини – принцип історизму, себто неупереджене 
висвітлення й характеристика важливої ролі Переяслава в українському етнодержавонацієтворенні 
в середині XVII ст. в українознавчому вимірі. Також ми активно послуговувалися порівняльно-
історичним методом, коли аналізували, як позитивно, чи негативно впливала на вітчизняне 
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державотворення зміна геополітичної ситуації в Центрально-Східній Європі, а саме значне 
посилення Московського царства і послаблення Речі Посполитої.

Розпочинаючи вивчення цієї важливої наукової теми, ми зразу ж хочемо охарактеризувати 
базові засадничі поняття, на яких ґрунтується наше дослідження. Так, дефініцію «українське 
етнонацієдержавотворення», ми трактуємо як неперервний у часі й просторі поступальний розвиток 
українців від етносу (бездержавного народу) до нації (державницький народ), здобуття ним власної 
національної держави й послідовної розбудови головних її підвалин (національної економіки, 
національної еліти, національного війська, національної культури, національної освіти, національної 
науки, національної ідентичності, національного інформаційного простору, національної безпеки, 
політичної нації тощо) та перетворення українського народу у світову самодостатню ідентичність і 
всепланетарно-культурний феномен людської цивілізації. Стосовно її важливих складових, таких як 
етнічні, націєтворчі і державотворчі процеси в Україні, то це – послідовні зміни, що відбуваються 
з етносом упродовж його розвитку (етнічні процеси); комплексні трансформації, які відбуваються 
як закономірним порядком (еволюційним), так і стрибкоподібним (революційним) та сприяють 
утворенню нації, найвищої форми політичної структуралізації етносу та подальшого її розвитку 
й самоорганізації, які врешті-решт, мають призвести до появи української політичної нації та 
створення українського громадянського суспільства (націєтворчі процеси); сукупність послідовних 
політичних дій, як насильницьких, так і ненасильницьких, засобів спрямованих українцями на 
досягнення державного самовизначення й створення власної Української Самостійної Соборної 
Держави (державотворчі процеси). Під терміном «українознавчий вимір» ми розуміємо визначення 
й осягнення концептуальної сутності, історичної величини і наукового значення досліджуваної 
проблеми (у даному випадку – українських державотворчих процесів другої половини XVIІ ст.) 
у цілісному й неперервному взаємозв’язку з Україною, українцями і світовим українством у 
цивілізаційному часопросторі.

Під час Хмельниччини (Національно-визвольної війни та соціальної (козацько-селянської) 
революції під керівництвом Б. Хмельницького в 1648–1657 рр.) Переяслав як важливе полкове місто 
Української Козацько-Гетьманської Держави (Гетьманщини) загалом і Лівобережної України зокрема, 
неодноразово перебував у центрі тогочасних внутрішньо українських і зовнішньополітичних, 
міждержавних подій, пов’язаних з історією Центральної та Східної Європи. Саме у Переяславі 
Богдан Хмельницький, переосмисливши результати попередньої боротьби, сформулював програму 
дій, націлену на створення власної незалежної держави в межах всіх українських земель. У лютому 
1649 р. гетьман приймав у Переяславі річпосполитське посольство на чолі з Адамом Киселем. 
Навесні того ж року у цьому ж місті активно велися міждержавні переговори з трансільванськими, 
турецькими та волоськими емісарами [3, с. 117].

Як так сталося, що Б. Хмельницький обрав Переяслав однією зі своїх головних штаб-
квартир? Передусім, це було пов’язано з його вигідним географічним, політичним, економічним і 
військовим положенням. Літом 1648 р. місто отримало полковий статус – стало центром воєнної, 
адміністративно-територіальної та судової округи значної частини Лівобережної України, т. зв. 
Переяславського полку [5, с. 92]. Крім того, що Переслав був добре укріпленим і вдало віддаленим 
від головних місць бойових дій, на думку вченого Михайла Сікорського, особисте життя 
Б. Хмельницького було тісно пов’язане з Переяславом, він мав тут свою садибу, яка знаходилася 
неподалік від Успенської полкової церкви [4, с. 5].

Загалом, Переяслав відіграв важливу роль під час Хмельниччини, він став надійним 
запіллям (тилом) для Збройних Сил Гетьманщини та місцем визначних міждержавних перемовин. 
Дослідниця-козакознавець Олена Апанович наголошувала, що полкове місто Переяслав у той 
період було одним із найбільших центрів з ремонту та постачання озброєння для козацької армії, 
головною базою артилерії (сюди після походів звозили для зберігання гармати, порох тощо) та 
місцем зборів і підготовки військ напередодні довготривалих воєнних кампаній [5, с. 54].

Весь перебіг Хмельниччини був безпосередньо пов’язаний з баталіями й дипломатією. 
Низка козацьких збройних виступів 20–30-х рр. XVII ст. яскраво показали, що пасивна військова 
тактика і стратегія та відсутність мобільної кавалерії, врешті-решт, призводять до невдач і 
дошкульних поразок. Врахувавши певною мірою ці уроки, Б. Хмельницький, ще до початку 
повстання заключив військовий договір з Бахчисараєм й отримав у спільники швидку татарську 
кінноту, цим самим ліквідувавши перевагу річпосполитських гусарів. Активна наступальна тактика, 
мілітарний союз з Кримським ханством і, зрештою, військова фортуна дозволила повстанцям 
здобути звитяжні перемоги у 1648 р. під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями та вщент 
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розбити всі наявні на той час війська Речі Посполитої. На превеликий жаль, Б. Хмельницький 
не зумів скористатися повною мірою цими величезними здобутками. Наступного, 1649 р. 
фортуна вже не була такою прихильною до гетьмана. Під час Зборівської битви, кримський хан, 
побоюючись значного посилення українського гетьмана, примусив його розпочати переговори з 
річпосполитським королем, тим самим порятувавши того від нищівної поразки. Зборівська угода 
(1649 р.) не задовольнила інтересів ні Варшави, ні Чигирина і була вигідна тільки Бахчисараю. 
Зрештою, військові події відновилися на початку 1651 р., коли коронярі підступно порушивши 
умови Зборівського мирного договору, зненацька напали на подільське місто Красне (під час його 
оборони героїчно загинув полковник Данило Нечай). Головна баталія кампанії 1651 р. відбулася 
влітку на кордоні Волині й Галичини біля містечка Берестечка. Під час битви, татари за наказом 
свого володаря, почали покидати поле бою, гетьман вирішив зупинити їх відхід, але переоцінив 
свій вплив на хана і був затриманий ним. Козацько-селянське військо без харизматичного лідера, 
не зуміло опанувати критичну ситуацію й зазнало дошкульної поразки. Білоцерківська мирна угода 
1651 р. зафіксувала тимчасове перемир’я. Б. Хмельницький шукає нових союзників. Перемога 
1652 р. над коронярами під Батогом і чергова невдача у 1653 р. під містом Жванець (де кримський 
хан вкотре змусив гетьмана підписати новий мир з Річчю Посполитою на засадах Зборівського 
трактату) кардинально вже нічого не вирішували. 

На той час, Б. Хмельницький вже орієнтувався на Москву і планував саме з нею заключити 
військово-політичну спілку. Загалом, під час Національно-визвольної війни Б. Хмельницький 
проводив активну зовнішньополітичну діяльність (виражаючись сучасною дипломатичною мовою 
здійснював багатовекторну політику) і заключив цілу низку мілітарно-політичних угод, у тому числі, 
і з Кримським ханством, і з Османською Портою, і з Семиграддям, і з Швецією, і з Молдовою тощо. 
Хмельницький розумів, що залучивши на свій бік Московське царство, він одним пострілом вб’є 
декількох зайців. А саме, забезпечить надійний тил, отримає військову, продовольчу, дипломатичну 
допомогу. Український гетьман розпочинаючи цю важливу шахову партію розраховував на 
перемогу над московським царем, але в підсумку вийшло навпаки: Україна польське ярмо поміняла 
на російське. Проте це буде потім, а поки перемога козацько-татарського війська над польським 
під Батогом (1652 р.) і велика ймовірність укладання Хмельницьким союзу чи з Туреччиною, чи 
з Швецією заставили володаря Московського царства діяти рішуче. Все-ж-таки, для царя Олексія 
Михайловича Романова та його найближчого оточення, це було непростим питанням, але зваживши 
всі «за» і «проти», восени, а саме 11 жовтня (1.10 за ст. ст.) 1653 р. Земський собор ухвалив 
рішення цареві прийняти гетьмана Б. Хмельницького з усім військом Запорозьким «під високу 
государеву руку» та розпочати війну з Речю Посполитою та відправив дипломатичне посольство на 
чолі з боярином В. Бутурліним. Дипломатичну місію такого рівня Б. Хмельницький мав прийняти 
у своїй гетьманській резиденції – у Чигирині, чи хоча би у Києві (сакральному центрі України), 
але він обрав Переяслав. Сучасні вчені Володимир Борисенко, Анатолій Іваненко та В’ячеслав 
Лоха зазначають: «У січні 1654 р. Переяслав став місцем проведення ради, яка увійшла в історію 
України під назвою Переяславська рада, і щодо якої ще й до цього часу точаться жваві дискусії 
як в наукових колах, так і серед широкого загалу. Істориків завжди цікавило, чому саме тут 
гетьман Хмельницький вирішив її проводити. Врахувавши результати новітніх наукових досліджень 
вітчизняних істориків можна назвати кілька вагомих причин, що спонукали гетьмана зупинити 
свій вибір на Переяславі. По-перше, логічним було приймати московське посольство в Переяславі, 
оскільки саме тут проходили переговори з польсько-шляхетським посольством у 1649 р. По-друге, 
незважаючи на велике бажання московських послів провести переговори в Києві, Б. Хмельницький 
боявся це робити, знаючи про несприйняття київським духовенством союзу з Москвою. По-третє, 
важливим аргументом на користь полкового міста було те, що переяславським полковником у 
той час був Павло Тетеря. Врахувавши той факт, що Тетеря належав до найближчого оточення 
гетьмана…, стає зрозумілим, що гетьман розраховував на підтримку й активну допомогу в 
організації ради з боку старшини Переяславського полку» [3, с. 117-118].

Міждержавні переговори розпочалися у січні 1654 р. у м. Переяславі, де козаків 
представляв сам гетьман і старшинська рада, а московітів – посольство на чолі з боярином Василем 
Бутурліним – це так звана Переяславська рада 1654 р. і завершилися вони на початку весни 1654 р. 
вже в Москві, тому що в Переяславі не було укладено ніякої письмової угоди і Хмельницькому 
довелося посилати до царя-батюшки своє посольство, щоби документально зафіксувати отримані 
дані Бутурліним від імені Олексія Михайловича усні обіцянки щодо надання Україні військової 
допомоги і затвердження козацьких прав і привілеїв. Переговори в Москві вели з українського 
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боку – генеральний суддя Самійло Богданович-Зарудний і переяславський полковник Павло Тетеря, 
а з московського – князь Олексій Трубецькой і боярин Василій Бутурлін. Договір (т. зв. Березневі 
статті 1654 р.) був оформлений у вигляді двох основних документів: царської «Жалуваної грамоти» 
Війську Запорізькому та іншим станам України від 6 квітня (27.03 за ст. ст.) 1654 р. і «Одинадцяти 
статей». За усіма цими документами козацька Україна визнавала протекцію московського царя як 
«царя Малої Росії», а Московія у свою чергу визнавала гетьмана Б. Хмельницького та Військо 
Запорозьке за єдине державне представництво України та її уряд. Козацька держава, на чолі з 
вільно обраним гетьманом зберігала державну самостійність і незалежність у справах зовнішньої 
і внутрішньої політики, зокрема адміністрації, судівництва, війська, фінансів і господарства, 
соціальних відносин, культурного і церковного життя. Права і вольності таких станів тогочасного 
українського соціуму як козацтва, шляхти, міщанства, духовенства були гарантовані. Московія 
брала на себе зобов’язання боронити Україну і негайно виступити супроти поляків, у зв’язку з 
цим стрілецьке військо на чолі з воєводою мало захищати Київ. Козацьке реєстрове військо, мало 
нараховувати 60 тисяч вояків, і отримувати окрему платню від царя, але не за рахунок московський 
платників податків, а на кошти українців, а саме із зібраних на Україні податків. Зважаючи на 
стан війни гетьману заборонялося здійснювати дипломатичні контакти без дозволу царя з Річчю 
Посполитою і Османською Портою, проте це положення не було запроваджено у життя, так само 
як і збирання податків з українців до царської казни. Всі ці неузгодження, а також і формальний бік 
Переяславської угоди 1654 р. призвели врешті-решт до різного тлумачення цього договору з обох 
сторін. Так, Богдан Хмельницький вважав Переяславську угоду 1654 р. насамперед, як тимчасовий 
мілітарно-політичний союз. На противагу цьому, Олексій Михайлович Романов був переконаний, 
що козацька держава внаслідок цієї угоди має перетворитися на рядову провінцію Московського 
царства. На жаль, у цій боротьбі перемогла Московія, і саме дякуючи їй вона перетворилася в 
могутню Російську імперію, а Гетьманщина через століття мирно почили в бозі.

Отже, Переяславська угода 1654 р. (Березневі статті 1654 р.) стала важливим дипломатичним 
договором про військово-політичний союз між козацькою Україною і монархічною Московією, 
який уклав гетьман Богдан Хмельницький з царем Олексієм Михайловичем Романовим, а те, що 
вона була укладена в Переяславі, вкотре зафіксувала важливу роль цього наддніпрянського міста в 
українському етнодержавонацієтворенні в середині XVII ст.

Внаслідок Національно-визвольної війни та соціальної революції під керівництвом 
Б. Хмельницького була відновлена Українська державність у форматі Гетьманщини (Українська 
Козацько-Гетьманська держава, Гетьманат). Її офіційна назва – Військо Запорозьке, хоча у 
дипломатичних й урядових актах спочатку Московського царства, а згодом Російської імперії, 
вона фігурує як Малоросія. У 1648–1653 рр. Гетьманат де-юре підпорядковувався Речі Посполитій, 
але де-факто, це було самостійне державне утворення на чолі з гетьманом Богданом. Після 
Переяславської Ради (січень 1654 р.) й укладання Березневих статей 1654 р. Гетьманщина на 
правах автономії увійшла до складу Московського царства.

На думку вченого О. Гуржія, держава Б. Хмельницького в територіальному відношенні 
охоплювала більше половини етнічних українських земель, причому понад 4/5 з них входили перед 
цим до Речі Посполитої, а на час його смерті перетворилася на одну з могутніх держав Європи 
і за розмірами вже дорівнювала своєму основному політичному конкурентові й противникові – 
Польщі [6, с. 31].

На теренах Української Козацько-Гетьманської держави були повністю ліквідовані органи 
влади Речі Посполитої, а замість воєводств і повітів утворювалися полки і сотні. Провідною 
верствою (правлячою елітою) стала козацька старшина, яка організувала власну владну вертикаль 
(генеральна військова рада – рада генеральної старшини – полкова і сотенна адміністрація – 
курінні й городові отамани). Правова система поєднувала традиційні юридичні документи 
(Литовські статути, Магдебурзьке право тощо), козацьке звичаєве право й інновації – гетьманські 
універсали, що мали найвищу правничу силу на теренах Гетьманату. Завдяки революційним 
змінам козацтво стало привілейованим станом українського суспільства. Ліквідація великого 
землеволодіння (магнатські фільварки), суттєве обмеження середнього (шляхетські маєтки), дало 
змогу екстенсивному розвитку дрібного вільного землекористування, зокрема й активному розвою 
буржуазних відносин загалом.

Гетьманщина мала стабільну фінансову систему й реальні податки, які дозволяли їй 
утримувати протягом довгого часу на належному рівні власні Збройні Сили й вести довготривалі 
війни з ворогами. Зрештою, все це разом посприяло активному становленню молодої й амбітної 
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Української Козацько-Гетьманської держави та отримання нею широкого міжнародного визнання й 
поважного геополітичного й геостратегічного статусу.

Разом з тим, поряд з такими позитивними чинниками в українському державному 
будівництві мали місце й деякі суттєві проблеми. Зокрема, історики В. Смолій і В. Степанков 
переконані, що темпи державотворення випереджали інтенсивність процесів становлення власне 
українського суспільства й формування державної ідеї та й держава постала не на всьому ареалі 
етнічних українських земель, а лише на його частині, окрім того винятково деструктивну роль у її 
функціонуванні відігравав геополітичний фактор [7, с. 257].

Загалом погоджуючись з наведеними думками, ми лише хочемо наголосити, щодо цих 
об’єктивних факторів згодом долучилися й суб’єктивні. Одним з найважливіших був – людський. 
Якщо на початку 1648 р. всезагальна генеральна козацька рада одноголосно обрала гетьманом 
Війська Запорозького Б. Хмельницького, то вже майже через дев’ять років, навесні 1657 р. він, 
знехтувавши козацькими виборчими звичаями, добився прийняття представницькою старшинською 
генеральною радою спільної ухвали про спадкову передачу верховної влади сину Юрію. На думку 
В. Смолія і В. Степанкова, процес еволюції влади виборного й підлеглого «колективній волі» 
Війська Запорозького гетьмана в освячену Богом владу володаря, волі якого тепер мала підлягати 
«колективна воля» козацької спільноти (зокрема, в офіційному листуванні гетьман починає 
використовувати титул, що засвідчував божественне походження його влади: «Богдан Хмельницький, 
Божию милостью гетман з Войском Запорозьким»), кардинально суперечив виробленим козацтвом 
засадничим принципам політичного життя, тим самим було покладено початок переростанню 
республіканської форми державного правління у монархічну [7, с. 264].

Ми переконані, що саме це ігнорування фундаментальних козацьких традицій, нехтування 
меншістю думки більшості, а у багатьох випадках ще й вміле маніпулювання козацькою громадою 
заради здобуття влади й багатств, зрештою і призвело до тієї всеукраїнської катастрофи, яку 
згодом історики назвали Руїною. В. Антонович був переконаний, що українському народові, 
на відміну від польського і великоруського, притаманний «принцип широкого демократизму і 
признання рівного політичного права задля кожної одиниці суспільства» [8, с. 18]. Зрештою, на 
думку історика «українському народові ніколи не довелося цілком і вповні виявити свою провідну 
ідею; йому доводилося лиш інстинктивно просувати до неї: у давнину, за княжих часів, вічевим, 
громадським та виборно-церковним устроєм, перегодом судовим устроєм у так званих копних 
судах; нарешті ж оця провідна ідея вельми рельєфно визначилася в козаччині, а ще виразніше із 
погляду запровадження й зреалізування її в житті – у Запорозькій Січі» [8, с. 18-19].

Хоча минуло вже понад сто років з часу оприлюднення цих думок Володимиром 
Боніфатієвичем, вони залишаються актуальними й сьогодні. Загалом, українське козацтво – 
складне і багатогранне явище, яке відіграло й відіграє важливу роль у долі України і українців. 
Але допоки розвиток козаччини ґрунтувався на демократичних засадах, виборній самоорганізації, 
особистій незалежності, лицарському кодексові тощо, в неї були досить-таки гарні перспективи. 
Коли ж Б. Хмельницький в ім’я великої мети, а саме звільнення України і її народу від «лядського 
панування», розпочав, спочатку поступове, а дещо згодом, активне обмеження «козацьких 
вольностей», тим самим він відкрив скриньку Пандори. Так авторитаризм Богдана завдав потужного 
удару не тільки козацькому демократизму, а власне й самій Гетьманщині. На нашу думку, його 
рішення про гетьмана-спадкоємця в особі Ю. Хмельницького стало фатальним як для України, так 
і для Гетьманату й українського народу. Разом з тим, у сучасній вітчизняній історичній академічній 
науці ці події оцінюють дещо інакше. Зокрема, В. Смолій, В. Степанков вважають, що у цьому 
був певний позитив, оскільки тим самим відбулася легітимізація встановленої монархічної форми 
правління у вигляді спадкового гетьманату династії Хмельницьких, а її утвердження сприяло б 
консолідації еліти й нації навколо овіяного харизмом роду як символу законності верховної влади 
її носіїв і цілісності України [7, с. 265].

На превеликий жаль, подальший перебіг подій виявився зовсім іншим. Отже, зараз ми 
розглянемо ті геополітичні й геостратегічні зміни як в Україні, так і у Центрально-Східній Європі, 
та яким чином вони відобразилися на вітчизняних державотворчих процесах другої половини 
XVII ст.

Загалом, міжнародне положення Гетьманщини у 1657 р. було важким. Після низки 
військових невдач (у т. ч. дошкульних поразок козацького корпусу А. Ждановича) влітку 
1657 р. остаточно розпалася антирічпосполитська коаліція Швеції, України і Трансільванії. 
У свою чергу Варшава і Бахчисарай розпочали активну підготовку до нової війни. В цей час 
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Москва, використовуючи параліч гетьманської влади намагається суттєво обмежити суверенітет 
Української Козацько-Гетьманської держави та перетворити її у пересічну провінцію. Чи мала 
можливість Гетьманщина зберегти статус-кво? Так! Для цього їй треба було мати мудрого, 
звитяжного, харизматичного очільника й консенсус в українському суспільстві. Наявність цих двох 
головних чинників давали Україні й українцям історичний шанс задля поступального розвитку її 
етнодержавонацієтворення. Відсутність цих важливих елементів загрожувала їм величезними бідами 
й людськими і матеріальними втратами. Новий, 16-річний гетьман-підліток Ю. Хмельницький 
виявився зовсім не підготовленим до цієї відповідальної посади і місії. Дуже швидко це стало 
зрозуміло як для нього, так і для його найближчого оточення. Найкращим претендентом на булаву 
вважався генеральний писар І. Виговський, який не тільки в тогочасній ієрархії, а і реально був 
правою рукою, дорадником і побратимом Богдана. Історик Ю. Мицик переконаний, що саме 
Виговський з волі Б. Хмельницького фактично керував Українською державою в останній рік життя 
гетьмана, а старий Богдан вбачав у ньому опікуна чи регента при своєму малолітньому синові, 
разом з тим Б. Хмельницьким не міг не бачити негативних наслідків спроб узаконити спадковість 
гетьманської влади, не міг не бачити суперечностей між гетьманом де-юре і гетьманом де-факто, 
але все ж залишався при своєму намірі. Тим самим, наголошує дослідник, і він несе свою долю 
відповідальності за кризу влади, за небезпечний зародок конфлікту, що з’явився у верховному 
ешелоні влади, власне ще за його життя [9, с. 90].

Врешті-решт, це двовладдя було ліквідоване. Восени 1657 р. на генеральній козацькій 
раді у Корсуні присутні обрали І. Виговського повноправним гетьманом без будь-яких обмежень. 
Щоправда, зазначає Ю. Мицик, на цій раді не було представників Запорозької Січі і це дало привід 
опозиції поставити під сумнів право чинність обрання Виговського гетьманом, тому згодом довелося 
скликати ще одну раду, але вся ця історія негативно вплинула на авторитет нового гетьмана, 
змушеного пожинати плоди невдалого вирішення Б. Хмельницьким питання свого спадкоємця. 
Загалом, дослідник переконаний, що по смерті Хмельницького серйозної альтернативи Виговському 
не було, саме тому на чолі Української держави став досвідчений політик і адміністратор, мудрий 
дипломат, хоробрий воїн і полководець [9, с. 90].

У свою чергу, В. Смолій і В. Степанков вважають обрання гетьманом І. Виговського 
державним переворотом, здійсненим із дотриманням зовнішніх ознак законності [7, с. 306]. Це 
своє твердження вони аргументують тим, що призначений регентом при Юрії І. Виговський, 
котрий входив до клану Б. Хмельницького, замість того, щоб усебічно сприяти зміцненню крихкої 
споруди української монархії (на їх переконання, в тогочасних реаліях це була єдина форма 
політичного правління, яка за умов роз’єднаності еліти, відсутності в суспільній ментальності 
домінанти національної ідеї, наявності міцних традицій охлократії та отаманства в козацькому 
середовищі, сталої смертельної загрози ззовні могла б запобігти загостренню суспільного 
протистояння), зруйнував її, усунувши від влади представника найвпливовішого, оповитого 
харизмом роду, а відтак було запущено в дію згубний для держави механізм жорстокої боротьби за 
гетьманську булаву [7, с. 304].

Ми з цією думкою шановних вчених категорично не погоджуємося. Не тільки тому, що 
є прихильниками демократичної форми правління, а не монархічної, а насамперед, що звання і 
посаду очільника держави і нації треба здобувати, маючи вельми добрі лідерські якості й визнання 
в суспільстві. Якщо ж воно переходить у спадок непідготовленій, невольній і нікчемній людині, 
то нічого доброго з цього не буде. Якби там не було, а новообраний гетьман спочатку намагався 
зберегти і продовжити як зовнішню, так і внутрішню політику Б. Хмельницького. Проте, сам 
факт зміщення з гетьманської посади Ю. Хмельницького й ігнорування І. Виговським і його 
найближчим оточенням передсмертної волі Богдана, робило гетьманування Івана Остаповича, 
м’яко кажучи, не досить легітимним. У той же час сюзерен Гетьманщини Московське царство 
ротацію керівництва в Чигирині сприйняло дуже незадоволено. Олексія Михайловича образило 
й спантеличило, що васали з Малоросії знехтували його правами, поставивши перед доконаним 
фактом. Царському уряду на гетьманській посаді потрібен була слабкодуха маріонетка, якою 
згодом і став Ю. Хмельницький, щоби як можна швидше перетворити автономну Українську 
державу в пересічну провінцію Московії. У випадку з І. Виговським, то це був не наївний 
шістнадцятирічний хлопчак, а досвідчений і вельми освічений сорокарічний чоловік, добрий 
політик і звитяжний воїн. Тим паче, він будучи довіреною особою Б. Хмельницького, з яким в 
останні роки гетьманування Богдана стосунки з царем Олексієм вкрай зіпсувалися, міг кардинально 
змінити зовнішню політику, й зрештою це і сталося. Вчений М. Куропас вважав, що Виговський 
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планував продовжити справу Богдана щодо остаточного розірвання угоди з Московським царством 
і створення альянсу з Швецією [10, с. 36].

Зрештою, як тільки в Москві зрозуміли, що їм тепер прийдеться мати справу з І. Виговським, 
то ж одразу розпочали проти нього боротьбу, спочатку таємну, а згодом і відкриту. Тим паче, 
що справа усунення незручного гетьмана мала неабияку підтримку в Україні. По-перше, серед 
старшини залишилося чимало незадоволених обранням Виговського, вважаючи (і не безпідставно) 
нового гетьмана узурпатором, який до того ж цинічно знехтував волевиявленнях Богдана. По-друге, 
на виборах не було представників Запорізької Січі (їх навіть не запросили), це не тільки дуже 
образило як Кіш, так і пересічних січовиків, але і не зобов’язувало їх зберігати вірність гетьману 
Івану. По-третє, майже десятилітній період Хмельниччини завдав Україні й українцям величезних 
матеріальних і людських втрат і спродукував велику кількість знедолених і ображених, які могли 
стати рушійною силою будь-якого бунту. По-четверте, тогочасне українське суспільство не було 
консолідованим, його примарну єдність постійно підривали як внутрішні (політичні, соціально-
економічні конфлікти), так зовнішні (війни) фактори. Чи зміг би І. Виговський у цій критичній 
ситуації не лише зберегти єдність Української Козацько-Гетьманської держави, а й посприяти її 
подальшому поступальному розвитку, незважаючи на всі внутрішні і зовнішні негаразди? Хтозна… 
Для цього йому треба було мати мудрість, харизматичність, гнучкість, обачність Б. Хмельницького 
та достатню підтримку українського суспільства. На превеликий жаль, всього цього якраз і не було 
в новобраного гетьмана, й зрештою це і призвело спочатку до громадянської війни, так званої 
Руїни, а згодом і військового протистояння з Москвою й відставки І. Виговського.

Руїна – таке коротке, але ємкісне слово. Це поняття першим увів у науковий обіг видатний 
вчений-українознавець Микола Костомаров для визначення кривавих міжусобиць на землях України 
в 50–80-х роках ХVІІ ст. Руїна – складне явище. Передусім, це внутрішня громадянська війна 
українців з українцями, але не тільки. Це і кровопролитні сутички із зовнішніми агресорами – це 
збройна боротьба українців з поляками, росіянами, татарами, турками. Історик С. Лях вважає, що 
характерними особливостями Руїни були ослаблення Української держави, драматична боротьба 
старшинських угруповань за гетьманську булаву, брутальні втручання сусідніх потужних держав в 
українські внутрішні справи задля досягнення власних загарбницьких планів, занепад визвольних 
ідей, а як підсумок усього цього – розчленування України, втрата незалежності молодою 
Українською державою, величезні людські жертви і матеріальні руйнування [11, с. 431-434]. 
Більшість вчених пов’язує початок Руїни з повстанням полтавського полковника Мартина Пушкаря 
у 1657–1658 рр. супроти гетьмана Івана Виговського. На нашу думку, навіть не сама міжусобиця, 
скільки їх було в козацьку добу, а те, як її розв’язав і вирішив цю проблему Виговський. Так, влітку 
1658 р. він здійснив військовий похід на Лівобережжя. 11 червня 1658 р. відбувся вирішальний 
бій, у якому повстанці були розбиті, а Мартин Пушкар був убитий. Сучасники стверджували, що 
внаслідок цього конфлікту з обох сторін загинуло до 50 тисяч. На боці гетьмана, окрім відданих 
йому козаків, були найманці серби і 40-тисячна татарська орда, за Пушкарем стояли козаки 
полтавського полку і запорожці Якова Барабаша. Отже, в суто внутрішній конфлікт були втягнені 
зовнішні сили, так правляча козацька старшина довела своє безсилля і непатріотизм. І тому після 
Конотопської битви І. Виговський святкував не перемогу над царем у Москві, а ганебно втікав з 
Чорної ради під Германівкою.

На превеликий жаль, звитяжна вікторія під Конотопом не допомогла Виговському виграти 
війну і зберегти владу. Так сталося, тому що в українців не було єдності, а Україна в 1658–1659 рр. 
вперше в своїй ранньомодерній історії розділилася на Лівобережну (майже все доросле населення 
підтримало опозицію і Московське військо) і Правобережну (де з кожним днем підтримка 
І. Виговського катастрофічно зменшувалася і зростало незадоволення). Зрештою, замість того щоби 
рухатися на Москву і змусити царський уряд визнати суверенність Гетьманщини, конотопський 
переможець ще більше поринув у вир братовбивчої війни. До того ж його покинув спільник – 
кримський хан з більшістю свого війська (це було пов’язано зі стрімким рейдом запорожців І. Сірка 
на Крим), у цей час як заколотники з допомогою царських «миротворців» опанували Лівобережжя 
і дуже посилили свій вплив на Правобережжя. Так, нове повстання супроти І. Виговського, яке 
розпочалося у Переяславі, охопило значну частину Лівобережної та Сіверської України, а згодом і 
Правобережної. Повсталі конче потребували загальновизнаного лідера, і «врешті-решт», зупинили 
свій вибір на синові покійного Богдана. Французький історик XVIII ст. Ж.-Б. Шерер писав: 
«Козаки з-над Дніпра, Бугу та інших місцевостей України, побачивши, що Виговський провадив 
мирні переговори з поляками, відокремившись від царя сам спустошував Малоросію та ще й 
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дозволяв грабувати її татарам, і не можучи більше витримувати поневолення стількох козаків, їхніх 
співвітчизників, знов зібралися у Брацлаві на вибори гетьмана, і знов їхній вибір упав на Юрія 
Хмельницького» [12, с. 230].

Зрештою, у вересні 1659 р. після консультацій і переговорів, зрозумівши всю патовість 
і безвихідь ситуації, І. Виговський погодився зректися гетьманства і припинити громадянську 
війну. Незабаром, на генеральній козацькій раді біля Германівки на Київщині було обрано новим 
гетьманом вісімнадцятирічного Ю. Хмельницького (1659–1663).

Завершуючи вивчення періоду гетьманування І. Виговського, ми хочемо зацитувати цікаві 
роздуми Ю. Мицика: «На Виговському як на керівнику Української держави лежить тяжка 
провина в тому, що він не змінив у належному напрямку своєї соціальної політики, яка призвела 
до погіршення становища трудящих мас. Але на опозиції лежить провина більша, оскільки вона 
розв’язала безперспективну громадянську війну, поклала початок Руїні, відкрила шлюзи для 
безпосереднього збройного втручання Москви в українські справи. При зовнішньому демократизмі 
її блок з імперською Москвою об’єктивно вів до погіршення становища України, тих трудящих 
мас, від імені яких вони не рідко виступали» [9, с. 91].

У цілому погоджуючись з думками колеги, ми все ж хочемо відзначити, що саме на гетьмані, 
а не на опозиції лежить найбільша вина за втягнення України у кровопролитний вир громадянської 
війни. Братовбивство, яке стало першим актом тридцятилітньої трагедії, що закарбувалася на 
скрижалях української історії під назвою «Руїна». На нашу думку: 1) І. Виговському не треба 
було забирати у 1657 р. булаву в Ю. Хмельницького, а залишитися при ньому порадником-
регентом, сірим кардиналом тощо і щоденно готувати, виховувати і робити з юнака державного 
мужа; 2) використовуючи магію і харизму прізвища покійного гетьмана, намагатися залагодити 
внутрішньополітичні і соціально-економічні негаразди в українському суспільстві; 3) ні в якому разі 
не конфліктувати з Москвою і не провокувати її на втручання в українські справи, допоки Україна 
й українці не оговтаються від наслідків і потрясінь 1648–1657 рр.; 4) не заключати з Варшавою, 
Бахчисараєм і Стамбулом військових союзів; 5) стабілізувати і розвивати державне управління, 
економіку, судочинство, добробут, фінанси, військову справу, культуру Гетьманщини.

З повернення гетьманської булави Ю. Хмельницькому здавалося б, політична і соціально-
економічна ситуація в Українській державі мала би стабілізуватися. Як козацька старшина, так і 
пересічне козацтво (городове, січове), духовенство, міщанство і селянство з повагою ставилися до 
особистості Б. Хмельницького й сподівалися, що його син продовжить справу звитяжного батька, 
зуміє замиритися з войовничими сусідами (Московією, Кримом), знайде порозуміння з Річчю 
Посполитою, зупинить братовбивство і розкол України й українців по Дніпру й тим самим збереже 
соборність Української Козацько-Гетьманської держави.

З цього приводу В. Смолій, В. Степанков наголошують, що перед новим гетьманом постали 
надзвичайно складні завдання: припинити громадянську війну, пом’якшити соціальну напруженість, 
покласти край як охлократичним виявам з боку «черні», так і олігархічній сваволі старшини, 
запобігти загрозі територіального розпаду України, поліпшити функціонування центральних і 
місцевих органів влади, домогтися цілковитого суверенітету та об’єднання українських земель 
державними кордонами й зупинити загрозливі процеси анархізації суспільно-політичного життя й 
люмпенізації суспільства [7, с. 313-314].

Зовнішньополітичний напрямок діяльності Ю. Хмельницького був досить гнучким. 
Спочатку він задекларував вірність Речі Посполитій згідно Гадяцькій унії. Але вже незабаром 
направив дипломатичну місію для замирення з Московією, на основі нового договору. Його 
основні положення були затверджені на старшинській раді в Жердовій Долині й базувалися на 
державницькій соборно-самостійницькій ідеології: зокрема планувалося відновити суверенітет 
Гетьманщини й звести протекцію Московського царства до мінімуму; включити до її складу 
Північну Чернігівщину; обмежити перебування царських військ (дозволити їх квартирування лише 
в Києві) та підпорядковувати «служивих» під час війни гетьманській владі; сприяти вільному 
обранню гетьмана й зміцненню його влади, захищати права і свободи суспільних станів; не 
забороняти проведення самостійної зовнішньої політики тощо [7, с. 314].

Проте, всі ці амбітні задуми залишилися на папері. Воєвода А. Трубецький зумів переграти 
Ю. Хмельницького і його радників, запросивши їх до Переяслава. Там на козацькій раді, восени 
1659 р. оточений багатотисячним московським військом, Ю. Хмельницький був повторно обраний 
гетьманом і підписав новий договір з царем. Н. Яковенко переконана, що так звані Переяславські 
статті є фальсифікованим варіантом Березневих статей 1654 р., які пізніше під назвою «Статей 
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Богдана Хмельницького» увійшли до кодифікованого Зводу законів Російських імперій [13, с. 376–
377]. Ось так його охарактеризували В. Смолій, В. Степанков: «Переяславський договір різко 
обмежував суверенітет козацької України, надаючи їй статус автономного державного утворення 
у складі Російської держави. Українське суспільство вже не могло без дозволу царя переобирати 
гетьмана, котрий втрачав право «без ради і поради всієї черні» призначати й звільняти з посад 
полковників і старшин, карати останніх смертю, виступати у похід, проводити самостійну 
зовнішню політику. Старшина під загрозою смертної кари зобов’язувалися присягати царю; 
російські воєводи із залогами, окрім Києва, повинні були перебувати ще у 5 містах (Переяславі, 
Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані – Ю.Ф.); Київська митрополія підпорядковувалася Московському 
патріархату» [7, с. 315].

