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ВІД  УПОРЯДНИКІВ

1–2 жовтня 2015 р. у Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав» була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «V Єфремівські 
читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.), присвячена 1000-літтю убієнія 
святого князя Бориса».

До програми конференції включено 62 теми 72 дослідників провідних науково-
дослідних, науково-освітніх, культурно-просвітницьких закладів України, серед яких 
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди та Інститут археології НАН України, Науково-
дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 
Національний заповідник «Хортиця», Бережанський історико-архітектурний заповідник.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся к. і. н., генеральний 
директор НІЕЗ «Переяслав» О. М. Лукашевич. 

На пленарному засіданні з доповідями виступили: український історик, громадський 
діяч, д. і. н. А. Л. Зінченко, релігієзнавець, філософ, публіцист, д. ф. н. О. Н. Саган; 
історик, краєзнавець, перший директор Національного заповідника «Хортиця», 
д. і. н. А. Л. Сокульський; дослідник давньої історії Переяславщини, археолог, 
к. і. н. О. В. Колибенко; етнолог, к. і. н. Ю. С. Фігурний; історик, д. і. н. Я. О. Потапенко; 
етнолог, ветеран Національного музею народної архітектури та побуту України, заслужений 
працівник культури України С. В. Верговський; етнограф, к. і. н. В. М. Ткаченко.

Робота конференції проводилась у двох секціях. I напрямок – актуальні питання 
археологічних, етнографічних, історичних та історіографічних досліджень релігійного 
життя України. Культ святих Бориса і Гліба. II секція – проблеми вивчення, збереження 
та охорони пам’яток матеріальної культури релігійного призначення, музеєзнавчі і 
мистецтвознавчі дослідження сакральних старожитностей України.

У виступах, озвучених на пленарному та секційних засіданнях, піднімалися 
проблемні, маловивчені питання релігійного життя Переяславської землі, відслідковувався 
розвиток православної церкви на Переяславщині, висвітлювалась громадська та 
культурно-просвітницька діяльність релігійних діячів України, особливо акцентувалось на 
визначальних рисах УПЦ, ролі церкви для подальшого розвитку країни.

Значний масив досліджень на основі аналізу першоджерел і наукової літератури 
присвячений 1000-літтю загибелі на Переяславській землі святого князя Бориса, 
поховальним пам’яткам давньоруського часу і пізніших епох.

Особлива увага була приділена духовним, сакрально-космічним засадам 
етнокультури, внеску видатних постатей у національну духовну скарбницю.

Піднімалися проблеми збереження і використання сакральних пам’яток. Особлива 
увага приділялася популяризації і введенню в науковий обіг сакральних колекцій музеїв 
України і, зокрема, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Досліджено велику кількість сакральних пам’яток різних регіонів України, розкрито 
їх історію, наголошено на ролі музейників у збереженні культових пам’яток. Висвітлено 
пам’яткоохоронну діяльність в Україні в XX–XXI ст. Особлива увага приділена сакральним 
пам’яткам Переяславщини у контексті досліджень Т. Г. Шевченка.

2 жовтня відбулося заключне пленарне засідання, на якому була розроблена 
резолюція конференції. Було відзначено, що доповіді і повідомлення, озвучені на 
конференції, свідчать про інтерес широкого кола науковців до запропонованої тематики, 
сприяють розкриттю маловивчених проблемних питань релігійного життя Переяславської 
землі і України, популяризації національної культури. 

Під час роботи наукового форуму демонструвались фотовиставки 
НІЕЗ «Переяслав»: «Так починався скансен на Татарській горі», «Муровані храми 
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Переяславщини»; презентувались наукові, мистецтвознавчі книги, збірники видавництва 
«Видавець Олег Філюк». 

Після заключного пленарного засідання колеги-музейники розповіли присутнім про 
науково-дослідну і науково-освітню діяльність своїх закладів. Гості й учасники конференції 
відвідали церкву свв. Бориса і Гліба (м-н Борисівка), пам’ятний знак на честь перемоги 
Тараса Федоровича над польсько-шляхетським військом (1630 р.) на Борисовому полі, 
пам’ятник св. Єфрему (територія ЦРЛ), оглянули ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Також була проведена 
оглядова екскурсія містом та експозиціями НІЕЗ «Переяслав».

Результатом роботи конференції є пропонований збірник наукових записок 
НІЕЗ «Переяслав» – «Переяславіка».
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УДК 7.046.3
Ніна Басиста, Тетяна Ярмош, Юлія Гусейнова

(Канів)

КОЛЕКЦІЯ ІКОН У ФОНДАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ 
«НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО КАНІВЩИНИ» 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА

У даному дослідженні подана інформація про старовинні ікони, що зберігаються в науково-
дослідному відділі «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника. 
Висвітлюється історія створення, опис та їх значення в мистецтві іконопису.

Ключові слова: ікона, Ікона Божої Матері, Пресвята Богородиця, Ісус Христос, Святий Миколай, 
фонди, музей.

Відомий французький письменник писав Гюстав Флобер писав, що минуле – це те, чого 
вже немає, майбутнє – те, чого ще немає, сучасне – швидкоплинне, воно невпинно рухається, а 
мистецтво вибирає з цього потоку те чи інше явище і робить його вічним. До такого вічного явища 
в мистецтві можна віднести ікону як найбільш давню пам’ятку мистецтва.

У житті православного християнина ікона займає важливе місце. Вона стала невід’ємною 
частиною православної традиції, без неї важко уявити православний храм і богослужіння, будинок 
православного християнина і його життя. Народжується людина або вмирає, відправляється в 
далеку дорогу або починає якусь справу – його життя супроводжує священний образ – ікона. 

Значення ікони в православному світі можна порівняти зі Святим Письмом. 
Серед багатої художньої спадщини України чільне місце належить іконопису, у якому 

втілено душу українського народу, глибину сприйняття християнської віри, духовну силу і мудрість 
наших предків. Ікони, доки вони стали предметом сакрального мистецтва пройшли довгий шлях 
свого вдосконалення, відображаючи динаміку культурних та політичних змін суспільства.

Провідні мистецтвознавці минулого століття приділяли особливу увагу іконі, зокрема її 
духовній природі. У галузі мистецтвознавства і культурології ікона була предметом дослідження 
у працях П. Флоренського, Є. Трубецького, Л. Успенського. Серед дослідників української ікони 
слід відзначити А. Шептицького. І. Свенціцького, П. Жолтовського, В. Свенціцьку, В. Овсійчука, 
Д. Степовика та ін.

Ікона – це більше, ніж мистецтво, бо живописець повинен намалювати позамежний світ. 
Використовуючи окремі символічні знаки, і цей твір ніяк не може бути копією нашої дійсності.

З другої половини XIV століття настає трагічний для України період, який багато що 
визначив у її подальшій долі. Землі України стали ареною загарбницьких війн і битв, внаслідок яких 
вже наприкінці XIV – у XV столітті вони опинилися під владою сусідніх держав. Проте саме в той 
час, у вкрай складних і несприятливих умовах майже на всіх українських землях продовжується 
формування єдиної національної культури, яка спирається на зароджену ще в попередню епоху 
духовну і культурну спільність.

Тривалі війни, які протягом багатьох століть велися на терені України, звичайно, заважали 
розвиткові та розквіту її культури. Та все ж художній процес ніколи тут не вщухав і не припинявся.

Твори народних майстрів переважно анонімні й недатовані. Поодинокі написи на іконах, 
полях рукописних книг, архівні відомості, спогади нащадків іконописців дають певну інформацію 
про народних малярів та їх замовників. Замовниками були переважно сільські громади, священики, 
війти, селяни. Причому народні майстри виконували замовлення різного характеру, в одних 
випадках малювали окремі ікони, в інших – цілі іконостаси.

З XIX століття на Україні поширюються довгасті ікони. Як правило, на них малювали 
два, три або п’ять сюжетів, підбір яких очевидно був зумовлений призначенням ікони для того чи 
іншого храму. Довжина таких ікон сягала двох метрів (і більше), а висота – 60–65 см. Основою 
для малювання було домоткане полотно. Домінуючими частинами таких ікон є центральні сюжети 
багатоярусних іконостасів: «Тайна вечеря», «Деісус», «Трійця», «Бог-отець», їх фланкують 
постаті святих.

Такі мальовані образи розвішували і по стінах хат, де вони утворювали майже суцільний 
фриз. Власне, такі довгі ікони замінювали собою декілька і обіймали хату вздовж стін.
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Надзвичайно важлива, якщо не найважливіша, роль в українському іконописі 
належить кольору.

Народні ікони Черкащини вражають перш за все колоритом. Їх барви такі соковиті і такі 
контрастні, що зрозуміло – кольорове вирішення хвилювало місцевих богомазів набагато більше, 
ніж проблема композиції, а пряме емоційне вираження – більше, ніж точне наслідування канону. 
Краса місцевої природи вплинула на цю ікону не менш ніж християнські догмати.

Тло ікон на полотні здебільшого темно-коричневе або зелене, рідше синє або жовте.
Сюжетне коло українського іконопису почало формуватися ще в добу Київської Русі, а у 

XVII–XVIII століттях воно було значно розширене і перейшло у спадок XIX століттю. Особливої 
популярності набули алегорично-символічні сюжети, які були поширені й у розписах помешкань.

Канон щодо святих у народному іконописі залишався досить статичним – переважно це 
зображення більш ніж поясних (або поясних) постатей у фронтальному ракурсі, голова в легкому 
повороті, трохи нахилена. Вирішені за національними ідеалами краси та людської гідності вони, 
незважаючи на ідеалізацію, несуть індивідуальні і певні психологічні характеристики. Важливо було 
і те, що «герой» твору мав бути відразу впізнаним, а тому майстри дотримувались, в основному, 
визначених зовнішніх рис та атрибутів. Щодо кольорового вирішення і графічної інтерпретації 
німбів, то народні майстри малювали не тільки жовті (золоті), а й зелені, сині, коричневі, то круглі, 
овальні, хрестоподібні, то у вигляді променів.

На особливу увагу заслуговує система декоративного розпису в народних іконах. Майже на 
всіх іконах бачимо квіти, рідше зустрічаються стебла виноградної лози. Композиція декоративного 
розпису складалася з урахуванням специфіки іконографії, але часто за аналогією з іншими видами 
народного мистецтва. В одно – сюжетній іконі головна частина орнаментальної композиції заповнює 
верхні бокові частини ікони (напр., ікона «Христос — страсний»). В іконах з кількома сюжетами 
елементи декору в тій чи іншій формі розташовуються по всій площині ікони, розділяючи самі 
сюжети. Поряд з орнаментацією тла до композиції ікон вводяться додаткові декоративні мотиви: 
прикрашається різними візерунками одяг Богородиці та святих мучеників.

І ще одна особливість українського народного іконопису – лики на іконах найчастіше 
просвітлені, радісні.

Фондова колекція нараховує 6 творів народного іконопису. 
Найбільш розгорнуто і деталізовано сюжет подано на іконі, написаній у ХІХ ст. Складається 

з двох частин. На лівій зображено як Пресвята Трійця коронує Богородицю, що тримає лілію в 
руках. Бог – отець тримає жезл (знак влади) та кулю (Земна куля). На голові трикутний німб, 
тому, що він є триєдиний. На правій частині зображений сплячий малий повненький Ісус в довгій 
прозорій сорочині, який лежить на накритому тканиною хресті. Простір ікони довкола Ісуса 
заповнений не тільки знаряддями страждань (цвяхи, молоток, спис, обценьки, губка на тростині), 
але й багатьма іншими предметами, які символізують ту чи іншу подію в житті Ісуса. Так, 
наприклад, зліва намальована драбина. Вона є одним із інструментів страстей і фігурує в сценах 
«Підняття хреста» та «Зняття з хреста». Вгорі бачимо пагорб з трьома хрестами – це Голгофа, на 
якій разом з двома розбійниками буде розп’ятий Ісус. Також можна бачити чашу – омовіння рук 
Понтія Пілата, півень – символ зради Апостола Петра, череп – символ смерті [1].

Одним із центральних образів народного іконопису (професійного також) є образ Богородиці 
в найрізноманітніших композиційних та іконографічних варіантах: Провідниці, Ніжності, Знамення. 
Через ці образи виявляється бажання покровительства Діви Марії, палке бажання, щоб її любов до 
сина перейшла й на тих, хто молиться Ісусові.

Формування нового іконографічного типу є складним процесом, на який впливає дуже 
багато різних чинників. Часто входження нового типу іконного зображення у культову систему 
пов’язують із чудесним об’явленням ікони. Такі ікони були об’єктами паломництва з метою 
чудесних зцілень і оздоровлень, з них робили зразок. З цих зразків розроблялась велика кількість 
різноманітних повторень і копій, з них творились іконографічні взірці, в композиції яких 
фіксувались всі найбільш важливі деталі іконографічного типу: поза, одяг, атрибути, що оточують 
постать, жести рук, написи. Осмислити і прочитати сюжет іконографічного типу можна тільки тоді, 
коли відомий сюжет, символіка деталей, композиції, історичні умови, в якому даний композиційний 
тип утворився, а також його церковна легенда.

Ще з давніх-давен український народ з особливою пошаною і любов’ю ставився до 
Богородиці. Серед іконописців сюжет із зображенням Діви Марії з її сином Ісусом був одним 
із найпоширеніших. Існувало декілька встановлених церквою її образів: зображення на повний 
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зріст із піднесеними в молитві руками — «Оранта» або «Знамення»; сидячи з дитиною на руці – 
«Одигітрія» («Провідниця» в житті, дорозі, особливо в морі); сидячи на престолі з дитиною – 
«Влахернітіса» (від назви передмістя Царграда з церквою Богородиці); з дитиною, яка обіймає шию 
матері, – «Елеуса» (з грецької «замилування, ніжність») та інші. Як і завжди, з ранньохристиянських 
часів, Марія зображена закутана у темно-вишневий плащ мафорій (одяг заміжніх палестинських 
жінок), а на мафорій зірки – знаки її дитинства. 

Серед Богородичних ікон дуже багато тих, які називають чудотворними. Чудотворні – це 
ті, біля яких, або через посередництво яких, сталися великі й дивні події: визволення міста чи 
краю від нападу ворога; раптове припинення пожежі; миттєве одужання каліки чи смертельно 
хворої людини.

До чудотворних ікон належить і Богоматір Іверська (зберігається у фондах музею). 
За церковною легендою ця ікона (першовзірець) у IX ст. була в однієї вдови, яка жила поблизу міста 
Нікеї. Ще тривав так званий період іконоборства, тобто період коли вшанування образів Христа, 
Богоматері, святих вважалося ідолопоклонством. Ікони знищувалися, причому не тільки в церквах, 
а й у будинках віруючих. До знищення ікон залучали навіть воїнів. Один із воїнів, які зайшли в 
хату до вдови, побачивши ікону Богородиці, вдарив по ній списом. У той же час, як розповідає 
легенда, з цього місця потекла кров. Жінка вблагала воїна не забирати ікони, а коли вони пішли, 
жінка з сином пустили її на воду в море. Ікона, стоячи, припливла до Афону. Афонські ченці, 
які прийшли до берега (перед цим вони кілька днів бачили в морі вогняний, аж до неба, стовп), 
знайшли образ Богоматері, який стояв на воді. Після молитви про дарування монастирю святині 
старець Іверського монастиря преподобний Гавриїл, родом із Грузії, за повелінням Божої Матері, 
яка явилась йому у сні, пішов по воді, прийняв святу ікону і поставив її у храмі. Однак ікона чудом 
на ранок з’явилась на монастирських воротах. Історія з переміщенням ікони з храму на ворота 
повторювалась кілька разів, доки уві сні вона не відкрила Гавриїлу, що хоче бути хранителькою, а 
не хранимою, після чого цей образ був поставлений над монастирськими воротами. Звідси ще одна 
її назва – Вратарниця.