Жорстка позиція царату, повне ігнорування інтересів Української держави лише сприяли 
радикалізації як тогочасного політикуму, так і соціуму. До цих внутрішніх проблем, незабаром 
долучився й геополітичний чинник. Влітку, 1660 р. після завершення бойових дій між Швецією і 
Річчю Посполитою, остання вирішила розпочати війну з Московією. Спочатку коронярі витіснили 
царські війська з Литви і Білорусі, а згодом активізувалися в Україні. Кульмінацією цієї кампанії 
восени 1660 р. стала битва під містечком Чудновом (сучасна Житомирщина), де московські 
вояки під керівництвом В. Шереметєва зазнали поразки і капітулювали. Щодо українців, 
які воювали по обидва боки, то Ю. Хмельницький здійснив крутий поворот, відмовившись 
від промосковської орієнтації на користь річпосполитської. У жовтні, 1660 р. підписано під 
с. Слободищами т. зв. Слободищенську угоду. Загалом вона повторювала базові положення 
Гадяцької унії, з деякими важливими змінами: ліквідувалися статті про створення на теренах 
України Великого Князівства Руського; підтверджувалося важливе положення, про заборону 
гетьману ведення зовнішньополітичних зносин і обов’язковість надання Гетьманатом військової 
допомоги Речі Посполитій у її війнах; поверталися колишнім землевласникам їхні маєтки й землі в 
Україні [14, с. 194].

На початку 1661 р. все Правобережжя за винятком Києва визнало зверхність Варшави. Тоді 
як Лівобережжя залишилося вірним Москві. Внутрішньоукраїнський конфлікт, який здавалося міг 
бути подоланий, знову почав загострюватися. Ю. Хмельницький за допомогою річпосполитської 
армії намагався поширити свою владу на Лівобережжя. Проте військова фортуна відвернулася 
від гетьмана. Спочатку він не зміг вибити з Києва московську залогу воєводи Барятинського. 
Згодом, гетьман при підтримці поляків і татар здійснив два військові походи на Лівобережну 
Україну (1661 і 1662 рр.), які завершилися повним фіаско. Його візаві, наказний гетьман 
Я. Сомко, зумів не тільки перемогти свого супротивника на полі бою, особливо дошкульної 
поразки зазнав Ю. Хмельницький влітку 1661 р. під Переяславом, а й посилив особисту владу, 
сподіваючись (і не безпідставно) невдовзі оволодіти гетьманською булавою. Врешті-решт, як 
відзначив Ж.-Б. Шерер: «Хмельницький, засмучений через усі свої втрати й неможливість вийти 
зі скрутного становища, вирішив зректися гетьманської влади й постригтися в ченці, що він 
невдовзі і зробив» [12, с. 234].

Щодо підсумків гетьманування Хмельниченка, то ми долучаємося до думки В. Смолія, 
В. Степанкова: «Перебування при владі Ю. Хмельницького ознаменувалося трагічною братовбивчою 
боротьбою, яка істотно підірвала політичну єдність держави; різким послабленням прерогатив 
гетьманської влади, зосередженням багатств і владних повноважень у руках генеральних старшин 
і полковників, що дає підстави говорити про започаткування процесу становлення олігархічно-
республіканської форми правління» [7, с. 318].

Наостанок, ми лише додамо, дуже символічно, що Хмельницький-старший, який відновив 
Українську державність і створив Гетьманщину та прагнув передати її у спадок рідній кровинці, 
жорстоко помилився. Хмельницький-молодший не тільки не зберіг батькового творіння, а й активно 
посприяв його нищенню і руйнації.

Проте, зречення Ю. Хмельницьким гетьманства в кінці 1662 р., не зупинило братовбивство. 
Громадянська війна Правобережжя і Лівобережжя, до якої активно долучилися Варшава, Москва, 
Бахчисарай, а згодом і Стамбул вщент зруйнувала Українську Козацько-Гетьманську державу та її 
людський, економічний, культурний і етнодержавонацієтворчий потенціал.

Отже, дослідивши важливу роль Переяслава в українському етнодержавонацієтворенні в 
середині XVII ст. в українознавчому вимірі, ми прийшли до висновку, що у козацьку добу це місто 
перебувало у центрі тогочасних внутрішньоукраїнських і зовнішньополітичних міждержавних подій 
історичного розвитку Центральної та Східної Європи. Саме з козаччиною пов’язане повернення 
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Переяслава на авансцену політичного життя Наддніпрянщини зокрема, так і на геополітичну й 
геостратегічну шахівницю Центральної і Східної Європи. У звитяжні козацько-гетьманські часи 
Переяслав і Переяславський полк перебували в центрі тогочасних як внутрішньо українських, так 
зовнішньополітичних, міждержавних подій. Особливо це яскраво проявилося в середині XVII ст., а 
саме в часи Хмельниччини й у перші роки Руїни.
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УДК 130.123.4 
Лариса Харченко

(Переяслав-Хмельницький)

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядаються проблеми духовності як необхідної умови соціалізації людини та вимірів 
людського буття. Розкривається сутність людини як об’єкта філософського аналізу. Особлива увага 
звертається на роль цінностей в житті людини та суспільства. Аналізується суспільство і становище 
людини в ньому, виховання нової людини через самопізнання. Розглядається духовний світ людини – її 
почуття, духовні орієнтації та світогляд.

Ключові слова: духовність, буття, людина, особистість, суспільство, свідомість, цінності, 
культурні цінності, потреби, моральні норми, соціалізація, самопізнання.

Постановка проблеми. Проблеми вимірів людського життя в суспільстві визначають 
розвиток соціальної філософії, яка досліджує суспільство в його постійному історичному розвитку, 
аналізуючи структури соціальних систем, соціальні інститути та соціальні цінності. До її завдань 
входить вивчення природи людини та її змін у ході історії, що становить важливе підґрунтя для 
дискусій, обговорень різних аспектів буття людини – найбільш актуальної і фундаментальної 
проблеми філософського знання.

Актуальність теми. Зазначене підтверджує думку, що філософія завжди є плюралістичною 
(адже це зумовлено складністю світобудови й самої людини – жодна течія в ній не має права 
на абсолютну істину). Вона протистоїть загально визнаним дисциплінарним вимогам науки, а її 
предмет змінюється в напрямі персоноцентризму, граничних питань людинознавства взагалі 3, 
с. 9. Власне, філософія є частиною духовної культури, історія філософії – частиною історії духовної 
культури, а соціальна філософія узагальнює різні аспекти життя суспільства, які характеризують 
соціальні та гуманітарні дисципліни.

Соціально-філософське осмислення людини вбачає у ній духовну, розумну й діяльну істоту, 
якій притаманні релігійна віра, ціннісні орієнтації, пам’ять про минуле і надія на майбутнє, почуття 
гумору, переживання своєї смертності.

Відомо, що моральні принципи та норми зароджуються разом з становленням самої людини 
як суспільної істоти. Процеси формування моральності, уявлення про добро, обов’язок, совість, 
відповідальність та інші моральні категорії упродовж свого становлення і розвитку зазнавали 
суттєвих змін, зумовлених особливостями тієї чи іншої історичної епохи та домінуючими соціально-
філософськими течіями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження духовності як необхідної умови 
соціалізації людини та ролі цінностей у житті людини й суспільства є предметом соціально-
філософських пошуків з часів Стародавньої Греції і Риму. Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит 
започаткували етико-раціоналістичне пояснення особистості у світі соціальних процесів. 
Середньовічні філософи Аврелій Августин, Василій Великий, Григорій Нісський розглядали життя 
людини крізь призму «божественної сутності».

Українська філософська традиція висвітлення питань, пов’язаних з розвитком духовності 
та філософських вимірів людського буття, презентована дослідженнями Б. Головко, О. Гордієнко, 
М. Кашуби, С. Кримського, Л. Левчук, В. Ляха, В. Малахова, В. Нічик, М. Поповича, 
Л. Ситниченко, В. Табачковського, І. Романова, Н. Хамітова, В. Шинкарука, В. Ярошовця та ін.

Мета статті – дослідження духовності як виміру сучасного життя та ролі цінностей в 
житті людини й суспільства.

Виклад основного матеріалу. Сутність людини як об’єкта філософського аналізу не 
є чимось сталим: на кожному етапі історичного розвитку вона набуває нових життєвих вимірів 
існування; через її діяльність та суспільні відносини; через її працю та духовність, що характеризує 
саму природу людини.

Становлення людини як соціальної істоти відбувалося головно на основі засвоєння нею 
цінностей, вироблених людством упродовж усієї історії, – мови, способів діяльності, вміння 
використовувати знаряддя праці, різноманітних культурних традицій. Соціальна обумовленість 
людини не потребує доведення, адже людина може виступати як продуктом певної епохи, 
певного суспільства, так і результатом, своєрідним втіленням усієї попередньої історії людства. 
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Її універсальність та унікальність, здатність до самовизначення, вільної й творчої діяльності 
визначає характер взаємодії з оточуючою дійсністю.

На кожному етапі розвитку історії сутність людини у тій чи іншій мірі набуває нових форм 
і смислових значень. Людина та її життєві орієнтири розглядаються у різних координатах.

В античну епоху філософські розмисли розгортались довкола принципу космологізму. 
Іншими словами, порушення природних законів як на рівні соціуму, так і на рівні окремої людини, 
громадянина полісу з необхідністю призводить до порушення гармонійності світу та катастроф як 
наслідку втрати всезагальної рівноваги. Для епохи античності найбільш характерним є гармонійне 
поєднання фізичного та духовного начал. Це твердження підкріплюється тим, що в античній 
парадигмі початково визначальною сутнісною особливістю людини вбачається розум [1, с. 6].

Вже Сократ вважав розум за основний критерій поведінки та найбільшу чесноту, 
наголошуючи, що людина вільна у виборі форм діяльності. Людина постійно шукає себе, 
випробовує та перевіряє умови свого існування. Свобода людини залежить від її відповідальності, 
а моральні норми виникають у процесі розвитку людства.

Платон розмежував особистісний і соціальний рівень етичного вчення і визнавав вродженість 
чеснот душі, які розкриваються шляхом виховання.

Епоха Середньовіччя, що базувалася на принципах теоцентризму, визначала, що моральне 
самовдосконалення людини набуває християнського значення й базується на тотожності людських 
цілей з благими намірами. В цю епоху розуміння людини та її свідомості здійснюється в межах 
традиційної онтології: статус справжнього буття надавався божественному буттю, а людська 
свідомість уподібнювалася певному центру між двома «тіньовими зонами несвідомого» 1, с. 7.

Загалом, характерними рисами Середньовіччя, поряд з теоцентризмом, є телеологізм 
та персоналізм, а саму епоху можна ототожнити з подоланням гріховності шляхом аскетизму 
й нівелювання фізичних вимірів буття, коли свідомість людини спрямована виключно на 
божественний рівень.

Визнання людини вінцем Божественного творіння – таке «гасло» виміру буття людини 
притаманне Відродженню. Мораль розумілася як звільнення від вад невігластва, аскетизму, 
лицемірства й визнавалося право людини – вінця природи, на земне щастя та земну любов. 
Основними рисами цієї епохи справедливо визначають антропоцентризм (розуміння людини як 
завершення еволюції світобудови), пантеїзм (принцип розуміння Бога як безособового начала) 
та гуманізм (розуміння вільного творчого розвитку людини вищою цінністю світобудови). 
Визначальною подією епохи Відродження була поява «світської філософії», що сприяло 
визнанню свободи людини, універсалізації людської сутності, утвердженні думки про творчу 
активність людини.

Звернення до етичних концепцій, а відтак утвердження вродженої рівності людей, свободи 
совісті й віри у прогрес, притаманне епосі Просвітництва як завершального етапу Нового часу. 
Справді, етичні концепції цієї епохи (раціоналізм, сенсуалізм та ін.) розробляють теоретичні моделі 
гармонійних відносин у суспільстві, утверджують ідеї загальнообов’язковості, об’єктивності, 
всеохоплюючої моралі. Базуючись на раціоналізмі й суб’єктивізмі, скепсисі до традиції та 
авторитету, критиці релігії, ідеї природної рівності людей і свободи совісті, Просвітництво на 
основі розуміння соціоцентризму як основи розвитку людства, активно долучилося до формування 
ідеології національно-визвольних рухів.

Етичні проблеми постають у центрі уваги німецької класичної філософії, коли відбувається 
визнання моральних норм як загального способу дії індивідуумів. Категоричний імператив 
І. Канта переводить моральний вибір людини як суспільної істоти у вимір ідеального етично 
мислячого суб’єкта. З іншого боку, Г. Гегель розглядає виміри людського життя на рівні соціально-
історичних контекстів формування моралі, якій передує звичаєва мораль або моральність сім’ї, 
суспільства та держави. Важливим було й вирішення проблеми граничних можливостей людського 
пізнання відповідно до історичних реалій, в яких існує і функціонує суб’єкт пізнання. З огляду на 
сформульовані Гегелем закони діалектики, суперечність визнавалася не лише джерелом розвитку 
буття, а й умовою пізнання цього буття 8.

Якщо загалом визначити подальший розвиток філософської думки, як подолання 
гносеологізації людської сутності, то витоки таких інтелектуальних розгортань віднаходимо у 
західноєвропейській некласичній філософії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Для неї були 
характерні такі парадигми, як соціоцентризм, волюнтаризм і психоаналіз, а витоки містяться в 
осягненні способів саморозкриття буття сущого 8, с. 140.
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Відтоді виміри людського буття розкриваються через символічні образи, культурно-
національні складові. Людина постійно прагне звільнитися від тягаря застиглих понять, які її 
спустошують; вперто намагається підкорити оточуючу дійсність власній волі (А. Шопенгауер). 
Кожний її крок ніби здається переможним, але насправді ціна таких перемог – є втрата істини, 
яка не існує як актуалізована сутність, як універсальна теорія. Свідомість людини обмежується 
раціональним мисленням, яке завдано конкретними координатами: бути доцільним й прагматичним, 
що не дає змоги розкрити внутрішній смисл оточуючої дійсності.

Філософія людини ХХ ст. продовжує різні традиції подолання гносеологізації людської 
сутності та актуалізує багато нових ідей у розуміння людини та її меж, – філософську 
антропологію (ідея цілісного знання про людину, що поєднує конкретно-наукове і філософське 
начала), екзистенціалізм (ідея унікальності людського буття) та персоналізм (співтворча 
єдність людини і Бога).

Проблеми страху й самотності є одними з найактуальніших проблем сучасного суспільства, 
що уможливлює їхнє розуміння не лише як феномену індивідуального життя людини, а й 
складного суспільного явища.

Філософія завжди цікавилася самотністю, адже остання характеризує буття людини, 
вказує на її прагнення утвердити власну самодостатність. Проблему самотності загострюють 
зміни соціальної ролі особистості й такі фактори, як бідність, безробіття, еміграція, насильство, 
сирітство. Водночас зовнішні чинники, побутовий дискомфорт мають вторинне значення. 
Першочерговий вплив на формування відчуття незадоволеності, відчуженості та невпевненості 
відіграють внутрішні переживання людини, формалізовано-рольові взаємовідносини та відсутність 
справжнього емпатійного спілкування із близькими, друзями.

Особливу увагу феномен самотності як вимір буття людини починає привертати увагу 
мислителів Нового часу. Так, для Б. Паскаля, людина зовсім самотня й викинута у безглузде буття, 
оточена з усіх боків безкінечним і порожнім Всесвітом. У своїй «філософії серця» він звертається 
до духовного начала людини й показує, що самотність – це те, що відводить людину від істинного 
щастя, яке вона переживає в духовному осягненні Бога.

З кінця ХІХ ст. феномен самотності стає важливим предметом окремого філософського 
осмислення, передусім, екзистенційно-персоналістично орієнтованих течій.

У першій половині ХХ ст. філософи-екзистенціалісти (К. Ясперс, М. Гайдеґґер, Ж.-П. Сартр, 
А. Камю) декларують приреченість людини на одвічну самотність. Екзистенціалісти розглядають 
самотність як універсальну характеристику стану людини. Для них різні події новітньої історії 
виявили нестійкість та тендітність людського буття. Індивідові, щоб вистояти в цьому світі, слід 
передусім зрозуміти свій внутрішній світ, оцінити свої можливості та здібності. Центральним 
поняттям виявляється «екзистенція» – людське існування як нерозчленована цілісність об’єкта 
та суб’єкта. Осягаючи себе як екзистенцію, особистість набуває свободу, котра є вибором самої 
себе, своєї сутності. Вибір свободи накладає на індивіда відповідальність за все, що відбувається 
у світі. Таким чином, для екзистенціалізму є характерним осягнення свободи в буденному та 
граничному вимірах людини [5].

Філософське дослідження екзистенціалів самотності і страху дає змогу розкрити визначальні 
виміри людського буття. Самотність у соціально-психологічному значенні виражає духовно-
психічні властивості особистості та процес її самостановлення, визначення власного місця та 
життєву позицію у спільноті.

Соціальні виміри буття людини у координатах самотності й страху виявляють суперечливий 
характер буття людини. Відтак, зрозуміння сутності самотності дозволить позначити шляхи 
виходу з духовно-антропологічної кризи, віднайти внутрішню опору для внутрішнього 
самоствердження у соціумі [5].

Інший аспект вимірів людського життя безпосередньо стосується вироблення нової 
етики – «етики відповідальності», яка намагається подолати ту антропоцентристську традицію, 
відповідно до якої людина є мірою усіх речей. В умовах сьогодення людина повинна взяти на себе 
відповідальність за власні дії, майбутнє перед наступними поколіннями.

Також надзвичайної ваги набувають питання не лише духовних та соціальних, а й 
природних вимірів людського життя. Тому у сучасній соціальній філософії, як і в природознавстві, 
дедалі більше усвідомлюється вплив природного середовища на стан організму, психіки людини. 
Наше життя значно більшою мірою, ніж ми усвідомлюємо, залежить від явищ природи. Це можна 
прослідкувати, аналізуючи взаємовідносин людини з природою. На першому етапі людина бачить 
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природу джерелом життя і тому включає її у власне родове життя як невід’ємну складову, 
створюючи моральні та практичні типи стосунків із природою; на другому – посередником 
між людьми і стихіями бачиться надприродна сила – Бог, що допомагає людям жити в світі, 
сповненому страждань; на третьому – характерне відчуження людини від природи та її 
експансія у природу [7, с. 372].

Етика відповідальності узгоджується з етикою ненасилля, яка пропагує ідею 
толерантності, акцентуючи на важливості вироблення взаємної терпимості цивілізацій, культур, 
націй та соціальних груп.

Сучасні дослідники зазначають, що у ХХ ст. соціальні цінності вже не можуть 
більше задавати зразки поведінки індивіда та визначати сенс його життя, оскільки історія 
перетворилася на свідоцтво катастроф та поразок людини, яка зазирнула в такі безодні зла, що 
повинна переродитись [3, с. 214].

Процес глобалізації все більше вносить свої корективи у сучасний світ, змінюючи свідомість 
та соціальний характер життєдіяльності людини. Революція у галузі засобів масової комунікації, 
що зумовила збільшення швидкості обміну інформацією, прийняття рішень, динаміку економічних, 
культурних та політичних явищ, визначила такі нові якості людини, як самостійність і рішучість. 
Необхідність оперативно орієнтуватися у мінливому інформаційному просторі, здатність швидко 
аналізувати, приймати рішення та сприяти їх втіленню дедалі більше стають ознаками нових 
вимірів людського життя.

Феномен буття людини у світі розкривається через співставлення, взаємозумовленість 
та протистояння індивідуального і соціального, в яких головна проблема виникає у визначенні 
меж власної самості, свободи та відповідальності окремого індивіда. Категорія відповідальності 
характеризує людину з точки зору виконання нею конкретного практичного завдання, морального 
обов’язку. У свою чергу, ця категорія пов’язана з її уявленнями про свободу, адже, не володіючи 
свободою, людина не змогла б відповідати за свої власні вчинки. Свобода і відповідальність завжди 
передбачають осмислений вибір. Відповідно, обґрунтування вибору (дій чи бездіяльності) свідчить 
про рівень розвитку особистісної свободи та відповідальності.

Суперечності між індивідом та соціумом, які стали потужним стимулом культурного, 
технічного і соціального прогресу, знайшли своє відображення у специфіці розвитку індивідуальної 
та суспільної свідомості. Подібно до адаптивних функцій на рівні біологічної еволюції, 
індивідуальна та колективна складові історичного розвитку свідомості вступають у складне й 
динамічне співвідношення, що має важливе значення для процесів саморегуляції та підтримки 
рівноваги самого соціуму.

У процесі соціалізації людини відбувається формування її внутрішнього світу, ціннісно-
смислових вимірів буття.

У зв’язку з цим постає питання духовності, що виражає теоретико-пізнавальну, художньо-
творчу та морально-аксіологічну активність людини, її спрямованість на самовдосконалення.

Як правило, поняття «духовність» можна окреслити через рівень знань, освіченість, етико-
моральну систему співвідношень людини як особистості та її ставлення до соціальної реальності. 
Пізнання структури духовності розкриває важливий аспект подальшого розвитку людства. 
Конфронтація духовного минулого з соціальними вимірами сучасного життя призводить до 
духовного зубожіння й гальмує соціокультурний розвиток спільноти.

Аналізуючи зв’язки духовності у різних світоглядних відношеннях, визначаємо, що вона 
є іманентною характеристикою особистості, присутньою у всіх відношеннях «людина-світ». Це й 
визначило появу філософських розмислів, тому наступною складовою духовності є те, що вона 
виникає на основі знань певного рівня розвитку інтелекту, а тому за походженням є вищим проявом 
людської сутності і залежить від конкретного етапу історичного розвитку. Взаємодія людини 
духовної з буттям є однією з найважливіших проблем як індивідуального, так і соціального буття, 
а тому явище духовності входить у коло проблем, які є об’єктом філософського аналізу. Спроби 
вирішувати будь-яку філософську проблему в галузі соціальної філософії без урахування специфіки 
розвитку духовної культури соціуму ведуть до таких прогалин у системному аналізі суспільства, 
які стають причиною духовної кризи людини, народу, людства.

Висновки. Соціальні виміри духовності визначають розуміння та специфічне ставлення 
індивіда до буття в цілому, перш за все до соціального буття, включення суб’єкта в систему 
природних та соціальних стосунків, відповідність поведінки суб’єкта загальноприйнятим моральним 
нормам. Ці соціальні складові духовності розкривають співвідношення інтересів соціуму, соціальної 
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групи та конкретного суб’єкта. Індивідуальна духовність – це система взаємозв’язків, що визначають 
комплекс знань та духовного ставлення людини до себе, соціуму, оточуючої дійсності. Суспільна 
духовність – це духовне життя соціокультурної групи, в процесі якого формуються, підтримуються 
та функціонують основні елементи духовності індивідів. Її можна уявити як соціальний простір, 
ноосферу, в якій функціонує індивідуальна духовність.

Духовність – це осмислене відображення дійсності у межах суб’єктивного творення 
соціальної дійсності. Духовність особистості відображає її людське «Я», самоцінність та 
здатність бути вільною та активною у своїй творчості, відчувати причетність до людства та вміти 
створити свій внутрішній світ, дотримання у діяльності почуттів і поняття істини, ідеалів добра й 
краси, милосердя [6].

Отже, допоміжні механізми визначення вимірів людського буття є розгляд співвідношень 
«людина-природа», «людина-Космос», «суб’єкт-об’єкт», «суб’єкт-суб’єкт», «людина-суспільство», 
«особа-нація», «особа-мала група», крізь призму яких визначаються категорії людського буття 
(духовність, релігійність, відповідальність, любов). Духовність є найвищим виміром людського 
життя, а духовно розвинена людина усвідомлює себе і свої вчинки, здатна ними керувати й 
спрямовувати на досягнення суспільно значущих відповідно до норм права і моралі. Її головним 
внутрішнім регулятором поведінки є совість.
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ПАВЛО ЛИМАРЕНКО ЯК ОДИН ІЗ ФОНДОУТВОРЮВАЧІВ 
МУЗЕЮ ГЕТЬМАНСТВА

Дана стаття знайомить дослідників з матеріалами діяльності української діаспори, що були передані 
Музею гетьманства яскравим її представником, сином підполковника Армії УНР Данила Лимаренка – Павлом 
Лимаренком. Автор статті намагається привернути ширше коло відвідувачів до експозиції та фондової 
колекції Музею гетьманства.

Ключові слова: Павло Лимаренко, Данило Лимаренко, газета «Мета», журнали «На чужині», 
табори Ді-Пі, переміщені особи, посмертна маска Симона Петлюри.

Павло Лимаренко – визначний громадсько-політичний діяч української діаспори у США, 
син підполковника Армії УНР – мужнього воїна і великого патріота-державника Данила Лимаренка.

Народився Павло Лимаренко у 1929 році в містечку Граєво, на краю північного Підляшшя 
(Польща). У 1932 році сім’я Лимаренків переселилася на Берестейщину (західні білоруські землі, 
які тоді входили до складу Польщі), а в 1939 році знову до Підляшшя.

У 1941 році Лимаренки переїхали до Береста (південний захід Білорусі, що межує з 
Підляшшям), у 1943 році – до селища Старої Синяви у Хмельницькій області. 

У 1944 році переселилися до кордону з Німеччиною, де потрапили до таборів Ді-Пі*. Там 
всі члени родини працювали на різних роботах. 

Далі Лимаренки переїхали до Ваймару (Гессен), а звідти – до Герсфельда та Ашаффенбурга 
(Баварія).

В Ашаффенбурзі Павло поновив членство у Пласті (до якого вступив ще в 1940 році) і 
продовжив навчання в українській гімназії, закінчивши її у Байройті (Баварія) у 1949 році. 

У 1950 році родина Лимаренків покидає Європу і переїздить у Філадельфію – східне 
узбережжя США, штат Пенсильванія.

У Філадельфії юний Павло став членом щойно створеного ОДУМу – Об’єднання 
Демократичної Української Молоді – осередку української молоді в еміграції. 

Згодом служив в інженерних військах армії США, відбув дворічну військову службу 
в Кореї**. 

Здобувши вищу інженерну освіту, Павлові доводилося працювати на різних підприємствах. 
Згодом Павло Лимаренко зайнявся активною громадсько-політичною діяльністю.
Був членом редколегії журналу «Молода Україна», що виходив у Торонто (Канада) з 

1951 року як часопис ОДУМу Канади. Журнал приділяв увагу виховним та ідеологічним темам, 
українській історії, географії, літературі, подавав новини з життя в Україні та діаспорі, хроніку 
філій ОДУМу [7]. 

Був чільним діячем Товариства Прихильників УНР, Українського національно-державного 
союзу (УНДС) – координаційного осередку української еміграції, лояльного до Державного Центру 
Української Народної Республіки (ДЦ УНР) в екзилі. Був представником ДЦ УНР у США. 

У 1979 році, у 100-ліття від дня народження Симона Петлюри, став ініціатором створення 
Товариства Нащадків Української Національної Революції.

У 1984 – 1989 роках обіймав пост голови (прем’єра) передпарламенту Державного Центру 
УНР – Української Національної Ради. 

З травня 1989-го по листопад 2004-го року – незмінний і єдиний редактор газети «Мета» – 
органу української національно-державницької думки.

З проголошенням незалежності України західна діаспора дістала нарешті можливість вільно 
приїхати на батьківщину. Павло Лимаренко використав її з великою радістю. Він приїхав до Києва, 

* Ді-Пі – з англійського DP – «displaсed persons» – буквально означає: «переміщені особи» – особи, що внаслідок 
подій Другої світової війни були силоміць вивезені з країн свого походження, або ж добровільно самі їх покинули. 
Зокрема, на території Німеччини та Австрії після закінчення війни опинилось близько 16 мільйонів переміщених осіб. 
Більшість із тих, хто покинув СРСР, були українці – і однозначно можна стверджувати, що це був цвіт української нації.

** Корейська війна – перший збройний конфлікт часів «холодної війни» між Корейською Народно-Демократичною 
Республікою (прорадянською) та Південною Кореєю (проамериканською), який тривав з 25 червня 1950 року до 27 липня 
1953 р.
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а на Подолі завітав до Музею гетьманства, який щойно розпочав свою роботу (1993 р.). Тоді 
П. Лимаренко подарував музею багато речей. Це були афіші, плакати, оголошення, повідомлення 
про проведення вечорів пам’яті почесних академій на честь Симона Петлюри (найбільше), Івана 
Мазепи та інших державницьких свят України серед українців у Філадельфії. Значну частину 
матеріалів займали документи, фотографії, речі сестри-жалібниці Армії УНР – Марії-Урбан Вовк, 
першої дружини генерал-полковника Армії УНР – Андрія Вовка [9]. 

У липні 2003 року Павло Лимаренко зайнявся передачею посмертної маски (гіпс) Симона 
Петлюри. Ініціатором передачі виступило Товариство Нащадків Української Національної Революції, 
головою якого був Павло Лимаренко. До цього понад 30 років посмертна маска С. Петлюри 
зберігалась у Філадельфії. Вона була привезена туди з бібліотеки Симона Петлюри в Парижі саме 
паном Павлом [9]. 

Багато років Павло Лимаренко надсилав нашому музею газету «Мета», зараз у фондах 
зберігається 37 чисел (номерів) цієї газети.

Коротко про історію газети. «Мета» була заснована в травні 1953 року в Мюнхені 
(Німеччина) як місячний пресовий орган Українського Національно-Державного Союзу. 
Редактором «Мети» у 1954–1957 роках був Микола Лівицький, президент УНР в екзилі, один 
із засновників УНДС. Спочатку газета виходила неперіодично, а з 1967 року стала часописом, 
згодом, з 1973 року – напівофіційним виданням Державного Центру УНР. З 1982 року виданням 
«Мети» опікувалася видавнича спілка під назвою Українське Інформаційне Бюро (Філадельфія). 
З 1989 року, після смерті Миколи Лівицького, «Мета» стала незалежним часописом. Тираж газети 
становив 1300 примірників. Гаслом і дороговказом «Мети» були слова Симона Петлюри: «Нація – 
вища за класи, Держава – вища за партії!». Газета ширила ідеї, за які боровся і вмер Симон 
Петлюра. Головною ціллю «Мети» було проповідувати самостійницькі ідеї державності України 
та УНР в екзилі, прагнути до тісного духовного поєднання з українським народом в Україні. 
Фінансові засоби для «Мети» збиралися серед української еміграції, головним чином, через 
мережу Товариств Прихильників УНР, що також займалися і розповсюдженням газети до України 
й до країн з великою українською діаспорою (Росія, Канада, США, Бразилія, Молдавія та багатьох 
інших). Все ж, з проголошенням Україною незалежності, найбільше «Мети» надсилалося в рідну 
Україну. У листопаді 2004 року «Мета» припинила свій вихід [4]. 

Павло Лимаренко надіслав Музею гетьманства 20 чисел журналу «На чужині». Два різні 
журнали під однойменною назвою «На чужині» видавала українська громада Ді-Пі в Німеччині 
впродовж 1946–1948 років. З 20-ти чисел: 18 – це тижневий журнал української демократичної 
думки, який виходив у баварському місті Фільсбібурзі (південна частина Німеччини) та 2 числа – 
двомісячний літературно-громадський журнал, що виходив у місті Кіль, який розташовується 
на півночі країни. 

З 18-ти чисел перші 6 чисел (за 1946 рік) машинописні, по лінії корінця невибагливо зшиті 
то білими, то чорними нитками вручну, декількома широкими стібками. Пізніше зшитки стануть 
друкованими, хоча, все ж, будуть скріплюватися по лінії корінця простою канцелярською скріпкою. 
Усі зшитки чорно-білі, з тонкого газетного паперу, що значно пожовтів і вигорів під впливом часу; 
папір став дуже крихкий, особливо по краях, і вимагає обережного з ним поводження. 

Журнал присвячений актуальній соціально-політичній проблематиці того часу. Він містить 
цікаві та важливі новини з усього світу, різноманітні повідомлення про життя українських 
переселенців у таборах Ді-Пі по всьому світі. Метою цього журналу було задоволення 
інформаційних, культурних, наукових інтересів та запитів українців, підняття їх волі та національно-
патріотичного духу за межами рідної землі. 

Інші 2 числа під однойменною назвою – це двомісячний літературно-громадський 
журнал, який виходив вже у зовсім іншому місці, у протилежному кінці країни. Журнал, 
загалом, містить різноманітні та невеликі за обсягом літературні твори, оповідання, спогади 
сучасників, а також науково-публіцистичні матеріали різних авторів. Ці журнали також мають 
вигляд зшитків, машинописні, чорно-білі. За якістю технічного та друкарського оформлення вони 
дещо перевершують вищезгадані. Папір теж газетний, але дуже цупкий, тому добре зберігся, 
сторінки міцно скріплені трьома скріпками. Журнал густо прикрашений графічними ілюстраціями 
на мотиви українського народного орнаменту, малюнками, має чимало цікавих фотографій 
(з підписами внизу), в тому числі з таборового життя Ді-Пі. Особливу увагу привертає число за 
1947 рік (№ 7), присвячене пам’яті гетьмана Павла Скоропадського (другі роковини його смерті): 
матеріал містить чорно-білі фото (на вклейках) з підписами до них, невеликі цитати В’ячеслава 
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Липинського, 5 статей (вказані автори деяких – І. Сапіга, О. Назарук). Також номер містить 
п’єсу «Заколот» – уривок з ч. І трилогії «Гетьман Богдан Хмельницький», й інші різноманітні 
літературні та науково-публіцистичні матеріали різних авторів, прикрашені невеликими графічними 
геометричними та рослинними орнаментами. На обкладинці, над назвою журналу, у правому 
верхньому куті міститься напис рукою: «Др Ст. Баран» – тобто мається на увазі – «доктор 
Степан Баран» – видатний український громадсько-політичний діяч, що перебував на еміграції в 
Німеччині від 1944 року [5].

Журнали «На чужині» потрапили до Музею гетьманства від родини, яка разом з 
іншими українськими емігрантами пережила всі труднощі таборового життя. Це родина 
Данила Лимаренка: його дружина Зінаїда, син Павло та молодша донька Ірина. В той складний 
час, не тільки матеріально, але і психологічно, живучи під статусом переміщених осіб без 
громадянства, на чужині, вони змогли зберегти свою національну гідність, не втратити почуття 
національної приналежності. 

Впродовж 1944–1950 років Данило Лимаренко був у таборах Німеччини, де й зібрав 
журнали «На чужині», які взяв із собою, переїжджаючи з родиною до США.

Павло Лимаренко передав Музею гетьманства ще багато цікавих речей, над якими музей 
нині продовжує працювати. Вже більше 20 років П. Лимаренко підтримує тісний і дружній 
зв’язок із музеєм.

Колекція Павла Лимаренка в Музеї гетьманства є цінним джерелом для 
сучасних дослідників, які можуть послугуватись нею при вивченні різних питань з історії 
української еміграції. 
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Kharchuk Tetiana
(Kyiv)
Pavlo Lymarenko as one of the people who made the funds of Hetman Museum possible
This article presents researchers the materials that have been donated to Hetman Museum by Ukrainian 

diaspora namely by its bright representative, lieutenant colonel of the Ukrainian National Army (UNA) Danylo 
Lymarenko’sson – Pavlo Lymarenko. The author of the article tries to attract a wide range of visitors to the 
exhibition and the Hetman Museum.

Key words: Pavlo Lymarenko, Danylo Lymarenko, newspaper «Meta», magazine «Na Chiuzhyni», displaced 
persons camps (DP camps), Petliura’s death mask.
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УДК 75 Вердоні 
Лідія Чередниченко

(Переяслав-Хмельницький)

ТВОРЧІСТЬ САМОДІЯЛЬНОЇ ХУДОЖНИЦІ 
М. ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВАЛЕНТИНИ ВЕРДОНІ

У статті висвітлюється життя та творчість самодіяльної художниці В. Вердоні (1906–1980), на 
основі фондових збірок НІЕЗ «Переяслав» та архівних документів.