Іверська Богородиця зображена до пояса, злегка повернута вліво; одягнена в орнаментований 
по краях мафорій і хітон; її голова трохи нахилена до Ісуса, якого вона підтримує лівою рукою; 
правою рукою Богородиця вказує на Ісуса Христа. Одяг на Ісусі теж орнаментований; права його 
рука піднята в благословляючому жесті; в лівій він тримає сувій [2].

Ікона Пресвятої Богородиці з немовлям Ісусом Христом на правій руці написана народним 
іконописцем у ХІХ ст. 

У християн усього світу незвичайною пошаною користується святий Миколай Чудотворець 
Мир Лікійських. Він відомий як покровитель мореплавців і мандрівників. Силою своєї Благодаті 
святий надає допомогу всім, хто потрапив в біду і важку життєву ситуацію. Ікона Миколи 
Чудотворця є невід’ємною частиною кожного церковного іконостасу. У більшості віруючих вона 
входить і в їх домашні збори.

Любов до нього не випадкова. Все своє земне життя він боровся за правду, зціляв хворих, і 
подавав усім особистий приклад служіння Богові. День пам’яті святого відзначається не один раз у 
році, а три. День його смерті відзначають 19 грудня. В народі це свято називають «Нікола зимовий». 
День народження – 11 серпня – називають «Нікола річний». Крім того, встановлено святковий день 
22 травня. Це спогад того, як у 1087 році його чесні мощі були перенесені з Греції в італійське 
місто Барі, де зберігаються і понині. У фондах зберігається дві ікони Миколи Чудотворця. 

Господь Вседержитель або Пантократор – центральний образ в іконографії Ісуса Христа, 
який представляє Його як Небесного Царя і Суддю. Вседержителем Господь багаторазово 
іменується в Старому і Новому Заповіті. Спаситель зображений сидячи на троні, по пояс, з сувоєм 
у лівій, права піднята у благословення.

Ікони, а частіше казали «образи» чи «боги», написані народними майстрами на дерев’яних 
дошках або домотканому полотні, мали особливе значення у житті українців, що підкреслювалось 
і їхнім розташуванням у хаті. Ікони тримали на центральному місці, на покуті. На поличці-
божниці розташовувалася основна пара образів – «благословення батьків». Якщо ікон було багато, 
а їх традиційно було від двох до десяти, то розвішували по кутах хати та по стінах. На образи 
чіпляли рушники.

На божницю за образи клали пучок колосків, що залишився від обжинків, страсну свічку, а 
також ставили свячену воду, клали свячену вербу та сухі квіти. Біля, ікони чіпляли лампадки, які 
запалювали на великі свята, а також під час служби в церкві.
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Мальовані образи були присутні при найголовніших подіях у житті людини: народженні 
(дитині дарували ікону разом з хрестиком), весіллі (парою образів благословляли молодих на 
шлюб), образи клали в домовину, роздавали в дар за упокой померлого.

Освячені образи боялися продавати. Могли подарувати або передати, коли помирав 
господар. Не можна було викидати старі ікони: можна було спалити або пустити за водою, що 
найчастіше робили.

Таким чином колекція ікон науково-дослідного відділу «народне декоративне мистецтво 
Канівщини» Шевченківського національного заповідника дає змогу відчути самобутність і 
неповторність найцікавішого і найскладнішого явища мистецтва – іконопису. Його духовне і 
художнє значення загальновідоме.
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Галина Бузян

(Переяслав-Хмельницький)

ДАВНЬОРУСЬКИЙ КУРГАННИЙ МОГИЛЬНИК ПОБЛИЗУ
С. НИЧИПОРІВКА ТА ОДНОЧАСОВІ ЙОМУ НЕКРОПОЛІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

Публікуються матеріали досліджень 1975 р. курганного могильника ХІ–ХІІІ ст. поблизу села 
Ничипорівка Яготинського р-ну Київської обл. в середній течії р. Супій, а також відомості про інші 
давньоруські поховальні пам’ятки Переяславщини. 

Ключові слова: археологічні дослідження, могильник, поховання, с. Ничипорівка.

Цією статтею автор продовжує публікацію матеріалів давньоруських могильників, які 
були досліджені на Переяславщині експедиціями Переяслав-Хмельницького історичного музею 
та Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника (нині Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав») у 1970–1980-х та 2003–2013 рр., зокрема результатів 
невеликих розвідкових досліджень Ничипорівського курганного могильника на р. Супій. 

Отримані результати розкопок та розвідок археологів Заповідника матеріали були 
опубліковані: у 2006–2008 та 2013 рр. – Переяславського ґрунтового могильника [22; 23; 24; 25; 
26; 27], 2008 р. – могильника поблизу с. Циблі [14], у 2012 р. – могильника поблизу с. Сомкова 
Долина [5], 2014 р. – матеріали про низку давньоруських некрополів Переяславщини [6], 2015 р. – 
нововідкритого ґрунтового могильника на території Музею народної архітектури та побуту 
НІЕЗ «Переяслав» [16].

Нині на Переяславському лівобережжі, в ближній окрузі давнього Переяслава налічується 
12 курганних та 4 ґрунтових некрополі давньоруського часу, включно з чотирма курганними та 
двома ґрунтовим могильниками власне Переяслава. [7; 16; 22–27]. Значна їх частина розміщена 
у східній частині Переяславщини, на схід та на південний схід від м. Переяслава-Хмельницького, 
переважно на р. Супій та її допливах. (Рис. 1). Це – курганні могильники біля сіл Ташань, 
Ничипорівка, Сомкова Долина, Засупоївка, відкриті розвідками 1963, 1975, 1978, 1989 рр. [28; 
4, с. 31]. Сліди двох могильників, на яких не виявлено наземних ознак, зафіксовані поблизу 
с. Дениси у 1971 та 1979 рр. [9, с. 2–4; 20, с. 71–72]. Розкопки проводились на ничипорівському 
та сомководолинському могильниках експедиціями Переяслав-Хмельницького історичного музею та 
історико-культурного заповідника (1975 та 1978–1979, 1983 рр.), на денисівському (ур. Городище) – 
М. П. Кучерою (1971 р.). [2; 19; 20; 21; 9]. Досить віддаленими від вищезгаданої компактної 
групи некрополів є курганні могильники на південний схід від Переяслава поблизу с. Циблі, 
ур. Горчаковий ліс [14, с. 117–123], в с. Гельмязів [11, с. 290–299] та у с. Ліпляве [11, с. 128–129, 
табл. 1]. Лише один з відомих на сьогодні курганних могильників Переяславщини знаходиться 
на захід від Переяслава біля с. Головурів Бориспільського р-ну. [12]. Узагальнені матеріали 
досліджень Ліплявського, Ничипорівського та Сомководолинського курганних могильників, а також 
Денисівського ґрунтового, опубліковані в монографічній роботі 1990 р О. П. Моці і включені ним 
до аналізу загальноруських поховальних пам’яток. (11, с. 22–23, рис. 17; с. 26–27, рис. 19; с. 37, 
рис. 41; с. 40, рис. 57; с. 53; с. 78; с. 94; с. 95; с. 128, табл. 1; с. 139, табл. 2). 

Нижче ми подаємо відомості про виявлені на цей час давньоруські некрополі 
Переяславщини (окрім могильників Переяславля Руського) та більш детально – матеріали 
досліджень ничипорівського курганного могильника. 

Курганний могильник біля с. Головурів Бориспільського р-ну Київської обл. виявлений 
у 1917 р. розкопками Б. К. Жука. Відомості про цей могильник потрапили до літератури 
завдяки публікації Р. С. Орлова давньоруської вишивки ХІІ ст., виявленої у фондовій збірці ДІМ 
(нині НМІУ) [12, с. 41–50]. Згідно записів археологічного каталогу Державного історичного музею 
УРСР, на могильнику був розкопаний курган із жіночим похованням. Там же згадується городище 
(ур. Калаурове), яке знаходилось поряд з могильником [12, с. 42, 44]. Обидві пам’ятки вміщено у 
«Довіднику з археології України. Київська область» [28, с. 37–38].

Курганний могильник поблизу с. Ліпляве Канівського р-ну Черкаської обл. відомий 
з початку ХХ ст. Поселення давньоруського часу та синхронний йому курганний могильник 
знаходяться за 2 км на захід від села, на піщаному підвищенні берега стариці Дніпра р. Кривої. 
Могильник розміщений за кілька сотень метрів на південь від поселення. В різний час 
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М. Є. Макаренком, В. М. Щербаківським, Р. І. Виєзжевим на ньому було досліджено 81 курган 
з похованнями у підкурганних ямах, датованих Х–ХІІІ ст. [11, с. 128–129, табл. 1; 13, с. 275]. 
Пам’ятка в комплексі з поселенням була обстежена маршрутною розвідковою експедицією по 
узбережжю Канівського водосховища у 1999 р. Експедицією виявлено, що з 500 курганних насипів, 
відомих на початку ХХ ст., нині на могильнику залишилося близько 20 курганів висотою до 0,5 м, 
діаметром – 2–2,5 м, із слідами грабіжницьких розкопок [13, с. 273–275].

Курганний могильник в с. Гельмязів Золотоніського р-ну Черкаської обл. відкритий у 
1914 р. В. М. Щербаківським, який розкопав 12 курганів на хут. Ломаному. Матеріали з розкопаних 
ним 10 курганів зберігаються у Полтавському краєзнавчому музеї, опубліковані у 2004 р. [10]. Нині 
сліди могильника не виявлені.

Курганний могильник в ур. Горчаковий Гай поблизу с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. був відкритий у 1928–1929 р. А. А. Піонтковським [8, с. 59]. У 2002–2003 рр. 
віднайдений співробітниками НІЕЗ «Переяслав», які провели на ньому рятівні дослідження [15, 
с. 12–13; 14, с. 117–119, 123]. Могильник розміщується на виступах лесової тераси лівого берега 
Дніпра, на березі колишньої його стариці р. Циблі, складаючись з двох курганних груп: одна – 
із 22 насипів, які знаходяться на захід від давнього яру («Провалля»), інша – з 10–12 насипів 
розміщена за 50 м східніше яру. Зараз в обох групах нараховується близько 34 курганних насипів, 
із яких (у першій групі) досліджено два: один – з ознаками тілопального обряду, інший – кенотаф. 
У насипу виявлені уламки гончарного посуду давньоруського часу [14, с. 118–121, рис. 2–4]. 
З огляду на наявність рис тілопального ритуалу, досі не виявлених на нашій території, могильник 
являє значний інтерес.

Залишки курганного могильника у с. Засупоївка Яготинського р-ну Київської обл. відкрито 
розвідками ПХДІКЗ 1989 р. [4, с. 31]. (Рис. 2). Могильник знаходиться на сільському цвинтарі у 
південній частині села (ур. Гора). Пам’ятка займає північну мисоподібну частину останця високого 
плато правого берега р. Супій, утвореного ставом з півночі, яром із заходу та півдня, заплавою зі 
сходу. На площі 80х40 м візуально читаються 5–6 низьких курганних насипів, напівзруйнованих 
сучасними похованнями. (Рис. 2, 2–3). Південніше від могильника, на тому ж вищезгаданому 
останці, розміщене поселення давньоруського часу ХІ–ХІІІ ст. (розміром 250х50 м), що дозволяє 
датувати виявлені курганні насипи тим же часом, що й поселення [4, с. 31]. Розкопки на 
могильнику не проводились. Пам’ятка потребує додаткових досліджень.

Курганний могильник у с. Ташань Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. відкритий 
у 1963 р. Переяслав-Хмельницьким історичним музеєм, що засвідчив у своєму звіті М. П. Кучера 
[9, с. 2–3]. Обстежений у 1988 та 1989 рр. розвідками ПХДІКЗ [3, с. 15–16; 4, с. 4], згаданий у 
Довіднику з археології України по Київській області [28, с. 99]. Знаходиться на західній околиці 
села, в західній частині сучасного сільського кладовища. Могильник складає єдиний комплекс з 
городищем на високому правому березі р. Супій та прилягаючим до нього великим поселенням-
посадом площею до 30 га. Могильник віддалений від посаду на 200 м, від городища – 800 м. 
Залишки могильника у кількості близько 30 курганних насипів, розміщених щільно один біля 
одного, збереглися на площі 200х80 м. Насипи шоломоподібної форми висотою від 0,70 до 1,5 м, 
діаметром 4–10 м. (Рис. 3). Візуально помітні кругові ровики біля підніжжя деяких насипів. 
Більшість курганів пошкоджені сучасними захороненнями [3, с. 16]. Розкопки на могильнику не 
проводились. 

Могильник у с. Дениси Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. був відкритий у 
1971 р. розвідзагоном ІА АН України по обстеженню городищ Київщини на чолі з М. П. Кучерою 
під час огляду давньоруського поселення [9, с. 4]. Залишки нововідкритого могильника знаходились 
на північно-західній околиці села, на краю плато правого берега струмка, який протікає по 
дну давньої балки «Міськова», неподалік його впадіння у р. Супій. (Рис. 4). Одне поховання, 
датоване ХІІ–ХІІІ ст., було виявлено випадково в урвищі яру. Могильник, певно, належав сусідній 
поселенській пам’ятці в ур. Городище, яке розміщене на мисоподібному виступі плато правого 
берега р. Супій, при впадінні у ріку вищезгаданого струмка. О. П. Моця включив знахідку до 
реєстру безкурганних, ґрунтових некрополів [11, с. 3–4, табл. 2]. Пам’ятка згадана в Довіднику 
археологічних пам’яток Київської обл. [28, с. 92].

Поблизу с. Дениси виявлений ще один могильник без видимих зовнішніх ознак, 
зафіксований на південний захід від села, в ур. Таборище. Інформація про нього була отримана під 
час розвідок ПХДІКЗ у 1979 р. від місцевих жителів, які описали знахідки декількох поховань під 
час будівництва нинішньої асфальтної дороги у 1960-х рр. [20, с. 71–72]. Вказане місце являє собою 
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краю плато високого правого берега р. Супій, північніше «змійового» валу, відомого під назвою 
«Перехресний», на ділянці, обмеженій з півночі та заходу балкою «Міськова», зі сходу – заплавою 
р. Супій. (Рис. 4). За описами учасників будівництва, зокрема, бульдозериста М. І. Коркача, 
декілька поховань західної орієнтації були відкриті під час зняття верхнього чорноземного шару і 
фіксувались слідами зотлілої деревини, що мала прямокутну форму. Вони знаходились на гл. 0,60–
0,70 м, на віддалі 10–15 м один від одного, кістяки. В одному з поховань знайдене металеве кільце, 
яке було втрачене. За 300–400 м на південний схід від могильника в ур. Шовковиці виявлене 
поселення ХІ–ХІІІ ст. [4, с. 12]. Могильник археологічно не досліджувався. Потребує вивчення для 
уточнення місцезнаходження та датування. 

Приналежність двох останніх могильників до курганних чи ґрунтових, на нашу думку, 
залишається відкритим.

Курганний могильник поблизу с. Сомкова Долина Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. виявлений переяславським краєзнавцем, вчителем А. Т. Клименком, який у 1977 р. 
й надав інформацію Переяслав-Хмельницькому історичному музею, зокрема його директору 
М. І. Сікорському. Могильник знаходиться за 1,8–2 км на захід від села, на краю рівного плато та 
у верхній частині пологого схилу нині пересохлого водотоку «Жолоб», що належить до басейну 
рік Гнилка-Броварка-Трубіж. Розміщений у лісі (ця обставина посприяло збереженню наземних 
ознак пам’ятки – курганних насипів), займаючи південно-східний край лісового масиву в ур. Шия. 
Зафіксовано близько 80 курганних насипів, розміщених щільною групою на площі приблизно 
1 га. Археологічні дослідження проводились у 1978–1979, 1982–1983 рр. експедицією Переяслав-
Хмельницький державного історико-культурного заповідника та Київської обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури під керівництвом М. І. Сікорського 
та Є. В. Махно [19, с. 19–21; 20, с. 44–50; 21, с. 56–65]. Протягом 4-х сезонів було розкопано сім 
курганів, в яких виявлено десять поховань [6].

Давньоруські поховання та залишки курганних насипів виявлені під час розвідок експедиції 
НІЕЗ «Переяслав» (кер. О. О. Прядко) у 2014 р. в с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького р-ну. 
Матеріали не публікувалися. 

Крім вищезгаданих некрополів, у літературі є згадка про давньоруські кургани у 
с. Велика Каратуль, проте відомості не підтвердженні [28, с. 90]. Курганний могильник поблизу 
с. Ничипорівка Яготинського р-ну Київської обл. виявлений краєзнавцем В. М. Охтенем у 1960–
поч.1970-х рр. У 1975 р. співробітники Переяслав-Хмельницького історичного музею провели 
на ньому розвідково-рятівні дослідження [2, с. 1–4]. Могильник знаходиться на віддалі близько 
2 км на південний захід від південної окраїни с. Ничипорівка та на захід та північний захід від 
хут. Трубівщина. 

Він розміщується за 200–300 м від краю плато лівого берега р. Супій, в ур. Чернещина. 
Поряд з могильником, на краю високого берега р. Супій розвідками 1988 р. виявлено поселення 
(розмір близько 130х100 м), яке датується ХІ–ХІІІ ст. [4, с. 16]. Могильник налічує близько 
100 курганних насипів, що групуються у двох місцях урочища: одна група (до 80 насипів) 
розміщена на східному узліссі, у місцевості, відомій під назвою «Варчина стінка», інша група 
насипів (до 20 курганів) знаходиться на деякій віддалі на північний захід від першої (точне 
визначення віддалей ускладнене густими лісовими заростями). Обидві частини могильника 
поросли листвяним лісом. Розмір пам’яток, кількість збережених насипів та стан їх збереженості 
потребують додаткових досліджень.

Могильник давно відомий місцевим жителям. Про час виникнення насипів оповідають 
кілька легенд, що зводяться до твердження – кургани насипані над похованнями воїнів, що 
загинули під час великої битви (козацькі часи, Коліївщина, війна 1812 р., перша світова 1914 р.). 
З урочищем Чернещина пов’язана легенда про монастир, де жили ченці (звідки й походить його 
назва). За свідченням В. М. Охтеня урочище до революції було під «казенним» лісом (вирубаний 
у 1920-х рр.), який обкопувався ровом. Певно, саме його залишки помітні в ур. Варчина стінка, де 
територія, зайнята насипами, з північного заходу та заходу обведені ровом і валом невизначеного 
часу висотою 0,2–0,5 м. (Рис. 5). На віддалі 50–60 м від крайніх курганів південно-західної 
сторони могильника проходить улоговина, що опускається до заплави р. Супій, де знаходяться 
старі торфорозробки.

Основну увагу було приділено обстеженню першої групи курганів в ур. Варчина стінка. Він 
займає площу у 0,6 га. Кургани розміщені щільно в центрі та рідше на південь та схід. Загальна 
кількість курганів біля 80, висотою від 0,4 до 1,5 м, діаметром від 4 до 10–12 м. Насипи земляні. 
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Деякі кургани розкопані місцевими скарбошукачами, грабіжницькі ями яких здебільшого проходять 
колодязем через центри насипів. Були обстежені дві досить свіжі ями, викид і стінки яких являли 
чорнозем, залишків кістяків та кераміки не виявлено. Були проведені обміри загальної площі 
могильника і здійснені рятівні розкопки двох курганів у південно-східній та південній частинах 
могильника. Розкопки проводились вручну із залишенням бровок хрест-навхрест. У кургані № 1 
виявилось два поховання, в кургані № 2 – одне. Антропологічне визначення не проводилось.

Подаємо опис поховань.
Курган № 1. (Рис. 6, 7). Насип округлої форми, задернований, висотою 0,50 м, діаметром 

6 м. У північно-західній частині насипу була викопана досить глибока свіжа яма, яка проте 
не пошкодила поховань. У насипу кургану знайдено близько 20 фрагментів керамічного посуду, 
що концентрувалися у південній полі кургану на гл. 0,60–0,80 м, на рівні давньої засипки 
могильних ям. 

В кургані № 1 виявлено два поховання: поховання 1 знаходилось майже в центрі курганного 
насипу, поховання 2 – паралельно до поховання 1 у південно-східному секторі кургану на віддалі 
1,2 м. Поховання знаходились приблизно на одній глибині, розміщені паралельно, розбитий посуд 
(залишки ритуалу) знаходився на одному рівні над обома похованнями, що може свідчити про їх 
одночасність. 

Поховання 1. (Чол.?). (Рис. 6, 2; 7, 2). Виявлене на гл. 0,80 м від підошви кургану (рівня 
сучасного денного горизонту) та 1,3 м від вершини насипу. Поховальна яма прямокутної форми, 
з прямими кутами, розміром 2,30х0,8 м. Кістяк, випростаний на спині, орієнтований головою на 
південний захід. Череп злегка повернутий вправо. Руки зігнуті в ліктях, права складена кистю на 
грудях, ліва дещо нижче – на животі. Довжина кістяка 1,65 м (до п’яткових кісток).

Речей при похованні не виявлено. 
Біля лівої тазової кістки знайдено уламок гончарного горщика. На південно-східній стінці 

ями прослідковано залишки деревини довжиною 1,10 м, певно, від дошки. 
Поховання 2. (Жін.?). (Рис. 6, 3; 7, 3). Могильна яма знаходилась на глибині 0,87 м (1,37 м 

від вершини насипу). Форма ями прямокутна, розмір 2,10х0,6 м. Кістяк лежав у випростаному 
положенні на спині, орієнтований головою на південний захід. Череп повернутий вправо. Ліва 
рука лежить кистю на тазових кістках, ближче до правого стегна, положення правої невизначено. 
Довжина кістяка (до п’яткових кісток ніг) – 1,65 м.

Речей при похованому не виявлено. 
Біля південно-східної стінки поховальної ями, справа від кісток ноги знайдений залізний 

кований цвях. Поряд з черепом та між ногами зафіксовані зотлілі залишки деревини від верхньої 
дошки дерев’яної конструкції, залишки деревини виявлені також справа і зліва від плечових кісток. 

Курган № 2. (Рис. 8, 9). Розміщений за 33 м на захід від кургану № 1. Насип округлий, 
задернований, порослий чагарником, частково пошкоджений давньою ямою. Висота курганного 
насипу 0,45 м, діаметр 6 м. У насипу кургану південніше могильної ями на гл. 0,90–1,03 м (від 
вершини насипу) знайдено 3 залізних цвяхи, 2 цвяхи виявлено у верхній частині заповнення 
могильної ями приблизно на тій же глибині, що певно вказує на рівень давнього горизонту, з якого 
була впущена могильна яма. 

На рівні 0,75 м виявлено фрагмент кераміки та незначна кількість деревного вугілля.
Поховання 3. (Чол.?). Могильна яма знаходиться на глибині 0,95 м (від підошви насипу), 

1,40 м (від вершини кургану). Форма ями прямокутна з прямими кутами. Розмір ями 2,20х0,90 м. 
Кістяк лежав випростаний на спині, орієнтований на південний захід. Череп повернутий обличчям 
вправо. Обидві руки зігнуті в ліктях під гострим кутом і складені кистями на грудях. Довжина 
кістяка 1,80–1,82 м.

На правій руці виявлене металеве кільце. (Рис. 9, 3). 
Над черепом, збоку справа від нього та між ногами знайдені зотлілі рештки деревини, 

в т. ч. й над кістяком. Простежені також залишки деревини біля довгих бокових стінок ями. Біля 
пальців лівої ноги знайдено 2 залізних кованих цвяхи та фрагменти кераміки, як уже згадувалось 
вище, два цвяхи знаходились у верхній частині заповнення могильної ями. 

Проведені дослідження засвідчують приналежність ничипорівського могильника в 
основних деталях поховального обряду до типових давньоруських некрополів. Насипи курганів 
є виключно земляними, розміщені компактно, безсистемно, порівняно щільно один біля одного. 
Вони невисокі – від 0,30–0,40 до 0,60 м, круглі в плані, діаметром 4–5–6,5 м. У насипі кургану 
№ 2 на рівні давньої денної поверхні виявлені попіл і деревне вугілля. Це цікаве явище досить 
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поширене, і на думку дослідників, свідчить про використання вогню під час поховального ритуалу, 
який може бути пережитком давнього обряду тілоспалення [11, с. 29]. На давній денній поверхні 
під насипами обох досліджених курганів і у самих насипах присутні подрібнені уламки гончарного 
посуду, найбільше (понад 20 фрагментів) знайдено у насипу кургану № 1 (на гл. 0,64–0,67 м), 
кілька уламків – в кургані № 2 (на гл. 0,75–0,76 м). (Рис. 7, 4). Ці знахідки засвідчують залишки 
ритуальних дійств, що відбувалися під час церемонії поховання, зокрема, одного з елементів обряду 
тризни – поминального обіду («страви»). Під час обряду використовувався керамічний посуд, який 
потім розбивався на місці вживання й там же залишався [1, с. 106–107; 17, с. 42]. Розбитий посуд 
знаходився у насипах курганів, здебільшого на рівні засипки поховальних ям, що підтверджує 
проведення обрядових дійств після засипання могил та перед й під час спорудження курганного 
насипу над похованими. 

Поховання під курганними насипами здійснені у неглибоких ґрунтових ямах прямокутної 
форми. Орієнтація ям захід-схід, з невеликими відхиленнями на північ чи південь (літня чи 
зимова орієнтація). Небіжчики покладені головами на захід, що характерно для християнського 
обряду. Виявлені поховання належать як до одиночних, так і до подвійних. Подвійні поховання 
здійснені одночасно.

Положення кістяків у похованих ямах типове: всі три поховані лежали на спині у 
випростаному положенні з паралельно розміщеними ногами. Руки складені на грудях, животі або 
на тазових кістках.

У трьох досліджених похованнях ничипорівського некрополю виявлені залишки дерев’яних 
дощок та деревного тліну, можливо, від домовин з мінімальним використанням цвяхів (від одного 
до чотирьох). Ймовірно, залишки деревини могли відноситись до якихось інших конструкцій. 
Так, О. П. Моця відмічає численні випадки, коли окремими дошками обкладалися дно та стінки 
ями, а дошкою зверху яма перекривалася [11, с. 32]. У кургані № 1 виявлений лише один 
цвях (поховання 2). У кургані № 2 три залізні цвяхи знайдені під насипом на рівні давнього 
денного горизонту над похованням, а чотири цвяхи знаходились у заповненні могильної ями на 
різних глибинах (поховання 3). Окрім практично-утилітарного застосування цвяхів в дерев’яних 
поховальних конструкціях, вони могли використовуватися в ритуальних дійствах, можливо, 
слугували амулетами [11, с. 36]. 

Всі знайдені залізні ковані цвяхи корозовані, шляпки круглі чи овальні, стержні прямі із 
звуженим і загостреним кінцем, в розрізі складають квадрат чи прямокутник. Розміри: довжина 
цілих екземплярів – 40; 46; 50; 50; 53; 53 мм; розміри шляпок (дуже корозованих) – 17х25; 20х35; 
22х25; 20х20; 20х25; 25х40 мм (одна з добре збережених шляпок – кругла, діаметром – 17 мм); 
розміри стержнів – 6х6; 6х7; 7х7 мм. (Рис. 10).

До поховального інвентарю належить металеве, напевне бронзове, кільце, яке знаходилося 
на пальці правої руки поховання 3 (курган № 2). (Рис. 9, 3). Діаметр – 26–28 мм, дріт круглий, 
в перетині – 2 мм. Воно належить до найбільш простої форми давньоруських круглодротяних 
перснів з роз’єднаними кінцями, що сходяться. Датуються часом від кінця ХІ ст. до кінця 
ХІІІ ст. [18, с. 122].

Датуючими знахідками слугують також уламки кераміки, яких у розкопаних ничипорівських 
курганах знайдена значна кількість, особливо у кургані № 1 (більше 20 уламків). (Рис. 7, 4; 11). 
Уламки з кургану № 1 належали двом неорнаментованим горщикам чорно-сірого обпалу. Від 
одного горщика зберігся повний профіль: він має валикові відігнуті вінця, коротку шийку, високі, 
круті плічка, на його денці – залишки клейма. (Рис. 11, 1, 2). Розмір: діаметр вінця – 21 см, 
діаметр дна – 10 см, висота – 24 см, товщина стінок – 6–7 мм. Клеймо збереглося не повністю, 
але добре читається: випуклим рельєфом зображено коло, в яке вписано два сектори, утворені 
плавними відрізками кола, присутні також короткі відрізки-промені. (Рис. 11, 2). Від другого 
горщика збереглися лише фрагменти середньої частини: більш грубо формовані, масивні стінки 
бочка, товщина стінок – 5–9 мм. Кераміка датується ХІ–ХІІ ст. 

Описані вище розвідкові дослідження курганного некрополю поблизу с. Ничипорівка 
на Переяславщині виявили особливості, характерні для більшості давньоруських курганних 
могильників середньодніпровського регіону: земляні насипи, підкурганні могильні ями, західна 
орієнтація похованих, мінімум супроводжуючого інвентарю, залишки дерев’яних конструкцій, 
використання залізних цвяхів, присутність в насипах та заповненні могильних ям розбитого 
керамічного посуду та деревного вугілля, що може бути трактовано як залишки обряду тризни. 
Ничипорівський могильник належить до типових давньоруських поховальних пам’яток даного 
регіону і може бути датованим у широких межах ХІ–ХІІІ ст. 



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

16

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Боровський Я.Є. За прадавнім звичаєм / Я.Є. Боровський // Старожитності Русі-України. 

Зб. наук. праць. – К., 1994. – С. 103–108.
2. Бузян Г.М. Звіт про розвідувальні розкопки курганного могильника в с. Нечипорівка 

Яготинського р-ну археологічної експедиції по обстеженню курганів Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. в 1975 році / Г.М. Бузян, В.І. Слюсар // Науковий архів Інституту археології НАНУ. – 
1975/ 118а. – 5 с. 

3. Бузян Г.Н. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции за 
1988 г. / Г.Н. Бузян, Н.М. Буйлук, Н.Т. Товкайло // НА ІА НАНУ. – 1988/171. – 24 с. 

4. Бузян Г.Н. Звіт Переяслав-Хмельницької експедиції за 1989 рік / Г.Н. Бузян, 
Н.М. Буйлук, Н.Т. Товкайло // НА ІА НАНУ. – 1989/84. – 44 с. 