Ключові слова: В. Вердоні, фондова збірка, художниця, майстриня.

У збірці творів мистецтва Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
зберігаються роботи самодіяльної художниці м. Переяслава-Хмельницького Валентини Юліївни 
Вердоні. Ім’я майстрині, творчий доробок якої належить до найкращих зразків мистецької 
спадщини народу, безпідставно забуте сучасниками.

Народилася Валентина Юліївна Вердоні 10 лютого 1906 року в місті Києві в родині 
службовця-залізничника. Батько майбутньої самодіяльної художниці Юліан-Август Францович 
в 1900–1907 р.р. займав посаду помічника начальника комерційного відділу Південно-Західної 
залізниці (м. Київ). Родина часто здійснювала поїздки по містах Російської імперії (приїздила також 
до Переяслава) та відвідувала мистецькі виставки за кордоном (Париж, 1900 р.). У сім’ї шанували 
мистецтво, любили творчу працю. Батько Юліан-Август займався різьбленням по дереву та навчав 
цьому мистецтву молодшу дочку – Валентину. Крім того, з дитячих років майбутня художниця 
переймала від бабусі ази малювання з натури, відтворюючи на папері реалістичні до дрібниць, 
живі квіти. Професійної освіти Валентина Юліївна не отримала. Її замінили знання, набуті в 
загальноосвітніх закладах та самобутній талант. 

У 1917 році Валентина закінчила перший клас Києво-Лук’янівської жіночої «Группы 
Родителей» гімназії [7]. Цього ж року родина переїхала до міста Переяслава на постійне 
проживання. У 1919 році помер батько Валентини Юліївни. В цей час В. Вердоні навчалася в 
трудовій школі, яку закінчила в 1923 році [7]. Після того кілька років працювала вихователькою 
в дитячому будинку міста. Тоді сестри Вердоні, Валентина та Віра, «як бойові культармійці» 
займалися ліквідацією неписьменності в місті. Віра Юліївна завідувала міською школою 
лікнепу, а Валентина Юліївна працювала викладачем на віддалених від центру міста вулицях 
(кутках) [3]. З жовтня 1926 року до березня 1927 року В. Вердоні навчалася на Переяславських 
п’ятимісячних вечірніх курсах рахівництва, які були відкриті для перекваліфікації безробітних 
при переяславському секретаріаті профспілок. Наїжджаючи до Києва у липні 1928 року закінчила 
«Гурток першої допомоги» (короткотерміновий), що працював при Київській філії товариства 
Червоного Хреста. Навесні 1930 року художниця переїхала до Києва в пошуках роботи. До 
початку Великої Вітчизняної війни працювала на Київській фабриці дитячих іграшок та на заводі 
«Червоний гумовик». Не отримавши спеціальної освіти, але маючи хист до малювання, обіймала 
посаду «розрисовщица» (запис у трудовій книжці) [4]. Київська фабрика, окрім м’яких іграшок, 
випускала дерев’яні та керамічні забавки для дітей. Здебільшого це були найрізноманітніші 
ляльки: матрьошки, «барині», «козаки». До асортименту входили свистунці, баклашки, вазочки 
та різноманітний дитячий посуд для ляльок. На заводі «Червоний гумовик» Валентина Юліївна 
займалася розмальовками продукції, що на той час мала великий попит. Яскраво мальовані деталі 
підкреслювали екзотичність слоників, мавпочок, рибок, небачених пташок, казкових песиків і 
гномиків, клоунів. Особливою популярністю користувалися «буфетні» слоники: тож їх випускали 
найбільше і різних розмірів [4]. На жаль, отримати уяву про мистецькі наробки художниці в цей 
період можна лише з чорно-білих фотографій сімейного архіву Вердоні. Тут же зберігається і 
перша робота майстрині – «Рідна хата», виконана олійними фарбами на картоні, датована 1934 р. 
Будинок білий, мазаний, з ганками, зображений серед густих дерев, досить реалістичний, із чітко 
виписаними деталями.

Під час Другої світової війни Валентина Юліївна повернулася до Переяслава. Ішла від Києва 
пішки, з невеличким клуночком – рюкзаком за плечима. До 1945 р. залишалася вдома, займаючись 
господарством та малюванням) [2]. З робіт, що зберігаються в родині, цими роками можна 
датувати лише два малюнки, виконані олівцем. Один із них, зображення квітучої яблуневої гілки, 



401

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

має напис: «Травень 1942 року». Другий художницею не датований, але за технікою виконання, та 
стильовими особливостями належить до цього ж періоду. На передньому плані роботи – деревце-
кущ, напівобламане, без листя, сповнене самотності та безнадії на краще. І немовби продовжує 
тему яблуневий цвіт, живий, пишний, але відсічений при самій гілці.

У 1945–1946 р.р. В. Вердоні на Київському авіазаводі фарбувала літаки. 1947–1951 р.р. 
працювала в будинку відпочинку в Пущі Водиці та Боярці. Швидше всього, що змінити роботу 
змусила духовна невлаштованість творчої натури. З цього періоду залишилося кілька ескізів, 
виконаних олівцем: пейзажі та інтер’єр кімнат будинку відпочинку. Роботи мають не закінчений 
вигляд, що помітно з обрисів окремих предметів та частково покладених тонів. Не мають 
завершеності й окремі малюнки цього періоду. Не виключено, що з часом художниця хотіла 
повернутися до цих ескізів і мала на меті перевести їх в олійні фарби чи акварелі [7, 4].

У 1950 р. В. Вердоні переїхала до м. Уральська. Тут проживав її наречений, брат відомого 
переяславського фотографа Вощиніна [2]. Саме в Уральську з’явилися її перші вишиті портрети 
(Джамбул Джабаєв та Ленін), якими майстриня започаткувала новий напрямок у творчості. 
З 1951 р. Валентина Юліївна стала приймати участь у виставках та фестивалях народної творчості 
як самодіяльна художниця. За портрет Джамбула Джабаєва, казахського поета, на Республіканській 
виставці робіт самодіяльних художників Казахстану (м. Алма-Ата, 1953 р.) майстриня отримала 
Диплом першого ступеня. Робота була відзначена також нагородою на Київській обласній виставці 
народної творчості в 1954 році [1]. 

У 1953 році В. Вердоні повернулася до Переяслава-Хмельницького остаточно і він став їй 
рідним містом до кінця життя. До 1955 року працювала вихователькою дитячого будинку. Після 
того, як дитбудинок закрили, перейшла на роботу до Будинку піонерів керівником гуртка «Умілі 
руки» та вишивання. В гуртку займалися ліпленням, аплікацією, малюванням, виготовленням 
ляльки для лялькового театру, картини та композиції із живих квітів. З дітьми Валентина Юліївна 
працювала до 1967 року. Творчі доробки членів гуртка та його керівниці експонувалися на 
щорічних міських виставках [2, 4].

Художниця неодноразово брала участь в обласних республіканських та Всесоюзних 
виставках, що проходили у програмі ювілеїв радянських свят та Декад української літератури та 
мистецтва. Її роботи були відзначені почесними грамотами (1954, 1857, 1972 р.р.), дипломами 
першого ступеня (1961, 1971, 1972 р.р.), знаками та медалями лауреата мистецьких фестивалів 
(1967 р. – Знак та дві медалі, 1970 р. – медаль, 1979 р. – Знак). Публікації про самодіяльну 
майстриню та її твори в ті роки з’являлися майже в усіх періодичних виданнях: «Зоря комунізму», 
«Комуністична праця», (Переяславщина), «По ленинскому пути» (Можайськ), «Будівник 
комунізму» (Львівщина), «Известия», «Київська правда», «Літературна газета», «Радянська 
Україна», « Радянське мистецтво», «Вісті з України», «Україна», «Радянська жінка», «Работница», 
«Крестьянка», «Огоньок», «Клуб» [5, 7, 4]. 

24 листопада 1980 р. Валентини Юліївни не стало. Могила художниці знаходиться на 
Ярмарковому кладовищі м. Переяслава-Хмельницького. Збірка творів В. Вердоні, що зберігається у 
фондах НІЕЗ « Переяслав», налічує 87 робіт:

 – картини – 16 од.
 – натюрморти – 14 од.
 – пейзажі – 5 од.
 – портрети – 10 од. (7 од. – живопис, 3 од. – вишивка)
 – закладинки – 38 од. (32 од. – живопис, 6 од. – вишивка)
 – ескізи – 3 од. (серед них: 2 альбоми із замальовками)
 – рамка різьблена – 1 од.
Роботи датуються 1934–1973 р.р. Деякі з них написані в містах Боярці, Пущі водиці 

(Київщина), Уральську (Казахстан), Гаграх (Північний Кавказ) та в Києві [5, 7, 4]. Переважна 
більшість творів виконана в місті Переяславі-Хмельницькому.

Формування музейної колекції було розпочато ще за життя художниці. Перше надходження 
датоване 1962 роком. Саме тоді до історичного музею художниця передала вишитий портрет 
Богдана Хмельницького. На вишивці, зробленій художньою гладдю, напівпрофільне зображення 
гетьмана в парадному одязі з ознаками гетьманської влади в руках. Портрет був виготовлений у 
1954 році на честь 300-річної Переяславської угоди [5]. У 1974 році Валентина Вердоні подарувала 
музею ще один портрет українського поета та філософа Г.С. Сковороди, вишитий на честь 
250-річного ювілею.
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Велике надходження (17) робіт датується 21 травня 1977 р. Серед матеріалів, переданих 
у цей період, сім портретів осіб, діяльність яких пов’язана з історією Переяславщини, три 
натюрморти та картини з краєвидами Музею народної архітектури та побуту.

Наступні поповнення зроблені після смерті художниці. У грудні 1982 року племінником 
Валентини Юліївни передано натюрморти, картини, ескізи – 26 робіт. Ще три картини, натюрморт, 
ескіз та різьблену раму родина В.Ю. Вердоні подарувала музею в березні 1983 року. Серед цих 
робіт була унікальна дерев’яна різьблена рамка, виготовлена авторкою в 1934 році для фотографії 
молодшого брата Олександра (М–1258) [6]. Останнє найбільше надходження датується 2006 роком. 
Це мальовані та вишиті книжкові закладинки, виконані за мотивами творів Т.Г. Шевченка в 
60-х роках ХХ ст. Гармонійності надає закладинкам народний орнамент, що обрамлює ілюстрації – 
мініатюри до Шевченкового Кобзаря (рис. 1). Композиційну завершеність підсилює колір та 
фактура полотна, на якому вишиті або мальовані роботи. Особливо відзначається техніка виконання. 
Вишивані роботи складають незначну кількість в колекції (6 од.). Виконані вони технікою художньої 
гладі. Матеріалом для вишивки послужило муліне та нитки для штопання панчіх. Саме останні в 
портретній вишивці надають зображенню особливо теплих та природних тонів.

У збірці – живопис виконаний олійними фарбами, акварель, замальовки та ескізи 
олівцем. Роботи виконані на полотні, дикті та на папері. Писала Валентина Юліївна майже всі 
свої твори з натури.

Роботи художниці вирізняє самобутній, тільки їй притаманний стиль. Це проявляється в 
жанрових та композиційних особливостях, кольоровій гамі, окремих деталях. Так, авторка уникає 
сюжетних сцен. Основне місце в композиційному просторі, всіх без винятку, картин займає пейзаж. 
Незначні доповнення: споруди, людська постать, тварини суттєво не впливають на композицію.

Більшість картин – із зображенням Музею народної архітектури та побуту в м. Перяслав-
Хмельницькому («Водяний млин», картон, олія 1967 р., М–776; «Козацька церква ХУІІ ст.», картон, 
олія 1968 р., М–777; «Двір селянина-середняка», картон, олія 1966 р., М–1142) [6]. Відчувається, що 
художницю цікавили особливості народної архітектури та їх гармонійне поєднання із ландшафтом. 
Інколи в ландшафтний план Валентина Вердоні вносить деталі, які підсилюють елемент нарядності, 
наближають зображення до реалій українського села (наприклад, пшеничне поле в картині «Церква 
із села Андруші», картон, олія, 1967 р., М–778) рис. 2 [6]. Деякі картини дещо не завершені, але 
це не впливає на художню досконалість полотна.

Окремим розділом у творчості потрібно виділити натюрморти. Якби художниця написала 
тільки ці роботи, все одно ім’я Валентини Вердоні мало б зайняти визначне місце поруч з іменами 
знаних народних художників.

На перший погляд, в її натюрмортах немає нічого особливого. Це звичайне поєднання овочів, 
фруктів, квітів, окремих предметів, знайомих кожній господині. Але їхня жива об’ємна довершеність 
перетворює картину в своєрідний шедевр. У звичну домашню атмосферу повсякденності художниця 
додає невеличку деталь – і вже натюрморт дивиться по іншому. На столі окраєць хліба, пучок 
редиски та цибулі, банка зі сметаною – і нотка романтизму серед буденного «салатного набору»: 
вишукані конвалії. Квіти не заважають; їх органічно вплітає в композицію звичайна склянка, 
використана художницею замість вази («Сніданок», полотно, олія, 1960 р. М–1067) [6].

У роботі «Овочі» (картон, олія, 1964 р., М–761 (рис. 4) композиційним центром виступають 
соняшник із дозрілим зерном та яскравий у своїй виразності орнаментований глечик. Саме ці дві 
деталі об’єднують натюрморт. Всі овочі – помідори, баклажани, кукурудза, цибуля – доповнення, 
але також не менш виразне. Кожна деталь в цьому натюрморті яскрава і самобутня. Такий ефект 
створюється завдяки досконалості форм усіх предметів та їх композиційного поєднання. Найбільше 
навантаження у деяких творах лягає на кольорову пляму: букет яскраво – помаранчевих нагідок у 
роботі «Гриби» (картон, олія, 1960 р.) [4], червона та жовта жоржини «Фрукти» (папір, олія 1966 р. 
М–1064), тканий рушник «Бузок і книги» (полотно, олія, 1968 р.) [6].

Треба зазначити, що художниця ідеально володіла відчуттям кольору. Досконале 
поєднання кольорів та відтінків, світло – тіньові ефекти надають роботам особливої виразності 
та гармонійності.

Художниця акцентує увагу на кольоровій гамі тла у багатьох своїх натюрмортах («Виноград», 
папір, олія, 1964 р., М–1072; «Вишні», папір, олія, 1967 р. М–1073; «Іриси», папір, олія, 1955 р., 
«Печериці», дикт, олія, 1968 р. М–1075 (рис. 3) [6].

Майже завжди фон створюють кілька контрастних кольорів. Частіше всього – це дві 
великі площини (стіна, стіл, скатертина) чи однотонна площина з невеликими вкрапленнями 
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іншого кольору (серветка, рушник, блюдо). Такий художній прийом, здебільшого, типовий 
для робіт, в яких природність кольору органічно поєднується із відточеністю форми. Це вище 
названі натюрморти із музейної колекції та «Карасі», картон, олія, 1960 р. (із сімейної збірки). 
Їх об’єднує непереобтяженість деталями: кілька грон винограду, легка, майже прозора вишнева 
гілка і т. п. Нічого зайвого, стороннього – геніальність у просторі. Гармонійність кольорової 
гами та композиційної схеми наповнюють картини теплом та спокоєм, надають їм живої 
довершеності та настрою.

Риси обличчя та предмети художницею виписані майже з фотографічною точністю. Це 
єдиний художній прийом у творчому доробку майстрині, що є ознакою притаманною для народної 
картини. За стильовими особливостями роботи Валентини Вердоні тяжіють до класицизму.

Професійні твори талановитої самодіяльної художниці заслуговують на увагу 
мистецтвознавців та їх детальне вивчення.

Картини Валентини Юліївни Вердоні неодноразово експонувалися на виставках у художній 
школі міста. Частина збірки представлена в музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
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Рис. 1. В. Вердоні. Закладенки з ілюстраціями до творів Т.Г. Шевченка 
та краєвидами Музею народної архітектури та побуту
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Рис. 2. В. Вердоні. Церква із с. Андруші

Рис. 3. В. Вердоні. Вишні.
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Рис. 4. В. Вердоні. Овочі

Рис. 5. В. Вердоні. Виноград
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ПОЗАОБРЯДОВІ ВЕСІЛЬНІ ЖАНРИ ПІВДЕННОЇ ОДЕЩИНИ 
ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНИЧНОСТІ

У статті дана лаконічна історико-етнографічна характеристика Південної Одещини як 
поліетнічного краю. Головна увага зосереджена на локальних особливостях весільних позаобрядових жанрів 
цього регіону.

Ключові слова: Південна Одещина, Бесарабія, етнос, весілля, позаобрядові жанри, польовий 
матеріал.

Південна Одещина – це прикордонний регіон України, який межує на півдні з Румунією, 
на заході з Молдовою, а на сході омивається Чорним морем. Щодо історико-етнографічних меж, то 
ці землі входять до Бесарабії, яка була відома ще з кінця XV – поч. XVI ст., хоча історія освоєння 
та заселення цього краю бере початок ще в античні часи. Більша частина Бесарабії розташована 
на території сучасної Молдови, проте південь Чернівецької та Одеської областей належать Україні. 
В історичних джерелах Південна Одещина подається ще й під такими назвами, як Буджак, 
Буджакські степи, Південна Бесарабія, Придунав’я. Ця земля перебувала під владою різних держав: 
Туреччини, Молдавського князівства, Румунії, Російської імперії і, врешті-решт, була воз’єднана у 
1940 р. з Великою Україною [3]. Щодо української традиційної культури у Південній Бесарабії, 
то вона була принесена на терени Півдня ще в середині XVIII ст. запорозькими козаками, а після 
ліквідації Запорозької Січі почалося масове переселення козаків на територію Бесарабії, яка тоді 
належали Османській імперії. Основною причиною переселення українців стало й кріпацтво, від 
якого тікали цілими родинами переважно з Центральної та Східної України [8].

Благодатний клімат, близькість Дунаю, Чорного моря, сприятливі умови для рибальства, 
землеробства та виноробства – усе це приваблювало українців до Бесарабії. У численних заплавах, 
єриках (штучних каналах), озерах та лиманах водилася незліченна кількість видів риби. Одним 
із основних місцевих занять було і мисливство. На вільні родючі землі поселялися українці, 
молдовани, болгари, греки та інші етноси, яких називали «реайа» (араб. «ті, кого пасуть») – 
феодальнозалежне сільсько-господарське населення Османської імперії [7, с. 75]. Вільні від 
кріпаччини, проте залежні від турків. Раніше від українців тут поселилися некрасовці (донські 
козаки) та липовани (старообрядці, що втікали від переслідувань за свою віру), які ворогували з 
українцями за землі [6, с. 32].

У нашому повідомленні зроблена спроба дати відомості про позаобрядові весільні жанри 
Південної Одещини, як компонента традиційної весільної обрядовості цього регіону, написане на 
основі літературних та архівних джерел і польових досліджень автора (2003–2013 рр.).

Весілля в житті людини – особлива подія народження нової сім’ї та продовження 
людського роду. Цей родинний обряд пройшов тривалий шлях і відбиває світоглядні уявлення 
народу: міфологічні, християнські, моральні, етичні та правові. Традиційне весілля тривале в часі, 
драматичне дійство, яке за кількістю пісенного, музичного та хореографічного матеріалу не 
має собі рівних. Вивчення та систематизація його, як універсального зразку загальноукраїнської 
фольклорної традиції, не можливе без з’ясування особливостей регіональних проявів. Незважаючи 
на численні напрацювання в цій галузі, відчувається нестача ґрунтовних регіональних студій і 
прогалин дослідження локальних проявів української етнокультурної традиції. Це стосується, 
насамперед, тих теренів, які знаходились або знаходяться поза адміністративно-територіальними 
кордонами України. Наразі проблема самоідентифікації мешканців таких складних регіонів є 
досить актуальною. Про своєрідний складний організм весілля М. Шубравська писала: «І що 
ж може бути краще для її вирішення, ніж вивчення та дослідження чистих, красивих обрядів, 
звичаїв, та пісень весільного жанру, які відтворюють світогляд народу, його психологію, ставлення 
до навколишньої дійсності, до сімейного життя тощо» [1, с. 10].

В архівних та літературних джерелах майже відсутні описи традиційного весілля українців 
Одещини. Проте, в різних збірниках опубліковані народні пісні з нотами, зібрані фольклористами 
XX ст. Наші польові дослідження традиційного весілля в україномовних осередках Південної 
Бесарабії (дев’ять районів), дають підстави стверджувати, що, принаймні, частково тут обряд 



407

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

зберігся. Народне весілля досліджуваного регіону мало загальноукраїнський характер, в якому 
витримано сталу структурованість (передвесільний, власневесільний та післявесільний етапи). При 
опитуванні понад сотню респондентів ми звернули увагу на те, що, як і в інших частинах України, 
тут наявні позавесільні складові (родинно-побутові та соціально-побутові пісні, пісні до танцю, 
танці та інструментальна музика, ігри та забави). Принагідно, про використання інших жанрів 
народної творчості у весільному обряді подаємо міркування згаданої вже М. Шубравської: «Все, 
що спаде на думку за весільним столом, зразу ж тут виливається чи то жартом, чи смішинкою, 
чи сарказмом. Жінки на весіллях відводять душу в співі сумних пісень про нещасливе кохання, 
зраду, тяжке життя за нелюбом. Звучать тут і балади про молодицю, що стала пташкою, і про 
невістку, що обернулася тополею, і… застольні величальні пісні, приспівки до чарки тощо» [1, 
с. 39]. А Ф. Колесса відзначав: «… хор сповнює в весільній драмі… інтермедійну функцію, коли 
в перервах між головними актами весільної драми співає пісні «застольні», еротичні, баладні, 
танкові, що не в’яжуться безпосередньо з розвитком драматичної акції» [4, с. 396].

Під час весілля на Бесарабії й сьогодні звучать пісні, які побутують у багатьох регіонах 
України. Такою є пісня-балада «Ой горе тій чайці» з локальною музичною інтерпретацією («Не 
дай Бог нікому, як чайочкі в полі»). Крім того можна почути й такі родинно- та соціально-побутові 
пісні ліричного та жартівливого характеру: «Сини мої, сини», «А люди живуть, як цвіти цвітуть», 
«А всі сестри братів мають», «Ой ти, грушко моя, кучерявая», «Ой на горі больниця стояла», 
«Чорноморець, мамко», «Ой цвіла-цвіла роза під ті ворота», «Щось у лісі гукає», «Ой розцвіла 
ружа край вікна», «Я ниточку пряла», «Родилася у середу», «Ой летіла зозуля та через сад куючи», 
«Ой хмариться – дощ буде», «Ой побреду-побреду по коліна в лободу», «Ой сапала огірочки 
близько над водою» та ін. [5]. На нашу думку, частина побутових пісень увійшла до весільного 
ритуалу замість обрядових пісень, які поступово дедалі більше відходять разом із носіями. Тож 
заради створення відповідного настрою ці пісні вплітаються в канву обрядових учасниками весілля. 
Оскільки весільне обрядодійство – це родинне, але, разом з тим, і громадське свято, на якому не 
має обмежень для самовираження мистецького хисту як солістів, так і ансамблів. Маючи певний 
досвід, весільний хор орієнтується, коли доцільно виконати ту чи іншу пісню. Деякі улюблені 
побутові твори набули функцій весільних фактично на теренах всієї України. Наприклад, «Горіла 
сосна палала», яку виконують під час покривання молодої, або «Де б я не їхала, де б я не йшла», 
що звучить під час прощання дівчини з родом, а також «Многая літа» на привітання подружньої 
пари чи родичів, «Ой під мостом, мостом плавають качата» тощо.

Крім названих пісень для українського весілля характерні співанки (частушки), приспівки, 
«ладканки», «гукавки», коломийки, сороміцькі пісні та ін., які, як правило, мають еротичні мотиви. 
Не рідко звучать застільні приспівки до чарки: «Ой торло-торло, засохло горло» або «А хто п’є, 
тому наливайте»; україномовні та російськомовні частівки:

«Ой наїлась-напилась
Не за ваші гроші.
В мене квочка знеслась,
Я за яйця напилась!» [5].

В умовах компактного проживання кількох етносів на спільній території природними є 
мішані шлюби, взаємообмін обрядами, співаної поезії. Це результат асимілятивних процесів. Отже, 
поряд з українськими народними творами, а подекуди й авторськими, на весіллях звучать пісні 
інших народів. Наприклад, набула поширення весільна пісня-танок липованів (старообрядців) 
«Цитя, гуся, не шумите», лірична «Ой да ты каленушка». Лунають запальні пісні молдавською 
мовою «Dulce-i vinul», «Ioane» тощо. Народна дотепність та почуття гумору часом створюють мовні 
каламбури такого типу: «Ля ґрадина ля Іон, Варе баба самогон». Був період, коли чимало пісень із 
кінострічок, радіопередач та естрадної сцени стали улюбленими в народі та почали виконуватися 
при певних обставинах. Ось деякі з них: «Сама садик я садила», «Рябинушка», «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», «Виновата ли я, что люблю», «Каким ты был» та ін. [5].

Зібраний польовий матеріал свідчить про те, що давно вже на весіллях поруч з українськими 
танцями – «Гопак», «Козачок», «Метелиця», побутують європейські – «Вальсик», «Полєчка», 
«Танго», «Кадриль», «Карапет», «Краков’як», «Коробочка», «Войра на два боки» та ін. В цьому 
районі є молдавський чоловічий танець «Хоро» (ставши півколом, кладуть руки на плечі один 
одному, і з вигуками присідають), «Молдовєняска», «Карадяска» тощо.

Колись на Бесарабії були популярними баян (гармошка) та бубон (бубник, барабан), 
пізніше їх заступили духові інструменти. Весільна музика невід’ємна в обрядодійствах (як тло), 
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а інша її функція – переводити людей з одного психологічного стану до іншого (від мінору до 
мажору). На противагу пісням, у танцях та забавах бере участь більша кількість весільних 
гостей і тут велика роль імпровізації. Часто танцюють на подір’ї під відкритим небом та 
супроводжують приспівками. 

Принагідно, варто сказати, що більшість весільних традиційних танців та ігрищ втратили 
своє первісне ритуальне призначення, символіку. На думку вчених, такі народні ігрища збереглися й 
до сьогодні завдяки тому, що трансформувалися в спрощені варіанти дитячих ігор. Так, наприклад, 
«Ой на горі просо, сидить зайчик» відома сьогодні, як дитяча гра. В Кілійському районі ця забава 
відбувалася ввечері першого дня весілля. «Дві палки навхрест і стрибаєш у «вікна» з приспівом:

За городом гречка -
Сидить зайчик,
З білими ножками
Пострибайчик.
А як би я його знала,
То б я його вистрибала,
Як той зайчик» [5].

Відомо, що в інших регіонах України в «Зайчика» грає молодь на свято Андрія. Дослідники 
народних обрядів припускають, що в давнину, очевидно, ця гра мала магічне призначення. В казках 
та весільних піснях поширений мотив «женихання» зайця до куниці та символізує чоловіче та 
жіноче начало. Так, образ зайця зустрічається в епосі багатьох народів, який в індійській міфології 
означає місячне сяйво та мерехтливе світло, а в германських казках заєць підкладає на Великдень 
під кущі яйця, гостинець дітям. Відома така прикмета зі сновидінь: якщо жінці наснилося, що 
спіймала зайця, то вона завагітніє. Часто на запитання дітей: «Де беруться діти?», – дорослі 
відповідають, що їх заєць приніс. Отже, стрибаючий заєць – це своєрідна еротична фалічна 
символіка, а гра в «Зайчика» саме під час молодіжних ініціацій на святах весілля та Андрія, 
очевидно, відображає ідею родючості та сприяє продовженню роду.

У досліджуваному регіоні зафіксовані «Подушечка», «Стільчик», «Віник» та інші 
весільні забави. В них закладена ідея парування. Їх суть загубилася часі, а до наших днів дожив 
лише ігровий колорит. 

У нашій статті ми описали деякі позаобрядові весільні жанри Південної Одещини. Тут, як 
і в усій Україні, передавався від покоління до покоління весільний обряд в усній формі із значною 
місцевою імпровізацією. Частково деякі елементи народного весілля збереглися й до наших днів. 
В умовах спільного проживання багатьох етносів є закономірним і природним взаємовпливи та 
взаємозбагачення різних культур. У таких умовах розмаїття культур та фольклорних традицій 
стовідсоткової самоідентифікації українців неможливе. Цікавим є перехід одних весільних жанрів в 
інші, зокрема обрядових танців у дитячі ігри та забави.

Сьогодні, у час технічного прогресу, наше село зазнає великої перебудови та змін. Як 
зазначають соціологи, на сьогодні в селах проживає всього 30% населення. Щодня зникає з карти 
України ще одне село. Це стосується всіх областей України й чи не найбільше Півдня України. 
Як бачимо, не можна зволікати. Щоб хоч частково заповнити прогалини в дослідженні народної 
культури, треба організовувати польові комплексні експедиції в цьому регіоні.
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ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК
 ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ

(З ДОСВІДУ РОБОТИ МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ 
ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 

М. ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО)

У статті йдеться про охорону і збереження пам’яток культурної спадщини. Коротко висвітлено 
ремонтні та консерваційні роботи зі збереження пам’яток народної дерев’яної архітектури у Музеї 
народної архітектури та побуту Середньої аддніпрянщини.

Ключові слова: музей, охорона, збереження, реставрація, консервація, ремонт.

У культурній скарбниці українського народу велике значення належить традиційному 
народному будівництву, ремеслам і промислам, звичаям та обрядам, що зберігаються, вивчаються 
й популяризуються різноманітними історико-культурними установами, чільне місце серед яких 
посідають етнографічні музеї просто неба – скансени.

На сьогоднішній день уже ніби не існує необхідності доводити доцільність збереження 
пам’яток дерев’яної архітектури саме в музеях народної архітектури, найбільш ефективної 
форми популяризації і збереження етнографічних пам’яток, предметів побуту та вжитку у 
природному оточенні.

Зі швидким економічним розвитком українського села у другій половині ХХ століття почали 
інтенсивно змінюватись житлові будинки, а з будівництвом ряду каскадів дніпровських водосховищ 
почали зникати з карти України цілі села. Виникла необхідність термінового переміщення цінних 
сільських будівель. Саме з 60-х років минулого століття у місті Переяслав-Хмельницькому було 
розпочато будівництво першого в Україні музею під відкритим небом.

На даний час на площі 24 га зайшли своє «друге життя» більше 100 пам’яток дерев’яної 
архітектури ХVІІ – поч. ХХ ст. Усі без винятку пам’ятки народної архітектури, що експонуються 
в музеї, складені з дерева. На сьогодні вони, в принципі, відслуговують свій термін, визначений 
технологами у 200–250 років. Настає той критичний час, коли у результаті незворотного процесу, 
проходить природне старіння деревини. Тож серед ряду основних завдань музею: проведення 
наукових досліджень з питань етногенезу українського народу, в області народної архітектури, 
з питань розвитку народних ремесел і промислів, народних звичаїв та обрядів пріоритетним 
завданням є охорона і збереження існуючих культурних надбань.

У багатопрофільному комплексі пам’ятко-охоронних заходів – адміністративних, правових, 
наукових, просвітницьких, технічних, економічних – до першорядних слід віднести передусім 
законодавче та нормативне регулювання збереження об’єктів культурної спадщини на державному 
рівні. У Законі України «Про музеї та музейну справу» та в «Інструкції з обліку та збереження 
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музейних цінностей» прописані положення з основних напрямків для збереження, консервації та 
реставрації музейних цінностей. 

Питання законодавства та нормативних актів, державного управління охороною 
пам’яток порушено у численних публікаціях, зокрема у працях О.І. Ігнаткіна, В.І. Акуленка, 
В.В. Вечерського [4]. Значна роль у популяризації нормативно-правових актів і міжнародних 
документів з питань охорони об’єктів культурної спадщини належить Українському товариству 
охорони пам’яток історії та культури, а також Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, за 
ініціативи яких видано збірники з правової охорони культурної спадщини. З введенням у 2000 році 
до чинного законодавства України поняття «предмет охорони культурної спадщини» [2]. Науково-
дослідний інститут пам’яткоохороних досліджень розробив ряд Методичних рекомендацій щодо 
обліку та проведення обстеження пам’яток. Проблеми реставрації пам’яток народного будівництва 
порушуються в праці А. Данилюка «Українські скансени». Питання охорони і збереження пам’яток 
народної культури Переяслав-Хмельницького скансену піднімались в окремих статтях, тема охорони 
і збереження пам’яток розглядалась і на круглому столі «Проблемні питання з охорони культурної 
спадщини», що проходив у м. Переяслав-Хмельницький у серпні 2011 року. 

Одним із складових терміну «охорона» є облік, тобто крім вивчення і дослідження 
того чи іншого об’єкта, – його наукова інвентаризація. У різний час порядок обліку пам’яток 
регламентувався низкою урядових постанов. На даний час надання об’єктам статусу пам’яток 
регламентує затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. про 
порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України. 

Первинним етапом державного обліку пам’яток є виявлення об’єктів нерухомої культурної 
спадщини, що включає обстеження, фіксацію, вивчення, складання облікових карток на щойно 
виявлені об’єкти та формування списків виявлених пам’яток.

Наступним етапом є паспортизація та складання облікової документації на пам’ятку. 
Завершальним етапом обліку пам’яток є їх реєстрація, занесення до Державного реєстру 
національного культурного надбання. 

У Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 
сімдесят відсотків пам’яток паспортизовані, на тридцять – виготовлені облікові картки. Незважаючи 
на те, що фактично всі пам’ятки знаходяться в задовільному стані збереження, існує ряд 
проблемних питань, пов’язаних з їх належним утриманням.

Пріоритетним серед основних проблем, як і в більшості музеїв, є бюджетне фінансування, яке 
лише частково забезпечує основні витрати: на заробітну плату, енергоносії, охорону. Матеріально-
технічне забезпечення в незначній мірі покривається надходженнями від платних послуг, тобто 
зі Спеціального фонду, що практично не дозволяє музею розвиватися: покращувати матеріально-
технічну базу, реставрувати унікальні музейні експонати, підтримувати в належному стані культові 
споруди, ремонт і реставрація яких потребує не тільки коштів а й працівників відповідної категорії. 
Всі роботи на пам’ятках повинні виконувати реставраційні майстерні та організації, котрі мають 
відповідні державні дозволи та атестованих виконавців необхідної кваліфікації [11, с. 26]. А це 
відповідні кошти, не тільки на проведення робіт, а й на виготовлення проектної документації.

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні проводитись на пам’ятках: реставрація, 
консервація і ремонт. На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для 
трьох названих категорій прийнятий дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. 
В той же час, це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування 
нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії відбувається 
за переважаючим характером робіт [5, с. 57].

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися 
тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується 
узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт [5, с. 57].

Ремонт пам’ятки — це роботи по її підтримці, що періодично проводяться, здійснювані 
звичайними будівельними методами. При цьому, як правило, основна структура пам’ятки 
зачіпається мінімально. У Переяслав-Хмельницькому скансені, як правило, до таких робіт 
відноситься щосезонна побілка стін хат, підведення призьби, фарбування вікон. Більш об’ємними 
роботами є ремонт соломяно-очеретяної покрівлі і перекриття об’єктів.

Хоча ремонт і ставить своєю метою упорядкування пам’ятки без зміни її існуючих форм, 
та все ж нерідко виявляється доцільним здійснити при ремонті, в суворо обмежених масштабах, 
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деякі заходи чисто реставраційного порядку: фрагментарно розкрити старі залишки, відновити 
окремі втрачені елементи.

Під консервацією розуміють роботи по збереженню пам’ятки, що вимагають застосування 
спеціальних заходів, які не входять у звичайну ремонтну практику. Необхідність в її проведенні 
виникає тоді, коли пам’ятка, з яких-небудь причин, знаходиться в незадовільному стані. Розрізняють 
два види консервації. Один з них — заходи по тимчасовому захисту будівель, яким погрожує 
швидке руйнування: встановлення підпор, облаштування навісів і тому подібне.

Інший тип консервації включає складні роботи по зміцненню і захисту пам’яток, що 
руйнуються під впливом тривало діючих чинників:

 – зміцнення основ і фундаментів,
 – посилення основних несучих конструкцій, 
 – встановлення зв’язків, що сприймають зусилля розпору, 
 – усунення деформацій, 
 – заходи по боротьбі з вологістю, 
 – організація режиму температурної вологості, що забезпечує збереження, 
 – структурне зміцнення старих матеріалів пам’ятки, 
 – знесолювання кладки, 
 – біологічний захист і тому подібне.
Введення нових конструкцій, часто необхідне при консервації, не повинне спотворювати 

вигляд пам’ятки, якщо тільки не йдеться про тимчасові заходи. Тому зазвичай рекомендується 
використати приховані конструкції.