5. Бузян Г.М. Давньоруські курганні могильники східної Переяславщини / Г.М. Бузян // 
Археологічні дослідження на Київщині. Матеріали І обласної наукової конференції 24–25 жовтня 
2011 року. – Трипілля, 2012. – С. 104–125. (електронна версія).

6. Бузян Г.М. Курганний могильник давньоруського часу поблизу с. Сосмкова Долина / 
Г.М. Бузян, Н.В. Лизогуб // Переяславіка. Наукові записки: зб. наук. статей. ІІІ Єфремівські читання 
«Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)». – Вип. 7 (9). – Переяслав-Хмельницький, 
2014. – С. 28–45.

7. Колибенко О.В. Некрополі Переяславля Руського / О.В. Колибенко, О.В. Колибенко // 
Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. 9. – С. 16–21.

8. Коршак К. З праці семінару при археологічному відділі Всеукраїнського історичного 
музею ім. Шевченка у Києві / К. Коршак // Хроніка археології та мистецтва. – Ч. І. – К., 1930. – 
С. 57–66.

9. Кучера М.П. Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини у 
1971 р. / М.П. Кучера // НА ІА НАНУ. – 1971/17. – 19 с.

10. Лугова Л.М. Матеріали з розкопок В. Щербаківського у збірці Полтавського 
краєзнавчого музею / Л.М. Лугова, І.С. Мельникова // Полтавський краєзнавчий музей: зб. наук. 
статей 2000–2003 рр. – Полтава: Дивосвіт, 2004. – С. 290–299.

11. Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель ІХ–ХІІІ вв. / А.П. Моця. – 
К.: Наук. думка, 1990. – 156 с. 

12. Орлов Р.С. Давньоруська вишивка ХІІ ст. / Р.С. Орлов // Археологія. – 1973. – Вип. 12. – 
С. 41–50.

13. Петрашенко В.О. Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних 
пам’яток) / В.О. Петрашенко, В.К. Козюба. – К., 1999. – 329 с.

14. Роздобудько М.В. Курганний могильник давньоруського часу із ознаками тілопального 
обряду поблизу с. Циблі на Переяславщині / М.В. Роздобудько, О.В. Юрченко, С.М. Вовкодав // 
Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. – 2008. – Вип. 20. – С. 117–123.

15. Роздобудько М.В. Звіт про охоронні дослідження лівобережжя Канівського водосховища 
за 2002–2003 рр. / М.В. Роздобудько, О.В. Юрченко // НА НІЕЗП. – Переяслав-Хмельницький, 
2008. – 202 с. 

16. Роздобудько М.В. Дослідження на території Національного історико-етнографічного 
заповідника Переяслав» / М.В. Роздобудько, О.О. Прядко // Археологічні дослідження в Україні 
2014. – К., 2015. – С. 104–105. 

17. Рыбаков Б.А. Нестор о славянских обычаях / Б.А. Рыбаков // МИА. – 1970. – № 176. – 
С. 40–43.

18. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (Х–ХV вв.) / М.В. Седова. – М.: 
Наука, 1981. – 196 с.

19. Сикорский М.И., Махно Е.В., Бузян Г.Н. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой 
археологической экспедиции в 1978 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 
1978/85. – 12 с.

20. Сикорский М.И., Махно Е.В., Бузян Г.Н. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой 
археологической экспедиции в 1979 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян] // НА ІА НАНУ. – 
1979/119. – 59 с.

21. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции в 
1983 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ИА НАНУ. – 1983/157. – 65 с.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

17

22. Товкайло М.Т. Дослідження давньоруського ґрунтового могильника у Переяславі в 
2004 р. / М.Т. Товкайло, Г.М. Бузян, Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко // Археологічні дослідження в 
Україні 2004–2005 рр. – Київ, 2006. – С. 45–49.

23. Товкайло М.Т. Дослідження Переяславського ґрунтового могильника в 2005 р. / 
М.Т. Товкайло, Г.М. Бузян, Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко // Археологічні дослідження в Україні 2005–
2007 рр. – Київ–Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – С. 63–66.

24. Товкайло М.Т. Нові дослідження переяславського ґрунтового могильника в 2007 р. / 
М.Т. Товкайло, Г.М. Бузян, Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко // Археологічні дослідження в Україні 2006–
2007 рр. – К., 2008. – С. 340–344.

25. Товкайло М.Т. Переяславський давньоруський ґрунтовий могильник. Матеріали 
досліджень 2007 р. / М.Т. Товкайло, Г.М. Бузян, Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко // PEREYASLAVICA. – 
Вип. 2 (4). – К.: Міленіум, 2008. – С. 43–53.

26. Товкайло М.Т. Матеріали дослідження давньоруського ґрунтового могильника у 
Переяславі / М.Т. Товкайло, Г.М. Бузян, Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко // Наукові записки з української 
історії: зб. наук. статей. – Вип. 20. – Переяслав-Хм., 2008. – С. 86–95. 

27. Товкайло М.Т. Дослідження Переяславського ґрунтового могильника / М.Т. Товкайло, 
Д.А. Тетеря // Археологічні дослідження в Україні 2013. – К., 2013. – С. 157–158.

28. Шендрик Н.І. Довідник з археології України. Київська обл. / Н.І. Шендрик. – К.: 
Наукова думка, 1977. – С. 90–100.

Buzyan Gаlyna
(Pereyaslav-Khmelnytskky)
Old Russian burial mound near Nechyporivka and simultaneously to it necropolis of Pereyaslav region 
The materials of the researches in 1975 of burial mound of the 11th–13th centuries near Nechyporivka 

village Yagotyn district Kyiv region in the middle fl ow of Supiy and information about other old Russian burial 
memorial of Pereyaslav region are published in clause.

Key words: archaeological research, burial mound, burial places, Nechyporivka village.

Рис. 1. Карта розміщення пам’яток давньоруського часу в середній течії р. Супій.
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Рис. 2. Курганний могильник у с. Засупоївка: 1 – карта-схема розміщення пам’яток давньоруського часу 
в с. Засупоївка; 2 – вигляд на місце розташування могильника в ур. Гора; 3 – вигляд зруйнованих насипів 

могильника на сучасному кладовищі. 

Рис. 3. Вигляд курганних насипів на могильнику в с. Ташань (1; 2).
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Рис. 4. Карта-схема розміщення пам’яток ХІ–ХІІІ ст. біля с. Дениси.

Рис. 5. Схема розміщення курганного могильника давньоруського часу поблизу с. Ничипорівка.
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Рис. 6. Ничипорівка-1975. Курган № 1. Світлини: 1 – момент розкопок кургану; 
2 – поховання 1; 3 – поховання 2 (деталь).
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Рис. 7. Ничипорівка-1975. Курган № 1. Плани та перетини: 1 – курган № 1; 2 – поховання 2; 
3 – поховання 3; 4 – знахідки: фрагменти керамічного посуду.
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Рис. 8. Ничипорівка-1975. Курган № 2. Світлини: 1 – вигляд насипу перед початком робіт; 
2 – пляма могильної ями (до розчистки); 3 – поховання 3.

Рис. 9. Ничипорівка-1975. Курган № 2. Плани та перетини: 1 – курган 3 2; 
2 – поховання 3; 3 – знахідки: металевий перстень.
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Рис. 10. Ничипорівка-1975. Кургани № 1, 2. Світлини: цвяхи залізні.

Рис. 11. Ничипорівка-1975. Курган № 1. Малюнки та світлина: 1 – реконструкція загального вигляду 
горщика та прорисовка денця з клеймом; 2 – залишки клейма (світлина). 
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УДК 27-72
Марія Верговська

(Київ)

ГРОМАДСЬКА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
СІЛЬСЬКИХ ПАРАФІЯЛЬНИХ СВЯЩЕНИКІВ 

В ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті представлено різні аспекти громадської та культурно-просвітницької діяльності сільських 
парафіяльних священиків. Зокрема, це освітня та канцелярська робота, надання медичної допомоги, 
дописування в церковні часописи тощо. Розглядаються різні види нагород священиків за плідну діяльність.

Ключові слова: сільські парафіяльні священики, церковнопарафіяльна освіта, просвітницька робота, 
парафіяльні періодичні видання, церковні нагороди.

Православна церква на українських землях має багатовікову традицію. Духовенство здавна 
виконувало важливу роль в житті сільської громади. Окрім відправлення церковних богослужінь 
та виконання треб (хрестини, вінчання, освячення хат, полів тощо), на священиків покладалася 
низка важливих громадських та культурно-просвітницьких обов’язків. Сільський священик у 
другій половині ХІХ століття охарактеризував свою діяльність так: «и священнослужитель, службы 
и требысовершающій… и учитель народа, обязанный поучать и руководить благовременнѣ и 
безвременнѣ… и домашній врачъ, осаждаемый просьбами то совѣта, то помощи… и нотаріусъ, 
обязанный вести неупустительно и аккуратно нотаріальныя записи, наконецъ просто писарь, на 
обязанности котораго лежитъ вся въ приходѣ переписка, и документы выдавать, и на запросы всякія 
отвѣчать…» [15, с. 39]. Окремі згадки про діяльність священиків знаходимо в працях В. Перерви 
та Т. Кузнець. Проте, ця тема потребує повнішого висвітлення.

Священики відігравали важливу роль у становленні освіти на селі. У ХІХ столітті при 
спробі впровадження церковнопарафіяльної освіти саме на сільських парафіяльних священиків 
була покладена місія організації та утримання перших церковнопарафіяльних шкіл і вчителювання 
в них. Вони турбувалися про пошук приміщення, а іноді розміщали школу у власних оселях. 
За гроші парафії, або й власні, купували книги для навчання. В другій половині ХІХ століття 
вчителювати почали світські особи, а священики залишали за собою загальний нагляд та 
викладання Закону Божого.

Священики вели також просвітницьку роботу і з дорослим прихожанами. У неділю після 
служби священик збирав людей для проведення позаслужбової релігійної співбесіди. Про досвід 
таких співбесід у Київській єпархії повідомляє отець Георгій Соломоновський із с. Веселий Кут 
Таращанського повіту. Започаткував він цю практику в 1869 році. На зібрання люди скликались 
церковними дзвонами. В теплу пору року збирались просто неба на церковній садибі або в садках 
на садибах прихожан, у холодну пору – в церковнопарафіяльному училищі. Бесіда розпочиналась і 
закінчувалась молитвою. Священик читав Євангеліє та історію Старого Завіту, а потім пояснював 
прочитане простою зрозумілою мовою. Г. Соломоновський також повідомляє про подібну практику 
в сусідніх селах: отця Романа Діаковського в с. Чаплинка та отця Іоанна Лавицького в с. Криті 
Горби [13, с. 111]. 

У ХІХ століття на парафіяльне духовенство було покладено обов’язок ведення громадської 
документації. Це понад 30 видів «паперових повинностей», зокрема, метричні записи трьох 
видів і в трьох екземплярах, розписи, клірові відомості, фінансові звіти по 5 видів, до десяти 
різноманітних видів книг, щомісячні повідомлення до статистичних комітетів, метричні довідки 
на вимогу державних установ і приватних осіб. Окрім того, священик мав ще й нотаріальні 
обов’язки завіряти видані причтом документи і ніс відповідальність за їх достовірність [11, с. 131]. 
До священика звертались за довідками та поясненнями сільські і волосні правління, пристави, 
землеміри, слідчі, ісправники, судді, комітети «общественнагоздравія» тощо [15, с. 39].

У середині ХІХ століття починають виходити губернські та парафіяльні періодичні видання, 
які поступово входять у побут сільського парафіяльного священика і стають для нього своєрідним 
зв’язком зі світом, розширюють його світогляд, дозволяють отримати багато корисної інформації 
з практичних питань життєдіяльності парафії. Парафіяльна хроніка за 1862 рік засвідчує, що на 
той час було мало священиків, які б не отримували одного або двох журналів, а деякі заможніші 
виписували по декілька журналів, газет і окремих творів, не обмежуючись лише духовною 
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літературою [3, с. 36]. Київський митрополит Євгеній Болховітінов зобов’язував парафіяльне 
духовенство виписувати релігійну літературу за церковні кошти – різні повчання, проповіді, 
Шестиднев Святого Василія, Пролог, Духовний Регламент і особливо Біблію. Священний Синод 
у 1836 році дозволив духовенству виписувати світські газети для спостереження за суспільним 
життям: «Русский инвалид» та «Земледельческая газета» [9, с. 75–76]. Священики Київської 
єпархії виписували і місцеві періодичні видання, серед яких церковні: «Кіевскіе епархіальныя 
вѣдомости», «Руководство для сельских пастырей» а також світські: «Киевская старина», «Киевские 
губернские ведомости».

Часопис «Кіевскія епархіальныя вѣдомости» починає видаватись у 1861 році при Київській 
єпархії. Мета цього видання «быть органомъ нравственнаго сближенія духовенства, лѣтописью его 
потрѣбностей, быта, служенія народному образованію, содѣйствовать улучшенію его положення 
заявленіемъ его нуждъ, обсужденіемъ мѣръ и пр.» [1, с. 196]. Редактор видання звертається до 
священиків із закликом публікувати свої матеріали: «Страницы нашего изданія всегда открыты 
для извѣстій о всѣхъ проявленіяхъ епархіальной жизни, и мысъ признательностью пользовались 
полученными, къ сожалѣнію въ очень малом числѣ, свѣденіями. И тепер вновь обращаемся ко 
всѣмъо бразованнымъ приходскимъ священникамъ съ покорнѣйшею просьбою быть нашими 
корреспондентами. О слогѣ просимъ не заботиться; дѣло въ предметѣ» [1, с. 197]. Так поступово 
парафіяльні священики окрім читачів, стають і самі дописувачами періодичних видань.

Огляди діяльності православного духовенства за 1890–1891 роки засвідчують, що чимало 
сільських священиків свої повчання та проповіді надсилають для друку в духовні періодичні 
видання. І це настільки стало масовим явищем, що у виданнях вміщується тільки невелика їх 
частина [7, с. 29–30]. Ці проповіді мають догматичний, повчальний, екзегетичний, церковно-
історичний характер. Вони були дуже популярними серед священиків. Адже не кожен з них мав 
талант і час написати на всі свята свою проповідь і повчання [8, с. 75–76].

У другій половині ХІХ століття після появи земств питанням медичної допомоги селянам 
почали займатись земські управи. Як правило, земський лікар з двома помічниками обслуговував 
кілька десятків сіл. Звичайно він не міг надавати повноцінну медичну допомого всім, хто цього 
потребував при масових захворюваннях та епідеміях. У таких випадках першу медичну допомогу 
міг надавати сільський пастор, який завжди був поруч зі своїми вірянами. Окрім того, селяни не 
любили і боялись лікарів, тоді як священика поважали і довіряли йому. У духовних семінаріях 
вводили курс медицини, з якого молодий священик отримував достатньо знань для надання першої 
медичної допомоги своїм парафіянам [17, с. 133].

Для лікування сільським священикам були доступні гомеопатичні ліки, які рекомендувало 
Санкт-Петербурзьке товариство прихильників гомеопатії. Кожна парафія у 1890 році разом з 
Церковними відомостями отримала додатком брошуру з інформацією про гомеопатичні препарати. 
Священик О. Спєсівцев пропонував купувати аптечки з гомеопатичними ліками за рахунок 
церковних грошей, а потім роздавати хворим за умовну плату, а бідним безкоштовно [14, с. 341].

Про шестирічний лікарський досвід одного священика дізнаємось із статті в «Руководстве 
для сельских пастырей». Лікуванням займались його мати, баба і тітка, які були дячихами, а також 
двоюрідний дядько, який був дяком. Зацікавлення медициною у священика проявилось ще під час 
навчання у семінарії. Хоч священик і наголошував на тому, що він не лікар і, що ліків особливих 
не має, проте брався допомагати хворим з поваги і жалю до них [6, с. 507–510]. Зазвичай хворі 
приходили у неділю після або до обідньої. Якщо ж хворий був у важкому стані, священика 
запрошували додому для причащання і також просили допомогти ліками. Влітку священик збирав 
трави, висушував їх, купував спирт і готував за рецептами з книг «тинктури». За лікування 
священик плати не просив. 

Ще одним прикладом є медична діяльність сільського священика в с. Лозоватка 
Звенигородського повіту Київської губернії. Отець І. К. виконував роль фельдшера для парафіян. 
Отримавши перші медичні знання ще в семінарії, він намагався їх поглиблювати. В його домі 
завжди був великий запас різних ліків, які прихожани отримували безкоштовно [2, с. 45].

Авторитетність та близькість до своїх парафіян покладали на священика місію посередника 
чи розборонителя, коли у них виникали якісь сімейні чи громадські суперечки. Він добре знав 
кожного з вірян і вислуховуючи їх пояснення, швидше й вірніше міг розібратись у ситуації і 
визначити винних [10, с. 185–186]. Прикладом участі священиків у вирішенні судових справ є 
випадок у Таганчівській волості Канівського повіту 1882 року. Справа полягала у спорі за землю 
між громадами трьох сіл Беркозівки, Мартинівки та Дарієвки. Селяни довірили вирішувати цю 
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справу своїм парафіяльним священикам: «три духовне судьи въ камерѣ Таганческаго волостнаго 
Правленія, въ присутствіи Г. Мироваго Посредника, состави изъ себя «третейській судъ». Прочитавъ 
приговоръ крестьянъ о желаніи этого суда и выслушавъ заявленія сторонъ отъ уполномоченныхъ, 
священики приступили къ дѣлу… Безпристрастные судьи рѣшили дѣло скоро, просто и для обѣихъ 
сторонъ выгодно» [4, с. 281–282].

Дуже часто священиків викликали у суд в ролі свідка. Це була поширена практика в 
суперечках про землю між поміщиками та селянами. Кожна зі сторін намагалася залучити його на 
свій бік. Думка священика була важливою, оскільки він завідома мав говорити правду, як ієрей, 
і у справі був сторонньою для обох учасників людиною. Це створювало непросту ситуацію для 
священика, оскільки породжувало конфлікт зі стороною, що програла [16, с. 481]. 

За активну діяльність священикам присуджувались церковні відзнаки та державні нагороди: 
набедреник, скуфія, камилавка, хрест, ордени [5, с. 116]. В давніші часи нагороди були рідкістю 
і вручались тільки на честь якоїсь події. Зокрема, бронзовий хрест вручали майже кожному 
священику Київської митрополії на честь перемоги над Наполеоном та після Кримської війни 
[12, с. 243–244]. У ХІХ столітті вже виробилась певна система нагород та відзнак. Найпершою 
відзнакою парафіяльного священика був набедреник. Це чотирикутний відріз цупкої парчевої 
тканини, який священик носив збоку нижче пояса. Ця відзнака символізувала «меч духовний». 
Поступово набедреники почали вручати масово без особливих заслуг священика [12, с. 244].

Наступними нагородами були головні убори: скуфія (пірамідальної форми) та камилавка 
(циліндричної форми). Їх вручали за подальші заслуги в розбудові церковного життя парафії та 
в освітній діяльності. Як правило, якщо священику вручали скуфію, то через кілька років він 
отримував і комилавку. Поступово ці нагороди теж набули масового характеру [12, с. 245]. 

Про отримання цих нагород священики дізнавались з церковної преси, а саме з 
«Вєдомостєй». При службі з собором ієреїв нагороди впливали на порядок розташування священиків 
перед престолом Божим [5, с. 117]. Вручались вони безпосередньо митрополитом чи єпископом. 
При врученні могли також оголошуватись і архієрейські подяки «признательности» [12, с. 245]. 

Наступні нагороди належали до вищого ієрархічного рівня і надавались Святійшим Синодом 
Російської Православної церкви: «признательности», подарункові видання «Біблії» за вагомі 
освітянські досягнення. Наприклад, така Біблія була вручена священикові з с. Яхни Канівського 
повіту Київської губернії о. Даниїлу Олександровичу Полозу за більш ніж тридцятилітнє 
успішне керівництво місцевою церковнопарафіяльною школою. Окрім того, Синод нагороджував 
священнослужителів золотим нагрудним хрестом [12, с. 245].

У ХІХ столітті священиків почали нагороджувати орденами. Це державні нагороди, 
які носили імена святих. У першій половині ХІХ століття їх вручали тільки архієреям, а 
вже в пореформену добу деякі ордени почали вручати і священикам. Вищим вважався орден 
святого Андрія Первозванного, який вручався тільки церковнослужителям архієрейського сану. 
Парафіяльним священикам зазвичай вручали більш поширені ордени святої Анни ІІІ, іноді 
ІІ ступенів та рідше орден святого рівноапостольного князя Володимира VІ ступеня. Ці нагороди 
присуджували за вислугу років в поєднанні з певними заслугами. Так, наприклад, отець Петро 
Олександрович Забузький прослужив у парафії села Велика Вовнянка Таращанського повіту 
Київської губернії 52 роки, мав чимало заслуг – перебував на посаді благочинного, заснував 
церковнопарафіяльну школу, і за це отримав орден святої Анни ІІІ ступеня [12, с. 247–248].

Окрім названих нагород були ще царські відзнаки, коли церковнослужитель за якісь 
конкретні заслуги отримував від монарха перстень, гроші, землю [12, с. 248–250].

Отже, ми оглянули різні аспекти громадської та культурно-просвітницької діяльності 
сільських парафіяльних священиків. Це насамперед організація церковнопарафіяльної освіти 
на селі, ведення громадської документації, медична допомога парафіянам, виконання місії 
розборонителя при суперечках парафіян. Оремо розглянули питання нагород священиків за їхню 
плідну діяльність. Таким чином, викладений матеріал дозволяє побачити наскільки багатогранною 
була діяльність сільських священиків, і яку важливу роль вони відігравали в житті громади.
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Social, cultural and educational activities of the rural parish priests in central Ukraine XIX – 

early XX century.
The paper presents various aspects of social, cultural and educational activities of the rural parish priests. 

In particular, thisis educational and clerical work, medical care, post in religious magazines and more.It addresses 
various types of awards priests in productive activities.
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Сергій Верговський
(Київ)

ДУХОВНІ, САКРАЛЬНО-КОСМІЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОКУЛЬТУРИ
(спадщина священної цивілізації як системна основа майбутнього)

Куди йдемо, яка нас віра жене на кам’яні хрести,
якого вигвалтуєм звіра, щоб з ним сконати допори…

(з самвидаву шестидесятників)
Світ безначальний, а перетворення вічне.

Григорій Сковорода
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Без плоті божа мудрість невидима сущи.
Андрій Юродивий

Ця чаша Всесвіту наповнена красою.
Основа скрізь, вона безсмертна, а помре, лиш те, що бачить око.

Джалаледдін Румі
Было разделено материю и сознание,

тогда как сознание является…взаимоотношением материи.
Николай Алексеенко

Коли ми крила поламали у леті марному до зорь…
Володимир Сосюра

Ми ще ніколи не були собою
Максим Рильський

Стаття про перехід від сакрально-творчої етнокультурної «золотої» до «залізної» цивілізації 
бездуховного споживання. Міркування щодо подолання духовної кризи.

Ключові слова: родинність, свідомість, духовність, сакральність, космічність.

Буття – це сакрально-духовно-творчий процес внутрішньої і взаємної гармонізації частин 
Світу. Видатні інтелектуали світу рух людства від золотої до залізної цивілізації пов’язують із 
долею духовного стану людини і планети. Передусім вони стурбовані руйнуванням унікального 
духовного комплексу людини та її космічної місії формування процесів гармонізації планети. Нині 
завершується тривалий кількатисячолітній тектонічний розлом переходу людства з етнокультурної 
цивілізації духовно регульованої космічної гармонії на рівень соціальної цивілізації бездуховного 
споживання. Останнє заперечує етнокультурні уявлення про духовність-сакральність космосу як 
його гармонізуючу якість, про природу як середовище взаємодії духовності людини з духовністю 
природи-космосу, як з великою родиною. Сучасник уявляє світ великим бездуховним конгломератом 
окремих частин, незаконно привласнюючи їх, лише «удосконалює» методи їх бездуховного 
споживання, зокрема, виривання з природи споживацького продукту руйнуванням природи, 
масштаби якого нарощує технічний порогрес. 

Духовного смислу етнокультурних дій і спрямувань сучасник, через мислення бездуховним 
світоглядом, не розуміє, вважає їх наслідком недорозвиненості етносів, браку знань, помилкових 
забобонних уявлень і дій. Він запевняє, що, замінивши «забобони» на «наукові знання», продовжує 
розвиток суспільства, приховавши за свідомим обезсмисленням «забобонів», що напрям цього 
«розвитку» змінено на протилежний – не подальшої гармонізації природи, і людини як її частини, а 
їх обездуховлення і руйнування. Що ж такого ховають в собі оці етнокультурні «забобони», втрата 
яких разом зі знищеною етнокультурою перетворила людство з гармонізатора планети на руйнівника 
і людини, і природи. Лише у поезії, мистецтві, ще жевріють ідеї духовно-сакрального сенсу 
буття людини як духовної частини духовного космосу, буття, співзвучного з природою, зокрема, 
й у наведених вище епіграфами думок видатних інтелектуалів планети. Бачимо це і в феномені 
мистецької досконалості всіх витворів етнокультури, масовості і у священнодіях творення, і в 
автентичному етнокультурному священнодії-споживанні, коли кожен член етносередовища творив 
і споживав культуру на рівні сучасних шедеврів, за масовою етнокультурною духовною традицією, 
що осягала всі вияви буття. Такі якості недосяжні для бездуховно-споживаючої сучасності, в якій 
людина не творить і не споживає культуру як духовно-сакральний продукт – ходить на робоче 
місце й купує за обездуховлений еквівалент цінностей бездуховні засоби споживання. Духовнісь 
залишилась в аналітиці-розумі, емоціях і розвагах, позбавлених космічно-сакрального духовно-
гармонізуючого сенсу, а втрати компенсовані емоційним екстримом масової квазі-культури і владою 
над споживанням людства як цивілізаційно удосконаленим варіантом кайданів-ярм-батогів давнього 
рабовласництва.

Проте у невпинному «прогресі» сучасності з кожним кроком все виразніше виступають 
ознаки розвитку деструктивних наслідків такої діяльності. А це вектор катастрофи, напрям якого не 
можуть змінити локальні обмеження руйнувань «ліберально-соціальними» ідеями, потрібні зміни 
цивілізаційних засад, напряму прагнень, мети руху, сенсу буття. Саме зміни в апогей священної 
цивілізації в царині віри-уявлень про Світ і призвели до деградаційного вектору, і саме вони 
можуть повернути його до гармонії буття. 

Таких сучасних загроз і вад не знали етноси, і не тому, що були менші масштаби споживання-
руйнування, діяльності, а тому, що мали інші неруйнівні прагнення, інший сенс буття. Віра у 
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власну духовність як частку духовності природи мотивувала споживання не лише матеріальним 
смислом, а значно ширшим – духовним, космічно-духовною, творчою енергією Світу – святістю, 
що гармонізує все суще, надає йому всебічної повноцінності, і яка залежить не так від самих 
матеріальних виявів, як від їх духовного вмісту. Етнокультура не допускає поширення в суспільстві 
духовних і духовно-матеріальних вад, адже вони, деструктуючи, руйнують духовність Світу – 
святість. І тут не потрібний зовнішній контроль, він у свідомості кожного всередині. Духовність, 
як сяйво – всебічна, вона однакова у творця і споживача, у всьому середовищі Природи-Світу. І ці 
вимоги обов’язкові для кожного, адже він частка духовного космосу і, руйнуючи його гармонію, 
руйнує власну гармонію немов духовне повітря. Саме цим духовним продуктом як фундаментом, як 
головною ціннісно-мотиваційною якістю всіх форм споживання і мотивовані етнокультури. І саме 
цим не мотивована сучасність, яка, випадково, потрапивши у стан «мауглі», загубила предвічні 
уявлення людини про духовність природи, Світу. Вона забула про власну духовність як частку 
цілісної духовної природи і залишилась духовно одинокою в обездуховленому нею ж безмежному 
просторі, який стала механічно споживать-руйнувать і перетворилась на духовно сліпого монстра, 
що рухається до руїни і тягне за собою людство та кращу у космосі планету.

Нині, цивілізація гармонійного Світу у смутній пам’яті, а тенденція бездуховного 
паразитування на природі вже цілком виявила цивілізаційні невиліковні системні вади. Тож людство, 
піклуючись про долю унікальної планети з зоною життя і унікальним потенційним духовним 
комплексом людини, здатним гармонізувати буття на планеті, зобов’язане переглянути стан досвіду 
минулого і сучасного з формуванням моделі майбутнього, яку можна спрямувати до гармонізації 
буття. Власне, мова йде про формування комплексної моделі майбутнього з урахуванням 
духовного досвіду етнокультурної священної цивілізації і напрямів формування наукової духовної 
парадигми природи у всесвітній програмі «Ноосфера», до чого вже давно закликають найвищі 
інтелектуали планети, закликають повернутись до культури, яка гармонізує планету. І для цього 
не потрібно повертатись в минуле, треба лише змінити напрям руху, мету буття, повернутись до 
засад цивілізації, яка не руйнує, а гармонізує, до «ноосфери» В. Вернадського, тотожної засадам 
священної етнокультурної цивілізації.

Дослідженнями етнокультурного минулого вже півтора століття займається наука, яку нині 
переважно називають культурною антропологією чи етнологією. Розетський камінь загубленого 
смислу минулого і шукає етнологія починаючи з ХІХ ст., тобто з часу, коли етнокультура ще була 
живою і буяла досконалістю і витворів, і смислів, і охоплювала все коло буття людини. На жаль, 
з перших кроків дослідники, (що на відміну від Т. Шевченка були вихованцями «сучасного» 
бездуховного світогляду, а не етносу), вже не могли побачить світоглядного смислу етнокультури, 
який ще автентично існував, вони вже були світоглядними «мауглі». Замість розетського каменя, 
який ще був у етнокультурі, відкривав смисли і мотивації етнокультур, такі цивілізаційно вже 
«сліпі» дослідники, помилково, чи свідомо, чи з «недомислія», обрали, ніби як найрозвиненіший 
«олімпійсько-язичеський» «шифрувальний код» інтерпретацій забутого смислу етнокультур, 
писаний не мовою людини-етносу, а антиетнічною «мовою» людоловів-рабовласників. За такими 
інтепретаціями етнічно позитивне оцінюється як негативне, а етнічно негативне, неприпустиме, 
навпаки, – набуває статусу ідеалу життя, смисл не культурний, сакрально-гармонійний, як у 
етносів, а бездуховно-еклектичний, лише злегка емоційний, а споживання, втративши духовно-
сакральний зміст, стає бездуховним ідеалом, бездуховною метою життя. І з того часу цим 
анти-метром міряється не лише сучасність, але й явища етнокультури, ми ніяк не можемо 
побачити в етнокультурі мотиваційних засад, ідеалів, прагнень космічної гармонії. І на цій 
фундаментальній невідповідності, вже на цих перших кроках етнології наголошував Л. Нідерле, 
з прикрістю констатуючи, що «слов’янську міфологію замотало в колесо олімпійської міфології». 
З запереченнями – заявами про відсутність в етнокультурах виявів цієї «олімпійської» надприродної 
«вищої міфології» надприродних антропів – творців бездуховного світу та його бездуховних 
частин, при буянні «нижчої міфології», тобто уявлень про духовність і духовні взаємодії всіх виявів 
природи й культури, виступили такі видатні дослідники етнокультури як Ф. Вовк, К. Мошинський, 
В. Петров, Л. Виноградова, В. Давидюк, а французький етнолог Арнольд ван Геннеп [2, с. 24] 
кинув на цю невідповідність ще й засадничий погляд. Досліджуючи межі духовних зон, він 
порівняв духовні уявлення спільнот минулого про таку відому всім сакральну дію як прохід крізь 
двері, і виявив дві радикально відмінні категорії спільнот. 