Реставрація — найбільш складний, комплексний вид робіт, що проводяться на пам’ятках. 
Її основна мета — продовження життя пам’ятки. Вона зазвичай включає елементи і ремонту, і 
консервації. Але разом з цим важливим компонентом реставрації стає також зміна існуючого виду 
пам’ятки архітектури для повнішого розкриття її художніх якостей, що дозволяє ясніше підкреслити 
культурну цінність і тим самим сприяти створенню умов для її тривалого життя [5, с. 58].

У музеї існує ряд служб, які в певній мірі забезпечують збереження культурної спадщини: 
музейні доглядачі, реставратори, пожежники, наукові співробітники, науково-методичний відділ 
охорони культурної спадщини, науково-реставраційна рада. Всі ці служби взаємопов’язані між 
собою, тобто будь-яка робота проводиться за погодженням адміністрації та узгодженням з відділом 
охорони культурної спадщини.

Завідуючий Музеєм народної архітектури та побуту складає перелік робіт на об’єктах 
та після представлення їх на розгляд заступнику директора з науково-реставраційної роботи 
складається річний план ремонтних і консерваційних робіт. При загальному плануванні роботи, 
враховуючи технічний стан пам’ятки, зазначаються першочергові роботи – спрямовані на виявлення 
та усунення найбільш небезпечних факторів, що діють на пам’ятку: покрівля, зовнішній стан стін, 
водовідведення від пам’ятки, руйнування від зелених насаджень. 

За кожним об’єктом, в якому представлена експозиція, закріплений музейний доглядач, який 
не тільки слідкує за збереженням експонатів, а й відповідно стежить за належним утримуванням 
двору, садиби і будівель. Проведення незначних косметичних ремонтів доглядачами погоджується з 
адміністрацією, з подальшим зазначенням робіт, які виконуються на даному об’єкті. 

У процесі такої роботи інколи виникає потреба здійснити більш масштабну. Адже 
першочерговим завданням при проведенні науково-технологічного обстеження пам’яток дерев’яної 
архітектури при плануванні роботи є визначення стану: 

 – покрівлі та матеріалів;
 – деревини в конструкціях;
 – дослідження та наявність грибків, шашелів.
Як правило такі обстеження проходять тільки оглядово. Під час мазки музейний доглядач 

відкриває шар попередньої мазки, нерідко виявляючи пошкодження під нею деревини. Тоді до 
роботи приєднується Науково-реставраційна рада і бригада музейних реставраторів. Звісно, 
якщо це будівля зрубної конструкції і замінити цілий вінець неможливо, то встановлюються 
«клинки». Це, в якійсь мірі, не правильно, та згідно до Державних будівельних норм України 
по реставраційним і ремонтним роботам, на об’єктах культурної спадщини допускається заміна 
елемента, якщо реставрація неможлива або її результати не надійні [1, с. 4]. Відповідно, при 
проведенні таких реставраційних робіт, всі види робіт фіксують працівники відділу охорони 
культурної спадщини.
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Заповідник має бригаду реставраторів, у штаті якої працівники різного профілю: 
реставратори по дереву, художники-реставратори. Всі працівники реставраційної майстерні мають 
дозволи до різних інструментів, проте, як зазначалося раніше, не атестовані. Як показує практика, 
неможливо на одній пам’ятці раз і назавжди навчитись техніці і навичкам роботи майстрів 
ХІХ століття. Збережені до наших днів дерев’яні споруди – дуже мала частка від тієї кількості, 
що стояли в селах сто і більше років тому. Вони будувались не в один час, у різних місцях, 
багатьма артілями майстрів, серед яких кожний користувався своїми професійними навичками. 
Тому справжній реставратор, у процесі роботи вимушений щоразу проходити школу майстрів тих 
часів. Ще до недавнього часу, наприклад, ремонт крил у вітряках ішов за однією схемою. За зиму 
заготовили декілька пар крил однієї конструкції, а з приходом тепла їх встановлювали. Звісно, 
що для пересічного відвідувача це було не помітно. Серед людей, котрі цікавляться історією та 
майстрів столярів відразу ж поставало питання: «…чому вітряки з різних регіонів України, а 
крила однакові?». Тож музейні, навіть не атестовані реставратори, розуміють цю проблему і 
перш за все проводять ту чи іншу роботу на зазначених об’єктах тільки після того, як наукові 
працівники дослідять дану пам’ятку і представлять для погодження на науково-методичну раду 
Заповідника. Піднявши питання вітряків слід зазначити іще одну проблему – їх покрівлю, яка є 
основним чинником для збереження будь-якої будівлі. Переважна більшість з них (на території 
музею 15) вкрита деревом. Основним матеріалом слугує сосна. Та як показує практика, соснові 
дошки легко піддаються атмосферним впливам: від сонця і води у них з’являються щілини, 
через які вода потрапляє безпосередньо на конструкцію. В подальшому це призводить до втрати 
окремих важливих конструктивних деталей та самої пам’ятки. Спільними зусиллями реставраторів 
і наукових співробітників вирішили питання – використовуючи для покрівлі осику, адже з давніх 
часів відомо, що осика відштовхує воду [6, с. 286]. 

У 2011 році при реставрації покрівлі вітряка з села Недобоївці Хотинського району 
Чернівецької області, який був вкритий гонтою, наукові співробітники, вивчивши облікову 
документацію, виявили, що до перевезення в Музей він був вкритий драницею. Вивчаючи це 
питання були розглянуті різні варіанти: замовляти готовий матеріал, чи власноруч виготовляти. 
Зупинились на другому. З осики заготовили відповідну кількість матеріалу, дослідили технологію 
покрівлею драницею і покрили. На даний час покрівля проходить необхідну практичну перевірку, 
адже в Музеї є ряд пам’яток дерев’яної архітектури, які уже десятки років вкриті тимчасовим 
матеріалом – руберойдом, шифером. 

Гостро стоїть питання безпосередньо до хат – основної частини експозиції музею. Давні 
зрубні хати ставили без фундаментів «просто на землю» і в музеї вони зведені прадавнім 
способом – на підвалинах, самі підвалини клали на каміння. На час будівництва музейної 
експозиції цей метод був досить поширеним. При будівництві поєднували дві техніки будівництва – 
зрубну і каркасну. Хату і комору ставили в зруб, а сіни каркасними. Відповідно прихатня комора 
була дещо припіднята. Таке планування в подальшому призводить до нерівномірного просідання 
частин хати. При обстеженні будівель уже є зафіксовані щілини. Тож однією з проблем збереження 
пам’яток дерев’яної архітектури, на думку автора, є необхідність підсилення основи будівель, 
а саме підведенням фундаменту. З наукової точки зору забороняється застосовування матеріалів, 
які можуть призвести до руйнування пам’ятки, або її окремих елементів, зокрема використання 
цементних розчинів на пам’ятках, де він не був застосований при первісному будівництві [1, с. 28]. 
Та в даному випадку це єдиний шлях збереження пам’ятки, де застосовується один із типів 
консервації по зміцненню основ і фундаментів. Відповідно конструкція підсилення основи повинна 
проходити так, щоб не порушувався екстер’єр пам’ятки, а підведений фундамент зовні закривався 
призьбою. Притримуючись технологічних процесів – між деревом і фундаментом укладати 
гідроізоляційні матеріали. В даному випадку використовується прихована конструкція.

Довговічність будь-якої дерев’яної будівлі – це наскільки надійно вона захищена від 
руйнівної дії атмосферних опадів. Хати Середньої Наддніпрянщини вкривали переважно 
житньою соломою, тільки поодинокі випадки, коли в придніпровських селах хати крили 
очеретом [6, с. 287].

Переважна більшість об’єктів у Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини першочергово вкривалась житньою соломою, яку закуповували у жителів 
навколишніх сіл, або домовлялись з адміністрацією радгоспів, про виділення певної ділянки жита 
для потреб музею. Збіжжя косили вручну, обмолочували ціпами, зерно повертали власникові, а 
солому в’язали у кулі і транспортували до музею. З появою новітніх комбайнів, розпаюванням 
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радгоспів, об’єкти в музеї почали вкривати очеретом. У штаті заповідника є майстри покрівлі 
очеретом, які перейняли майстерність від попередніх працівників. Щосезону в Музеї народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини оновлюється одна-дві покрівлі, проходять планові 
незначні ремонти іншихдахів. Та і це не вирішує проблем, адже головною метою реставрації 
пам’ятки є збереження історичної достовірності – автентичності. Тож залишається проблемною 
передача секретів покрівельного ремесла соломою, мати власну ділянку землі для посіву жита, 
відповідну техніку. Однією з важливих проблем на даний час є покрівля об’єктів металом, зокрема 
водовідведення з металевих покрівель – ринви. Зрозуміло, що для збереження автентичності 
пам’ятки не можна вносити ніяких змін у конструкцію, та з іншого боку, – основною метою 
збереження є продовження життя пам’ятки, тобто застосування спеціальних заходів. У даному 
випадку пам’ятку народної дерев’яної архітектури можна умовно розділити на менш рухому 
і капітально нерухому: дах – ринви – стіни – підвалини. Дах, зокрема покрівля,– менш рухома; 
стіни – капітально нерухома; підвалини, хоча і входять в основу конструкції стіни, та при потребі 
можна замінити; ринви – невідомо чи були, та в цілях збереження основної частини пам’ятки 
потрібно встановити. Для прикладу, Норвежський скансен (м. Осло) поставив ринви на хати за 
два роки раніше, ніж урядом було введено розпорядження, що всі об’єкти культурної спадщини 
повинні мати ринви [3].

Особливої уваги заслуговує проблема збереження та використання пам’яток сакральної 
архітектури – дерев’яних церков, дзвіниці. Якщо невеликі пам’ятки підтримуються власними 
силами, то реставраційні роботи церков потребують майстрів відповідної кваліфікації. 

Охорона об’єктів культурної спадщини має стати пріоритетним напрямом культурного 
будівництва в державі. Опіка національними святинями є проявом нашої великої шани і пам’яті до 
пращурів та їхніх звершень у творенні матеріальних і духовних цінностей і водночас свідчить про 
вболівання і високу відповідальність за майбутнє суспільства та його культури.
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(Переяслав-Хмельницький)

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЗАТОПЛЕНИХ ВОДАМИ 
КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ПРАВОБЕРЕЖНИХ 

ТА ЛІВОБЕРЕЖНИХ СІЛ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 
 В 60-Х – 70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті розглядається історія затоплених Канівським водосховищем сіл Переяславщини.
Ключові слова: водосховище, виселення, перенесення, будівництво, збереження, представлення, 

земляки.

Кожна доля, біографія, сфера діяльності, кожна навіть дрібненька справа, яка для багатьох 
поколінь минулих десятиліть, століть, була звичайною, не вартої великої уваги, для нас є 
неоцінимим джерелом інформації про життя, культуру, світогляд, досвід попередників, джерелом 
пізнання нас самих, наших традицій, нашого сьогоднішнього способу життя. Як можна уявити 
історію Переяславщини без історії Трахтемирова, Монастирка, Зарубенець, Григорівки, Городища, 
Андрушів, В’юнищ, Піддсінного, Комарівки, Козинець, Цибель.

Історія цих поселень уже сьогодні набула неоцінимого значення, стала частиною величної 
історії бувших поселень, цілого регіону Переяславщини. Села пішли на дно Канівського 
рукотворного моря, заради будівництва Канівської ГЕС – складової частини загальнодержавної 
системи. Ціль, мета і ідея були величними, але жителі так і не встигли використати передбачувані 
можливості. З русла Дніпра, яке протікає територією України, в природному стані збереглося лише 
100 км [1]. Решта — регульована каскадом дніпровських водосховищ: Київським, Канівським, 
Кременчуцьким, Дніпродзержинським, Дніпровським, Каховським.

Історіографія теми затоплених сіл Переяславщини не є надто репрезентативною: у межах 
досліджуваного питання слід умовно визначити праці загального спрямування і місцеві краєзнавчі 
та регіональні дослідження. До перших відносяться роботи В. Вишневського, який досліджував 
антропогенний вплив на річки України, комплексною роботою у висвітленні питання є дослідження 
Н. Горло. Серед робіт краєзнавчого спрямування з історії конкретного села слід виділити працю 
М. Лесика, де в загальних рисах розглянуто процес спорудження Канівського водосховища та 
розповідається про жителів села Циблі. Важливу інформацію надають публікації у місцевій пресі 
(газета «Комуністична праця») де висвітлено процеси створення інфраструктури майбутнього 
Канівського водосховища та будівництва нових населених пунктів. 

Масові проектні і практичні будівельні роботи на Дніпрі розпочалися в 1927 році, після 
початку спорудження Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС), а з нею і цілого ряду 
гідровузлів. Ця праця багатотисячного колективу проектантів і будівельників завершилася в 
1975 році. За цей час річку від державного кордону з Республікою Білорусь до Каховки було 
перетворено в каскад водосховищ. Найвідоміша — Дніпровська ГЕС в Запоріжжі, була побудована 
в 1927—1932 роках. Під час Другої світової війни станція була частково зруйнована, а до 
1950 року — відновлена. У 1969—1975 роках була введена друга черга станції — ДніпроГЕС-2. 
Каховську ГЕС побудували другою — в 1950—1956 роках, за нею — Кременчуцьку — в 1954—1960, 
Київську — в 1960—1964, Дніпродзержинську — в 1956—1964, і в 1963—1975 роках Канівська 
ГЕС завершила Дніпровський каскад гребель. Зі створенням каскаду водосховищ було розв’язано 
проблему забезпечення водою населення, промисловості та сільського господарства, збільшення 
обсягів водоспоживання і більш рівномірного його розподілу протягом року, оскільки 70% стоку 
Дніпра припадало на час весняної повені [1]. Проект Канівської ГЕС було розроблено Українським 
відділенням проектно-дослідного інституту «УкрГідроПроект» ім. С.Я. Жука. Будівництво велось 
колективом Управління «Дніпробуд» при участі трестів «Спецгідроенергомонтаж», «Гідромонтаж», 
«Гідроелектромонтаж», «Гідроспецбуд», «Гідромеханізація». Будівництво Канівської ГЕС 
розпочалося в 1964 році, на честь 150-річчя з Дня народження Тараса Шевченка. 4 листопада 
1972 року – запущено в мережу перший гідроагрегат [1]. 

Ка́нівська ГЕС має 2-й ступінь каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро. Гребля ГЕС 
утворює Канівське водосховище. До складу споруд Канівського гідровузла належать: будівля ГЕС, 
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земляні греблі лівого і правого узбережжя, судноплавний шлюз – зданий в експлуатацію 22 липня 
1972 року. Загальна довжина напірного фронту споруд Канівського гідровузла — 16,7 км, пропускна 
здатність — 19300 м3/сек. при напорі 7,2 м. На Канівський ГЕС встановлено 24 горизонтально-
капсульних гідроагрегата загальною встановленою потужністю 444 МВт. Одинична потужність 
гідроагрегатів Канівської ГЕС — 18,5 МВт. Середньорічне виробництво електрики Канівською 
ГЕС — 972 млн кВт.год. при тиску 7,4-11 м. Персонал Канівської ГЕС на 01.01.2001 р. складав 
266 осіб. Повний об’єм Канівського водосховища 2,6 км³. Площа дзеркала 642 км² [1]. 

А насправді, чи були підстави захоплюватися і гордитися? Як проходив процес 
звільнення території? Що віддав український народ в жертву Канівської ГЕС? Які жертви 
понесла Переяславщина?

12 серпня 1963 року була прийнята Постанова Ради Міністрів УРСР № 29 «Про заходи по 
переселенню населення і перенесення на нові місця будівель і споруд у зв’язку з будівництвом 
Канівської гідроелектростанції».

У 1964 році затверджена Переяслав-Хмельницька районна оціночна комісія по 
інвентаризації будівель та іншого майна селян. 1966–1973 рр. – мешканці запроектованих під 
затоплення територій, в індивідуальній, або централізованій формі переселяються до нових місць 
проживання. Для тисяч людей акція будівництва стала справжньою жорстокою трагедією. Під 
водами Канівського водосховища назавжди загинули десятки мальовничих сіл та хуторів. Кожен 
селянин, який отримав гіркий статус переселенця, назавжди втратив свою малу Батьківщину, та 
не втратив пам’ять про найбільш мальовничу частину Переяславського краю. Під час будівництва 
«світлого комуністичного майбутнього», було прийнято рішення знищити сотні тисяч гектарів землі 
з природними багатствами, мальовничими селами, людськими долями, історією, могилами наших 
пращурів, які обробляли і захищали ту землю. Тільки на території Переяслав-Хмельницького району 
під водоймище відійшли села Андруші, В’юнища, Піддсінне, Комарівка, Козинці, Городище. Стали 
не перспективними та зникли з лиця землі хутори: Гора, Борок, Гетьманів, Чубуки, Лісаневичі, 
Слобода, Максимівка. Загальна чисельність їх мешканців на 1965 р. становила близько 7 500 чол. 
Населені пункти: Григорівка, Луковиця, Трахтемирів, Зарубинці, хутір Монастирок Переяслав-
Хмельницького району Київської області за розпорядженням уряду (23 листопада 1971 року) 
віднесені до Канівського району Черкаської області.

Історична наука також зазнала величезних втрат результаті створення штучного Канівського 
водосховища. В зону затоплення, підтоплення і обвалу берегової лінії потрапили безцінні 
археологічні пам’ятки. Археологічні дослідження показали, що тут проживали за доби мезоліту, 
неоліту, енеоліту, бронзи й раннього залізного віку. Біля Козинців, в урочищі Загаї виявлено 
поселення доби неоліту (V–ІV тисячоліття до н. е.) та бронзи (ІІ тис. до н. е.). Біля села 
Григорівки, Зарубинців, Луковиці, Трахтемирова виявлено чимало археологічних пам’яток від 
періоду трипільської культури (ІV–ІІІ тис. до н. е.) до часів Київської Русі. З них найважливіші – 
Трахтемирівське скіфське городище, могильник зарубинецької культури, що дав назву цій культурі, 
та давньоруське городище. Поблизу сіл Хоцьок, Борка й Комарівки виявлено залишки кількох 
поселень доби неоліту (V–ІІІ тис. до н. е.) та черняхівської культури, а також могильник і два 
поселення періоду Київської Русі. Поблизу сіл Стовп’яги та Підсінного виявлено залишки поселень: 
одне доби неоліту (V–ІІІ тис. до н. е.), два пізньої бронзи (І тис. до н. е.), одне скіфських часів 
(VІ–ІІІ ст до н. е.), а також кургани доби бронзи. Стосовно пізніших часів археологічні дослідження 
тут проводяться починаючи з XIX ст. Працювали такі видатні вчені, як В. Хвойка, Б. Рибаков, 
Є. Голубинський та інші. Однак багато археологічних пам’яток не були досліджені [7].

На початку 60-х років ХХ ст. почали проводити роботи з підготовки чаші майбутнього 
Канівського водосховища. «УкрГідеп» та інші організації розробляли проектні завдання по 
виявленню збитків на території, що відходила під затоплення. У зв’язку з будівництвом Канівської 
ГЕС і створенням штучного водосховища постало питання про виселення придніпровських сіл 
Переяслав-Хмельницького району. В цьому плані вирішено питання:

 – с. Андруші переселити та створити новий мікрорайон міста Переяслава-Хмельницького, 
дозволити до нього переселятися жителям Монастирка (нинішня вулиця Ювілейна), Зарубенець, 
Григорівки, та інших сіл з зони переселення;

 – с. Комарівку переселити в новий мікрорайон с. Хоцьки;
 – с. Підсінне переселити в с. Стовп’яги та поселення «Кавказ», с. Дівички,
 – збудувати нове с. Циблі на березі Канівського моря, куди переселити жителів сіл Цибель, 

В’юнищ, Козинець, Городища, Комарівки, Зарубенець, Мостирка, Трахтемирова, Григорівки.
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 – дозволити селянам переселятися в інші села: Жовтневе, Воскресінське, Єрківці, 
Дівички, Борисівку, Дем’янці, м. Переяслав-Хмельницький, інші регіони [9].

Оцінкою вартості будівель і споруд, які знаходилися в зоні затоплення, займалася районна 
оціночна комісія. Не всі переселенці могли самостійно переносити будинки чи побудувати нові. 
Тому були складені списки пільгових категорій. До них ввійшли інваліди праці, громадянської і 
Вітчизняної вієн, сім’ї загиблих воїнів Радянської армії та флоту, пристарілі, одинокі громадяни. 
Кошти на будівництво нових будинків пільговим категоріям виділялися державою. Площа будинків 
була в межах санітарної норми, але не більше, ніж їм належало на старому місці [9].

Кожному переселенцю за будинок, господарські споруди, деревонасадження та інші витрати, 
пов’язані з переселенням, державою виплачувалася компенсація. Перший її розмір складав 50% від 
загальної суми, а решту виплачували після пред’явлення довідки з сільради про підтвердження 
перенесення будівель і насаджень та вивіз всіх матеріалів, отриманих від демонтажу. На кожне 
домоволодіння, що знаходилося в зоні затоплення, оціночна комісія складала оціночну картку і акт. 
Згідно даних, що містяться в цих документах, будинки були без фундаментів, інколи з цоколем. 
Стіни будинків дерев’яні або каркасно-лозові, обмазані з двох боків глиною. Дах очеретяний, а 
інколи з черепиці чи покритий залізом, у хаті –глинобитна долівка, вікна та двері прості, одинарні. 
Господарські споруди були дерев’яні, плетені з лози, інколи обмазані глиною, покриті очеретом. 
Огорожі дерев’яні чи плетені з лози. На основі цих даних можна зробити висновок, що сума 
компенсації не була великою, хоча і залежала від відсотка зносу конструкцій. А потрібно було 
розібрати будівлі, вивезти придатний будівельний матеріал і на новому місці відбудувати всі 
необхідні споруди. Крім того, будинки без фундаментів в нових селах забороняли споруджувати, 
а тому потрібно було купувати камінь. До того ж, на будівництво хати використовували 5-6 
машин глини. Тому, щоб скоротити витрати на будівництво, люди ходили на толоку взамін, 
об’єднуючись по 20-30 чоловік. А в с. Хоцьки громада з затопленого села Комарівки, побудувалися 
окремою частиною села [5].

Були створені комісії з вибору площ, планування та благоустрою населених пунктів. 
Відповідними органами проводилися розрахунки з переселення по території районів, що 
знаходилися в зоні затоплення і за їх межами. Так, з метою балансу робочої сили, Переяслав-
Хмельницька райрада вирішує економічно доцільним розміщувати господарства переселенців в 
межах району, оскільки щороку збільшувалася кількість орних земель на одного працездатного 
колгоспника, а також розміри площ під технічними культурами. Крім того, розміщення переселенців 
в межах району значно скорочувало грошові витрати на ці цілі [9].

У 1963–1972 роках були створені бригади лісозаготівельників, які розчищали дно 
майбутнього водосховища від лісів, дерев і чагарників. Тоді й постало питання про столітні дуби, 
що росли в районі с. В’юнище. Багато гектарів першокласного лісу було спиляно, засипано землею 
та поховано на дні моря. Іще й сьогодні побутує багато легенд про цей ліс. Деякі з господарів 
складали карти місцевості, де «кагатували» дубовий ліс [4].

На обласному і районному рівнях були прийняті відповідні постанови на виконання 
завдань по переселенню і підготовці чаші майбутнього Канівського водосховища. Більше десятка 
сіл на Переяславщині пізнали долю переселенців, і лише жителям с. Циблі довелося виселитись 
на рідне поле і будувати тут сучасне нове експериментально-показове село [8]. В 1965 році 
геодезистами почалося планування нового с. Циблі. Безпосереднім виконавцем цієї роботи був 
житель с. Циблі Василь Маркович Курило (1934 р. н.)., який згадував: «Головний архітектор 
нового села Панько В.І., геодезисти Берещенко Гліб Михайлович, Клавдія Василівна та її чоловік – 
Юрій Сергійович Панько, який приїжджав у с. Циблі тільки тоді, коли були якісь непорозуміння 
на картах і як забили останнього кілочка в розбивці майбутнього села. Це продовжувалося до 
1972 року. До мене часто зверталися переселенці, щоб я показав їм в натурі, де грань його сусіда, 
бо я все це знав і пам’ятав. В мене були карти розбивки села, кожного його кварталу. Спочатку 
село розділили на квартали і закопали квартальні стовпи. Потім розбивали дороги. Кожного вечора 
з весни 1965 року я приходив на наряд до контори колгоспу і замовляв підводу з їздовим, а вранці 
заїжджав в колгоспну майстерню по дерево і забирав приготовлені кілочки для розбивки села. Коли 
були нанесені дороги в кожному кварталі, визначались місця житлового будинку та господарських 
будівель, наносились лінії водопроводу та каналізації, газопостачання та електрифікації. Ціна села 
згідно з планом складала – 8 млн. 953 тис. карбованців [8].

У процесі експериментального будівництва було відібрано для загальної забудови 10 
типів будинків. Це будинки одно та двоповерхові. Планова ціна одного одноповерхового будинку 
від 8 до 9 тис. крб. 
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За 1965–1966 роки село Нові Циблі було майже повністю нанесене з карт в натурі 
на колгоспну землю [8].

Офіційно про переселення до нового села жителів с. Циблі, В’юнище, Городище, Комарівки, 
Трахтемирова, Зарубинець повідомив у 1964 році на загальних зборах заступник голови Переяслав-
Хмельницького райвиконкому по будівництву І.С. Головко [8].

Що являло собою с. Циблі в першій половині 60-х років? Як свідчить подвірний перепис 
за 1962 рік, у селі проживало 1313 чоловік, з них: чоловіків – 574, жінок – 739, хат у селі – 
375 шт., сараїв – 446 шт., корів у селі було 432 гол., свиней – 399 гол., пасіка – 72 сім’ї. В селі 
працювала восьмирічна школа, де навчалося більше двохсот учнів і вечірня восьмирічна школа для 
дорослих. Працював медичний пункт, сільський магазин, будинок культури, сільська бібліотека. 
1 січня 1959 року на базі колгоспів Циблі, В’юнище, Козинці було створено великий укрупнений 
колгосп ім. Т. Шевченка (назва колишнього колгоспу с. В’юнище) з цибліським, в’юнищанським і 
козинським відділками. Колгосп мав 6 678 га орної землі. У новому селі будувались двокімнатні 
будинки для пристарілих з усіма зручностями, підведеним газом, водою, електрикою. Наділялись 
вони безплатно. Сума, в яку оцінювалось колишнє господарство пристарілого переселенця, йшла 
в державу, і це було оплатою за нове житло. Частина пільгових категорій жителів не хотіла жити 
в окремій квартирі нового села, вимагаючи компенсацію за своє господарство і переселялися 
ближче до рідних. Людей переконували у вигідності нового. Багато людей старшого покоління не 
витримували нервового та психологічного навантаження з переселенням [9].

До всіх житлових приміщень і будинків громадського центру нового с. Циблі було 
підведено газ, сітку водопроводу і каналізацію, електропостачання. Прокладено асфальтні дороги, 
зроблено благоустрій територій. Будівельники із 9 млн. крб. запланованих коштів на будівництво 
села використали 7 млн. крб. Будівництво села вели: ПМК-13, ПМК-14, тресту «Бориспільсільбуд». 
Всього було побудовано 765 будинків, у т. ч. 115 будинків побудували сім’ї колгоспників, 480 
будинків побудовано за рахунок колгоспу, 80 будинків з 160 квартирами держава побудувала для 
пенсіонерів, інвалідів Великої Вітчизняної війни і пристарілих, 90 будинків для переселенців 
побудовано за рахунок держави. Будівництво в основному завершено в 1972 році. Населення села 
Циблі станом на 1973 рік становило 2 750 чоловік [8].

Для пільгових категорій на кожне домоволодіння виділялася дотація з боку держави. 
Для прикладу, наведемо витрати по домоволодінню пільгової категорії О.М. Процько, жительки 
колишнього с. Комарвіки. Сума компенсації за житловий будинок і господарські споруди склала 
одну п’яту від будівництва нового господарства в Переяславі-Хмельницькому. З дотацією держави 
на будівництво нового будинку в сім’ї вистачило на половину будівництва. Тобто, це ще раз 
підтверджує, що на кошти, отримані від компенсації, переселенцям складно було відбудувати 
будинок і всі необхідні господарські споруди. 

З зони затоплення сім’я перевезла хату, складену в «зруб», в якій спочатку жили, а 
в 1974 році почала будувати поруч нову хату, а «комарівську» використовувати як сарай та 
літню кухню з піччю [5].

«У кого старі хати, то валяли і розбирали на дрова. Їх власникам виплачували більше 
грошей, ніж за нові, бо з новіших будівельних матеріалів можна було щось побудувати. У кого 
була велика сім’я, тому легше. Викопали колодязь на новому місці і є глина, є чим мазати хату. 
Інколи переселенці продавали хату під розбір. Багато людей перевозили розібрані споруди кіньми, 
тому що машин для всіх не вистачало. Не вистачало і грошей, отриманих від компенсації. Старші 
діти змушені були йти в найми (в радгоспи та колгоспи) пасти худобу. Були й такі господарі, що 
не встигли перевезти хату чи господарські будівлі, їх перед затопленням підпалювали [10].

У кожному селі були такі, хто не хотів переселятися, багато не вірили, що можуть 
потрапити в зону затоплення, тому сиділи до останнього. Закінчилася війна, люди вже потроху 
обжилися, стали багатшими колгоспи, а тут «пересилка». Кравченко Андрій Євдокимович, 
житель села Монастирок: «…тільки-но побудував нову хату, та в селі довоєнних хат і не 
збереглося, більшість хат були розрушені під час визволення території від німецько-фашистських 
загарбників, а тепер доводилося все руйнувати і починати знову. Довгий час, ще у 70-ті роки в 
Монастирку жили мати з сестрою, чекаючи на приїзд «по морю» дітей з Переяслава. «Сповзає 
у воду» дворище у Монастирку, залишився тільки погріб. Із нової хати Андрій Євдокимович у 
м. Переяславі-Хмельницькому збудував собі літню кухню, а цеглу на нову хату купували на заводі 
в м. Переяславі-Хмельницькому, «толокували» всією Ювілейною вулицею, бо поселилися на ній 
жителі Монастирка, так разом увесь вік і тримаються [3]. 
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Гриценко Ніна Андріївна (1961 р. н.) з сумом згадує про переселення: «Якби туди 
повернутися зараз, то всі були б куркулями. У кожного, хто не лінувався працювати, було 
садиби по 50-70 соток, а інколи і гектар. Коли наставала весна, то водою заливало все навкруг у 
Лівобережних селах. В кого нижче хати були, то й кури плавали, валялися печі. В школу плавали 
на човнах. Хоч вода сходила лише в червні, зате росло все. Майже в кожному дворі було по дві 
корови, а в колгоспі ще і вівці, і воли, і коні. Випасати худобу сюди пригонили з усіх прилеглих 
районів. На жаль, затопило і кладовище, могили перенесли лише частково. В село були прислані 
«гробовики», що викопували та переносили могили. Та більшість їх залишилася на дні моря, їх 
розмила вода. Багато людей не хотіло виїздити, і бувало таке, що трактором насильно ламали їх 
будинки. Інколи навіть і палили. Старі люди сиділи на руїнах чи попелищі до останнього. Багато 
хто з них там і помер» [2]. 

Виконуючи накази «згори», переселенці мали залишити свої рідні землі. Не переселитися 
означало свідомо пустити свої пожитки під воду. 

Так, у результаті виконання планів п’ятирічок по збільшенню виробництва електроенергії 
знищувались придніпровські села. 

Розуміючи той факт, що пам’ятки дерев’яної архітектури є важливим компонентом 
матеріальної і духовної культури українців, у працівників Переяслав-Хмельницького історичного 
музею на чолі з М.І. Сікорським, та його помічником Є.Ф. Іщенком виникає ідея про збереження 
українського села в окремому місці.

1963 року рішенням сесії Переяслав-Хмельницької міської Ради було виділено земельну 
ділянку для будівництва першого в Україні етнопарку на честь 150-річчя з дня народження 
Т.Г. Шевченка. На початкових етапах створення музею українського села предметом обстеження 
була територія затоплення. Типові і досить оригінальні будівлі були перевезені на територію Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

З затопленої території перевезені та встановлені в музеї:
1. Церковна сторожка с. Рудяків Бориспільського р-ну
2. Двір священика с. Рудяків Бориспільського р-ну (комора с. Циблі)
3. Церква св. Георгія с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну
4. Церква св. Параскеви с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну
5. Шинок с. Рудяків Бориспільського р-ну
6. Двір чинбаря с. В’юнище (хата, комора, саж, повітка)
7. Двір олійника с. В’юнище (хата, комора)
8. Хата безземельника с. В’юнище
9. Сільська управа с. В’юнище
10. Двір вдови с. В’юнище (хата, курник)
11. Двір столяра с. Циблі (хата, саж)
12. Двір ткача с. Вюнище (хата)
13. Двір бондаря с. В’юнище (хата, повітка)
На сьогодні предметом пізнання і відображення в Музеї є народна архітектура, побут, 

розвиток ремесел і промислів, народні звичаї, традиції та обряди. Пам’ятки дерев’яної архітектури 
перевезені з різних районів Середньої Наддніпрянщини, переважаюча більшість з Переяславщини, 
та зовсім не представлені пам’ятки правобережної Переяславщини.

На даний час етнографічна специфіка правобережного краю Переяславщини є 
малодослідженою і потребує висвітлення в експозиції музею. Відтворення експозиції двору 
правобережної Переяславщини дасть можливість репрезентувати дану територію, та в зримих 
образах народної архітектури з відповідним оформленням інтер’єрів відтворити життя, побут і 
творчість жителів Правобережної Переяславщини кін ХІХ – сер. ХХ ст. Висвітлюватиме історію 
сімей переселенців з правобережної Переяславщини після створення Канівського водосховища. 

Оригінальність двору полягатиме перш за все у конструктивних особливостях не тільки 
господарських будівель двору, а й безпосередньо хати. Під час експедиції у села Григорівка, 
Луковиця (Канівський р-н Черкаської обл.) було зафіксовано ряд цікавих фактів. До хати 
добудовувалось господарське приміщення для утримання худоби, яке було під однією покрівлею 
з хатою. Техніка будівництва хати переважно у шули, з горизонтальною закидкою, а господарське 
приміщення плетене з лози і з обох боків мазане глиною. За словами респондентів, ще на початку 
ХХ ст. відмінність полягала і в солом’яній покрівлі. Лівобережні хати вкривали соломою, то кулі 
вкладали колосками до верху, а у правобережних навпаки – вниз [3]. Перед порогом, у переважній 
більшості хат, на рівні з поверхністю землі вкопували жорновий камінь. 
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З середини ХХ ст. у правобережних селах змінюється і внутрішнє планування хати. Сіни по 
центру переділяли перегородкою, а у хаті поруч з піччю прорубували двері. Відповідно зазнавала 
перебудови і піч – челюсті влаштовували зі сторони сіней. Таким чином окремо відокремлювалась 
кухня. У деяких хатах поруч з піччю груба, в яку умуровано великий чан для підігріву води. 

При відтворенні двору потрібно вирішити ряд завдань: 
1. Для висвітлення натуральної експозиції житлово-виробничого комплексу правобережної 

Переяславщини провести наукове дослідження і виділити особливості у плануванні двору, народній 
архітектурі, дослідити основні ремесла та промисли.

 – здійснити експедиції по виявленню об’єктів;
 – здійснити комплексну експедицію у села Григорівка, Луковиця, 

Трахтемирів Канівського р-ну. Черкаської обл. з метою фіксації планування двору, хати, 
господарських будівель. 

 – провести польові записи з колишніми жителями затоплених сіл Правобережжя. 
2. Експозиційний показ речей повинен бути достовірним та відтворюватись у властивому 

для них оточенні, тобто щоб у даному об’єкті були представлені речі побуту та вжитку 
цього ж регіону.

 – провести роботу з фондовими документами по виявленню музейних предметів для 
створення тематичної експозиції;

 – під час експедицій та індивідуальних зустрічей з респондентами вести щоденник з 
записами про предмети музейного значення (з погодженням власників про передачу) для подальшої 
систематизації.

 – дослідити архівні документи по досліджуваним селам.
3. Створити творчу групу для роботи над розділами експозиції: 

 – двір правобережної Переяславщини;
 – інтер’єр хати правобережної Переяславщини; 
 – ремесла та промисли (основним із ремесел жителів правобережної Переяславщини 

виступало рибальство, то ймовірно відтворити двір рибалки першої пол. ХХ ст.);
 – господарські будівлі двору;
 – матеріальна та духовна культура жителів правобережної Переяславщини;
 – зелені насадження двору.
Актуальність даного питання зумовлена також існуванням певного соціального запиту з 

боку переселенських громад. Кожного року жителі затоплених сіл проводять зустрічі земляків. 
Жителі села Підсінне зустрічаються на Зелену неділю, в день Пророка Іллі – жителі сіл Циблі, 
В’юнище, Комарівка, Зарубинці. З 2010 року в Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини, поруч з церквою св. Георгія проводиться свято: «Храмове свято св. Георгія. 
День зустрічі жителів затоплених водами Дніпра сіл». У ЗОШ № 1 м. Переяслава-Хмельницького 
вчителька географії Л.В. Дереча створила краєзнавчий гурток, де діти займаються вивченням долі 
переселенців та затопленої території. В ЗОШ села Циблі вчитель фізики Віра Григорівна Гриневич, 
переселенка з с. Зарубинець, створила в школі куточок про Батьківщину та кожного року збирає 
односельців на зустрічі.

Громада жителів села Зарубинці, яка нині проживає у селі Циблі Переяслав-Хмельницького 
р-ну, виступила ініціатором відтворення на території скансену хати з села правобережної 
Переяславщини. 6 травня 2012 року був відслужений молебень та освячений наріжний камінь, 
який буде закладений у фундамент майбутньої архітектурної пам’ятки – хати селянина-рибалки, а 
учасники заходу на її подвір’ї посадили кущ калини та вишню, привезені з с. Зарубинці [6]. Тож 
деякі етапи роботи уже пророблені.

У церкві св. Георгія з 2010 року зберігається Книга Пам’яті, де відвідувачі Музею народної 
архітектури та побуту записують свої спогади про рідну Батьківщину:

«Я, Лесик Лідія Іванівна, яка народилася в с. Козинці, прожила там 14 років, але село й 
до цих пір сниться. Згадую, розповідаю своїм дітям про нього і дуже хочу, щоб затоплені села 
майбутнє покоління не забувало. 06.05. 2011 р.».

«Я з Городища… Маленьке, поетичне, в ромашках, в дубах, в течіях Дніпра, в ліліях і 
маківках село – 100 дворів всього. Лосі, вовки під хатами, ужі в хатах на верстатах висіли… Люди 
в селі – це діти природи – працьовиті, молились Богу, слухали владу і працювали, працювали… 
А в свята – ось так як сьогодні – вміли бути артистами, мали свої сценарії. Кисіль Лідія 
Степанівна 06.05.2011 р.» 
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«Село, моє рідне село, таке незабутнє Підсінне! Ти в пам’яті нашій наймиліший куточок. 
Глибокі озера, довгокосі верби, ліс, безмежні луги із запашними травами до пояса, калини в 
кінці городів і, люди, прекрасні, добрі, працьовиті, дружні, як одна сім’я, – усе це моя маленька 
Батьківщина. Тут назавжди залишилася частинка моєї душі і серця. Єфіменко (Гич) Галина 
Антонівна. 08.05.2011 р.» 

Кожного року читають свої твори про затоплені села поети-переселенці, на зустрічах 
земляків, кожної весни археологічний відділ НІЕЗ «Переяслав» проводить обстеження берегової 
лінії штучного моря, дістаючи з під води поховані недосліджені пам’ятки.
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ФУНКЦІЇ ГЛИНЯНОГО ПОСУДУ В КУЛЬТУРІ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ 
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ СТУДІЙ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Проаналізовано дослідження функцій глиняного посуду українців від часу зародження етнографічної 
науки до 1930-х років – часу її штучного знищення сталінським режимом. Охарактеризовано подану в 
тогочасних наукових працях інформацію. Зроблено висновок про поступове зростання наукового інтересу 
до окремих фрагментів традиційно-побутової культури, зокрема сфери життєзабезпечення певної 
етноспільноти, в тому числі функцій глиняного посуду. 

Ключові слова: глиняний посуд, функції глиняного посуду, історіографія.

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» – один із найбільших 
музейних комплексів України етнографічного спрямування. Чи не найбільшою категорією 
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експонованих предметів у ньому є керамічні вироби, зокрема, глиняний посуд. Значний інтерес 
науковців і просто відвідувачів заповідника, викликає посуд у природному для нього середовищі: 
в хатах біля печей, і на припічках, на полицях, мисниках, лавах і під ними. Нині традиції 
використання глиняного посуду в культурі харчування українців забулися, відтак широкий 
загал має змогу ознайомитися з його вжитковою функцією на старих зображеннях (картини, 
фото), кіно, музейній експозиції. Остання, на нашу думку, найбільш реалістично ілюструє нашу 
минувшину. Будь-яка музейна експозиція має базуватися на наукових матеріалах. Тому в даному 
дослідженні зверну увагу на ті праці ХІХ – першої третини ХХ століття, де вміщено найбільше 
згадок, описано функції глиняного посуду. Тобто зроблю спробу дослідити глиняний посуд не як 
археологічне джерело, чи музейний експонат, чи як світоглядний прояв уявлень того, хто його 
виготовив, а як те, для чого він насамперед призначений, а саме як місткість для приготування, 
споживання, подачі до столу і транспортування страв. Можливо, дані матеріали стануть у нагоді 
музейникам та екскурсоводам.

Хронологічні рамки даної студії обумовлені тим, що це період зародження етнографічної 
української науки, первинних спроб вивчення глиняного посуду в побуті і появи перших 
поглиблених описів стосовно даної проблематики.

Глиняний посуд, як вагома складова традиційно-побутової культури українців, став об’єктом 
вивчення лише з кінця ХІХ століття, тобто в період формування нових суспільно-політичних 
відносин і зростаючого інтересу до народу, його національної культури. В розвитку наукової думки 
стосовно використання глиняного посуду українцями, виокремлюється чотири періоди:

1) первинне нагромадження джерел, згадки про глиняний посуд як явище в культурі 
харчування (1770-і – 1880-і роки);

2) період появи окремих згадок або повних етнографічних описів гончарного виробництва 
одного осередку чи регіону (1890–1930-і роки), в яких певну увагу приділено висвітленню 
функціонального призначення глиняного посуду; публікації перших детальних описів використання 
глиняного посуду в культурі харчування мешканців окремих населених пунктів України; 

3) аналіз локальних особливостей глиняного посуду (1950–1980-і);
4) поява аналітичних праць (1990–2000-і роки).
У даному дослідженні охарактеризуємо перші два.
Первинне нагромадження джерел припадає на період появи перших етнографічних описів 

культури і побуту українців. Використання глиняного посуду під час приготування та подачі до 
столу страв було буденною, звичайною, тому й непомітною частиною життєдіяльності народу. 
Але окремі згадки про нього все ж трапляються. Перші з них виявлено в описах обрядів, 
зокрема родильних, весільних, поминальних, народної кулінарії, побуту. Окрім того, назви посуду 
трапляються в різного роду описах, сплатах, заповітах, списках описаного майна померлих, що 
підлягали розподілу, судових справах пізнього середньовіччя [3, 10, 8, 11].

Ширші описи використання глиняного посуду вміщено в літературних творах згаданого 
періоду. Зокрема, в «Енеїді» Івана Котляревського описано значну кількість видів глиняного 
посуду із зазначенням страв, які з них вживали, з чого і які напої пили, в чому готували, 
зберігали (згадано і про кахлю, яку було використано в якості форми для приготування паштету. 
Деякі з назв глиняного посуду, зокрема «носатка», «філіжанка», банька в літературі було 
згадано вперше [31]. 

У збірках «Вечера на хуторе близ Диканьки» та «Миргород» Миколи Гоголя 
зафіксовано не всі види глиняних виробів, які використовувалися на той час у побуті 
українців, та їх поліфункціональне призначення. Згадано лише те, що було потрібно для 
вираження ідеї твору [32].

У «Конотопській відьмі» Григорія Квітки-Основ’яненка описано способи використання 
майже всіх різновидів глиняного посуду («глек», «носатка», «кухлик» («кухличок»), «водянчик», 
«глечик», «горщик» («горщок»), «дійничка», «миска», «тарілка», а також освітлювальний прилад – 
«каганець»), які побутували на той час у побуті й магічній практиці [33]. 

У творах Івана Нечуя-Левицького подано конкретно-побутовий аспект повсякденного 
використання глиняного посуду [14].

Від цього часу і до кінця ХІХ століття етнографи, фольклористи й статисти 
згадували глиняний посуд як ємність для приготування й зберігання їжі та напоїв побіжно, в 
рамкахx ширших тем. 
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У другій половині ХІХ століття, під впливом історичних реалій, пов’язаних із зацікавленням 
українською народною культурою, а відтак і активізацією досліджень, діяльністю тогочасних 
наукових товариств (Російського Імператорського географічного товариства, Полтавського 
наукового товариства, Харківського наукового товариства), передові кола української інтелігенції 
почали виявляти особливий інтерес до життя народу і його культурного самовираження. Спочатку 
етнографи здебільшого захоплювалися фольклором і лінгвістикою, мало звертаючи уваги на 
матеріальний народний побут. Етнографія носила описовий характер, відтак глиняний посуд не 
став спеціальним предметом дослідження тогочасних вчених. Але, досліджуючи народну культуру 
загалом, вони зафіксували значний за обсягом і різноплановий матеріал, у тому числі не оминаючи 
і такий важливий аспект, як використання глиняного посуду в побуті.

Першим повним кулінарним описом українських страв, однією з перших кулінарних праць 
була книга Миколи Маркевича «Поверья, кухня и напитки малоросіян», опублікована 1860 року. 
Навівши близько 100 рецептів страв українців, лише в кількох він згадав глиняний посуд, в яких 
ці страви готували («горщик», «макітру», «кухоль» та «кахлю») [12, с. 137, 138, 161]. Помітно, що 
дослідник не конкретизував інформації про звичайний тогочасний посуд для приготування страв. 
Та це й не було потрібним, оскільки альтернативи на той час глиняним виробам не було. 

Про їжу українців згадано і в працях відомого українського етнографа Павла Чубинського. 
У сьомому томі багатотомної праці Павла Чубинського «Труды этнографическо-статистической 
экспедиціи въ Западно-Русскій край» (1879 р.), зокрема, в розділі присвяченому «Пище 
Малоруссов», описуючи найбільш вживані продукти, асортимент страв, способи їх приготування, 
дослідник іноді згадує і глиняний посуд [30]. 

1894–1930-м роками окреслено період появи етнографічних та статистичних описів 
гончарного виробництва одного осередку чи регіону України. У них, у деякій мірі приділено 
увагу і висвітленню функціонального призначення глиняного посуду. Побачили світ перші детальні 
описи використання глиняного посуду в культурі харчування мешканців окремих населених пунктів 
України. Більшість дослідників цього періоду обмежилася побіжними описами видів глиняного 
посуду із зазначенням (у кількох словах) їхнього призначення. Цей факт може свідчити про те, 
що використання глиняного посуду під час приготування та подачі до столу страв було буденною, 
звичайною, а відтак й непомітною частиною життєдіяльності людей. Окрім того, глиняний посуд 
у повсякденні перебував не «на виду». Частина його знаходилася в печі з готовими стравами; 
частина помитого сушилася в припічку, чи на тину, той, що в даний момент не використовувався, 
був захований в комірчині чи на горищі.

Перше узагальнююче дослідження гончарства Лівобережної України було опубліковане 
1894 року Іваном Зарецьким. У праці «Гончарный промисел Полтавской губернии», він подав перелік 
використовуваного в побуті мешканців Полтавщини асортименту глиняного посуду. Зафіксована 
термінологія теж має неабияке значення для дослідження призначення окремих видів посуду. 
Описуючи особливості домашнього гончарного виробництва, дослідник згадує і про використання 
глиняного посуду для приготування страв, зберігання харчових продуктів і рідин [7, с. 99]. 

У праці дослідника кустарних промислів Чернігівщини, інженера-технолога Н. Пакульського 
«Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской губернии» (1898 р.) у розділі ІV «Обработка 
минералов. Гончарный промисел» перераховано асортимент глиняного посуду, виготовлюваного 
місцевими гончарями. Чи не вперше згадано про виготовлення чернігівськими гончарями на той 
час ще не поширеного виду глиняного посуду – глиняних чайників та глечиків у вигляді самоварів 
для чаю, а також бочонків для горілки. Дослідник зазначив ціни на глиняний посуд, торкнувся 
питання підвищеного попиту на окремі види посуду в окремі періоди року [15, с. 93, 103].

1899 року М. Могильченко у праці «Гончарство в с. Олешні у Чернігівщині», опублікованій 
у збірнику «Материяли до українсько-руської етнольогії. Виданнє етнографічної комісії за 
редакцією Хв.Вовка» перерахував назви і подав малюнки сімнадцяти глиняних місцевих посудин 
[13, с. 63-64], що найважливіше – хоч і коротко, але охарактеризувавши призначення кожної.

Цього ж року було опубліковано першу працю, в якій описано народну кухню, включаючи 
описи продуктів, які вживали українці в обробленому й сирому вигляді, страви святкові і буденні, 
способи їх подачі до столу, є ґрунтовна стаття «Пища и питье крестьян малоросов с некоторыми 
относящемися сюда обычаями, поверьями и приметами» (1899), підписана ініціалами В.Щ. [4, 
с. 266-322]. Написано її на основі матеріалів, зібраних у Куп’янському повіті Харківській губернії 
Варварою Щелоковською, яка на той час працювала вчителькою Куп’янської гімназії, мешкала 
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в будинку відомого українського етнографа Петра Іванова [9]. Напевно тому, що згадана праця 
написана жінкою, у ній підмічено те, про що не писали дослідники-чоловіки. Зокрема, вона 
подала досі найдетальніший перелік глиняного посуду, який використовувався в українській 
родині в повсякденні.

У праці Гриші Он. «Весілля у Гадяцькому повіті, у Полтавщині», опублікованій в 
Материалах до українсько-руської етнології (1899) міститься опис використання-застосування 
глиняного посуду у весільному обряді одного із мікрорегіонів Східної України [6]. 

Згадки про функції глиняного посуду частини Західної України вміщено в статті В. Гнатюка 
«Народня пожива і спосіб її приправи у східній Галичині» [5]. На особливу увагу заслуговує 
фундаментальне дослідження Володимира Шухевича «Гуцульщина» в п’яти частинах (Львів, 1899–
1908). Описуючи народний гуцульський побут, обряди, страви дослідник згадує і самі страви і 
посуд в якому його готували, споживали [28, 29].

Варто відзначити також працю професора Миколи Сумцова «Очерки народного быта (Из 
этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии)» (1902). Зокрема, 
описуючи стан гончарства в Охтирському повіті, він звернув увагу на рідкісні обрядові вироби, 
зокрема весільні графини з левами й рюмки-трійчатки, описав зміни в асортименті посуду [23].

Праця статиста й етнографа Віктора Василенка «Опыт толкового словаря народной 
технической терминологии по Полтавской губернии» (1902) енциклопедичного характеру стала 
першою, в якій витлумачено значення і призначення всіх видів глиняного посуду українців [1].

1905 року в часописі «Материяли до українсько-руської етнології» побачила світ стаття 
Михайла Русова «Ганчарство у с. Опошні, у Полтавщині», присвячена описові опішнянського 
гончарного промислу [19]. Згадано глиняні горшки, глечики, тарілки, «усяка посуда», «делікатна 
посуда», «великі вироби, подібні до римських та грецьких амфор та глеків стоять рядом з 
сучасними чайниками та свічниками; білі фаянсові миски уряд з мальованими та поливаними 
виробами; усякі хазяйські миски, плошки та кухлики» [19, с. 53, 54]. Подано відомості і про 
розповсюдження опішнянських глиняних виробів [19, с. 59]. Важливими є і згадки про новотвори 
на то й час у асортименті глиняного посуду [19, с. 55-56]. Про функції згаданих виробів можна 
лише здогадуватися.

У дослідженні «Антропологічні особливості українського народу», описуючи гончарство, 
видатний український вчений Хведір Вовк, звернувши увагу на форми та орнаментацію глиняного 
посуду, про його фукції не згадав. Можливо для автора, сучасника періоду, коли побутував переважно 
посуд із глини, нічого особливого в ньому не було. Тож не згадав дослідник про нього і в підрозділі 
«Пожива», де перерахував асортимент та деякі способи приготування їжі [2, с. 82]. 

У праці Олександра Прусевича «Гончарный промысел в Подольской губернии» (1916) 
окрім опису гончарства вміщено важливі для даної роботи авторські висновки: «в народі живе 
переконання, що гончарство не може виродитися тому, що «каша і борщ, зварені в емальованому 
посуді, не будуть мати того смаку, як із глиняного горщика»» [16, с. 20]. У праці «Санитарно-
гигиеническое положение гончарства в Подольской губернии» цього ж автора, звернено увагу на 
шкідливість свинцевих сполук, що застосовувалися під час виготовлення полив’яного посуду, в 
процесі використання цього посуду [17]. 

Окрім текстових даних, друкувалася і репродукційна інформація про форми глиняного 
посуду. У альбомі «Украинское народное творчество. Серия VІ: Гончарные изделия. Выпуск І-ый: 
Типы украинской гончарной посуды» опубліковано основні форми гончарного посуду, зокрема 
опішнянського, великобудищанського. У ньому є посудини, і пояснення до них для чого саме 
вони використовувалися (горщик з покришкою для варіння їжі, для каші, для смаження вергунів, 
носатка для олії) [24]. 

Піком цього історіографічного періоду стала друга половина 1920-х років, пов’язана 
з розквітом етнографії. Для цього часу визначальним є той факт, що до етнографічних праць 
підбавилися так звані керамологічні. В працях етнографів-керамологів Марії Фріде, Лідії Шульгіної 
й Євгенії Спаської окрім описів гончарства Подільского та Чернігівського регіонів, охарактеризовано 
асортимент глиняних виробів та їх функціональне призначення.

Марія Фріде входила у Товариство дослідників української історії, письменства та мови, 
що діяло у Ленінграді. Серед етнографічних статей дослідниці в межах даної теми особливо 
цікавими видаються «Гончарство на юге Черниговщины» (1926) [25] та «Форма й орнамент посуду 
з Поділля» (1928) [26]. Остання засвідчує серйозне і зацікавлене ставлення до досліджуваного 
предмету. Нам важливо, що серед різних аспектів подільського гончарства, в статті міститься опис 
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використання посуду в побуті та культурі харчування. Помітне тяжіння дослідниці до типологізації: 
нею виокремлено типи народної кераміки, типи форм посуду, окремішньо виділено типи полив’яних 
мисок. Зроблено висновки стосовно характерних ознак подільского посуду.

Стаття Лідії Шульгіної «Ганчарство в с. Бубнівці на Поділлі» опублікована 1929 року, 
досі залишається найповнішим описом гончарства села Бубнівки. Написана вона на основі 
етнографічних «екскурсій» дослідниці, які становлять значний інтерес для керамологічних студій 
і виявляє її як справжнього етнографа. Про це свідчить стиль написання, а також методика 
її вивчення: «описуючи гончарство в Бубнівці я здебільшого спиралась на свої безпосередні 
спостереження, намагаюсь, по змозі бачити все, що стосується гончарської праці, і записувала все 
під час роботи…», «…техніку бубнівських ганчарів та все те оточення, що в ньому відбувається 
їхня робота й пливе їхнє щоденне життя» [27, с. 111–112]. Вагому увагу в даній статті приділено 
формі, розмірам, застосуванню глиняного посуду. Найважливіший внесок дослідниці тут у тому, 
що зроблено акцент на використанні глиняного посуду в побуті, що більшість дослідників 
пропускали в своїх працях.

У статті Євгенії Спаської «Глечик з хрестиком: (Етюд з циклу «Чернігівське гончарство»)» 
(1929) простежено зв’язок звичаю мітити глечики з християнським культом – Зборною або 
Федоровою суботою, згадано про особливості поводження з глиняним посудом [20, с. 7]. У працях 
дослідниці «Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, рр. 1921–1926, головним чином про 
ганчарство Чернігівське» [21] та «Орнамент бубнівського посуду» [22] вміщено окремі згадки про 
функціональне призначення глиняного посуду.

У роботі керамолога Якова Риженка «Форми ганчарних виробів Полтавщини» (1930) окрім 
аналізу проблем формотворення глиняного посуду, наведено відомості про форми та призначення 
глиняного «кухля», «миски», «макітри», «горщика», «двійняток», «глека», «тикви», «куманця», 
«барильця», «чайника». Важливість цієї роботи в її інформативності, наявному переліку асортименту 
глиняного посуду першої чверті ХХ століття. Намагання ж вивести форму тієї чи іншої посудини 
«від давнини», історичні екскурси в минуле Якова Риженка не завжди коректні [18].

На жаль, цей етап активізації досліджень було припинено на початку 1930-х років 
згортанням українізації та початком репресій щодо її активних діячів.

Таким чином, функції глиняного посуду в культурі харчування українців впродовж 
ХІХ – першої третини ХХ століття висвітлено в наукових працях епізодично. Монографічних і 
спеціальних досліджень даного питання зроблено не було. Проте наведені в працях окремих 
дослідників традиційної культури українців і зокрема гончарства, матеріали, є вагомим внеском у 
фонд етнографічних досліджень. На прикладі функцій глиняного посуду можна переконатися, що 
впродовж досліджуваного періоду інтерес до народної культури зростав, що проявилося в появі 
ґрунтовніших праць. У 1930-ті роки історичними реаліями на два десятиліття було перервано 
поступ української етнологічної науки в даному напрямку.

Необхідність осмислення глиняного посуду в культурі харчування українців як 
інформаційного показника розвитку не лише гончарства, але й етноспільноти вцілому, а також 
інтерес фахівців суміжних галузей зокрема медицини, нутриціології, дієтології, ресторації й 
спонукало автора здійснити спробу дослідити дану тему, яка досі не була предметом наукового 
дослідження.
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Features pottery in food culture as an object of scientifi c Ukrainian Studies XIX - the fi rst third of 

the twentieth century
Annotation. Study analyzed the functions of pottery since the emergence of Ukrainian ethnographic science 

to the 1930s - a time of artifi cial destruction of Stalin’s regime. Characterized fi led in the contemporary scientifi c 
literature information. The conclusion to the gradual growth of scientifi c interest in the individual fragments of 
traditional consumer culture, including certain areas of life support etnospilnoty, including features pottery.
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УДК 1:37 

Наталія Юхименко
(Переяслав-Хмельницький)

МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

Розглянуто актуальність філософії освіти в сучасних державотворчих процесах. Визначено новий 
рівень рефлексії поняття «філософія освіти» в контексті нової української державності. Окреслено 
основні тенденції трансформації ціннісних орієнтацій особистості в умовах інформаційного суспільства, її 
суспільно-формуючі орієнтири. 

Ключові слова: філософія освіти, система культури, ціннісні орієнтації, українська державність.

Постановка проблеми. У даній статті буде здійснено спробу розглянути актуальність 
філософії освіти в сучасних державотворницьких реаліях, її суспільно-формуючі та 
космологічні орієнтири.

Наукова новизна та актуальність. Початок третього тисячоліття відкриває нову сторінку 
в розвиткові людського суспільства. Яким змістом буде заповнено нову сторінку – залежить від 
кожного з нас. Адже розпочалося тисячоліття невпинного зростання персональної відповідальності, 
індивідуального внеску в історію цивілізації. Основне, до чого має привести еволюція людину – 
зростання вагомості особистісного досягнення, внеску в розвиток історії, до актуалізації 
особистісного «Я». 

Сучасна Україна все ще перебуває в стані пошуку свого шляху розвитку, налагоджує 
культурні, економічні, політичні, суспільні та ін. внутрішні і зовнішні зв’язки. Для прискорення цих 
процесів необхідно визначитися яких громадян і для якого суспільства ми повинні готувати, якими 
мають бути соціальні умови розвитку, щоб громадянин нашої держави був щасливим. Реформування 
суспільства характеризується неминучістю удосконалення форм та умов життєдіяльності людини, 
залучення усіх громадян у процес соціальної творчості. Незалежність та самостійність нашої 
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молодої держави, що входить до загального потоку перетворень у економічній, політичній та 
духовній сферах, утверджується активними діями кожної окремої особистості. Успішність таких 
перетворень цілком залежить від того, який напрямок ми оберемо для розвитку цих дій. 

У переломні періоди історії, коли старі та відживші ідеологічні й психологічні стереотипи 
змінюються на нову систему поглядів і цінностей, відкривається реальна можливість гуманізації 
соціальної сфери і реалізації особистісного потенціалу кожного громадянина нашої держави. Саме 
тому Україна, як і більшість держав Європи та західного світу, переживає ряд реформ у різних 
сферах суспільного буття, поміж яких і система освіти держави. 

З метою реформування та розвитку українського суспільства розробляється сучасна 
філософська концепція освіти і науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означену темою проблематику у своїх 
дослідженнях частково розкривають такі вітчизняні дослідники, як В. Андрущенко, С. Клепко, 
В. Лутай, М. Михальченко, С. Ніколаєнко, Н. Сухова, С. Черепанова, та багато ін.

Метою написання даної статті є окреслення основних тенденцій трансформації 
ціннісних орієнтацій особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства, визначення 
ствердження нових світоглядних орієнтирів діяльно-творчої особистості як міри досконалості 
її самореалізації. 

Сучасний учитель повинен своїх учнів навчати бути відкритими, готовими долати 
труднощі, орієнтуватися у новому інформаційному суспільстві, постійно самовдосконалюватися та 
прагнути самореалізації. Які цінності мають слугувати орієнтиром для майбутніх поколінь? Адже 
цінності виконують функцію перспективних стратегічних життєвих цілей і виступають основним 
мотивом життєдіяльності. Цінності визначають моральні орієнтири та принципи поведінки, 
тому будь-яке суспільство зацікавлене у тому, щоб люди дотримувалися актуальних у сучасних 
реаліях правил поведінки. Саме тому, на початку свого розвитку, кожна дитина у цивілізованому 
суспільстві потрапляє під цілеспрямований вплив виховного процесу. Діяльність у сфері освіти, 
особливо безпосередня педагогічна діяльність, тісно переплетена з основами світогляду людини, 
навіть якщо вона його не усвідомлює. Педагогічний процес здебільшого виявляє і формує нові 
ціннісні орієнтації особистості, тому у педагогічній діяльності дуже важливо керуватися такими 
світоглядними принципами, котрі орієнтують людей на творчу самореалізацію, усвідомлення 
власної планетарно-космічної сутності.

Тож яким повинен бути сам учитель покоління нового тисячоліття? Відповідь на поставлене 
запитання може дати філософія, що завжди була провісницею та каталізатором реформ, які активно 
реалізуються у різних сферах сучасного суспільного буття в усьому світі, філософія, на ґрунті якої 
і виникла нова «філософія освіти».

Суспільство сьогодні – найвища форма розвитку і руху матерії. Розвиваючись саме, воно є 
перетворюючою силою усього, що є навкруги, і цього вже змінити не можна.

Загальносвітову тенденцію розвитку культури визначає перехід від постіндустріального 
суспільства до інформаційного. Інформація набуває пріоритету серед усіх інших культурних 
цінностей і вважається їх підґрунтям. Постійне відставання освіти від потреб суспільства, 
відсутність освітніх форм для трансляції головного здобуття сучасного наукового знання у 
формуванні людини ХХІ ст. потребує обґрунтування методологічних засад філософії сучасної 
освіти як нового рівня дослідження і розв’язання багатьох проблем людського буття.

У дослідженні Н.М. Сухової читаємо, що нова соціокультурна реальність має такі основні 
характерні риси:

1) суттєві зміни в субординації системи цінностей, що обумовлені формуванням нового 
типу відносин у суспільстві, потребою в новій світоглядній орієнтації;

2) нові явища у культурі, які надають великі можливості для оптимізації реалізації 
прихованого потенціалу особистості;

3) суттєве розширення поля диференціації життєвих потреб і здібностей;
4) початок діалогу між основними культурними течіями у сучасному світі [4]. 
Усе це вимагає нового рівня рефлексії самого поняття «освіта», змісту, соціокультурних 

особливостей, визначення сучасного аксіологічного підґрунтя освіти, ролі та місця освіти в 
суспільстві ХХІ ст. і перспективи його розвитку. Тому найважливішого значення набуває питання 
про становлення сучасних методологічних засад такої галузі дослідження як філософія освіти, що 
є основою для здійснення комплексного підходу до вирішення проблем сучасної освіти, у першу 
чергу до виконання завдань її гуманізації.
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З-поміж причин, які актуалізують філософію освіти сьогодні, виділимо такі:
• необхідність осмислення кризового стану, у якому опинилася система освіти через 

перехід суспільства від постіндустріального періоду до інформаційного, що передбачає нову 
класифікацію та відбір предметного змісту знань, які забезпечать інформаційний арсенал 
особистості, що постійно самовдосконалюється, та ціннісно-смислове обґрунтування її діяльності;

• актуальність нових загальнолюдських цінностей, що потребують формування нового 
типу особистості, здатної міркувати категоріями космічних масштабів;

• потребу створювати додаткові спеціально організовані системи та можливості 
передавання культурного досвіду в умовах загальнонаціональної системи освіти, що постійно 
удосконалюється. Адже освітній процес ґрунтується на досить суперечливих формах знання: 
ілюзіях, утопіях, міфах, стереотипах, які здійснюють відчутний вплив на процес соціалізації 
особистості. Одне із завдань філософії освіти – врегулювання, прогнозування та екстраполяція 
найбільш актуальних ірраціонально-інтуїтивних форм знання;

• спрямування та корегування еволюції процесу освіти, використовуючи новітні 
дослідження інших дисциплін, дотичних до педагогічної діяльності. Філософія освіти формує образ 
«людини майбутнього», зорієнтовуючи та змістовно наповнюючи педагогіку новими знаннями, 
методами, способами, цілями, котрі через процес освіти втілюються у формуванні внутрішнього 
світу конкретного покоління.

Погодьмося із А. Запісоцьким, що інтерес дослідників до філософської проблематики в 
освітній діяльності спричинений насамперед об’єктивною та усвідомлюваною роллю освіти у 
вирішенні глобальних проблем. Останнім часом освіта розглядається як стратегічно важлива сфера 
життя суспільства. Фактор розвитку нації та поглиблення її інтелектуального потенціалу є гарантом 
її самостійності та міжнародної конкурентоздатності [2].

Розглядаючи поняття «філософія освіти», наведемо декілька варіантів його тлумачення. 
Так, одні дослідники надають перевагу філософії і філософствують про освіту, інші пріоритетною 
вважають педагогіку, здебільшого розмірковуючи про процеси навчання і виховання, хтось 
намагається охопити і філософську, і педагогічну проблематику. Тож розглянемо етимологію 
означеного словосполучення. Слово «філософія» у перекладі з грецької означає «любов» і 
«мудрість», тож поняття «філософія» можна тлумачити як «любов до мудрості», як науку про 
досягнення людиною мудрості, про пізнання істини та добра. Щодо поняття «освіта» існує багато 
варіантів його тлумачення. Професори Києво-Могилянської академії розвивали ідею про здобування 
істинного знання шляхом одномоментного осяяння з допомогою природного розуму, тобто Божих 
ідей. Така ідея простежувалася у філософських курсах І. Гізеля, Г. Щербацького. На думку учених 
природне світло розуму осяює інтелект під час дискурсу. Тобто, професори Києво-Могилянської 
академії наголошують на пріоритетному значенні осяяння у розкритті істини, контакту людського 
мислення і буття. Відстежується спадкоємний зв’язок між філософським розумінням академічних 
учених, їх попередників (культурних діячів Київської Русі, діячів братств і Острозького культурно-
освітнього осередку) та наступників (Г. Сковорода). 

Варто звернути увагу на переклад слова «освіта» російською (яка є також слов’янською) 
мовою: освіта – образованье; освічений – образованный; освітній – образовательный. В. Даль 
тлумачить «образование» як: надавати чомусь образ, вид, змушувати, вимушено передавати 
культурні цінності і звичаї від покоління до покоління, у результаті чого утворилася наступність 
поколінь [1]. Останніми десятиліттями у американсько-європейській системі освіти, так як 
і у напівзруйнованій радянській системі освіти, проблема примусу в освіті викликає гострі 
дискусії. Висловлюються думки, що поняття «примус» та «демократія» є несумісними. Хоча, 
необхідність використовувати «примус» саме у системі освіти аргументували і довели не лише 
педагоги-практики, але й психологи. Особливо вражаючими є результати педагогічної діяльності 
А. Макаренка, теоретичні та практичні психологічні дослідження П. Гальперіна, А. Запорожця, 
Д. Ельконіна та ін. Зважаючи на усе вище сказане, можемо «філософію освіти» трактувати як 
філософську дисципліну, що зорієнтовує, сплановано впливає, наперед передбачивши ідеальний 
образ, заради якого і здійснюється означений вплив, як на конкретну людину, так і на мікро та 
макро соціальні групи. 

У сучасній Україні «філософію освіти» визначають як сукупність світоглядних теорій (ідей), 
що зумовлюють методологію виховання і навчання, становлення відповідного типу особистості. 

Перспективи реформування освітньої системи в Україні вбачаються в актуалізації 
гуманістично-культуротворчої філософії освіти, а її стратегічна мета полягає у становленні творчо-
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гуманітарної особистості як цілісного суб’єкта культури. В основу педагогічного процесу варто 
покладати нову світоглядну установку, новий тип особистості, а відповідно і змінити методику 
виховання та навчання. 

На думку В. Андрущенка, В. Кременя, М. Михайлова та інших дослідників, філософію 
освіти немає сенсу виокремлювати в окрему галузь філософії. Адже філософія освіти розвивається 
у межах соціальної філософії, утворюючи комплексне та міжгалузеве вивчення системи освіти. 
Вона поєднує «зовнішні» щодо системи освіти соціальні науки із «внутрішніми» – педагогікою. 
У широкому розумінні предмет філософії освіти – не лише філософське осягнення самого 
процесу отримання знань, умінь та навичок, але більшою мірою масштабне вивчення культурних 
досягнень та цінностей, покликаних задовольняти потреби системи освіти. Філософія доповнює 
педагогіку тим основним, чого їй бракує – масштабним баченням соціальних трансформацій і 
домінуючими у даному історичному періоді світоглядними концепціями, з-поміж яких важливо 
виділити планетарно-космічну. Саме розуміння кожною людиною закономірності свого виникнення 
у структурі світобудови дає можливість шукати відповідь на одвічні філософські запитання: 
«про сутність людського життя», «про сенс людського буття», «про ціль людського буття», «про 
походження життя і людини», «про перспективи розвитку людського суспільства» і т. д.

Формування творчо-гуманітарного, планетарно-космічного типу особистості можливе з 
використанням методологічного апарату та потенціальних можливостей «філософії освіти» як 
навчальної дисципліни. Філософія відображає крізь призму укладених та найбільш актуальних 
світоглядних концепцій найновіші досягнення різних галузей знань, а педагогіка залучає 
передові методи навчання та виховання, чим впливає на формування внутрішнього світу 
підростаючих поколінь.

З поміж завдань курсу «філософія освіти» ми визначаємо:
1) формування у кожного слухача планетарно-космічного світогляду;
2) підготовка відповідальних, творчих, активних молодих людей, котрі з одного боку 

поважають багатоманітність культур, а з іншого – враховують у своїй діяльності стратегічні цілі 
філософії освіти, що полягають у прагненні згуртувати націю, цивілізацію задля досягнення 
вищих цілей;

3) формувати у системі поглядів підростаючого покоління образ особистості та цивілізації, 
здатних організувати якісну взаємодію у масштабах Землі та Всесвіту, образ людини майбутнього.

Згідно досліджень Н. Піщуліна та Ю. Огородникова, до найважливіших, фундаментальних, 
вузлових категорій, що описують сучасну модель освіти, зорієнтовану на формування планетарно-
космічного типу особистості, відносяться:

 – універсальність, яка в освіті має дві взаємозв’язані сторони: універсальність освіченої 
особистості, здатної результативно діяти в широкому діапазоні сфер життя, і опора навчання на 
універсалії, тобто гранично загальні поняття, що об‘єднують в єдиний проблемний вузол багато 
галузей буття;

 – цілісність, що має три сторони: зміст освіти, який утримує цілісність буття в переліку 
навчальних предметів, методи його надання, що спираються на всі здібності людини: її інтелект, 
відчуття, інтерес до пізнання, а також духовна єдність світу і учня, коли їх неможливо розділити 
на «об’єкт і суб’єкт пізнання»;

 – фундаментальність – концептуальне вивчення законів світу, вироблення 
фундаментальних сенсів буття, спрямованість освіти на універсальні і узагальнені знання, істотні 
і стійкі зв’язки, на структурний і змістовний перегляд навчальних курсів та їх узгодження один з 
одним для вироблення єдиних культурно-науково-освітніх просторів;

 – компетентність і професійність за своїм значенням протилежні вузькій спеціалізації і 
включають таку обовʼязкову якість, як етична позиція по відношенню до предмету свого вивчення 
і дослідження в контексті гармонії практичності й людяності;

 – гуманізація та гуманітаризація – це процеси приведення освіти, її змісту і форми у 
відповідність до природи людини, її душі та духу [3].