До однієї належать предствники іудаїзму, античного «язичества» і доісламські араби. 
Двері, одвірки вони уявляють бездуховними, а для сакралізації проходу крізь двері віруючі іудеї 
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чіпляють коло дверей коробочку з написаним ім’ям бога-антропа і, проходячи, торкаються пальцем 
коробочки, яка в їхньому уявленні є джерелом сакральної дії. Античні народи і доісламські араби 
з цією ж метою сакралізації ставили на дверях скульптуру надприродного антропного божества-
«творця». Спільна риса цих уявлень в тому, що матеріальні предмети, зокрема двері, одвірки, 
тобто й весь матеріальний світ, ці спільноти вважають бездуховними, а носіями духовності-
сакральності уявляються надприродні антропи (в культурі це їхні імена чи зображення), які є 
«творцями світу» і його частин. І це цілком подібне і до всіх варіантів антропного теїзму і до 
сучасного наукового уявлення про світ як бездуховний конгломерат. Натомість до другої групи 
Арнольд ван Геннеп відніс етноси. Вони уявляють Всесвіт (все у Світі) духовним, і це не лише 
нині знищений давній погляд, це цивілізаційно інший погляд на Світ і буття людини у Світі. 
Він має іншу мотивацію, ідеали і зміст, формує у людини інші, радикально відмінні прагнення і 
поведінку, що для сучасності, яка не може упоратись із всеосяжним бездуховним антагоністичним 
споживацьким паразитаризмом, (що його ніколи не знали етноси), більше ніж актуальне. Дивно, 
що всі етнокультури, які є несумісними з античним «язичеством», теж називають «язичеськими» 
і використовують це некоректне ототожнення абсолютно різних світоглядів для некоректного 
нав’язування етнокультурам якостей античних культур з уявленнями про бездуховність світу. І цим 
цивілізаційним фальсифікатом заповнена етнологія, перекручуючи всі мотивації, смисли реальних 
етнокультур, всього етнокультурного минулого людства, підміняючи засади золотої священної 
цивілізації на несумісні з нею засади залізного віку.

Тож для осмислення явищ вже майже не функціонуючої етнокультури, її пам’яток, 
розетський камінь для відновлення забутого і підміненого смислу явищ етнокультури має належати 
до категорії етнокультурної традиції, яка Всесвіт уявляє духовним, (і це відповідає перспективним 
тенденціям наукових уявлень). Така традиція має бути безперервною, бо коли її перервати, то 
з’являються «мауглі», такі, як «олімпійські язичники» чи їхні сучасні клони.

Певно у минулому предки ідей надприродності духовного і бездуховності існуючого, 
тобто неанімістичного світогляду діаметрально протилежних мільйоннолітньому етнокультурному 
анімістичному минулому людства, перейшли через якусь дуже велику духовну деструкцію з 
повною втратою культури в екстремальних умовах. Адже для втрати анімістичного світогляду, який 
є основою етнокультур, необхідно втратити всю культуру разом із анімістичними світоглядними 
духовними основами, тобто здичавіти, що можливо лише при тривалих екстремальних умовах 
смертельного голоду. Саме він може відтіснити культуротворчий духовний інстинкт родинності, 
з якого зростає анімістичний світогляд, з уявленнями, що Світ є великою духовною родиною 
всього сущого. Натомість все духовне поле заповнює бездуховний інстикт споживання. Українці 
приглушення інстинкту родинності побачили у голод 33 з випадками навіть канібалізму. Можливо, 
такі зміни відбулися в часи «потопу», може дуже тривалого Чорноморського потопу IV тис до н. е., 
що витіснив маси приозерного населення не лише на «Арарат» на східному березі моря, але й 
у пустелі, а може й давнішого катаклізму. Принаймні екстремальні умови, скажімо, безплідної 
пустелі, мають діяти на якусь популяцію кілька поколінь, не лише, щоб повністю втратить набуті 
духовно-родинні культурні уявлення, але й щоб сформувать нові бездуховно-споживацькі уявлення, 
і створить нову бездуховно-споживацьку культурну традицію не на інстинктах родинності, а на 
інстинктах споживання. Ця втрата анімістичних уявлень про духовність Світу і гіпертрофоване 
паразитарне споживання (харчування і розмноження), як мотиваційна модель поведінки нових 
духовно-засадниче деформованих груп, племенами, що не зазнали такої глибокої деструкції і 
залишались на анімістичних засадах священної етноцивілізації-раю, сприймалась як наруга над 
засадами Вирію-Раю. В біблії саме порушення усталених родинно-шлюбних стосунків кваліфіковане 
як гріх, несумісний з перебуванням у Раю. Цих порушників сторонились як небезпечних сусідів, але 
вони, як небезпечні руйнівні віруси, вижили і сформували антиприродну паразитарну бездуховно-
споживацьку цивілізацію, знищуючи засади Раю-Вирію на всій планеті. 

Концепції уявлень про бездуховність світу для інтерпретації явищ етнокультур, неприпустимі, 
вони несумісні з ними, і в дослідженнях лише спотворюють етнокультуру, а не вивчають, про що 
й свідчать сучасні псевдонаукові чи поза наукові «тлумачення», профанації етнокультур на засадах 
антропного творення бездуховного світу.

Доказом безперервності етнокультурних традицій людини з прозорим мотиваційним змістом, 
своєрідним розетським каменем для етнокультур, як на диво, є вже перші фіксовані культурні 
витвори людини на планеті. Вони вже містять духовно мотивовані якості, і за 2,6 млн. років ці 
якості досі присутні в пам’ятках етнокультур як фундаментальні складові, як концептуальні основи 



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

31

розвиненого світоглядного комплексу етносів. Йдеться про перші виявлені на планеті культурні 
витвори людини. Це, зокрема, археологічна стоянка Олдувей в центральній Африці [6, с. 42]. Поряд 
з рештками протолюдей – габілісів (щоправда, деякі вчені вважають їх не творцями матеріального 
комплексу, а їжею творців) виявлено кам’яні знаряддя – чопери та допінги (іл. 4) – плоскі круглі 
камінці, що зручно лягають у долоню, сколені по краях зубцями, а також місце ночівлі творців 
цих знарядь – кільце діаметром 4,5 м (іл. 3), викладене сколеними шматками вулканічної лави 
з сусіднього вулкана. Чопер в сучасних уявленнях є круглим кам’яним ножем з серрейторною 
заточкою. Джерелом таких творчих дій Ф. Енгельс вважав аналітичні якості першолюдини, 
спрямовані потребами споживання, штучним повторенням того, чим виконувала ці дії людина – 
зубів. Таким знаряддям зручно різать волокнисті структури, як стебла рослин, різать м’ясо дичини 
тощо. Цей тип знаряддя є не лише родоначальником, але й феноменом-довгожителем кам’яної 
індустрії, що супроводить чи не всі етапи кам’яного віку (іл. 1; 2; 5; 17; 21), певно, завдяки й 
прагматичній ефективності. І це все правда, але не вся. Скажімо, в пізньопалеолітичному Межирічі 
виявлено плоску лопатку, виготовлену з мамонтового ікла, з дещо спрацьованим краєм, тобто, це 
прагматичний предмет, дещо подібний до чопера, з робочим краєм (іл. 16). Лопатка також має 
зубці, але вони не функціональні, вони продряпані-ритовані рівною стьожкою на плоскій поверхні, 
на невеликій відстані від краю. Отже, ці зубці мають мотивацію подібну до чопера-чопінга, але не 
утилітарну, тож яку. Це, певно, зображення зубатої істоти без претензій на утилітарне використання 
моделі її зубів, отже, заради присутності духовності цієї зубатої істоти(?). То може й чопер, 
окрім прагматичної, має і таку ж духовну мотивацію(?). І дійсно, така мотивація була відома і в 
Олдувеї. Так, кільце для ночівлі, трактоване дослідниками (Мері Лікі) як вітровий заслон зовсім 
не вписується в етнокультурні традиції вітрових заслонів, фізично цю функцію виконати воно 
не може, механічного захисту воно теж не забезпечує. Тобто залишається така ж неутилітарна 
функція, як і у лопатці з Межиріча. І тут мотиваційна картина такої, так би мовити, неутилітарної 
з сучасного погляду, але дуже потрібної, «утилітарної» з точки зору творців, не лише засвідчена 
цим кільцем, але й відома нам. Адже дослідження тварин, зокрема, і мавп, фіксують сталу 
традицію концентрації їх на ніч у щільний гурт, що спонукане інстинктом потреби перебування 
в полі родової духовності, з відчуттям захищеності, енергетичного комфорту, позитивного стану. 
А відомий експеримент концентрації ста мавп переконує у підвищенні інтелекту кожної особини, 
якщо вона перебуває тривалий час у такій концентраці. Про це ж інстинктивне прагнення родинної 
духовності говорить і прихильність до батьків молодих особин, що виходить далеко за межі 
утилітарних потреб, пов’язане з формуванням духовного комплексу нового покоління у родинному 
духовному полі, (а це і є та духовна ознака, яка відділила людину від мавпи, і втрата якої одразу 
перетворює людину на мавпу-«мауглі»). Отже, існує потужний людинотворчий інстинкт родинної 
духовності, що формує духовний комплекс, духовний розвиток людини, він є домінуючим при 
нормальному функціонуванні спільноти, не обтяженому надмірним голодом чи холодом. У даному 
випадку, з додатком певного інтелекту, посиленого особливо розвиненим у якоїсь групи тривалим 
гуртуванням, тут, на постійній, оточеній кільцем ділянці ночівлі, в зоні усталеної концентрованої 
родинної духовності, яка постійно, щоночі доповнюється, зображено не зубатого хижака, якого 
сюди не запрошували, навпаки, остерігались, а родича, з його характерними особливостями – 
моделюванням зубів. Мета прагнень посилення родинної духовності в місці ночівлі тут цілком 
мотивована. Матеріально частина людини не представляє всю людину, а духовно – представляє, 
адже кожна частка людини містить її духовність, і в анімістичних уявленнях – це норма. Так, окремі 
етноспільноти ізолятів (скажімо, скотарі центральної Африки) носять при собі замотану у шкіру 
кісточку предка – для постійного одухотворення родинною духовністю, такий же духовний смисл 
і рогів оленя чи лося на традиційному житлі якутів – це введення у середовище людини їхньої 
духовності як тотемного родича. Такий же смисл рогів оленя та тура на полицях святилища Реком у 
Цейській ущелині на Кавказі. Тож зображення людини лише зубами духовно моделює всю людину 
і є свідченням анімізму. А це фундаментальна ознака етнокультур, всі зображення в етнокультурах 
мають на меті введення духовності модельованого. Якщо це прийняти, то не лише кільце, але і 
чопер є портретом родича, джерелом родинної духовності, засобом одухотворення і місця ночівлі 
для підсилення родинної духовності, і наповнення родинною духовністю об’єкта споживання для 
духовної сумісності їжі з організмом людини, скажімо, рослин, які легко перерізати чопером. Така 
духовна мотивація відома всім архаїчним племенам ізолятів, це називають магією, містикою, нині 
це переважно має наукову назву анімізм [10]. Вона присутня як основа світоглядних уявлень у 
всіх етносів як віра-уявлення про духовність, «як мінімум релігії», що породила людину і втрата 
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якої може її і знищить. Бачимо, що людину породила поява на інстинкті родинної духовності, 
елементу культури як надбудови – віри-уяви-усвідомлення-світогляду, віри у власну духовність 
і духовність усього сущого. Поширення цієї культурної традиції впливало на протолюдину, стало 
активним (культурним) процесом формування популяції людини з протолюдей. Безперервність 
передачі цього анімістичного уявлення і відповідних культурних традицій через мільйони 
років підтверджується фантастичною тривалістю традиційно не лише чопера, але й традицій 
позначення всіх витворів етнокультури зубцями, переважно неутилітарними. Зубці по краю форм в 
етнокультурах бачимо в одязі, рушниках, побутовій тканині, килимах, посуді, будівлях, знаряддях, 
мало не в усіх виробах. Та найдивовижнішим виявилось існування на Київщині від Сквири до 
Пирятина традиції підведення стін зубцями, мальованими щіткою, рудою глиною. Сволоки у хатах 
називають Дідами, це модель предка. Випуски сволоків називають головами (дідів-предків), саме 
ці випуски зазвичай і помережані рядами зубців як у чопері. Традиція глибиною у 2,6 млн. років, 
духовна, анімістична традиція зображення бажаного носія духовності, передусім предка-родича, 
що за мільйони років духовного розвитку набув і зооморфних, і фітоморфних родичів. Яких 
ще розетських каменів треба для переконання в анімістичних, духовних мотиваційних засадах 
етнокультури, на яких наполягав фундатор української етнології Федір Вовк, це засади, на яких 
коректно можна досліджувати спадщину етнокультур. 

Та у олдувейських початків попереду були мільйони років для розвитку, певно, вони мали 
якісь матеріальні сліди на дереві, тілі, глині тощо і не збереглись, певно вони успадковані, архаїчні 
варіанти їх живуть у традиціях якихось етноплемінних груп ізолятів (скажімо, племена Гвінеї), і 
прийнятий тут критерій досліджень їх легко виявить і кваліфікує, і це треба робити. Антропологічні 
ж рештки переконують, що в культурах було дві тенденції рослинноїдності – зеленоїдності і 
зерноїдності, як основи харчування, про цю ж рослинноїдність давнини говорять писемні міфи 
шумерів [7, с. 31–32], певно розвивались згадані вище традиції одухотворення об’єктів споживання 
духовністю людини з метою духовного зближення з рослинами. Духовна сумісність при цьому була 
дуже важливою, адже носіями духовності були певні матеріально позначені вияви як дискретні 
духовні зони зі своїм родовим кодом духовності. Сумісність цього коду з духовним кодом людини 
становила складну духовну проблему, подібну до фізіологічної сумісності пересаджених органів. 
Сліди спроб розв’язання цієї духовної несумісності у багатьох народів збереглись: традиції ініціацій, 
спрямованих на подолання духовної несумісності з проявами певних екстремальних зусиль, 
випробувань На цьому розвинулась і сучасна наукова традиція переходів, скажімо, перехід молодої 
у статус невістки у новій родині, він супроводиться цілим рядом обрядових, духовно мотивованих 
дій, проте, ув’язана з прийнятим нині антропним теїзмом, ця окультизована теорія не могла не 
спотворить оригінальні уявлення етнокультур, певно, для етнології це завдання на майбутнє. 
Елементом досягнення духовної сумісності з об’єктами харчування, зокрема переважаючими в 
раціоні рослинами, мало б з’явитись зображення рослини. І такі зображення в культурі з’являються. 
Це цілі серії «неутилітарних» паралельних ліній в пам’ятках ашелю – це анімістичне зображення 
рослин з їх волокниcтою структурою.