Проблема становлення і визначення різних галузей гуманітарного знання розглядалася ще 
до появи інформаційного суспільства як нового етапу духовного розвитку людства, який породжує 
специфічні риси соціального буття, що вимагають нових підходів до формування структурно-
функціональних та ціннісних компонентів суспільного організму. 

У ХХ ст. Ганс Гадамер (1900–2002) – представник онтологічої герменевтики – намагався 
наблизити філософію і науку, нагадуючи про наявність сумісної межі – «людського життя». Він 
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спробував показати, що культурно-історична традиція має досвід різних пізнавальних способів 
ставлення людини до світу. І науково-теоретичне освоєння світу є не лише однією з пізнавальних 
позицій людського буття, оскільки істина пізнається не лише науковими методами. 

Серед позанаукових способів розкриття істини найважливішими філософ вважав мистецтво, 
філософію та історію, оскільки специфіка гуманітарних наук полягає у належності до пріоритету 
пізнання того, хто пізнає. Відповідно – гуманітарні науки не повинні механічно копіювати 
методологію природознавства. За Г. Гадамером, суть гуманітарних наук не може бути вірно 
зрозуміла, якщо вимірювати її масштабами прогресуючого пізнання закономірностей. 

Услід за Сократом і Платоном, Г. Гадамер діалог визнавав основним способом досягнення 
істини в гуманітарних науках, оскільки будь-яке знання проходить через запитання, і питання буває 
часто складніше відповіді. А спосіб діалогу використовує діалектика, і кінцевий результат залежить 
від того, наскільки правильно поставлено питання. Таким чином, процес осягнення, що відбувається 
у розумінні, завершується у мовній формі. Мова є тим середовищем, у якому відбувається процес 
взаємодомовленості співбесідників і знаходиться взаєморозуміння по суті справи.

Французький філософ, структураліст Мішель Фуко (1926–1984) мав неординарний погляд 
щодо місця гуманітарних наук серед інших галузей знання. Він наголошував, що гуманітарним 
наукам дісталась у спадок галузь «не тільки не окреслена та проміряна наскрізь, але навпаки, 
зовсім незаймана, яку потрібно розробляти за допомогою наукових понять і позитивних методів».

Цей погляд підтримується сучасними дослідниками філософської науки, оскільки він дає 
можливість по-новому підійти до вирішення багатьох проблем сучасності [4].

На сучасному етапі розвитку філософії освіти дослідники визначають два основні моменти 
наявного стану в освіті, а саме:

1) освіта не здійснює функцію виховання того типу світогляду, що дасть можливість 
вирішити глобальні проблеми людства;

2) офіційно діюча система освіти постійно відчужується від інтересів та цінностей людей.
Аби вирішити це двостороннє питання, необхідно розробляти філософську методологію 

сучасної освіти, що допоможе розкрити взаємодію між цими тенденціями.
Сьогодні існує три концепції освіти, пов’язані з напрямами сучасної філософії освіти, про 

які йтиметься далі.
1. Концепція гармонійної цілісності, сприяє реалізації ідей створення єдиної, цілісної, 

гармонійної теорії педагогіки і централізованої системи управління освітою. 
2. Релятивістсько-плюралістична концепція, яка визнає необхідність застосування 

принципів плюралізму, педоцентризму та релятивізму в педагогічній діяльності, пріоритетність 
ролі індивідуальних інтересів над громадськими.

3. Синтетична концепція, яка поєднує обидві попередні концепції освіти, визначаючи, що 
загальні, громадські інтереси в педагогічному процесі мають бути мінімальними. 

Ідеї першого напряму застосовуються для розв’язання проблем сучасної педагогіки, а 
саме для подолання розриву між предметами, що вдосконалюються, та вирішенням важливих 
суперечностей педагогічного процесу. Важливою невирішеною проблемою у педагогічному процесі 
є проблема пріоритетної ролі вчителя у його взаємодії з учнем, дорослого з дитиною, викладача 
ВНЗ зі студентом. Домінування монологічної форми викладання навчального матеріалу сприяло 
відведенню учневі в основному пасивної ролі об’єкта педагогічного процесу, надаючи його 
інтересам другорядного значення.

Другий, релятивістсько-плюралістичний напрям філософії освіти виходить із протилежних, 
по відношенню до першого напрямку, вихідних принципів. Він полягає у перевазі особистісних 
цінностей над загальними. Цей напрям характеризується особливим ставленням до учня як до 
основного суб’єкта педагогічного процесу. Таке відношення вимагає від викладача, педагога 
вироблення методик, за допомогою яких можна максимально розкрити специфічні для кожного учня 
здібності. Найважливіша риса релятивістсько-плюралістичного напряму філософії освіти полягає в 
наданні уваги формуванню творчої особистості, розвитку її унікальних здібностей, віднайденою і 
впровадженню методик навчання і виховання, які б могли врахувати особистісні інтереси учнів і 
системи їх цінностей.

Третій, синтетичний напрям філософії освіти, виник як реальна потреба подолати 
пріоритетну роль вихідних принципів двох попередніх напрямів і здійснити такий синтез їх 
позитивних ідей, який дав би можливість краще вирішити основні проблеми сучасної освіти, 
а тим самим й інші найважливіші проблеми людства. Вихідним положенням цього напряму 
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філософії освіти є те, що жодна із сторін суперечностей педагогічного процесу не повинна мати 
пріоритетного значення по відношенню до іншого (треба виходити з найважливішої ролі обох). 
У сучасній парадигмі освіти учитель і учень вважаються суб’єктами педагогічного процесу, але за 
вчителем все ж зберігається ведуча роль, що обумовлює особливу відповідальність з боку вчителя 
за ступінь власної підготовки, постійне вдосконалення своїх знань, умінь і т. д.

Однією з найважливіших складових нової парадигми освіти є випереджувальна функція 
розвитку системи освіти в сучасному суспільстві. Вона із периферійних в соціальній структурі 
перетворюється в пріоритетну, оскільки стає глобальним фактором розвитку суспільства. Це 
обумовлено якісно новим масштабом детермінуючого впливу системи освіти на формування реалій 
інформаційного типу суспільства, яке визначається характером духовного виробництва і може стати 
реальністю тільки через розвиток відповідних освітніх тенденцій в суспільстві. Сьогодні процес 
гуманізації та гуманітаризації освіти є основним напрямом змістовного реформування системи 
освіти. Особливо актуальними аспектами цього процесу є:

 – становлення антисцієнтистської методології освіти, що передбачає не лише формування 
в учня певної системи знань, а й розвиток духовності в контексті гармонійної взаємодії усіх 
індивідуальних процесів світосприймання;

 – становлення освіти як фактора розвитку культури, в тому числі й розвиток освіти як 
діалогу культур. Поєднання становлення особистості з оволодінням культурними цінностями сприяє 
вирішенню багатьох етичних проблем, є безпосереднім джерелом багатогранності та гармонійності, 
які, у свою чергу, виступають вирішальними критеріями особистісного буття [4]. 

Висновки. Майже двадцять років тому Україна проголосила свою незалежність і вже 
вступила в етап конструктивних реформ. На даному етапі відбувається осмислення та узагальнення 
здобутків минулого, усвідомлення тих рубежів, на яких ми перебуваємо перед подальшим 
поступом уперед, що передбачає суспільно-гуманітарні прориви у сфері знань, у культурі. Сучасна 
Україна прагне досягти європейського Союзу, визнання рівнів кваліфікації українських спеціалістів 
у світовому просторі, поліпшити рівень якості та змісту освіти й науки. А реалізація таких 
прагнень передбачається в обґрунтуванні освіти і науки як на традиційних, так і на нових засадах, 
запропонованих ЮНЕСКО («вчитися знати, вчитися робити, вчитися бути, вчитися співіснувати»), 
а також у приєднанні до Болонського процесу. 

Звичайно, для України важливо побудувати нові відносини зі світовим співтовариством, 
зокрема з Європою, але не потрібно здійснювати цей процес саме з позиції власної «меншовартості», 
з головою занурюватися у чуже, багато в чому для нас неприйнятне. Сьогодні особливо важливо 
нам, українцям, нагадати про своє, національне (часто-густо безцеремонно кимсь привласнене) і 
показати усьому світові, що й у нас є чому повчитися, а не байдуже дарувати свої досягнення у 
вигляді еміграції нашого інтелекту та культурних діячів. Сьогодні як ніколи Україна не може собі 
цього дозволити. Інакше, у прагненні комусь догодити, ми можемо просто розчинитися у новому 
світовому соціокультурному просторі, творити нову державу, але розгубити українську націю. 
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ПАМ’ЯТАЄМО

Будівничий Музею
3 січня 2015 р. закінчився земний шлях Федора Федоровича Дарди – талановитого 

столяра, беззмінного керівника реставраційної бригади Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав».

Федір Федорович Дарда народився 12 листопада 1930 р. у селі Скопці (Веселинівка) 
Баришівського р-ну Київської обл. в сім’ї службовця. Батько – Федір Мелінович, мати – Ганна 
Олексіївна. У дружній родині виховувалось 10 дітей: брати Михайло, Дмитро, Микола, Леонід, 
Володимир, сестри – Уляна, Марія, Галина, Ольга (померла у 10-річному віці). Зірку матері – 
героїні – найціннішу сімейну реліквію згодом Федір Федорович передав до фондів Заповідника.

У 1935 р. родина переселилась на хутір Бабачиху, що поруч із Переяславом. Багатодітна 
родина жила дружно, тримала велике господарство. Федір Федорович згадував, як він маленьким 
випасав кіз. Утримання цих тварин забезпечувало родині відносну стабільність. У 1938 р. пішов 
до школи, до війни встиг закінчити 3 класи, а під час війни вже працював. Потяг до роботи з 
деревом спостерігався у нього з дитинства. У родині розповідають про діда по батьку, який жив у 
Скопцях, займався будівництвом, мав велику пасіку, сам виготовляв вулики, рамки до них. Хлопчик 
придивлявся до цієї роботи, вона йому дуже подобалась. Із великої родини тільки Федір Федорович 
успадкував хист до роботи з деревом. Після визволення міста від фашистів Федір Федорович 
знову пішов до школи, а з 1946 працював в колгоспі «Червона Зірка» Бабачиської сільської ради 
різноробочим. Робота була важка, доводилося волами орати, вручну косити зернові культури, а з 
вересня 1946 року пішов навчатися на столяра при Переялав-Хмельницькому райпромкомбінаті і 
отримав спеціальність столяра 4-го розряду. В 1947-48 рр. працював на Старинській птахофабриці 
будівельником, з 1949 по 1957 рік – на будівництві маслозаводу в Переяславі-Хмельницькому. 
З 1957 року Федір Федорович працював столяром, а згодом і бригадиром в «Міжколгоспбуді». 
За високий професіоналізм, високі моральні якості у колективі користувався великою повагою. 
Разом з дружиною, Ганною Тимофіївною, збудували дім на нововідведеній ділянці, подружжя 
виростило доньку Надію.

У лютому 1973 р. Ф. Ф. Дарда прийшов працювати у реставраційну бригаду Музею. 
Ідею запросити Ф. Ф. Дарду на посаду реставратора подав і реалізував заступник директора з 
наукової роботи Михайло Ничипорович Єрмольєв. Михайло Ничипорович до роботи в Музеї 
керував «Міжколгоспбудом», очолював виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради, 
був гарним господарником. Він високо оцінив професійність Ф. Ф. Дарди і відчув його творчий 
потенціал. При переході на роботу в Музей значно втрачав у зарплаті, але захоплення постаттю 
уже легендарного на той час М. І. Сікорського, бажання займатися творчою роботою перемогло.

Реставраційну бригаду Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 
очолював майстер-самородок Петро Федотович Щербина. В цей час музейні експозиції постійно 
поповнювалися унікальними пам’ятками народної архітектури, з етнографічних експедицій науковці 
привозили цінні предмети музейного значення, продовжувались роботи над посадкою дерев та 
кущів. На початку 70-х років на музейній території було встановлено понад 30 пам’яток народної 
архітектури та побуту. Було сформовано, або були в процесі становлення двори гончара, середняка, 
чинбаря, заможного селянина-промисловця, були перевезені поліська хата, шинок, 10 вітряків, 
церковно-парафіяльна школа, унікальні пам’ятки сакральної архітектури – церква Св. Покрови та 
церква Св. Георгія, дзвіниця, церковна сторожка. Продовжувалась робота над створення експозиції 
археологічного розділу музею. Потужно працювали всі структурні підрозділи Музею. Але розміри 
ділянки, виділеної під експозицію, не задовольняють фундатора Музею М.І. Сікорського і його 
однодумців. На підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6.11.1970 р. № 988-р Переяслав-
Хмельницькому державному історичному музею для розширення території Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини додатково виділяється земельна ділянка в 
постійне користування (13 га) із земель радгоспу «Переяславський».

Передбачалося, що на нововідведеній площі буде встановлено ще близько 60 споруд. 
Рукотворне село розросталось, одні об’єкти будували, а інші уже потребували ремонту – великий 
об’єм робіт виконувався силами музейних реставраторів. Ветеран НІЕЗ «Переяслав» В. В. Воловик 
згадував: «Я не бачив крана, все підіймалося вручну, або на мотузках. Станків деревообробних 
також ще не було, колоди відбивалися шнуром, тесалися сокирами. Замки на кутах споруд також 
копіювалися по старих зразках – випилювалися, вирубувалися сокирою та долотом. Цвяхами 
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прибивалися лише дошки, завжди застосовувалися «тиблі», «замки», «лисиці». Механічно пилялися 
лише колоди на дошки…». Щодо інструменту, який впродовж довгого часу використовували 
працівники музею, то переважно був «дідівський»: сокира, ножівка, дворучкова пилка, долото. 
Демонтаж, перевезення і встановлення унікальних пам’яток народної дерев’яної архітектури на 
території музею під відкритим небом стає улюбленою справою Федора Федоровича.

У тому ж 1973 р. Ф. Ф. Дарда очолив реставраційну бригаду, яка складалася із восьми 
чоловік: Петро Федотович Щербина, Іван Андрійович Шевченко, Леонід Васильович Кизуб, 
Павло Васильович Полісаєв, Олександр Іванович Горбенко, Василь Микитович Сулима, Василь 
Павлович Отечко. 

У нього складаються дружні відносини з директором Музею Михайлом Івановичем 
Сікорським, який дуже цінив і поважав людей відповідальних, майстровитих, трудящих, з якимось 
талантом, «іскрою божою». 

Небагатослівний Ф.Ф. Дарда не раз повторював: «Із М. І. Сікорським ми дружили, навіть 
більше – були як брати. Михайло Іванович без мого слова на роботу в бригаду реставраторів нікого 
не приймав. Ми з ним про це постійно радились».

Колектив, очолюваний Федором Федоровичем, крім перевезення і встановлення автентичних 
пам’яток, здійснював реконструкції потрібних об’єктів. Прекрасними зразками будівельної 
майстерності реставраторів стали: реконструкція житлово-господарського комплексу періоду 
Київської Русі з Подолу, реконструкція козацького постою ХVІІ–ХVІІІ ст. (силами реставраційної 
бригади було зроблено частокіл, двоповерховий будинок, криницю, сторожову вежу), реконструкція 
хати знахарки. Музейні реставратори доводили до ладу об’єкти, які залишали недобудованими 
інші організації: працівники реставраційної дільниці розібрали хату пасічника в селі Помоклі 
Переяслав-Хмельницького району, перевезли до музею і не змогли її скласти, ця складна робота 
була виконана власними силами. Головний архітектор Заповідника Михайло Григорович Ліхтман, 
професійний будівельник, у свій час очолював будівництво швейної фабрики у Переяславі, називав 
Ф. Ф. Дарду «інженером-самородком».

«Інженер-самородок» втілював у життя найцікавіші проекти М. І. Сікорського. Музейники 
часто розповідають історію спорудження альтанки на «Острові кохання». Під час знайомства 
з територією Видубицького монастиря м. Києва увагу директора привернула красива альтанка. 
Задивившись на неї, він подумав вголос: «Ото аби й нам на нашому озері щось збудувати!». Ще по 
дорозі з Києва Федір Федорович почав осмислювати всю роботу. З бригадою реставраторів, в яку 
входили Павло Полісаєв, Леонід Кизуб, Олександр Горбенко, Василь Отечко, Микола Потапенко, 
Олексій Вовк за зимові місяці підготували матеріал і по льоду перевезли на острів озера. Тієї 
ж зими і збудували каркас. Весною на човні перевезли гонт і вкрили альтанку. Цей об’єкт став 
окрасою Музею. Зажди багато відвідувачів у березовій алеї біля ротонди. Реконструкцію ротонди 
з відомого парку князя Д. Трощинського у Кагарлику здійснив Федір Федорович з Миколою 
Петровичем Потапенком та Леонідом Васильовичем Кизубом.

Федір Федорович – автор проекту павільйону над відкритими рештками Михайлівського 
собору. Павільйон збудований у 1980–1982 рр., у ньому розмістилась експозиція Музею 
давньоруської архітектури Переяслава. Здібний майстер проектував і будував павільйони та 
накриття для збереження унікальних пам’яток археології, творчо вирішував всі проблеми, які 
виникали під час створення експозицій. 

У 1979 р. під час розкопок у м. Переяславі-Хмельницькому археологічної експедиції 
Заповідника, в якій брали участь М.І. Сікорський, Є.В. Махно, Г.М. Бузян, В.І. Слюсар, на 
дні оборонного рову давньоруського дитинця були виявлені добре збережені рідкісні зрубні 
колодязі, датовані часом перебудови фортеці ХVІІ ст. Того ж року вони були розчищені, 
досліджені та перевезені на територію музею просто неба й невдовзі накриті легким 
відкритим мальовничим павільйоном з чотирисхилою металевою покрівлею за проектом 
М. І. Сікорського та Ф. Ф. Дарди.

Творча особистість, стриманий, небагатослівний Майстер був прикладом для колективу 
реставраційної бригади. Учив підлеглих всьому, що умів сам, заохочував до творчості. Кращим 
своїм учнем вважав реставратора Миколу Володимировича Шкіру, нинішнього завідувача філіалом 
«Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини». Поважав людей майстровитих, 
трудящих, оцінював їх за відношення до роботи. На заслужений відпочинок пішов у 2009 р., 
майже кожного дня згадував своє дітище, переймався проблемами Музею, консультував музейників 
по всіх будівельних питаннях, виховував внуків Вітю, Наташу і Рому, прикрашав свій дім-теремок 
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вигадливою різьбою. У світ потойбічний Будівничого Музею рідні, колеги, жителі міста провели 
4 січня 2015 р. Поховали його на Заальтицькому цвинтарі Переяслава-Хмельницького.

На жаль, ми не знаємо більшості імен майстрів, які збудували хати, господарські й громадські 
будівлі, перевезені до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Проте 
лишилися в пам’яті імена людей, які врятували для нащадків ці пам’ятки. Серед них на почесному 
місці – Федір Федорович Дарда – будівничий Переяславського скансена.

Наталія Ткаченко, Микола Шкіра

Рис. 1. Ф. Ф. Дарда. Світлина зроблена на міську Дошку пошани, 50-ті рр. XX ст.

Рис. 2. Ротонда в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
Автор реконструкції  Дарда Ф. Ф. 
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Рис. 3. Альтанка в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
Автор реконструкції  Дарда Ф. Ф. 

Рис. 4. Комора в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
Пам’ятка встановлена силами реставраційної бригади, очолюваної Дардою Ф. Ф.

Рис. 5. Хата в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
Пам’ятка встановлена силами реставраційної бригади, очолюваної Дардою Ф. Ф.
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Рис. 6. Г. І. Глушко, Ф. Ф. Дарда, М. І. Сікорський 
на базарній площі Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини

Рис 7. М. І. Сікорський в гостях у Ф. Ф. Дарди. Поч. XXI ст.
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СПОГАДИ ПРО 
ЄВГЕНІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ МАХНО 

(1913–1992)
(на відзначення 100-річчя від дня народження)

У 2013 р. виповнилося 100 років з дня народження відомої української дослідниці, фахівця 
з ранньослов’янської археології Євгенії Володимирівни Махно. 

Є. В. Махно народилася 26 лютого 1913 р. у м. Кіровограді (колишній Єлисаветград) 
у сім’ї вчителя. У 1938 р. по закінченні історичного факультету Київського університету почала 
працювати в Інституті археології Академії наук УРСР під керівництвом визначного вченого Віктора 
Платоновича Петрова. Після війни Є. В. Махно поновила роботу в Інституті археології, у якому 
трудилася більше 40 років. Основним об’єктом її творчої зацікавленості були пам’ятки черняхівської 
культури. У 1949 р. захистила дисертацію «Пам’ятки культури полів поховань в межиріччі Рось-
Тетерів». 1960 р. вийшла її відома монографія «Пам’ятки черняхівської культури» [3]. У цьому, 
найповнішому на той час зведенні пам’яток було зафіксовано 860 поселень, могильників та 
окремих знахідок культури. Цей перелік постійно поповнювався дослідницею впродовж всієї її 
творчої діяльності. 

Є. В. Махно взяла участь у 48 експедиціях, 30 з яких вона очолювала. Важливими у 
науковому плані були результати розкопок Жуковецького, Ягнятинського та Ново-Липівського 
поселень; поселень і могильників у Кантемирівці, Бериславі й Пражевому; Успенського, 
Компаніївського, Сумського, Маслівського, Переяславського та Соснівського могильників. 
Вивчала також пам’ятки зарубинецької культури, доби бронзи, скіфського, сарматського, 
давньоруського часів.

Євгенія Володимирівна була діяльним членом Українського Товариства охорони пам’яток 
історії та культури від самого дня його створення, працювала над багатотомною «Історією міст і 
сіл Української РСР» (1964–1973 рр.). 

Співпраця Є. В. Махно з Переяслав-Хмельницьким історичним музеєм (згодом – Переяслав-
Хмельницьким історико-культурним заповідником, Національним історико-етнографічним 
заповідником «Переяслав») розпочалася у 1954 р.: Є. В. Махно разом з Володимиром 
Кириловичем Гончаровим, керівником експедиції від Інституту археології, та Михайлом Івановичем 
Сікорським, директором переяславського музею, досліджувала могильник на території радгоспу 
«Переяславський» [4]. У 1971 р. на запрошення Михайла Івановича дослідниця провела розкопки 
на нововідкритому могильнику в Музеї народної архітектури та побуту (ур. Гора) [5]. Впродовж 
1978–1986 рр. керувала масштабними дослідженнями Переяславського заповідника на ґрунтовому 
могильнику черняхівської культури у с. Соснова та давньоруському курганному могильнику 
у с. Сомкова Долина, брала дієву участь у розкопках на території Переяслава. Давня дружба, 
спільні наукові інтереси, відданість науці археології та справі вивчення та популяризації давньої 
історії пов’язувала Євгенію Володимирівну з фундатором переяславських музеїв Героєм України 
М. І. Сікорським. Вони здійснили спільну поїздку на наукову Міжнародну конференцію у Любліні 
(1989 р.), взяли участь у VІ Міжнародному конгресі слов’янської археології в Югославії (1990 р.), 
видавши статті у співавторстві. [6; 7].

Плідне співробітництво досвідченого фахівця Інституту археології Академії наук 
України Є. В. Махно з переяславськими музейниками по вивченню переяславського регіону в 
давньослов’янську та давньоруську епохи значно збагатило експозиції заповідника унікальними 
артефактами, поповнило археологічні колекції його фондів, сприяло виходу у світ наукових 
публікацій. Величезний досвід та знання Євгенії Володимирівни сталися у пригоді молодим 
колегам – науковцям заповідника. Вона брала діяльну участь у професійному та громадському 
житті Заповідника. 

Дослідниці були притаманні енергія, наполегливість, самодисципліна у житті та у 
ставленні до роботи, незрадлива любов до археології. Своєю самовідданою працею вона сприяла 
поглибленню наших знань про рідну землю, її багату історію. За її непогамовний ентузіазм та 
людяність Євгенію Володимирівну Махно дотепер згадують із симпатією та теплотою у музейному 
колективі. У 2008 р. заповідник відмітив 95-ліття дослідниці: у збірнику «PEREYASLAVICA» 
надруковано статтю Г. М. Бузян «Пам’яті Євгенії Володимирівни Махно» та опубліковано декілька 
цікавих фотографій [1].
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100-літній ювілей відомого українського науковця-археолога був відзначений у 
Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» створенням буклету, виставкою в 
Археологічному музеї та її презентацією, що зібрала нинішніх та колишніх працівників заповідника, 
які виступили із спогадами та враженнями від спілкування з неординарною особистістю 
Є. В. Махно. (Рис. 18-20).

Пропонуємо для ознайомлення широкому загалу спогади, записані з виступів на презентації 
та надіслані у письмовому або електронному вигляді впродовж 2013–2015 рр. добрими знайомими 
та колегами Євгенії Володимирівни Махно (розшифровка та редагування Г. М. Бузян). 

Подаємо також ряд фотодокументів, частина яких досі не публікувалася (з особистих архівів 
Г. М. Бузян, Ю. В. Костенко, М. О. Хоменка). (Рис. 1-17). 

Бузян Галина Миколаївна 
(завідувач науково-дослідного відділу Заповідника «Археологічний музей» з 1974 р.)
Моє знайомство з Є. В. Махно відбулося у вересні 1978 р. під час роботи експедиції у 

с. Соснова. Того року М. І. Сікорський запропонував Євгенії Володимирівні продовжити дослідження 
могильника на території Музею просто неба, відкритого у 1971 р. Євгенія Володимирівна радо 
відгукнулася на пропозицію, тим паче, що вона на той час вже вийшла на пенсію. Розпочала роботу 
з розвідок на території Музею народної архітектури та побуту, згодом нанесла всі археологічні 
знахідки на план музею. З якої причини розкопки на «Горі» так і не розпочались, не пригадую. 
Замість цього, певно, за домовленістю між двома «метрами», було вирішено провести розкопки на 
могильнику черняхівської культури в с. Соснова, відкритого випадково за кілька років перед тим. 
Одне з поховань по свіжих слідах у 1962 р. дослідив А. П. Савчук. У вересні 1978 р. в Соснову 
виїхала невеличка експедиція переяславських музейників на чолі з Є. В. Махно. Я приєдналася до 
робіт у кінці вересня після повернення з експедиції у Жванці. Зауважу, що Євгенія Володимирівна 
спочатку досить насторожено спостерігала за новими знайомими, прискіпливо оцінювала їх, що я 
помітила й на собі, згодом наші відносини стали достатньо щирими й привітними. Мені здається, 
що Євгенія Володимирівна була вчителем за покликанням – розповідати, ознайомлювати, ділитися 
досвідом, «виховувати» було її улюбленим заняттям. І на розкопі, й під час камеральної роботи над 
знахідками, й при написанні звіту, і навіть у побуті з її вуст постійно звучало: «Що ви тут бачите? 
Що ви про це думаєте? Як би ви зробили?» – після чого йшло пояснення що, на її думку, треба 
побачити або зробити. Нас, молодих, це іноді, як то кажуть, «діставало» – вчитися, як відомо, 
досить обтяжливо… Але згодом і я, й мої колеги лишилися вдячними цій людині за науку, за 
практичні навички польової та наукової роботи, безцінну життєву школу.

Під час розкопок Євгенія Володимирівна, не зважаючи на поважний вік, працювала «у 
полі» на рівні зі значно молодшими членами дослідницької команди. За роки експедицій склався 
її екзотичний образ (його можна спостерігати на численних фотографіях) – маленька жіночка у 
білій хустці, у м’яких ботиках або розношених чобітках, бавовняній кофтині, рясній сірій спідниці 
з великими кишенями, де вона носила етикетажну книжку, олівець, компас, конверти для знахідок 
та багато інших дрібничок, на плечі незмінний потертий офіцерський планшет для щоденника 
та креслень (мабуть, ця мода пішла саме від старшого, післявоєнного покоління археологів, бо 
молодше покоління вважало найбільшим шиком віднайти для себе такий планшет і хизуватися 
ним у експедиціях). У холодну пору костюм доповнювався старезною куфайкою. Ця екзотичність 
підсилювалася її незвичною монголоїдною зовнішністю, яка з віком стала виразнішою. Євгенія 
Володимирівна згадувала, що через цю зовнішність на одній з міжнародних конференцій, де були 
й представники Монголії, її приймали за монголку. 

До складання наукових звітів за результатами досліджень вона залучала всіх працівників 
відділу – це був великий і корисний досвід. Звіти Махно були детальні, об’ємні за розміром, 
насичені статистичними викладками (якось зауважила, що якби не археологія, то стала б 
математиком), з великим фотоальбомом та таблицями креслень і малюнків. Фотофіксацією розкопок 
Соснівського могильника впродовж багатьох років займався вчитель місцевої школи Микола 
Петрович Дейнега, а могильника у Сомковій Долині – музейний фотограф Володимир Федорович 
Воловик. Малюнки знахідок на її прохання виготовляли колеги з Інституту археології. Камеральну 
обробку здобутих матеріалів та їх опис проводили переяславські науковці. Ця робота розтягувалася 
на декілька місяців, на які Євгенія Володимирівна поселялася у музейному приміщенні «на горі», 
де знаходилася робоча кімната археологів. Одразу стало зрозуміло, що їй приходилось подовгу 
перебувати у польових умовах, без звичного міського комфорту, комфорт вона створювала собі 
сама – електрична плитка, кип’ятильник, сковорідка й каструлька, маленька електрична праска, 
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металеві тазик, миска й великий кухоль пережили з нею не одну експедицію. Археологи музею 
мали у своєму розпорядженні спальні мішки, байкові ковдри та розкладачку, на якій спала Євгенія 
Володимирівна, перебуваючи у Переяславі. Часто їздила звідси у Київ по роботі, але здебільшого 
до хворих чоловіка та доньки, адже вона фактично утримувала родину. Через це їй була не зайва 
фінансова підтримка. Зважаючи на її непрості сімейні обставини та за її віддану працю, Євгенія 
Володимирівна була зарахована М. І. Сікорським на роботу до заповідника. 

Учасники експедиції у Соснові проживали у «старій школі» (це був добротний будинок 
ХІХ ст., який належав родині місцевого поміщика), про що Євгенія Володимирівна домовилась із 
директором школи. Вона підтримувала тісні контакти з місцевим начальством, учителями, учнями, 
у селянки-сусідки купувала для експедиції молоко та картоплю. Ця незвична жінка викликала 
неабияке зацікавлення у місцевих людей, іноді літні жіночки з сільською безпосередністю 
запитували, для чого їй у такому поважному віці ця незрозуміла, дивна робота, при цьому всі 
чомусь використовували звертання «бабушка», на що Євгенія Володимирівна дуже сердилася: «Яка 
я їм «бабушка»?! У мене й онуків немає!».

Прагнула все тримати під контролем. Не терпіла п’яниць, у своїх експедиціях не допускала 
пияцтво, про що сама розповідала (з виховною метою), пригадуючи відомих науковців, які 
«дозволяли собі»… Кумедний випадок трапився у Соснові: якось ми, молоді члени експедиції 
(Г. Бузян, Н. Тесля, В. Панченко), у вільний час, потай від Євгенії Володимирівни, вирішили 
розслабитися і скуштувати розливне пиво у місцевій чайній, тільки всілися за стіл з кухлями, 
як абсолютно несподівано у дверях з’являється начальник – німа сцена, засуджуючий погляд… 
Євгенія Володимирівна опісля ні разу не згадувала про той випадок, але мені досі цікаво, чи 
випадкова була та зустріч? Вона була дуже вимогливою і прискіпливою у роботі, однак в той же 
час уважна до своїх співробітників і колег. Проілюструю прикладом, який трапився під час роботи 
експедиції у Соснові: перебуваючи ще у Переяславі, я розтягнула зв’язки на нозі й десь із тиждень 
мусила лікуватися. Євгенія Володимирівна мало не щодня дзвонила з села і цікавилася, коли я 
зможу приїхати на розкопки. Нарешті я дісталася до Соснови, але хвора нога давалася взнаки, 
передусім проблему складала необхідність щодня ходити пішки на розкоп на віддаль до 1,5 км. 
Євгенія Володимирівна з притаманною їй підприємливістю домовилася з місцевим школярем, 
який працював на розкопі, і той на своєму мопеді впродовж кількох днів підвозив мене на розкоп. 
Я дивувалася, що про себе у такому ж сенсі Євгенія Володимирівна навіть не подумала, хоча сама 
мала хворі ноги. Цими ногами вона щодня вранці разом з нами пішки діставалася до розкопу, а 
ввечері поверталася у центр села до школи. Під час розкопок курганного могильника у с. Сомкова 
Долина так само долала кілометрову відстань через поля до місця роботи. Взагалі, мала міцне 
здоров’я: в Інституті археології з гумором згадували, що під час одного з лікарняних оглядів 
співробітників, цілком здоровими були визнані лише двоє – 30-річний науковець слов’янського 
відділу та 60-річна Є. В. Махно. Євгенія Володимирівна в експедиції брала на себе всі організаційні 
питання, була наполеглива й завзята у спілкуванні з «потрібними» людьми – директор школи, 
голова колгоспу, секретар райкому партії, начальник штабу військової частини – відчувався її 
великий досвід у таких питаннях. 

Пригадую, як досить часто вживала афоризм: «…И сыт, и пьян, и нос в табаке», як 
цитувала вірші Миколи Зерова та Еллана Блакитного, з якими була знайома особисто. Пам’ятаю, 
як згадувала багатьох відомих київських літераторів (її чоловік був філологом, літературознавцем), 
розповідала про дружбу з письменником С. П. Плачиндою, який був їх сусідом по дачі. Часто 
розповідала про відомого археолога, свого вчителя В. П. Петрова. На жаль, тоді я не здогадалася 
розпитала про ті знайомства як слід і, головне, записати її спогади. Якось музейним автобусом 
ми щось відвозили з музею до квартири Євгенії Володимирівни (вона проживала з родиною у 
незручній «хрущовці» на проспекті Науки). Вона пригощала мене у такій мікроскопічній кухоньці, 
що там заледве поміщалася сама господиня. Але я жодного разу не чула від неї нарікань на умови 
життя. Вона ніколи не скаржилася на долю, за якою їй дісталися важкі поневіряння. Здається мені, 
що ці випробування лише загартували її від природи твердий характер. 

Мене завжди вражали спостережливість та скрупульозність Є. В. Махно у польових 
дослідженнях. Слідом за Н. М. Кравченко, ще в 1960-х рр. вона зауважила цікаве явище в 
черняхівському поховальному обряді – наявність поховань з так зв. «розсіяними кісточками», де 
незначні залишки спалення були розсипані по дну могильної ями. Євгенія Володимирівна вважала, 
що ці рештки потрапляли в яму з поховальних вогнищ. Яким чином? Вона приводила у приклад 
сучасний обряд, коли присутні на похороні кидають у могилу грудочки землі, і припускала, 
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що цей звичай є відгомоном дуже давнього ритуалу. Більшість колег-археологів не визнавали 
існування такого особливого типу поховань і критикували Євгенію Володимирівну. Ми, члени 
експедиції, теж неоднозначно сприймали ці сотні ямок від поховань, які були важко помітити і 
ще складніше розчистити. Втім якусь частину з них я сама знаходила і розчищала. Мені здається, 
що у цих поглядах дослідниці є раціональне зерно і повністю відкидати їх не варто. Ще під час 
робіт у Соснові ми за відсутності Євгенії Володимирівни обговорювали цю проблему й прийшли 
до думки: її упущенням було те, що, прагнучи за будь-яку ціну довести свою правоту, вона дуже 
захоплювалася, розчищаючи неймовірну кількість таких поховань. Це передовсім і викликало 
недовіру. Тим не менше, Євгенія Володимирівна ніколи не здавалася – пам’ятаю, що довгий час 
вона писала статтю-відповідь на критичну публікацію в журналі «Археологія» (1982 р.) свого 
постійного опонента Е. О. Симоновича, зачитувала у нашому відділі різні її варіанти. Втім ця 
стаття так і не побачила світ. 