На етапах палеоантропів ашелю і мустьє, а особливо пізнього палеоліту неоантропа, 
з’явились певні культурні свідчення, які потребують осмислення з точки зору прийнятих тут нами 
тенденцій присутності у людини духовно мотивованої культури – віро-культури, яка не відповідає 
сучасним уявленням про духовно-емоційну природу мистецтва і художньої творчості, сучасним 
засадам культури. З наведеного зрозуміло, що засади образотворення, як продукту анімізму, 
закладені вже у перші витвори людини, з духовно-сакральною метою моделювали антропа. 
Емоційність, певно, не була прямою метою моделювання, як нині у мистецтві, родинно-сакральна 
мотивація етнокультур залишилась їх засадничою основою на все майбуття, попри розвиток 
емоційних якостей як складових духовного компленсу людини. Сучасність цього сакрального 
критерію не має, і це стає перепоною до розуміння смислу явищ етнокультур, для інтерпретації 
яких дослідники вперто шукають в них критеріїв сучасного мистецтва. І ця засаднича несумісність 
спричинилась не лише до нерозуміння явищ етнокультури сучасниками, але й до кризи наукових 
досліджень палеоліту. Так, у пізньому палеоліті виявлено блискучі мистецькі витвори – досконалі 
фігурки жінок, орнаментовані браслети, дуже майстерно вирізьблені фігурки, прикрашені 
орнаментами, але невідомого змісту. А проте спроби виявити витоки цих явищ за ціле століття 
виявились безплідними, хоча матеріальних витворів цих попередніх епох доволі. Це незрозуміле 
минуле демонструють «неутилітарні знаки» – певні системи ритування кісток, м’яких каменів, всі 
вони неутилітарні, і невідомо для чого їх виконували. Зневірившись у спробах побачити у цих 
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подряпинах якісь зображення істот, вчені констатували, що ні презіджантроп, ні неандерталець 
інтелектуально на витвори мистецтва нездатні. Досі в подряпинах шукають зображення предметів 
чи істот, але так і не знаходять. Водночас, для анімістичного мислення, щоб викликати в культуру 
духовність бажаного вияву, немає потреби моделювання всього вияву, адже всі частини вияву мають 
таку ж духовність, як і весь вияв, і це в етнокультурах – масове явище. Вище продемонстровано 
цю модель на перших витворах людини, коли антроп зображався зубцями, а рослини паралельними 
лініями як портретом ростинних волокнистих структур. Спроби пояснити відсутність зображень 
виявів невмінням, малюванням замість людей рисочок, безпідставно уявляти у цих рисочках 
емоційні якості сучасного «образотворчого» мистецтва, яких у анімістичних культурах не було. Цим 
обезсмисленням ми заповнюємо мільйони років історії людства. Всі ці неоковирності концепції 
давнього «мистецтва» за моделлю «сучасного», анімістичні засади етнокультури знімають, долають 
неосмисленість, і вище це демонструють перші витвори людиниз зубцями.

Вже в ранньому палеоліті ашелі на стоянках давньої людини фіксують на кістках тварин серії 
паралельних ліній, які моделюють волокнисті структури рослин, що відповідає рослинноїдності 
давнини, загострені олівці зі шматків охри та свідчення використання вогню [12, с. 34]. За оглядом 
О. Ситника [9, с. 23–25] – це пам’ятки, зокрема, на території Європи: Більцінгслебен, Лазарет, 
Терра-Амата, Верешсолеш, Істюриц, Макленбург, Кастілльо, Пеш-де-л’Азе. Ця традиція переходить 
і в середній палеоліт мустьє, хоча тут уже інша раса – неандертальці. Вони цілком успадкували не 
лише кам’яну індустрію попередників, але й серії паралельних ліній, ритованих на кістках, проте 
тут ще додались кісточки і зуби тварин з просвердленими отворами (іл. 12). Певно, їх носили на 
тілі як амулети та намиста з зубів, зокрема, це на стоянках Ля Кіна (Франція), Заскальна VI та 
Чокурча ІІ в Криму. Кісточка тварини на тілі чи будівлі – це присутність духовності цієї тварини, 
родинність якої людина прагнула прилучити, а намисто з зубів тварини цілком подібне до чопера, 
але тут зуби не модельовані сколами, а натуральні. Це та ж модель, що у чопері та кільці Олдувея, 
вона неутилітарна і несе духовність, але вже не антропного, а зооморфного «родича», що є 
ознакою духовного освоєння людиною навколишнього середовища засадами анімізму, розширення 
засобами культури зони «родичів», не прямих, а, так би мовити, двоюрідних, бажаних, у чомусь 
подібних-рідних, духовно сумісних. У мустьє з’явились ознаки розвитку неутилітарних знаків, до 
вже усталеної ашельської традиції паралельних ліній як волокнистих структур рослин, додались 
кутові знаки в Бачо-Кіро (Болгарія) (іл. 6), Ермітаж (Франція). Новиною виявилась і поява хрестів 
на кістці Вілена (Німеччина), і м’якому камені: Цона (Грузія) (іл. 7), Тата (Угорщина). Наполегливі 
спроби роздивитись у цих подряпинах хоч якісь натяки на зображення якихось істот нічого не дали, 
а висновки про недорозвиненість палеоантропів (які пробував спростувати археолог О. Черниш, 
не спростовуючи засад) – хибні, адже тут повно зображень, але вони анімістичні – фрагменти 
якихось істот, їхні структури, подібно до зображень зубів людини, а не цілої людини, треба шукати 
прототипів цих подряпин. Хибними є й уявлення про несумісність неандертальця з попередниками 
і наступниками. Факти їх спростовують.

Сенсаційним відкриттям спадковості палеоантропа-неандртальця та неоантропа стало не 
лише виявлення 2% геному неандертальця у сучасників, але й виявлення згаданим О. Чернишом 
у мустьєрських шарах багатошарової стоянки Молодова-1 на Дністрі справжнього житла, не лише 
подібного до пізньопалеолітичних жител, але й значно більшого (іл. 13). Настільки більшого, 
що тут вже цілком неприйнятною є обрана «наукова» кваліфікація пізньопалеолітичних жител 
«з кісток мамонта». Це відомий всім народам ізолятів, зокрема, народам півночі від саамів до 
чукчів тип шатрового круглого житла, основу якого становлять кілька дерев’яних сох, зчеплені 
вгорі розсішками, основами встановлені по колу діаметром 6–7 метрів. До них приставлені по 
цьому ж колу і верхами сперті на розсішки тонші жердини – ключі, шатро обкладається дерном-
ражем, залишаючи священний отвір вгорі для освітлення і виходу диму, адже тут кілька вогнищ. 
На вершині можуть бути встановлені ще й роги оленя, а на схили укладено плоскі кістки мамонта-
рогача (волота), навколо шатра встановлено черепи мамонта разом з іклами, сторч, потилицями до 
шатра. Саме ці, загнуті досередини ікла й породили умоглядну, не сперту на жодні традиції ідею, 
що кістки мамонта були будівельним матеріалом. Дійсно, при дуже малих розмірах житла ікла 
утворять арку, але постір надто малий для проживання. А якщо розміри більші, як в даному випадку, 
то це взагалі виключається. Для зведення кострукцій шатра в середовищі достатньо деревини і 
мільйоннолітньої традиції порозуміння з нею, яку й успадкували традиції всіх народів. На жаль, 
наука вже вкотре пройшла повз очевидне й відоме, замінивши його любительськими фантазіями 
як свідченнями цілковитої необізнаності з етнотрадиціями, певно, мотивуючи це марксистськими 
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твердженнями, що культура – явище виключно «соціальне», і культура палеоліту до етнокультури 
не може мати жодних стосунків, нехтуючи відому закономірність етнокультур – традиційність, яка 
безперервна, проходить крізь усі соціальні зміни, пристосовуючись до них, адже світогляд і механізм 
традиції залишаються незмінними. Такий «соціальний» погляд є «ахілесовою п’ятою» археології. 
Такою ж непевною є й теза, що житла обов’язково вкривались шкурами мамонта. Утеплення шаром 
землі (дерном) і у покрівлях і у стелях є прадавньою традицією. У куренях лісоруби Полісся, 
що заготовляють ліс зимою, вдалині від дому, утеплюють дощаті схили ражем (дерном). Бачимо 
й духовну присутність введених у родинне поле родичів-тотемів. Такими є сохи, що становлять 
основу шатра, вони мають такі ж розсішки як усі сухі дерева, і як сохаті – так називають лосів 
і оленів через особливість рогів – не гостряками-рогами, як у тура-корови, а вилками-сішками. 
Всі вони є сохатими родичами. Присутність на стоянках мустьє сохатих рогів північного оленя 
говорить, що тут цілком закономірно може бути присутній і рослинний родич сохатого оленя – 
дерев’яна соха. Така сішка – деревина з розсішком на кінці, обов’язкова при мандрах болотами 
(щоб спертись на багно, потрібні не просто палиці, які провалюються у грузьке болото, а посох, 
який зачіпається-ловить розсішком будь-яку гілочку, корінь, чи стебло рослини і має опору). Посох 
є ритуальним предметом старійшин роду, є родоначальником крокви, першим елементом будівлі, 
стін, дахів. Сохи, зведені парою назустріч, утворюють подобу кроку людини, і отримали таку 
назву – кроква, але водночас вони є і моделями сохатого-оленя, роги якого бачимо чи не у всіх 
палеолітичних житлах на схилах дахів і навіть на вершині, доповнюючи духовно споріднені з 
ними дерев’яні розсішки. Саме ці сохаті роги оленів і дозволяють коректно ввести в конструкцію 
дерев’яну соху, адже всі сохаті є тотемами будівників мустьєрського житла. Кістки ж мамонта-
рогача свідчать також про введення його у родинне поле, і традиції роговиків в конструкціях 
традиційних жител це підтверджують, при цьому пройшло звуження кола видів роговиків при 
вимиранні мамонта-рогача-волота, залишився лише рогатий тур-віл, який, до речі, був головним 
об’єктом полювання неандертальців, а у шлюбних ритуалах етнокультури дожив до нашого часу 
(ритуальна пісня «ведуть тура до ложа»). Житло має йознаки олдувейського кільця для ночівлі, 
в якому концентрується родинна духовність. Ця функція духовного наповнення ділянки ночівлі 
містить і духовність набутих за мільйони років родичів (сохатих, рогатих волотів-мамонтів і турів-
волів). Певно, вона існувала безперервною масовою традицією, проте була фіксована не стійкими 
матеріалами, а лише рослинними. Тут у притундровому кліматі, в якому без житла чи погріба-
печери неможливо вижити, вона і набула фіксованих дослідниками форм житла. Та особливістю 
її є відсутність зубців по краю, відсутність моделі людини. То яка ж роль черепів мамонта, що 
стали у коло. Вони моделюють щось кругле і більше за одну, навіть найбільшу особину, яку 
моделювали зубами. Ця традиція успадкована і пізнім палеолітом і етнокультурою. Така кострукція 
даху називається шатром, і бачимо її і в житлах, і в храмах, де вона у розвитку вивершується 
банею, тобто круглою,так же називають і круглі намети кочівників – шатрами. Якщо врахувати, 
що такими шатровими є традиційні житла ізолятів по всій планеті, а також небесне шатро, то 
виходить, що в етнокультурі з тотемних елементів створено над родинним місцем ночівлі модель 
Світу, а не антропного предка, а предки й родичі-тотеми разом утворюють цю модель, з метою 
отримати концентрацію не лише родинної духовності, але й духовності Світу – святості.

До якої межі можлива ретроспекція цієї моделі Світу вниз, у минуле. Така ретроспекція 
вниз як припущення може спрямувати пошуки. Ця сакральна модель стала основою будівельної 
культури людства, все разом є моделлю Світу, і ця традиція безперервно етносами донесена до 
сучасності. Ми бачимо в явищах давньої культури моделювання певних матеріалізованих виявів 
як носіїв анімістичної-родинної духовності. Але такого матеріального вияву як Світ в дуже 
давньому минулому немає, це, певно, в уяві цього минулого простір-пустота, у якому розміщені 
певні матеріально-духовні вияви-істоти. Щоб уявити Світ духовним цілим, треба уявити духовним 
весь простір-пустоту. Шатрове житло неандертальця говорить нам, що він усвідомив простір 
як духовний вияв, лише в такому випадку це житло матиме право бути у колі анімістичного 
світогляду творців, які зобов’язані мати в середовищі побутування концентрацію родинно-космічної 
духовності. Простір всередині цього шатра має назву горище, що тяжіє до неандертальського Грому 
як синоніму Світу, а обкладене дерном таке житло, дійсно є горою, це також підтверджує, що 
маємо модель Світу. Ознаки такого усвідомлення неандертальцем цілісності світу, уявлення його не 
пустотою, а наповненою духовністю чашею – це вагомий світоглядний крок. Це і є та проблема, 
тривале неусвідомлення якої є причиною кризи у дослідженнях явищ палеоліту. Це надто важлива 
категорія світогляду, незрозумілість сталої традиції «неутилітарних» подряпин, певно, і містить 
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розгадку цієї проблеми. Краще розглянути ці подряпини разом, в часі від раннього до пізнього 
палеоліту й етнокультури, шукаючи підтвердження, свідчень одухотвореності простору як початку 
священної цивілізації.

Шатрове мустьєрське житло (іл. 13), фіксоване в одному примірнику, цілком подібне до 
відомих пізньопалеолітичних жител Межиріча (іл. 15), Добранічивки (де кісток мамонта мало 
і годі говорити про будівництво «з кісток»), Авдєєво, Гагарино, Костенок, а також серії жител 
Кирилівської палеолітичної стоянки в Києві, раніше дослідженої В. Хвойкою як купи кісток, 
та жител Мізина (іл. 20), досліджених Ф. Вовком, а згодом І. Шовкоплясом. Тож у мустьє ця 
традиція вже була сформована, а це складний духовно-творчий процес, який відбувся у середовищі 
неандертальців. Відсутність масових свідчень, певно, пов’язана з тим, що житло виводилось 
без кісток мамонта, з деревини, яка не збереглась. Це означає, що сучасна людина отримала від 
попередника-неандертальця вже розвинений світогляд, культурний комплекс і реалізовувала його у 
своїй культурі. 