На спомин приходять цікаві, іноді комічні деталі нашого експедиційного життя, 
найяскравішим учасником яких була Євгенія Володимирівна. Наприклад, про наше камеральне 
приміщення у Соснові, яке розміщувалося у службовій кімнатці колгоспної свиноферми, на 
території якої фактично й знаходився розкоп, брудне, просякнуте відповідними запахами, де пацюки 
бігали мало не по столу, і де в холоди ми обідали. Втім слідом за начальником ми сприймали 
такі умови як належне. Про виниклу один час проблему з малими поросятами, які збиралися у 
чималенькі зграї і вільно ганяли, як хорти, по навколишніх полях, систематично відвідували розкоп 
із злісними намірами шкодити археологам – чи не кожного ранку нам приходилось ліквідовувати 
наслідки їх набігів, заново зачищаючи поверхню розкопу. Євгенія Володимирівна знайшла вихід, 
наймаючи найменших учнів відганяти нападників. Про те, як Євгенія Володимирівна не любила, 
коли працівники «били байдики», сама ж вона ніколи не сиділа без діла – кожна хвилина її була 
зайнята. Про деякі анекдотичні випадки її перебування у Переяславі вже згадувалось у музейному 
збірнику «Переяславіка» 2008 р. з приводу її 95-літнього ювілею. 

У відділі археології залишилось багато речей Євгенії Володимирівни, адже переяславська 
експедиція була останньою у її творчій біографії: зберігається експедиційний ніж для розчистки, 
який Євгенія Володимирівна отримала «у спадок» від Р. О. Юри; щоденники розкопок у Соснові; 
листи краєзнавцям, видавцям, колегам, чернетки рецензій, звітів, статей, виступу на Пленумі 
Українського товариства охорони пам’яток тощо, адже інтереси та справи Євгенії Володимирівни 
були різноманітні. 

Я завжди буду вдячна Євгенії Володимирівні за ту увагу, яку вона приділяла мені, щедро 
ділилась своїм величезним досвідом, знайомила з колегами-археологами, спонукала до наукової 
роботи, й просто по-дружньому спілкувалась у щоденному житті. 

Рукопис, червень 2013 р.
Воловик Володимир Федорович

(фотограф Заповідника 1967–2012 рр.).
Познайомився я з Євгенією Володимирівною Махно у 1971 р. Якось, восени викликав 

мене Михайло Іванович Сікорський до себе та й каже: «Завтра приїде Махно, буде досліджувати 
оті поховання, що потрапили під лопату, коли копали рови для фундаменту В’юнищанської 
церкви, то ти прийди на дев’ять, зробиш фотофіксацію і трохи покопаєш – поможеш…». – «Який 
Махно? Нестор Іванович?» – спробував я пожартувати. Та жарт не вдався. «Таке видумаєш!» – 
суворо відрізав Михайло Іванович. – «Євгенія Володимирівна Махно, кандидат наук, працює 
в Інституті археології, провідний фахівець з досліджень черняхівської культури». «Я тоже, с 
вашого позволения, Михаил Иванович, включусь в эту работу», – втрутився в розмову Михайло 
Ничипорович (Михаил Никифорович) Єрмольєв, заступник директора по науці, що сидів поруч. – 
«Никогда еще не приходилось участвовать в археологических раскопках, но давно мечтал». Коли 
наступного дня ми збиралися в історичному, щоб їхати музейним автобусом на «Гору», Євгенія 
Володимирівна була вже там. Ми – це Михайло Єрмольєв, Ірина Азаренкова, Галина Слюсар 
(Козій), Валентина Красюк (Нікітіна) та я. Познайомились. Розговорилися. Євгенія Володимирівна 
в чомусь побачила мою портретну схожість з Пантелеймоном Кулішем – зробила мені такий 
комплімент. Пізніше, від неї особисто дізнався, що народилась вона на Кіровоградщини, в сім’ї 
вчителя земської початкової сільської школи. Розповідала, що пам’ятає себе зовсім маленькою, 
пригадувала, як стояв у селі підрозділ січових стрільців, для яких на кухні варили страви і їх, 
малих дітей, там підгодовували. Коли я читав спогади Євдокії Гуменної, української письменниці 
з літоб’єднання «Плуг», то знайшов місце, де вона згадує про Женю Махно, яка копала ще перед 
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війною. «З інших співробітників Інституту археології помітнішою для мене була ще Женя Махно, 
комсомолка з всезнайним усміхом активістки. Вона була аспірантка в галузі культури полів 
поховань…», – пише Докія Гуменна. 

Махно любила своє ім’я – Євгенія. Якось наш робітник експедиції, місцевий хлопець Петя 
із села Соснови, назвав її Ївгою Володимирівною. Вона образилась, вичитала хлопцеві і довго 
обурювалась… Пригадую, як ще у 1971 р. Євгенія Володимирівна розповіла чи то анекдот чи 
випадок з життя, що трапився ще до війни. Працівник котрогось заводу на прізвище Махно, який 
займався постачаннями, доставляв вантаж до Москви залізницею, і там сталася якась затримка. 
Працівник дає телеграму: «Стою під Москвою. Махно». Мав проблеми з правоохоронними 
органами – певно боялися, що як поляки перед тим взяли Київ, то може й Махно Москву 
буде брати. Вже у 1980-х я питав її про цей анекдотичний випадок, але вона сказала, що не 
пам’ятає такого. 

У 1979–1983 рр., ми, працівники заповідника, допомагали Махно досліджувати 
давньоруський курганний могильник біля с. Сомкова Долина в урочищі «Дубова Шия». Розкопали 
кілька поховань. У першому ж зіткнулися зі зміщенням скелетних кісток. Євгенія Володимирівна 
згадала про археологічні факти навмисного порушення кістяків, і розповіла пов’язану із цим цікаву 
версію про походження вислову «перемивати кісточки», в сьогоденному значенні – «обсудити 
когось позаочі». Вона прочитала нам невелику лекцію на цю тему. Пригадала про свою участь 
у повоєнній міжнародній конференції з археології, де серед інших тем йшлося і про цей давній 
звичай ритуального порушення кістяків. Один з учасників, на той час уже досить поважного віку 
болгарський професор, свідчив, що ще маленьким хлопчиком він разом з іншими дорослими 
родичами брав участь у такому обряді у себе на батьківщині в глухому селі: померлий кілька років 
тому дядько нібито котримсь містичним способом негативно «впливав» на їхню сім’ю, і саме через 
те була розкопана могила на цвинтарі і проводилися якісь дії із кістками небіжчика, можливо, їх 
таки перемивали. Оскільки Болгарія довго перебувала під турками, її цивілізаційний розвиток був 
загальмованим, то ще навіть на зламі ХІХ–ХХ ст. там подекуди могли практикуватися такі обряди, 
які в інших європейських країнах були вже немислимі. Ще одне усне підтвердження схожого 
звичаю, але вже у Молдові, вона почула від знайомого їй молдавського науковця. 

Одного разу хтось запитав Євгенію Володимирівну: «Хто ж вони такі черняхівці?». – «Це 
наші пращури, слов’яни, це ті воїни, що вішали свої щити на воротах Царьграда», – приблизно 
такою була відповідь. 

Під час війни у 1941 р. Євгенія Володимирівна працювала у Музеї людини в Києві (так 
німці перейменували Київський історичний музей, нині Національний музей історії України). Там 
був німець куратором чи директором, вона його добре пам’ятала й згадувала, була вдячна, що він 
дав їй роботу й закривав очі на запізнення і прогули, оскільки вона в той час була вагітна. Ще під 
час окупації вона покинула столицю і родина переїхала на Черкащину, начебто під Умань, словом, 
у якесь районне містечко, де було легше вижити з маленькою дитиною. Там вона пекла пиріжки 
і продавала їх на базарі. Якось, сміючись, зауважила: «Мій чоловік досі чомусь вважає, що я 
підкладала у пиріжки миш’як і продавала німцям. Отака героїня!».

Євгенія Володимирівна була яскравою і незабутньою людиною.
Аудіозапис 14 червня 2013 р.

Годліна Лариса Олексіївна
(науковець, головний хранитель фондів Заповідника 1973–2012 рр.).

Євгенія Володимирівна – виняткова жінка. Я пригадую, як я її вперше побачила. Фондове 
приміщення, де сиділи науковці, знаходилось у невеликій кімнатці в будинку тодішнього 
історичного музею, настільки маленькій, що деякі з нас називали її комірчиною. Виходжу я з цієї 
комірчини, а у двір музею в цей час заїжджає наша музейна машина, і з кабіни виходить якась 
жіночка. На перший погляд мені, зовсім молодій дівчині, вона здалася бабусею: в рясненькій 
спідниці, картатій блузочці, на голові біленька хусточка, зав’язана так, як вив’язуються жінки у 
полі, сапаючи колгоспні буряки, тапочки, рюкзачок … Я дивлюсь і думаю – цікаво, а хто ж це 
такий, начебто не з наших співробітників, й на колгоспне поле сьогодні мов ніхто не їздив. І тут 
виходить Олена Іванівна (Юзвікова), побачила бабусю й гукає: «Євдокія Сергіївна (Нестеровська)! 
Ідіть сюди, Євгенія Володимирівна приїхала!». Я була вражена тим, з якою повагою, любов’ю, 
теплом ці два музейні «метри», якими були для мене Є. С. Нестеровська (тодішня завідувачка 
фондами) та О. І. Юзвікова, кинулися до жінки з привітаннями. І потім, коли вони вже закінчили 
розмову та зайшли у фонди, я запитала, хто це. Євдокія Сергіївна відповіла: «Це археолог!». Вона 
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сказала це таким тоном, що я насправді впевнилася – так, то Науковець з великої літери, Археолог. 
І далі в ході нашого знайомства я повсякчас у цьому переконувалась. Для неї археологія була понад 
усе, нічого дорожчого, ну звичайно, окрім родини, у неї не було. Ми з Галиною Миколаївною 
(Бузян) в молодості частенько обмінювалися «люб’язностями», вона називала етнографічні 
предмети «тряпочками», тому що я археологічні матеріали весь час обзивала жартома «череп’ям», 
і ці терміни час від часу в розмові проривалися. Я пам’ятаю стан Євгенія Володимирівна, коли 
вона від мене це почула: людина була деякий час у ступорі, перетворилася у соляний стовп. Потім 
прорвалося обурення: «Що ти говориш, Лесю! Ти що! Яке череп’я?!». Й далі, як я їй не доводила, 
що це був жарт, вона мабуть так і залишилась до кінця днів з думкою про мою непоштивість. 

Ще кілька випадків, які характеризують Євгенію Володимирівну як людину. Є. В. Махно 
у той час проводила розкопки у Соснові. І от якось зайшовши у магазин у місті, бачу як Євгенія 
Володимирівна тримає у руках 10 крб. і просить продавця, щоб той поміняв всю суму на монети по 
5 коп. У мене звичайно очі зробилися як блюдця. Я подумала: нічого собі, Євгенія Володимирівна 
тягає на собі рюкзак з уламками кераміки та кістками, ще іноді електричну праску та електричну 
плитку, та ще й туди додасть важкеньку торбинку з копійками… Питаю: «А нащо ви міняєте ці 
гроші?!». А вона мені й каже: «Ой, мовчи! У мене там на розкопі бульдозером зачепило культурний 
шар із керамікою, то діти збирають і приносять мені. Спочатку приносили багато уламків, 100 й 
більше, то я їм давала по 1 крб., а згодом стали носить все менше, іноді й 2 уламки… Я дивлюсь, 
що так скоро розорюся, то я й стала їм давати по 5 коп. А крім того, у мене там дозор стоїть…». 
«Що за дозор?!» Євгенія Володимирівна розповідає далі. Одним словом, я зрозуміла так: поряд з 
розкопом був свинарник колгоспний, і малі поросята, які здебільшого утримувалися на волі, забігали 
ватагами на розкоп і по своїй свинячій звичці рили землю рильцями, таким чином шкодячи роботі 
археологів. Євгенія Володимирівна доручала дітям сторожувати на розкопі і відганяти свиней від 
такого привабливого для них розкопу за плату у 5 коп. кожному. Вже пізніше, згадавши це, я 
подумала, що вона, перебуваючи завжди у такій матеріальній скруті, можливо, останню десятку із 
свого бюджету витрачала на розкопки, щоб захистити розкоп і зібрати ті уламки кераміки. 

Ще один цікавий випадок зі свого життя розповіла сама Євгенія Володимирівна. Якось 
восени вона зайшла до нас у фонди. А треба сказати, що я панічно боюсь мишей. І саме тієї миті 
я побачивши мишу, заверещала, мало не втрачаючи свідомість від ляку. А Євгенія Володимирівна 
так заспокійливо каже мені: «Та чого ти! Це ж лише мишка. Вона ж маленька, їй холодно. Вона 
прийшла погрітися». Й тут же розповіла історію, що трапилась на розкопках десь на півдні України. 
Не дослівно, але передаю її розповідь: «Від пастухів залишилась якась землянка, в якій я й жила. 
Холодно вже було, прихожу ввечері, вляглася, зігрітися не можу, вкриваюсь якоюсь ковдрою 
благенькою, трусить мене. Через деякий час відчуваю, що мені так тепло і гарно стало, але разом 
з тим відчула, як щось на мені ворушиться, я мац-мац – пищить. Виявляється, позлазилися миші 
і гріються біля мене». Я питаю: «Євгенія Володимирівна! І вам не було страшно! І Ви їх не 
позганяли?!». «Та ні, – каже. – А вранці як йшла на розкоп, то ще й хліба залишила, щоб вони 
не голодні були». Це для мене була незбагнена доброта. І такою добротою до всього живого була 
наділена Є. В. Махно. 

Аудіозапис 14.06.2013.
Кірпікін Леонід Іванович

(науковець, завідувач науково-дослідного сектора Заповідника «Музей космосу» 1979–2000 рр.).
Своєрідність мого ставлення до Євгенії Володимирівни пов’язана з тим, що вона по віку 

була така як моя мама. Євгенія Володимирівна захистила дисертацію у 1949 р., а я народився 
того року. Коли вона з’явилася у музеї просто неба, де час від часу проживала у канцелярії 
музею, у мене бували цікаві розмови з нею. Вона якось сказала мені: «Ви так награно говорите. 
Ви приховуєте свою педантичність, і навіть жорстокість за своїм специфічним гумором. Ви думаєте 
я вас не розкусила? Я вас розкусила!». На що я їй відповів: «Ви мене ще й не кусали!». Перша 
наша «наукова розмова» сталася вечірньою порою за приємною справою – смакуванням її 
смаженою картоплею і моєї пляшки сухого вина… Я після екскурсій зайшов у приміщення 
канцелярії і відчув смачний запах картоплі: «Що ж Ви картоплю насухо вживаєте?», – пожартував. 
«Ну, Ви ж мужчина – потурбуйтеся!». Я потурбувався: у мене була пляшка сухого вина, подарована 
екскурсантами. Вона була навіки здивована моєю оперативністю. За вживанням картоплі, Євгенія 
Володимирівна запропонувала тему розмови: «Якщо це Вам буде цікаво, археологія є базовою 
наукою, в тому числі для етнології». Оскільки я тоді вже став патріотом етнографії, я заперечив. 
І у нас затіялась така дискусія, що ми забули й про вино і про картоплю, яка зовсім захолонула. 
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Я висловив своє критичне ставлення й до археології, й до її методів, й до датувань, як я їх 
розумію, приблизні і не приблизні дати тощо. Євгенія Володимирівна зауважила: «Тепер я бачу, 
що ви ще й скажений до всього». Але ми все-таки закінчили цю справу, почастувалися трішки. 
Після цього у нас зав’язалися надзвичайно теплі стосунки, неодноразово були бесіди дуже корисні 
для мене щодо археологічних нюансів. Пам’ятаю, приїздила організована група археологів з якоїсь 
конференції, я вів їм екскурсію по археологічному відділу музею просто неба, зав’язалася дискусія, 
і я був готовий вести з ними розмову. Отримані від Євгенії Володимирівни знання не раз ставали 
мені у пригоді. Вона не тільки слугувала прикладом, але й могла якимось чином впливати на те, 
щоб ти серйозніше ставився до роботи. Якось вона розповіла мені як захищала дисертацію, і я її 
спитав, чому вона не захистила докторську. Вона відповіла, що захищатись було дуже складно, 
особливо організаційно, забрала стільки здоров’я й часу, що відбило всяке бажання продовжувати, 
тому вона зосередилась на польових дослідженнях.

Мені пригадується кумедний випадок на вхідчинах у нашої співробітниці Ніни Василівни 
Грукач. Євгенія Володимирівна сиділа за столом навпроти мене та Анатолія Миколайовича 
Кириченка. Вона сама маленька на зріст, а ще якось так вийшло, що сиділа вона у долинці, і 
над столом було одну її голівку видно. І от вона дивиться, а Анатолій Миколайович захопився – 
одна чарка, друга, третя… І я пам’ятаю її унікальну фразу: «А чи не забагато вам, Анатолій 
Миколайович?». І він, бідний, на четвертій зупинився… 

Ще один випадок, властивий її наполегливій вдачі. Дзвінок у канцелярію музею, я беру 
слухавку – Євгенія Володимирівна звертається з дивним проханням: «Хочу, щоб ви знайшли і 
подивилися 245 поховання». Я жартую: «Підкажіть, де взяти лопату, я пошукаю». Вона сміється, 
уточнює: «Зверніться до археологів». – «Нікого немає, всі пішли копати 245 поховання». – «Ну тоді 
подивіться самі». І я мусив на столі у археологів вивчати креслення і передавати їй якісь технічні 
дані. І ще пригадую, як її якось спитав жартома: «Ви скажіть мені відверто, будь-ласка, враховуючи 
наші добрі стосунки, – що у Вас зрештою у тому рюкзаку?». На що вона сказала майже грайливо: 
«То жіноча таємниця…». 

Від нашого спілкування залишилось багато приємних спогадів. Від Євгенії Володимирівни 
йшло особливе тепло. Вважаю, що вона була унікальною людиною, і як науковець і як жінка.

Аудіозапис 14.06.2013
Козій Ганна Іванівна

(науковець, завідувач філіалу Заповідника «Музей народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини» 1970–2010 рр.).

Перше знайомство з Євгенією Володимирівною відбулося в 1971 р., коли на території 
музею під відкритим небом копали фундамент під В’юнищанську церкву і натрапили на поховання. 
Розкопки проводила Є. В. Махно, а ми, молоді працівники музею їй допомагали. Для мене тоді при 
слові «археологія» уявлялося щось високе і мало зрозуміле, і ось я працюю із справжнім археологом. 
Чомусь найбільше запам’яталося, як ми знайшли у похованні шматочок вичиненої шкіри, на якій 
ще й вціліла коричнева фарба. Я була дуже вражена: пролежала ця шкіра стільки століть і ще 
фарба збереглася! Євгенія Володимирівна пообіцяла, що як буде писати звіт, то нас згадає. І десь 
через кілька років (1976 р.) Є. В. Махно надрукувала статтю, і дійсно згадала прізвища тих, хто 
брав участь у розкопках. Нам, молоді, було дуже втішно, що наші імена потрапили на сторінки 
наукової статті, приємно, що людина пообіцяла і виконала обіцянку. 

Коли у 1980-х рр. Євгенія Володимирівна жила і працювала «на горі», мені доводилось 
часто з нею спілкуватися, вирішувати ті чи інші проблеми. Вона була невибаглива, дуже акуратна 
у побуті. І ще – вона любила гарно поїсти… Хочу додати таку гумористичну деталь. Коли ми, 
музейники, гуляли на весіллі у нашого колеги Миколи Гераська (а те сільське весілля, треба 
сказати, було грандіозне), в розпал веселощів Євгенія Володимирівна мені похвалилася: «А я 19 
блюд спробувала», – і додала розчаровано: «…але не всі». Була дуже комунікабельна, приємна у 
спілкуванні, відверта та природна, іноді жартівлива. Пригадую, якось я з І. Б. Козієм (фотографом 
музею) зустрілися з Євгенією Володимирівною на лузі перед музеєм просто неба: з великим, 
важким навіть на вигляд, рюкзаком за спиною вона прямувала у місто. На запитання Івана 
Борисовича, що вона несе у тому рюкзаку, з відтінком кокетливості відповіла: «404-е поховання». 
Як ми згодом дізналися від Г. М. Бузян, то було тілопокладення із Соснівського могильника, певно, 
у рюкзаку були кістки, які вона відвозила антропологам в Інститут археології. 

Євгенія Володимирівна брала участь у наших музейних заходах, нерідко переймалася 
особистим життям та проблемами колег по роботі. Була для нас, молодих науковців, старшим 
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товаришем, і ми старалися не опускати планку, триматися на рівні. Ми так звикли до цієї цікавої 
щиросердної людини, що сприймали як належне те, що вона живе в нашому адміністративному 
приміщенні, а коли її довго не було, то навіть скучали. Ми, її колеги-етнографи, дуже вдячні 
Євгенії Володимирівні і за те невимушене спілкування й за науку. 

Аудіозапис 14. 06.2013
Колибенко Олександр Володимирович

(кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ, 
науковець Заповідника 1986-1994 рр.).

Я познайомився з Євгенією Володимирівною Махно у 1986 р., коли 1 липня приїхав у 
Переяслав і прийшов влаштовуватися на роботу в музей до Михайла Івановича Сікорського. 
А 2 липня я з Євгенією Володимирівною, Галиною Миколаївною Бузян, Миколою Буйлуком 
і Оленою Недбайло (Колибенко) були уже у Соснові. Про що свідчать фотографії на виставці – 
приємно, що збереглися подібні фото, які є фотолітописом археологічних досліджень на 
Переяславщині. 

Коли дивишся з висоти цих років, зокрема, на особу Євгенії Володимирівни Махно, 
розумієш, як багато ми втратили з точки зору історичних джерел, усної історії, адже Євгенія 
Володимирівна була працівником ще довоєнного Інституту археології. На превеликий жаль, я 
розумію, як мало я можу згадати про спілкування з цією людиною, як багато можна було дізнатися 
від неї про ті часи… Пригадую, коли під час розвідок у с. Строкова 1987 р. з’ясувалося, що у 
Переяславі живе дід 95 років Сахник Андрій Данилович по вул. Орджонікідзе 1а, який ще у 
царській армії служив. Місцеві говорили: підіть до нього, він вам все розкаже! Я дійсно взяв зошит 
і пішов до цього чоловіка. Він розповів про своє дитинство, про молодість, все, що ближче до 
ІІ світової війни, а все, що пізніше – не пам’ятав. Така особливість пам’яті літніх людей. Я лише 
розпочав щось записувати, але пішов у армію. Коли повернувся, його вже не стало… Вже потім 
зрозумів, що потрібно було готувати запитальник, підійти до завдання науково. Тоді ще була слабо 
розвинута така галузь історичної науки як усна історія. Зараз у всьому світі прийшли до висновку, 
що фонд традиційних джерел не є безкінечним, а особливо джерел письмових. А усна історія дає 
величезний фонд джерел, які можна використовувати історикам. 

Звичайно, дуже жаль, що я не скористався можливістю використати знайомство з 
Євгенією Володимирівною, не записав її спогади. А розповідала вона нам, молодим, багато 
цікавого. Запам’яталися її спогади про В. П. Петрова. Наприклад, вона розповіла, як після війни 
зовсім несподівано на Петрова почалися гоніння. Керівництво Інституту археології примушувало 
співробітників писати на нього негатив, прилюдно на зборах осуджувати його, і вона теж до 
цього прилучилася. Петрова навіть звільнили з Інституту. І ось раптом після всіх тих неприємних 
подій Петров йде їй назустріч по коридору Інституту археології, протягує їй руку для привітання. 
Євгенія Володимирівна, вражена, аж заховала руки за спину й сказала: «Я не знаю, чи можна з 
Вами здороватися?». На що Петров з усмішкою відповів: «Вже можна». І Махно пригадався один 
довоєнний випадок, коли секретарка директора поділилася з нею по секрету: «А виявляється, 
Віктор Платонович – «сексот» (секретний агент)!». І ось в сорокових роках після згаданих подій їй 
стало зрозуміло, що Петров ще перед війною працював на органи, а під час війни був розвідником. 
Пригадую розмову з Махно на початку 1990-х років: я їй запропонував, щоб вона записала свої 
спогади про ті часи, про історію Інституту археології, про колег-археологів старшого покоління, і 
почув таку відповідь, чомусь на російській мові: «Это многим может не понравиться!». На що я 
зауважив: «А що Ви втрачаєте?». Більше це питання не піднімалося.

Нещодавно Інститут археології НАНУ розпочав підготовку (нарешті!) до видання 
енциклопедичного довідника, присвяченого персоналіям, та почав збирати матеріали з історії 
Інституту. Мені було доручено працювати із службовим архівом. Виявилося наскільки ці 
документальні матеріали уривчасті, відсутні багато періодів – 1950–60-ті рр., а тим більше 
1940-ті рр., деякі відомості відновити неможливо. 6-7 років тому пішли з життя Є. В. Максимов, 
М. Ю. Брайчевський, С. С. Березанська – вони працювали в Інституті після війни у 1944–1947 рр., 
а Є. В. Махно працювала ще до війни – була лаборантом у В. П. Петрова, завідувача відділу 
слов’яно-руської археології. По документах проходить, що Махно була керівником або учасником 
46 експедицій – таких активних археологів-практиків дуже мало. 

Про Євгенію Володимирівну Махно я дізнався ще до особистого знайомства. На І курсі 
історичного факультету нам – студентам кафедри археології, переповідали анекдоти про «кості 
Махно» тощо, які, як я згодом зрозумів, народилися у Переяславі. Я тоді не думав, що буду 
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працювати з нею. Вона була людиною дуже своєрідною, дуже складною, як багато людей, 
що прожили непросте життя. Достатньо згадати Другу світову війну, коли вона залишилась із 
маленькою дочкою в окупованому Києві, коли потрібно було елементарно вижити, не вмерти з 
голоду. Ми з вами добре знаємо, яка величезна кількість людей у Києві просто померли з голоду, 
вони були кинуті «рідною радянською владою» на вимирання, вони були не потрібні ні їй, ні «новій 
владі», німецькій, яка прийшла сюди окупантом – люди мусили виживати. Євгенія Володимирівна 
розповідала, що коли вона перед війною читала газети, то вже тоді зрозуміла, що буде війна, хоча 
більшість людей у це не вірили. А вона з кожної зарплати відкладала гроші і купувала господарське 
мило. Потім, у часи окупації, продавала по шматку мила на базарі, цих коштів вистачало на які-не-
які продукти харчування, щоб якось вижити. 

Маючи чоловіка, який хворів невиліковною хворобою, шизофренією, і дочку, яка мала такі 
ж проблеми, вона була фактичною годувальницею сім’ї. На превеликий жаль, ні тоді науковці 
державі не дуже потрібні були, ні нині держава не надто дбає про науку: що у той час зарплати 
науковців були невеликі, що й зараз. Але ті люди, які прагнули займатися наукою, вони нею 
займалися – Є. В. Махно була з таких унікальних людей. Звичайно, коли я потрапив у Переяслав, 
я застав Євгенію Володимирівну вже у похилому віці. Дещо у неї вже не виходило, так як у 
молодості. Ми ж були молодими, до багатьох речей ставилися критично… Зараз я розумію, що це 
було неправильно. Юнацький максималізм не завжди приносить користь. Треба завжди розуміти, 
коли аналізуєш діяльність людини, в яких обставинах вона жила, варто враховувати той життєвий 
шлях, який людина пройшла…

Коли я цієї зими сказав у слов’янському відділі Інституту археології, що буде 100-ліття 
Є. В. Махно, там віднеслися до цього прохолодно. Євгенія Володимирівна останні роки ходила до 
Інституту археології, як то кажуть, «на громадських засадах». І багато працівників пам’ятають, що 
коли вона приходила у відділ, будучи людиною активною, комунікабельною, ходила туди-сюди по 
Інституту, багатьом це заважало, тому вони йшли працювати деінде – і якось так у багатьох її 
колег сформувалося двозначне ставлення до неї. Але, як на мене, треба пам’ятати, що передовсім 
це людина, яка відкрила величезну кількість пам’яток, причому класичних пам’яток, які увійшли 
у золотий фонд української археології, які є у багатьох підручниках, довідниках, енциклопедіях. 
Через її експедиції пройшло чимало археологів, які згодом стали відомими, досвідченими 
спеціалістами, стали докторами наук, членами-кореспондентами, які пройшли її школу. На мою 
думку, варто було б підготувати монографію чи довідник, що стосувався би археологів, істориків, 
які мали відношення до Переяслава. Це був би, з одного боку, внесок у науку, а з іншого – наша 
шана цим людям. 

Аудіозапис 14.06.2013
Коломієць Олег Родіонович

(член Спілки письменників України, краєзнавець, науковець Заповідника 1976–2010 рр.).
З Євгенією Володимирівною я познайомився, коли почав працювати у Переяслав-

Хмельницькому історичному музеї. Вона звертала на себе увагу незвичністю. Вже немолода, як 
і мої батьки, але така невтомна, з якоюсь сумкою за плечима, вдягнута як геолог… Пам’ятаю 
першу розмову, коли я зауважив: «Мою бабусю теж звали як Вас, тільки Євгенією Федорівною». 
– «А звідки вона родом?» – усміхнулась. – «Та недалеко звідси, з Дем’янець. Але вона рано, ще
молодою, померла на початку 30-х років». – «Тоді багато людей померло…», – посмутнішала 
Євгенія Володимирівна.

Пригадую цікавий епізод. Якось навесні 1979 р. прибув до Переяслава знаний фольклорист 
А. М. Кінько – і я, на прохання М. І. Сікорського, супроводжував його до музею просто 
неба. Йшли ми понад Трубежем. І от на горизонті, на лузі, з’явилась знайома постать. Андрій 
Мефодійович пожвавішав і на весь луг вигукнув: «Привєт прєдставітєлям мєлкобуржуазного 
соціалізма-а-а!» (визначення Леніним анархіста Нестора Махна). Євгенія Володимирівна засміялася 
і на цей жартівливий панібратський виклик відповіла: «Прівєт, Одуванчик!». Так називала вона 
(та ще переяславські старожилки сестри Вердоні) Андрія Мефодійовича, бо він мав колоритний 
вигляд: посередині лисина, а з боків довгувате сиве волосся. Я зрозумів із розмови між ними, що 
знайомі вони були доволі давно – ще з довоєнних часів, можливо, ще студентами. 

У 1981 р. я прилучився до роботи археологічної експедиції в с. Сомковій Долині. Тоді писав 
повість «Сомко» (надрукована трохи пізніше у 1988 р. у місцевій пресі) і цікавився історією села. 
Євгенія Володимирівна з розумінням поставилася до мого зацікавлення, і в той же час із дещицею 
такого собі легкого гумору. Пам’ятаю, зачитував тоді фрагменти своєї повісті їй і всім учасникам 
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експедиції безпосередньо на розкопі – Галині Бузян, Надії Каменській, Володимиру Воловику та 
іншим, хто там був.

Якось наприкінці 1980-х чи то на початку 1990-х років Євгенія Володимирівна зайшла до 
нашого робочого кабінету в історичному музеї, дожидаючи Михайла Івановича Сікорського з обіду. 
Ми розговорилися з нею чомусь про 1960-і роки. Вона згадала письменника Івана Сенченка та 
його дружину, дослідницю козацтва Олену Компан, історика і археолога Михайла Брайчевського, 
кобзарів-братів Василя і Миколу Литвинів… Євгенія Володимирівна виглядала втомленою і не в 
настрої, а тому всім названим діячам, а потім, врешті, й мені, перепало від неї, чим я відтак був 
здивований. Правда, незабаром її смутний настрій минув і невеселе враження поступово розвіялось. 
Я тоді не знав, що бачу Євгенію Володимирівну востаннє… Через якийсь час, повернувшись з 
чергової поїздки з Києва, мені повідомили, що перед тим поховали Євгенію Володимирівну Махно. 
Вона стала жертвою нещасного випадку. Ця новина потрясла мене й засмутила. Адже я мав 
намір погомоніти з нею про 1920–30-і роки. Відбулася перебудова й Україна стала незалежною – 
зникло чимало замовчуваних тем і подій, свідком яких могла бути, або про які знала Євгенія 
Володимирівна. Але не судилося… 

Вдячна пам’ять про невтомну трудівницю на ниві нашої археології!
Рукопис, квітень 2015 р.

Костенко Юрій Васильович
(Надзвичайний і Повноважний Посол України, краєзнавець).

Навчаючись у 1963 р. на першому курсі історико-філософського факультету Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка, я брав активну участь у роботі археологічного 
гуртка, де представив результати моїх перших досліджень поселення черняхівської культури 
на околиці хутора Хлопкова Баришівського району Київської області. На моє прохання 
відомий археолог, завідуючий кафедрою археології КДУ Л. М. Славін представив мене Євгенії 
Володимирівні Махно, з чиїми статтями у спеціальній літературі, зокрема щодо Переяславського 
могильника черняхівської культури, я вже був знайомий. Неодноразово я відвідував її в Інституті 
археології, що розміщувався тоді за адресою Кірова 4, показував зібраний мною підйомний 
матеріал черняхівського часу, отримував слушні поради, як продовжувати ці збори, працювати 
з керамікою, прислуховувався до її міркувань щодо походження цієї унікальної археологічної 
культури. У тому, що в 1978 р. у збірнику «Археологія», № 28 була опублікована моя стаття 
«Пам’ятки І тис. н. е. в поріччі р. Трубежа», є велика особиста заслуга Євгенії Володимирівни 
Махно [2]. Час від часу доводилось слухати її пристрасні виступи на наукових конференціях 
з проблем археологічних досліджень. Тому, коли влітку 1964 р. прийшов час визначатись, де 
проходити обов’язкову археологічну практику, для мене не існувало іншого вибору – не Парутино 
(античне місто Ольвія), куди поїхали мої колеги-студенти, а Дніпровська експедиція, Компаніївський 
загін, очолюваний Є. В. Махно. Євгенія Володимирівна вже не перший рік досліджувала поблизу 
Григоро-Бригадирівки Кобеляцького району Полтавської області цікавий могильник черняхівської 
культури, із захопленням розповідала мені про цю пам’ятку. З 25 липня по 26 серпня 1964 р. я 
мав чудову можливість щоденно спілкуватись з Євгенією Володимирівною, під її керівництвом 
освоювати ази польової й камеральної археології. У той сезон експедиція дослідила на цьому 
могильнику поховання з 174 по 295. Євгенія Володимирівна не лише розповідала нам, а це були, в 
основному, школярі як з Києва, так і місцеві – з Григоро-Бригадирівки, про методику розкопок: як 
копати, розчищати, готувати для фотографування та наносити на плани результати досліджень, але 
й особисто розчищала ті чи інші поховання. На фотографії, що зупинила мить цього навчального 
процесу на розкопі у серпні 1964 р., Євгенія Володимирівна у білій кофтині, картатій спідниці й 
незмінній легкій хустці на голові розкриває нам, молодим, чергову таємницю археологічної науки. 
Мені було цікаво, під керівництвом Євгенії Володимирівни, брати участь в опрацюванні знайдених 
артефактів – мити, шифрувати викопані фрагменти кераміки. Адже я постійно порівнював ці 
матеріали з відомими мені у Потрубіжжі, задавав керівнику експедиції чимало запитань. Проте, 
мені було досить некомфортно розчищати поховання – тілоспалення з окремими фрагментами 
кераміки (а їх була більшість в тому сезоні розкопок), коли не бачиш чітких контурів поховальних 
ям. Інтуїції, якою володіла Євгенія Володимирівна, у мене, звісно, не було. Тому я з великим 
задоволенням переключився на розкоп, а згодом на розчистку поховання пізньокатакомбного часу – 
номер 261б. На глибині близько трьох метрів було виявлено скорчений кістяк дорослої людини, 
що лежав на дерев’яній пласі, вкритий вохрою. Супроводжував небіжчика дуже цікавий інвентар: 
глибока миска, вкрита шнуровим, прокресленим та наліпним орнаментом, та дрібне пастове 
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намисто, зеленуватого та білого із кремовим забарвленням кольорів. Євгенія Володимирівна 
постійно контролювала процес розкопу цього поховання епохи бронзи, давала слушні поради, 
як краще зберегти пам’ятку, адже пастове намисто буквально розсипалося на очах, коли кінчик 
ножа торкався його.

Доводилось спостерігати Євгенію Володимирівну й у неформальній обстановці, наприклад, 
під час святкування 70-річчя нашого господаря хати, де базувалась експедиція, Іллі Кириловича 
Гречаного, який брав участь у Першій світовій війні. Як завжди, за святковим столом душею 
компанії була Євгенія Володимирівна.

Після повернення з експедиції, під враженням безпосередньої участі в серйозних 
дослідженнях, я певний час, звичайно, під керівництвом Євгенії Володимирівни, опрацьовував 
виявлені на Компаніївському могильнику матеріали з поховань епохи бронзи, готував публікацію. 
Пізніше, через декілька років, я був дійсно зворушений, коли, зателефонувавши мені, Євгенія 
Володимирівна запитала, чи не заперечуватиму я проти того, щоб виявлені на могильнику знахідки 
епохи бронзи були опубліковані нею у співавторстві з іншими науковцями. Так і трапилось – у 
1972 р. з І. М. Шарафутдіновою, а у 1977 р. з С. Н. Братченком, Євгенія Володимирівна ввела до 
наукового обігу матеріали епохи бронзи з Компаніївського могильника. Здається, тут виявилась 
дуже характерна для Є. В. Махно риса – делікатність, повага до праці іншого, хай і далекої від 
досконалості й професіоналізму.

Минали роки, робота в Міністерстві закордонних справ України практично не залишала 
часу на археологію. Якось Євгенія Володимирівна побувала у нас вдома, познайомилась з моєю 
дружиною, донькою. Були теплі розмови, спогади. Сьогодні, згадуючи свої давні зустрічі з Євгенією 
Володимирівною Махно, розумієш, що в ній дуже вдало поєднались притаманні видатному, 
багатогранному науковцеві риси: організованість, наполегливість, принциповість, з чудовими 
людськими якостями – чуйністю, прагненням передавати свої багатющі знання молоді. 

Рукопис, березень 2013 р.
Нікітіна Валентина Василівна

(завідувач, науковець науково-дослідного відділу Заповідника 
«Меморіальний музей Г. С. Сковороди» з 1970 р.).

Хотілося б згадати про Євгенію Володимирівну як про людину добру, чуйну, яка озивалася 
на біди людські. Пригадую один випадок. У 1983 р. М. І. Сікорський переніс дуже складну 
операцію. В день операції ми з Венерою Мокіївною Демянчук відвідали його в обласній лікарні. 
Ми ще молоді були, і звичайно Михайло Іванович нас трохи соромився. Тому того ж дня з’їздили 
до його молодшого брата з проханням, щоб родичі допомогли доглянути хворого у лікарні. Але там 
з нами повелися якось не дуже привітно. І саме Євгенія Володимирівна оті перші три, найважчі 
дні після операції була з Михайлом Івановичем, вона ставилася до нього не як співробітниця, 
а як старша сестра. 

У моїй уяві, як працівника музею Г. С. Сковороди, вона мені чимось нагадує Григорія 
Сковороду, зокрема й зовні, отой її рюкзачок за спиною як сковородинівські сакви, за принципом 
«Все своє ношу з собою»… Запам’яталося, що завжди знаходила контакти з людьми, була 
невибаглива в побуті, в будь-яких умовах могла вижити. Ми будемо згадувати Є. В. Махно як дуже 
хорошу і чуйну людину.

Аудіозапис 14.06.2013 р.
Ткаченко Наталія Григорівна

(завідувач науково-дослідного відділу Заповідника 
«Музей історії Української православної церкви» з 1984 р.).

Я була знайома з Євгенією Володимирівною з 1984 р. Це був час, коли всі співробітники 
Музею народної архітектури та побуту базувались в адміністративному приміщенні у двох великих 
кабінетах: один кабінет займали археологи, другу кімнату – етнографи, між ними була велика 
зала. Цей будинок був таким собі своєрідним гуртожитком та майстернею: жила там Є. В. Махно, 
один час проживав художник Олександр Мельник, який викладав мозаїкою стели перед входом до 
Музею хліба, створювала панно для експозиції Музею хліба художниця Ганна Самутіна, час від 
часу зупинялися інші гості музею… Отож, заходжу я до приміщення, а мені назустріч з кабінету 
археологів виходить типова половчанка. Є фото Євгенії Володимирівни на ганку «канцелярії», але 
воно не кольорове, і не в змозі передати той характерний колір обличчя зі здоровою засмагою, який 
їй був притаманний. Маленька, міцно збита: постав її на курган – типовий персонаж… Абсолютно 
невибаглива у побуті: з найнеобхіднішого у неї були маленька електрична плиточка з відкритими 
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спіралями, казанок, невелика сковорідка, тазик… Випрана білизна сохла на вулиці, але виключно 
в кінці робочого дня, після закінчення екскурсій… Живучи отак, людина почувалася цілком 
комфортно. Відкрита до спілкування з усіма – з молодими і старшими людьми, з науковцями й 
доглядачами. Я не раз спостерігала як вона спілкувалася з М. І. Сікорським, теж зовсім розкуто. 
Радо ділилася з нами науковою інформацією. Фанатично була віддана своїй черняхівській культурі, 
напевно, як ніхто інший. У нас тоді було багато проблем з об’єктом на території археологічного 
розділу під відкритим небом – «житлом черняхівської культури». Вона його відстоювала, доводила 
необхідність його існування з наукової точки зору. Любила все красиве. Ота клумба, що зараз перед 
входом до адміністративного корпусу – це її проект, вона її започаткувала. Одного разу приходимо, 
а там уже скопана земля та висаджені квіти, розсаду квітки петунії, яку любила за красу і 
невибагливість, вона привезла з Києва. Квітник постійно поливала, поновлювала щовесни. Ну і 
спадщину залишила речову: рюкзак, маленька похідна праска, спальник, археологічні інструменти 
та інше: на майбутнє – прекрасний розділ експозиції. Добре, що ми отак тепло згадуємо старше 
покоління дослідників, які дуже багато зробили для нашого Заповідника.

Аудіозапис 14.06.2013 р.
Товкайло Микола Тихонович

(кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАНУ, 
науковець, завідувач науково-дослідних секторів Заповідника «Археологічна експедиція», 

«Музей кобзарства» 1983–2011, 2014–2015 рр.
У 1976 р. я прийшов працювати в Інститут археології Академії наук, у відділ польових 

досліджень лаборантом. Наш відділ (кабінет Миколаївської експедиції) тоді знаходився на першому 
поверсі братського корпусу на території Видубицького монастиря. А Євгенія Володимирівна 
перебувала на другому поверсі у слов’янському відділі, приблизно у той час ми й познайомились. 
Вона була дуже комунікабельною людиною, любила поспілкуватися на різноманітні теми. Говорила 
вона зі мною українською мовою, хоча при потребі могла спілкуватися російською. Але це така 
загальна особливість киян, і в середовищі науковців двомовність була характерною рисою. 

Багато років Євгенія Володимирівна «тримала» інститутську касу взаємодопомоги. Що це 
означало: працівники Інституту здавали у цю касу певну суму, і якщо людині не вистачало до 
зарплати грошей, вона могла позичити у касі якісь кошти, потім повертала до каси борг під час 
зарплати. Заробітки науковців була невеликі, у лаборанта ще менші, я отримував десь 60, пізніше 
70 крб. і зрозуміло тих грошей ніколи не вистачало. Це громадське доручення було невдячною 
роботою, займало багато часу, паперової тяганини, але Євгенія Володимирівна ставилась до 
нього дуже відповідально. 

Саме Є. В. Махно мене «засватала» працювати в Переяслав. А ситуація була така: я заочно 
закінчив Київський університет, працюючи в Інституті на лаборантських посадах по договорах. 
Мені не вдалося влаштуватися там на постійну роботу. В ті часи це було набагато складніше ніж 
зараз – брали лише тих, хто мав київську прописку або прописку Київської області. Я прагнув 
працювати в археології, і переді мною дійсно постало питання, що робити. Тоді Євгенія 
Володимирівна замовила за мене слівце перед директором Михайлом Івановичем Сікорським. 
Я пригадую, це була осінь 1983 р., директор тоді лежав у Київській обласній лікарні після 
операції. Разом з Євгенією Володимирівною ми поїхали в лікарню його відвідати, і там, очевидно, 
відбулася розмова щодо мого працевлаштування. Я собі планував так: Переяслав недалечко від 
Києва, перебуду там якийсь час, а там видно буде. А виявилося, що той час трохи продовжився – 
я затримався у Переяславі надовго. 

Євгенія Володимирівна багато років проводила розкопки у Соснові, я був двічі в цій 
експедиції, у 1984 та 1985 рр. Жили ми у тій старій школі, будівлю якої перевезли згодом на 
територію музею просто неба. Згадую випадок на розкопках, який до певної міри змальовує її 
характер. Махно питає: «А що ви тут бачите?». (Йшлося про розчищений археологічний об’єкт. 
Вона випитувала це у всіх молодих співробітників, які брали участь у розкопках, це був своєрідний 
тест на «профпридатність»). Ну, я висловлюю свою думку, адже на той час отримав вже чималий 
досвід польової роботи, але Євгенія Володимирівна має іншу думку, внаслідок чого зав’язується 
дискусія, яка доходить, так би мовити, до гарячої фази – Євгенія Володимирівна починає сердитись, 
через те, що я бачу не так, як вона. На Соснівському могильнику була восьмикутна яма, до речі, я 
там не бачив цих кутів абсолютно, але Євгенія Володимирівна наполягала на своєму баченні, тому 
ця яма проходить у звітах як восьмикутна. 

Махно під час своїх досліджень черняхівських могильників фіксувала дуже багато так 
званих поховань з розсіяними кісточками. Таку трактовку поділяли далеко не всі археологи і не 



449

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

визнавали існування цих поховань, на цьому ґрунті в Інституті археології виникали, я пам’ятаю, 
гарячі дискусії. Ще вона стояла на позиції, що черняхівці – це слов’яни і через те також траплялося 
немало суперечок, оскільки значна частина археологів вважала ці племена або германцями або 
змішаним населенням, але Євгенія Володимирівна категорично стояла на слов’янській позиції. 

Ще вона розповідала, що в 1929 чи 1930 р. на Кіровоградщині, де вона народилась, її разом 
з іншими комсомольцями записали в бригаду, яка «розкуркулювала селян». Вона розказувала, що 
їй було тоді 16 чи 17 років, і її у складі такої бригади відправили у село забирати у людей зерно. 
Згадувала, як була вражена, що не зважаючи на цю страшну «роботу», одна селянка прийняла її на 
нічліг, поклала на теплу піч, пожалівши дитину. 

Вже відзначалося про великий здобуток Є. В. Махно в археології, але я мушу зауважити, 
що їй це не так просто давалося, судячи з її побутових умов, адже жила в «хрущовці», з отих, 
перших, чоловік хворий, дочка хвора… Й те, що вона проводила багато часу в Інституті археології, 
де вечорами іноді засиджувалася й до 11, й до 12 годин ночі, потім пішки і тролейбусами 
добиралася додому, то все то не з доброго життя: вдома не було умов для роботи, адже наукова 
робота вимагає зосередженості, щоб ніхто не заважав… Власне, вона й загинула 10 вересня 1992 р., 
повертаючись з Інституту археології пізньої години: було вже темно, вулиці погано освітлювалися, 
вона переходила дорогу біля свого будинку і потрапила під машину. 

Деталі нашого життя інколи забуваються, але залишаються враження. Про Євгенію 
Володимирівну Махно у мене збереглося враження як про людину неповторну і світлу. 

Аудіозапис 14.06.2013 р.
Хоменко Микола Олександрович

(науковець Заповідника 1979-1981 рр.).
Моє знайомство з Євгенією Володимирівною Махно відбулося наприкінці літа 1978 р. 

У той час я навчався на історичному факультеті університету, закінчив третій курс і частину 
канікул вже звично збирався провести в археологічній експедиції. За рік до цього досить випадково 
потрапив до Переяслава, в музеї познайомився зі співробітниками відділу археології і разом з ними 
трохи попрацював на розкопках у місті. А потім була пам’ятна поїздка невеликої групи дослідників 
до Жванця. Наступного літа, сподіваючись на продовження подільської експедиції, рушив я до 
містечка над Трубежем. Але виявилося, що того сезону на Дністер поїздки не буде. Замість неї 
мені запропонували удосконалити практичні навики археолога зовсім неподалік, у селі Соснова, де 
наприкінці літа мали початися розкопки черняхівського могильника.

Про цю культуру я мав лише загальне уявлення. Імена переважної більшості тодішніх 
археологів були мені ще невідомими. Тому, почувши, що експедицією керуватиме Махно, дуже 
розвеселився. Відразу уявилися тачанки і пригадалася пісня «Любо, братцы, любо…». Однак людина 
з прізвищем, яке у своєму рівні тогочасної популярності межувало хіба що з Чапаєвим, виявилася 
повною протилежністю образу анархічного «батька». Це була невисока жінка поважних літ з 
рисами обличчя, які уявою пов’язувалися з давніми степовими кочівниками, серйозна та допитлива. 
Ці перші враження з часом доповнилися новими спостереженнями: Євгенія Володимирівна вела 
стриманий, де в чому навіть аскетичний стиль життя, а також любила порядок та дисципліну. Саме 
ці риси керівника стали визначальними для формування характеру нашої експедиції. Принаймні, 
першого сезону, коли постійних підлеглих були тільки двоє: крім досить слухняного студента-
четвертокурсника ще зовсім юна працівниця музейного відділу археології Ніна, яка щойно 
закінчила школу і поступила навчатися на заочне відділення все того ж історичного факультету.

На момент нашого прибуття до Соснови усі організаційні та побутові питання були вже 
вирішені. Для тимчасового мешкання було обладнане приміщення колишньої початкової школи. 
Там стояли ліжка, стіл, стільці, холодильник. Були також електроплитка, чайник і посуд для 
приготування сніданків та вечері. А про обіди Євгенія Володимирівна завчасно домовилася із 
однією сільською родиною.

Розкопки починалися фактично з нуля. Тому довелося нам, мов павукам снувати полем 
мереживо своїх слідів, та відзначати тичками кожну знахідку, яка могла відноситися до предмету 
нашого дослідження. В основному це були невеликі фрагменти кераміки. Потім на ділянці, де 
відмітки розташувалися найгустіше, за допомогою компаса, рулетки, кілочків та шнура розмітили 
мережу двометрових квадратів, та й почали копати. Робота рухалась повільно, бо для початку 
дослідження культурного шару потрібно було зняти верхні 40 сантиметрів орної землі. Наших 
шість рук були більш чи менш кваліфіковані для виконання безпосередньої розчистки виявлених 
знахідок, а от фізичної потуги для перелопачування значних мас землі не вистачало. Частково це 
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питання було вирішене, коли Євгенія Володимирівна найняла землекопом невисокого, але дуже 
кремезного і міцного чоловіка – місцевого мешканця. Розрахунок за цю роботу мав здійснюватися 
відрядно, тому він зацікавлено і досить невимушено вергав кубометри землі. Мені теж, в 
основному, доводилося «махати лопатою». 

Ця експедиція була абсолютно несхожа на мої попередні. Робочий день тривав зранку і до 
сну, бо на пропозицію Євгенії Володимирівни ми погодилися не байдикувати ввечері, а займатися 
камеральною обробкою знахідок, тобто мити їх, шифрувати, та записувати до журналу. Але це не 
втомлювало і не напружувало. Було по-своєму цікаво. Всю ж культурну програму, яка зазвичай 
супроводжує більшість експедицій, замінювала нам сама Євгенія Володимирівна. Шлях до розкопу 
та назад, а часто і вечірні години роботи супроводжувалися розповідями про багатьох людей, з 
якими вона була знайома особисто, чи опосередковано. І це були не лише археологи та історики. 
Виявилося, що її чоловік працював науковцем у Інституті літературознавства, коли ним керував 
ще Максим Рильський. І багато з тих особистостей, які для мене були історичними постатями, 
у розповідях нашого керівника поставали просто знайомими, хай навіть заочно. Ну і, звичайно 
ж, за час спілкування з Євгенією Володимирівною ми отримали чимало інформації про саму 
черняхівську культуру, її місце в історії, а також про дослідників цієї культури, та основні питання, 
навколо яких велися наукові суперечки.

Хоча наше заняття і відокремленість мешкання, здавалося б, сприяли ізольованості від 
буденних сільських справ. Але Євгенія Володимирівна жваво цікавилася навколишнім життям, 
охоче спілкувалася з першим-ліпшим співрозмовником, залюбки відповідала на питання і сама 
уважно та небайдуже вислуховувала розповіді. Запам’яталися два випадки, коли почуті відверті 
історії надзвичайно схвилювали її проявом трагічних пристрастей. 

По-перше, якось вона дізналася, що наш мовчазний землекоп відсидів у місцях позбавлення 
волі тривалий термін за умисне вбивство. Це так її збентежило, що наступний же ранок на 
розкопі почався з прямої розмови. Чоловік, як завжди, небагатослівно, але спокійно, без жодного 
зніяковіння, здавалося, навіть з деякою гордістю розповів, що то була ситуація, коли вирішувалося 
лише одне питання: хто кого. Його самого хотіли вбити, а він відповів більшою силою. Відносно 
нашої безпеки Євгенія Володимирівна заспокоїлась, але її ще довго хвилювало, що той чоловік не 
виявляв жодного каяття, чи жалю від того, що позбавив життя іншу людину.

Іншого разу її почуття збурилися несподіваним зізнанням жінки, в якої ми обідали. Як я 
вже згадував, Євгенія Володимирівна з самого початку наших робіт у Соснові домовилася з однією 
сімейною парою, що за певну плату господиня годуватиме нас обідом. Ця пара була вже немолодого 
віку (на мій тодішній погляд) і, здається, жили в цивільному шлюбі, принаймні точно, що для обох 
той шлюб був уже не першим. Здається, в кожного з них були свої діти, які жили десь окремо. 
Про чоловіка ми відразу зрозуміли: любить чарку. Жінка ж справляла враження чудової господині: 
у хаті було охайно і затишно, та й готувала вона смачно. Але якось, коли ми вже роззнайомилися 
і стали спілкуватися досить невимушено, вона призналася Євгенії Володимирівні, що теж мала 
проблеми з горілкою. Більш того, одного разу під час запою вона навіть намагалася втопитись, але 
чоловік встиг помітити і врятував. Розповідаючи цю малосимпатичну історію, господиня винувато 
посміхалась, мовляв: ось і на таке я здатна. Чоловік її при цьому ніяково виправдовувався, а 
Євгенія Володимирівна схвильовано повторювала: «Ну як же так? Ну хіба ж так можна?». Спогади 
про цю відвертість потім ще не раз викликали її бентежні роздуми вголос.

Взагалі, з місцевими мешканцями стосунки складалися добре. Єдине, що категорично 
не подобалося нашому керівникові: місцеві жінки іноді називали її «бабушкою». Після таких 
звернень, вона ділилася з нами цією прикрістю і незадоволено повторювала: «Яка я бабушка? 
У мене і внуків немає!». Ми, звичайно, співчутливо кивали головами, хоча між собою жартома 
називали її бабою Женею.

Наступного року дослідження продовжилося. Цього разу нас було вже значно більше: з 
Ленінграду прибули дві дружні сімейні пари: Романови та Сахарови, причому, археологом була 
лише одна із жінок – Галина Романова, а решта – фізики, колишні однокурсники, які вирішили 
таким чином відпочити під час відпусток. А ще цими розкопками зацікавився студент-археолог 
Сергій з Ростова. Розширення колективу внесло зміни до нашого режиму роботи: тепер увечері 
вже ніхто не працював. Після завершення щоденних робіт Євгенія Володимирівна залишалася на 
розкопі, щоб зафіксувати в щоденнику результати дня, а ми прямували до свого «табору» готувати 
вечерю. Користуючись цією коротко часовою відсутністю контролю з боку баби Жені, ми (чоловіча 
частина експедиції) встигали і на кухні допомогти, і злегка порушити дисципліну, дозволивши собі 
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невелику, як нині говорять, «релаксацію». Не знаю, чи були у нашого керівника якісь підозри щодо 
цього. Ще на самому початку другого сезону у Соснові вона завела розмову про те, як же важливо 
підтримувати гарне уявлення місцевого населення про нас, археологів, натякаючи, що придбання 
спиртних напоїв у крамниці не дуже цьому сприятиме. Але більше на цю тему розмов не виникало: 
ми поводилися скромно, ввічливо і досить таки слухняно (ну хіба за винятком отих невеликих 
провин), а Євгенія Володимирівна вміла бути дипломатом. Якщо, звичайно, не зачіпалися якісь 
принципово важливі для неї питання.

На розкопі ж робота рухалася значно жвавіше, ніж попереднього літа, і знахідки цікаві 
траплялися, та все ж продуктивність наших зусиль могла б бути значно більшою, якби не один 
делікатний момент. Черняхівська культура є надзвичайно яскравим явищем у археологічній 
науці. Її дослідження протягом цілого століття супроводжуються дискусіями з різних питань, як 
загального, так і більш вузького характеру. Пошуку відповіді на одне з таких гострих питань, а 
саме про особливості поховального обряду племен черняхівської культури багато років присвятила 
Є. В. Махно. Ще в 1960-х роках під час розкопок могильника біля с. Успенки вона виявила, що 
поховання здійснювалися у невеликих ямках, куди висипалося те, що залишалося після спалення 
померлого: до рук дослідників потрапляли лише деякі вцілілі фрагменти перепалених кісток чи 
розтовченого під час тризни посуду. Євгенія Володимирівна розповідала, що на тих розкопках 
контури ямок було видно неозброєним оком. Не знаю, як на інших могильниках, але в Соснові 
після зняття орної землі і зачистки на культурному шарі виднілися лише сліди кротовин. Однак, 
Євгенію Володимирівну це зовсім не бентежило. Виявилося, що в її арсеналі є інший метод 
виявлення меж тих поховань. За її глибоким переконанням, достатньо почати вичищати землю 
навколо знайденого фрагмента кераміки, чи обпаленої кістки розкоповим ножем, як його лезо 
саме відчує різницю в щільності ґрунту і вималює правильну конфігурацію тієї «могилки». Перші, 
хто спробував освоїти цю методу на Соснівському могильнику, були ми з Ніною Теслею. Досить 
швидко стало зрозуміло: якщо дійсно шукати ножем межі більш щільного ґрунту, то єдине, що 
ми зуміємо вичистити, будуть саме ті видимі кротовини. Однак авторитет керівника не дозволяв 
нам вголос щось заперечувати, а внутрішні сумніви сприймалися за нерішучість і легко долалися 
підбадьорливими закликами «давайте, давайте!». Та й, власне, чого нам було перейматися: 
керівником то була Євгенія Володимирівна, а ми лише лаборантами. Отож, наші ножі слухняно 
вичищали ямки необхідних розмірів і форм.

Наступного року, дізнавшись про склад нашої групи, я зацікавлено очікував, якою ж буде 
реакція більш досвідчених людей. Однак вона виявилася майже ніякою. Чоловіки виконували лише 
важку чорнову роботу і не переймалися тонкощами наукового пошуку, а жінки якось звично зайняли 
ту ж позицію, що й ми. Єдиний, за ким було цікаво спостерігати, це – Сергій. Досить швидко 
розчарувавшись у своїх очікуваннях від експедиції, він не приховував своєї нудьги від вимушеного 
виколупування незрозуміло чого. Тим більш, що навіть ті ж дрібні залишки тризни траплялися 
негусто, а баба Женя наполягала на необхідності розчищати всі поховання, які, за її переконаннями, 
облаштовувалися щільно і майже в шаховому порядку, отож бідні ножі мали відшукувати ямки там, 
де вже і знахідок ніяких не траплялося. Хоча інструментам то було байдуже, а от Серьожа, бувало, 
сидів на розкопі у розпачі і, як мале дитя, грався у «ножика». Однак, як би не сповільнювало 
наших пошуків вимальовування «шахівниці», але того літа ми знайшли і дослідили кілька дійсно 
безперечних поховань з цікавим інвентарем.

Потім у мене був випускний курс і написання дипломної роботи, яка присвячувалась 
тому ж поховальному обряду черняхівців. Доводилося не лише часто і подовгу засиджуватися у 
бібліотеці Інституту археології, але й заглядати до відділу, в якому мала своє робоче місце Євгенія 
Володимирівна. Хоча в мене і був формальний науковий керівник з профільної кафедри факультету, 
але, фактично, цю роботу виконувала саме Є. В. Махно.

А коли вже з дипломом історика-археолога я за направленням прибув до Переяслава-
Хмельницького, то в перші місяці своєї роботи на посаді наукового працівника майже щотижня 
їздив у відрядження до того ж Інституту археології допомагати керівникові нашої експедиції 
опрацьовувати матеріали розкопок. І саме за ці два роки, познайомившись із внутрішнім життям 
цієї провідної наукової установи, подивившись стосунки між тими чи іншими науковцями, відчувши 
пануючу там атмосферу я потихеньку став розуміти причини, якими могло бути викликане те, 
часом категоричне, неприйняття критики і безкомпромісне відстоювання Євгенією Володимирівною 
власних, іноді явно помилкових переконань. Принаймні, мені так здається.

Я мало що знаю про те, як жилося і працювалося їй у роки війни та перші післявоєнні 
десятиліття. Але сам факт вимушеного перебування на окупованій території, та ще й праця у 
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науковій установі, яка підпорядковувалася окупаційній владі, навряд чи сприяли зміцненню її 
позиції в радянських наукових колах. Скоріше навпаки: це могло зламати не лише професійну 
кар’єру, але й долю. Однак усі складнощі власної біографії і життєві проблеми її близьких лише 
загартовували незламний характер Євгенії Володимирівни. А її принциповість і безкомпромісність 
у відстоюванні наукових переконань з часом лише міцнішали.

У часи процвітання безпринципності і кон’юнктури, вона була «білою вороною» в 
науковому середовищі. Коли багато хто будував кар’єру та вишукував можливості для власної 
вигоди, вона вважала найважливішим для себе добросовісно виконувати роботу, без якої вже 
не уявляла свого життя. Тому навіть вихід на пенсію нічого не змінив у її життєвому розкладі. 
У здоровому колективі такі дії викликають повагу. У захирілому – нерозуміння і недоброзичливість. 
Останнє, мабуть, Євгенія Володимирівна відчувала постійно. Але з часом до цього додалися 
дошкульні прояви неповаги з боку деяких колег. Одна справа, коли тебе критикують, чи якимось 
чином перешкоджають роботі і зовсім інша, коли до тебе ставляться, як до порожнечі, а за спиною 
глузують. Навіть, якщо таке ставлення видимо не підтримувалося іншими співробітниками та 
керівництвом Інституту, однак воно і не засуджувалося. І мабуть саме відчуття беззахисності перед 
цим новим видом агресії притупляло будь яку власну критичність до своїх тверджень та дій.

Востаннє бачилися ми з нею влітку 1981-го. За сімейними обставинами я звільнявся з 
музею і допрацьовував останні дні, а Євгенія Володимирівна приїздила до Переяслава, як завжди, 
у справах. Зустрілися ми цілком випадково. Баба Женя поцікавилася коли я їду, висловила жаль 
з цього кроку, мовляв: з вас був би хороший археолог. Це було приємно чути, хоча і дещо 
ніяково. Розмовляли недовго. Та й чого там було розбалакувати: життя ж усе попереду. Ще не раз 
зустрінемось і про все поговоримо.

Попрощалися. Вечоріло. Не дуже метушливе навіть вдень, містечко ставало ще тихішим і 
спокійнішим. Здавалося, що весь рух сповільнився: пішоходи неспішно завершували свої щоденні 
маршрути, велосипедисти не виявляли жодного бажання їх обігнати, навіть великий старенький 
автобус котився повільно, щоб голосним торохтінням не дисонувати навколишньому спокою. 
А вулицею в бік автостанції жваво крокувала маленька невтомна семидесятилітня жінка зі звичним 
до сонця і вітру лицем степовички і незмінним таким же літнім рюкзаком за плечима…

Рукопис, 18 березня 2015 р.
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Рис. 1. Сторінка щоденника Є.В. Махно розкопок 
Переяславського могильника. 1954 р. 

Рис. 2. Дослідження могильника у Музеї 
народної архітектури та побуту 1971 р.: 

(стоять) М.Н. Єрмольєв, Є.В. Махно, 
(сидять зліва направо) В.В. Красюк (Нікітіна), 

І.В. Азаренкова, Г.І. Слюсар (Козій)

Рис. 3. Дослідження Компаніївського могильника 1964 р.: на розкопі Є.В. Махно та Ю.В. Костенко
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Рис. 4. Археологічні розвідки поблизу с. Циблі 1978 р.: Є.В. Махно та Н.М. Тесля (Чернікова)

Рис. 5. Археологічні розвідки. м. Богуслав, 1979 р.: 
(зліва направо) М.І. Приходько, Н.М. Тесля, Т.В. Прядкіна, А.П. Савчук, Є.В. Махно
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Рис. 6. Є.В. Махно на розкопі. с. Соснова. 1979 р. Рис. 7. Дослідження курганного могильника 
у с. Сомкова Долина 1983 р.: 
на задньому плані – Є.В. Махно

Рис. 8. Дослідження Соснівського могильника 1979 р.: 
(зліва направо) Г.О. Романова, Є.В. Махно, М.О. Хоменко
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Рис. 9. Дослідження давньоруського курганного могильника у с. Сомкова Долина 1979 р.: 
(зліва направо) Т.В. Прядкіна, Н.М. Тесля, Г.М. Бузян, Є.В. Махно

Рис. 10. Дослідження курганного могильника у с. Сомкова Долина 1982 р.: 
на розкопі (зліва направо) Г.М. Бузян, Є.В. Махно, місцеві робітники
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Рис. 11. Дослідження Соснівського могильника 1983 р.: 
(сидить) Є.В. Махно, (стоять зліва направо) Г.М. Бузян (друга), 

робочий П.М. Павленко (четвертий) та місцеві школярі

Рис. 12. Дослідження Соснівського могильника 1982 р.: 
Є.В Махно (перша), Г.М. Бузян (третя) 

та військовослужбовці місцевої в/ч – учасники розкопок
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Рис. 13. Дослідження курганного могильника у с. Сомкова Долина 1983 р.: 
(зліва направо) Г.М. Бузян, Н.Г. Каменська, Є.В. Махно, П.М. Павленко

Рис. 14. Дослідження Соснівського могильника 1986 р.: (зліва направо) Є. В. Махно, О.В. Недбайло 
(Колибенко), М.П. Дейнега, М.М. Буйлук, О.В. Колибенко, Г.М. Бузян



459

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Рис. 15. Є. В. Махно на ганку адміністративного 
приміщення Музею народного архітектури 

та побуту. 1982 р. 

Рис. 16. Є. В. Махно у Музеї народної 
архітектури та побуту. 1988 р.

Рис. 17. Є.В. Махно із співробітниками Музею народної архітектури та побуту в 1988 р.: 
(зліва направо) С.М. Зубер, Л.М. Набок, С.В. Рябенко
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Рис. 18. Презентація виставки до 100-річного ювілею Є.В. Махно: 
виступає Г.М. Бузян. 2013 р.

Рис. 19. Презентація виставки до 100-річного ювілею Є.В. Махно: 
виступає Л.І. Кірпікін. 2013 р.
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Рис. 20. Афіша виставки до 100-літнього ювілею Є.В. Махно. 2013 р.



462

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Абашіна Людмила Олександрівна – старший науковий співробітник Національного історико-
культурного заповідника «Чигирин» (м. Чигирин)

Білоусько Валентина Миколаївна – молодший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу «Музей трипільської культури» Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький) 

Бойко Надія Андріївна – старший науковий співробітник Музею-діорами «Битва за Дніпро в 
районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року» Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький) 

Бузян Галина Миколаївна – завідувач науково-дослідного відділу «Археологічний музей» 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Букет Євген Васильович – заступник голови Київської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України, заступник редактора газети «Слово Просвіти» (м. Київ)

Повилюнас Виргиниюс – директор Тракайского исторического музея, член Президиума UNESCO 
(г. Тракай, Литовская республика)

Верговська Марія Сергіївна – науковий співробітник науково-дослідного відділу Середня 
Наддніпрянщина Національного музею народної архітектури та побуту України (м. Київ)

Верговський Сергій Володимирович – етнолог, Заслужений працівник культури України, ветеран 
Національного музею народної архітектури та побуту України (м. Київ)

Визір Наталія Федорівна – учений секретар Інституту керамології Відділення народознавства 
НАН України (смт. Опішне)

Вовкодав Сергій Михайлович – молодший науковий співробітник Музею космосу Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)

Волинець Надія Іларіонівна – учений секретар Державного історико-архітектурного заповідника 
у м. Бережани, Заслужений працівник культури України (м. Бережани)

Гаврилюк Ніна Степанівна – Відмінник народної освіти, Заслужений вчитель України 
(м. Переяслав-Хмельницький) 

Гайдукова Галина Владимировна – заведующая научно-реставрационным отделом Белорусского 
государственного музея народной архитектуры и быта (г. Минск, Республика Беларусь)

Годліна Лариса Олексіївна – етнограф, Заслужений працівник культури України, ветеран 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Грудевич Тетяна Вадимівна – науковий співробітник історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)

Грукач Вікторія Олександрівна – аспірант кафедри історії та культури України Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Губський Сергій Іванович – молодший науковий співробітник відділу історико-правових і 
теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного 
інституту українознавства і всесвітньої історії (м. Київ)

Дембіцький Станіслав Семенович – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)

Демуз Інна Олександрівна – к. і. н., доцент кафедри історії та культури України Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Діденко Яніна Леонідівна – вчений секретар Національного історико-культурного заповідника 
«Чигирин» (м. Чигирин)



463

Збірник  наукових  статей .  Випуск  9  (11) ,  2015

Добрянський Володимир Казимирович – археолог спалеоклубу «Кристал» (м. Тернопіль)
Жам Олена Михайлівна – завідувач науково-дослідного відділу Музею хліба Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)
Заїка Наталія Любомирівна – старший науковий співробітник Музею українського рушника 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Захарченко Світлана Миколаївна – молодший науковий співробітник Музею українських 
обрядів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Зубер Світлана Миколаївна – старший науковий співробітник Музею українських обрядів 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Калашник Євгеній Станіславович – старший науковий співробітник відділу науково-дослідної 
роботи Музею історії Десятинної церкви (смт. Ворзель)

Калінович Олена Ігорівна – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Музею 
Заповіту Т.Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Калінович Юрій Борисович – старший науковий співробітник відділу науково-фондової 
роботи Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Ключинська Марина Олександрівна – начальник науково-освітнього відділу екскурсій та 
просвіти Національного музею народної архітектури та побуту України (м. Київ)

Костюк Наталія Василівна – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора «Музей 
кобзарства» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-
Хмельницький)

Краснодемська Ірина Йосипівна – к. і. н., старший науковий співробітник відділу історико-
правових і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-
дослідного інституту українознавства і всесвітньої історії (м. Київ)

Кузьменко Аліна Вікторівна – головний зберігач фондів Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)

 Кукса Надія Василівна – старший науковий співробітник Національного історико-культурного 
заповідника «Чигирин» (м. Чигирин)

Кухарєва Наталія Михайлівна – завідувач науково-дослідного відділу Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Кучеренко Ірина Ігорівна – молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
Музею історії Української Православної Церкви Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)

Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історико-правових 
і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного 
інституту українознавства і всесвітньої історії (м. Київ)

Ластовська Оксана Леонідівна – старший науковий співробітник Національного заповідника 
«Софія Київська» (м. Київ)

Лизогуб Наталія Вікторівна – молодший науковий співробітник Музею історії архітектури 
давньоруського Переяслава Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Луцик Оксана Олександрівна – студентка 2 курсу історичного факультету Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Марціяш Наталія Василівна – молодший науковий співробітник Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» (м. Збараж)



464

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

Марченко Ірина Ярополківна – пошукач Центру пам’яткознавства НАН України і Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури (м. Київ)

Орел Лідія Григорівна – етнограф, ветеран Національного музею народної архітектури та побуту 
України (м. Київ)

Павлик Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник Музею народного одягу Середньої 
Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Парацій Володимир Михайлович – завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-
архітектурного заповідника у м. Бережани (м. Бережани)

Погорілий Микола Миколайович – завідувач науково-дослідного сектора Музею історії 
лісового господарства Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький)

Потапенко Ярослав Олександрович – д. і. н., доцент кафедри історії та культури України 
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Пригонюк Світлана Петрівна – завідувач науково-дослідного сектора «Музей козацької слави. 
Роботи В. Завгороднього» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
(м. Переяслав-Хмельницький)

Приходько Валентина Миколаївна – молодший науковий співробітник відділу науково-фондової 
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