Як зазначалось, традиція паралельних ліній, кваліфікована нами як модель волокнистих-
волосистих структур рослин і, певною мірою, тварин, пройшла незмінно з раннього до середнього 
і пізнього палеоліту, увійшовши в етнокультури лінійно-волокнистим орнаментом, особливо 
поширеним у окремих спільнот (трипільців). Але у мустьє з’явились і поодинокі кутові знаки 
(іл. 8), які у пізньому палеоліті набули несподіваного розвитку, їх наполегливо малювали вохрою 
і надряпували на великих плоских кістках мамонта – лопатках цілими масивами (іл. 31, 52.), як 
щось дуже потрібне. Більше того, тут же, у цих стоянках бачимо кутові знаки як основу того, 
що в науці означено як «геометричний орнамент», що заповнює етнокультури чи не всіх етносів 
планети. Тут, у пізньому палеоліті, вони не лише заповнюють певні площини кісток, але й 
нанесені на браслети (іл. 14; 50), які можуть успішно зайняти місце в колі сучасних прикрас. 
І це раптом, з якихось незрозумілих паралельних та кутових подряпин, яким не знайшлося місця 
в уявленнях дослідників про природу мистецтва, хоча якби їх не було, то не було б і того, що 
нині визначаємо як мистецтво. Це одне мистецтво, тільки минуле і сучасне дивляться на нього з 
різних напрямів. Попри розвиненість геометричної орнаментики, її основа елементарно проста – 
це і сосонка, утворена кутовими знаками, проте у мальованих чи ритованих кістках кожний 
кутовичок структурно окремий, притулений до інших, а ними механічно заповнені вільні площини, 
отже, кожен кутовичок тут самодостатній, сакральний. Така структура кутовичків, притулених 
один до одного як «сосонка», дуже поширена у природі. Таку структуру має кожен листочок, 
кожне дерево з гілками, розведеними на боки. Та таку ж структуру має і пір’їна, хоча це вже 
не рослина, а тварина, у них інші механізми творення всього вияву-істоти з кістками, м’язами, 
тощо, яких не має рослина. Постає питання про причину подібності цих різних за природою 
виявів. Та ще наполегливіше потребує відповіді на причину такої «неприродної» спільності, якщо 
врахувати, що таку ж структуру утворює і сніжинка при замерзанні води, а вона ж як мінерал, 
формує ці структури зовсім не так, як живі організми – не клітинами, а структурами у мільйони 
разів меншими – молекулами. Сподіваємось, що фізики й біологи знайдуть відповіді на причини 
такої подібності таких різних складових. І така подібність ними вже помічена, і причину її будемо 
шукати так же, як і причину усього сущого, причину буття. Але неандертальцю з анімістичним 
світоглядом така подібність форм означає подібність духовності, а спільним для всіх цих виявів 
є простір, саме вростаючи в нього, кожна з названих структур повторює структуру простору, 
так, як корінець, вростаючи в землю, повторює форми пустот у землі. Тож простір є невидимою 
енергетичною структурою, отією «безсмертною основою» Румі, чи «божою мудрістю, без плоті 
(тобто без матеріального)», що «є невидимою сущи» за Андрієм Юродивим. І це так просто і 
природно, що лише протилежна віра заважає нам це зрозуміти і прийняти. А у неандертальця з 
анімістичними уявленнями про духовність всього матеріально сущого такої упередженості не було, 
для нього така віра у духовність простору була природною (за Г. Сковородою) легкою, а він за 
розмірами мозку був на такі прозріння здатний. Побачивши «цю чашу, сповнену красою», яка 
формує і сипле з неба сосонкові сніжинки власної структури, він і сотворив шатрову модель цієї 
«чаші, сповненої красою» і разом з родичами (предками прямими і родичами – сохатими, рогатими) 
навколо родинних вогнищ, як джерел родинної духовності, як місця для ночівлі, що стало місцем 
для повноцінного духовного розвитку, для повноцінного буття в складі вже багатовидової родини, 
в лоні духовно-енергетичного космосу, в його моделі.

З сакралізації простору і появи в культурі його моделі зазнали змін уявлення про антропних 
духів предків. Якщо раніше сакральним залишався прах, кістки, (ховали під порогом, носили з 
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собою кісточку предка тощо), і традиції їх пошани бережемо донині як спадщину першолюдей, то з 
появою уявлень про Простір-Світ, наповнений святістю і ритуалом його пошанування – святами 
(що притаманне українцям), з’явилось уявлення про перебування духовності покійної людини не 
лише у кістках, але й у просторі, у вируючій частині – Вирії-Ірії у безтілесній духовній формі з 
ритуалами освячення душі при похороні для її сумісності зі святістю Світу. 

Та поява такого світогляду викликала ритуали прикликання духовності предків при потребі 
не лише відвіданням могил, носінням кісточки предка чи його зображення зубами, що збереглось 
від давніших традицій, але й прикликання духовної-нематеріальної форми з Ірію, з простору. 
Для цього треба зобразити всю людину, адже у Вирій виряджено цілу душу покійного ще й 
освячену. Частина тіла є носієм цілої душі людини, але частина нематеріалізованої душі людини 
не є цілою душею, тож з метою прикликання цілої нематеріалізованої душі предка з Ірію треба 
назвати ім’я предка, або зобразити цілого предка. Потрібне зображення покійного, в яке могла б 
втілитись закликана з Вирію душа. Це новий світоглядний елемент, який потребує нових засобів. 
І він з’явився. У пізньому палеолітітакі жіночі фігурки, майстерно вирізьблені з мамонтового 
ікла, і демонструють цю традицію. Певно, при такій здатності людини і духовній потребі, такі 
зображення були і з глини, дерева, і може й у мустьє, принаймні на якомусь етапі мустьє вони вже 
санкціоновані священною вірою, може, подальші дослідження це конкретизують. Цих антропних 
зображень пізнього палеоліту чимало, це Буреть (Прибайкалля), Костенки на Дону, Авдєєво, 
Гагарино, Межиріч, Пшедмост (гравіровка). Всі вони у позах, яка в народі має назву «склав руки», 
тобто в позі покійних. Це предки, зображення змушує їхню духовність зі священного простору 
Світу (за якимись, певна річ, ритуалами) втілитись у зображення і одухотворити-освятити родину, 
середовище, нащадків. На жінках немає ні одягу (одяг був лише хутряний і в приміщенні його 
знімали), ні жодних «орнаментів», на одній зображено браслет на руці, а проте вони мають 
прикраси – намиста з кульок, а не зубів, тобто це вже священні предмети, носії святості, а 
не лише духовності тотема-власника зубів, як то було у намистах мустьє з просвердленими 
зубами тварин (іл. 12). Це ще один документально засвідчений світоглядний крок, та йому є й 
доповнення – реальні намиста з чорноморських черепашок [3, с. 70] (за тисячу кілометрів від моря, 
у Мізині). Це також свідчення священного світогляду, а не тотемного етапу, адже кожна черепашка 
(це черепашки, які досі шанують і називають «королевками», вони мають гарну розвинену спіраль 
з ребром) є священною-світоподібною формою-істотою, а з’єднані у кільце, стають священною 
моделлю світу, подібно до кільця з черепів мамонта навколо жител. Є і ще одне сакральне 
доповнення. На одній фігурці з Буреті позначено заплетену у три сталки косу, що пов’язує це з 
культом предків, сосонковими структурами України та етнокультурами (дівочою косою в Україні).

Пізній палеоліт відкрив нам ще одну етнокультурну грань родинного світогляду, що живе 
донині. Мова йде про ретельно вирізьблених з мамонтового ікла фігурок, подібно до зображень 
жінок, але радикально відмінних від усталеного в пізньому палеоліті зазначеного вище типу жінки-
предка. Фігурок ціла серія в Мізині, є, поряд з фігуркою жінки – й у Межирічі, це один тип (іл. 9, 
11–12, 18–19, 22, 23–24, 25–26–27, 28, 29, 34, 36). Тривала наукова дискусія йшла навколо нічим 
не обгрунтованих припущень: чи це зображення жінок, чи фалічні знаки. Були припущення, що 
це пташки, але ніяк не обгрунтовані, вони залишились поза увагою. Перемогли антропоморфні 
інтепретації, але не розуміючи, де тут голова, а де ноги, всі дослідники (С. Бібіков, В. Мицик, 
М. Чмихов та ін.) публікують їх «догори хвостами», тобто «вниз головою», з неймовірної 
глибини висновком, що тут «соотношение с идеями плодородия…кажется бесспорным» [3, с. 23]. 
Таке ігнорування абсолютно ясних етнокультрних інтерпретацій цих сюжетів просто вражає. 
А етнокультурні інтерпретації тут більше, ніж коректні. Адже поява уявлень про духовність 
простору і виряджання в його священну частину духовності покійного родича викликає потребу 
доступу людини до цього простору Вирію-Ірію. Викликання духовності покійного родича його 
зображенням, не єдиний відомий прийом спілкування. Та й уявлення про Вирій різні, так народи 
Сибіру виряджають в Ірій душі покійних нартами, човнами, уявляючи Ірій десь над деревами, 
за дальніми болотами. Таке є й у українців, скажімо, у весільній пісні сироті: «та пливи, пливи, 
селезеню, по тихій воді, та прибудь, прибудь, мій батечку, тепера к мені…». Ірій десь далеко, «за 
водою», (коли треба набрати води кажуть «по воду», бо «за водою» – це в один бік, навіки, на той 
світ) туди може доплисти селезень і принести душу батька на весілля сироти. Та масовою все ж є 
віра, що душі покійних у вируючому небі, де тепло, і куди на зиму літають перелітні птахи. Саме 
з цим і пов’язана сакральна роль пташки, принаймні в етнокультурі українців, на землях яких і 
виявлено ці пташки. Саме зображення таких пташок бачим над передпічними вікнами хат (іл. 32), 
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на весільних короваях. Саме пташкам як носіям душ предків чіпляють на Трійцю в хаті клечання, 
на вигоні, майдані ставлять березу, замаяну стрічками, для освячення неприкаяних душ у пташках. 
Після похорону на підвіконня передпічного вікна сиплють борошно і прочиняють вікно, а на ранок 
дивляться, як є пташині сліди, – то душа покійного навідувалась. Для доступу до віддаленого 
світового простору, в якому людина не вміє літати, вона просить пташку, як наділену моделлю 
структури Простору-пір’ям, тобто священну, перенести душу покійного до Вирію і з Вирію вже 
досвячену для освячення родини, саме таку пташку й зображено у мізинських фігурках. Це 
невелика кругла голова й опукле воло, плоска спинка, що переходить у довгий хвіст, щоправда у 
пташок 18–19 та 36 хвіст укорочений, а у пташок 22, 23–24 хвіст взагалі відсутній. Воло переважно 
вкрите геометричним орнаментом з паралельних ліній, сосонок і свастик, а на спинці подвійною 
лінією обведено трикутник кутом догори, вкритий безсистемними вертикальними подряпинами. 
Нижче на плоскій площині спинки, що переходить у площину хвоста, зображено умовну модель 
крил і хвоста, обведених такою ж подвійною лінією, як трикутник на спині. Підтвердженням 
такого смислу фігури є традиційні зображення пташок на рушниках, печені з тіста (іл. 41, 42, 
43, 46) з подібною іконографією і крил, і хвоста, та череп’яні свищики-пташки. У трикутнику 
безсистемні вертикальні подряпини – це, певно, сліди ритуальних дій продряпування кременем для 
втілення душі покійного, адже трикутник кутом догори донині відомий як сакральний знак душі 
(а не «жіночий знак», як то мало не одностайно заявляють науковці). Тож кожна подряпина – то, 
певно, один покійник, а пташка продовжує ритуально носити їх у Вирій, пташка священна, адже 
помережана священними знаками, вона є святителем душі. І, можливо, вона виконувала і родинну 
функцію прикликання душ предків з Вирію на якісь потреби, ритуали. В етнокультурі такі пташки 
печуть (чи варять і запікають) з тіста (іл. 44). Навесні, коли перелітні пташки летять з Вирію, діти 
з такими печеними пташками виходять на пагорби, тримаючи їх у руках, уявляють, що пташки з 
Вирію несуть ці священні душі, які на запрошення дітей втіляться в печених пташок, освятять їх 
і полетять далі, і діти, з’ївши таку пташку – освятяться. Освячених предків з Вирію запрошують у 
хату на кожне родинне чи календарне свято. Ці звичаї з дуже давньої давнини, яка піклувалась про 
святість-досконалість душі людини, творила людину як істоту духовну.

Інтерес становлять мустьєрські знаки хреста (іл. 7) на кістках і каменях. У геометричній 
орнаментиці це поширений елемент, з’явився він у мустьє, коли неандерталець залишив нам 
свідчення усвідомленості духовності простору, але моделював це окремими подряпинами, не 
організованими в систему орнаментів. Подібно до паралельних і кутових знаків хрест також має 
аналоги в природі, коли перетинаються два елементи, щоправда такого немає ні у рослин ні у 
тварин, ні у сніжинок, але є у продуктах діяльності тварин – це павутина, яку віртуозно і миттєво 
за принципом перехрещення павутин, цілими сітками снують павуки. Недаремно вони названі 
терміном повітря, а не комарами чи мухами, а процес творення павутини і тканини називають 
одним терміном – снувати. Магія творення павутини ніби з нічого така ж вражаюча, як і процес 
замерзання води, сніжинок, що з’являються з самого повітря. Складається враження, що павук 
творить матеріальну і структуровану павутину з повітря, як то робить простір з сніжинками, і є 
творцем-матеріалізатором енергії простору-повітря (немов бозон Хігса). І ці уявлення про процес 
постійного перетворення Світу в етнокультурі навіть ритуалізовані, тобто вони дуже і дуже 
давні. Приурочені вони до Різдва (Світу). На Святвечір над столом до стелі чіпляють «павука» – 
12 метрових гірлянд з нанизаних на нитку соломинок і паперових квадратиків чи квіточок. Так, 
ніби на стелі сидить великий дванадцятилапий павук. Під ним те, що він творить, – теремок. 
З однакових соломинок нижуть нитками квадрат (синонім круга), до якого зверху і знизу нижуть 
з таких же за довжиною соломинок піраміди-шатра. До такої двохшатрової-круглої моделі світу, 
з землею і небом, по кутах чіпляють менші «теремки», до них ще менші, подібно до маленьких 
хрестиків на кінцях великого кованого хреста на церкві. Це частини світу, які також є світами, 
тобто носіями святості, і такими священними є всі частини Світу до найменших, що й відповідає 
анімізму у його священній формі. Це і є модель енергетично-структурованого духовного Світу, яку 
ритуально сотворив-матеріалізував з невидимого, але енергетичного, структурованого простору-
повітря космічний «творець» павук. Це і є ілюстрація того, що оспівав Румі: «Основа скрізь, 
вона безсмертна, а помре лиш те, що бачить око». Саме цю невидиму, але ключову безсмертну 
енергетичну структуру, за якою і з якої й формується матеріальне, ритуально демонструє 
творець – павук. А навколо павука до стелі чіпляють журавлів – пташок з паперових гармошок 
чи соломи. Це і є етнокультурний світогляд віри у святість Світу, демонстрований на свято його 
народження, світогляд священної цивілізації. А зображення енергетичної структури Світу сотворив 
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ще неандерталець в шатровому житлі як моделі Світу, що підняло людину на другий – священний 
рівень буття – в золотий вік святості буття, що досі сяє золотими іскрами культури минулого. 
Можливо, до такого прозріння духовності простору підвели людину умови притундрового життя 
з потребою гуртуватись від холоду, потреби житла і хутра оленя, м’яса мамонта і тура, при 
масово присутньому феномені замерзання води, дивовижних сніжинок як структур простору, 
що проявляє-матеріалізує простір і сипле на землю це структуроване небо, «творчої» діяльності 
пташок з літаючим пір’ям і павуків, що спритно рухаються на матеріалізованому повітрі-павутині. 
Все це разом мобілізує на осмислення цих анімістично вже здавна осмислених феноменів, на 
перебування і взаємодіїїх енергій у всеосяжному енергетичному полі Світу – у святості, в якій 
вони, перефразовуючи Д. Румі, є природними складовими цієї священної чаші, сповненої сакрально 
структурованої краси.

Про неандертальські витоки традицій шатрового житла як моделі Світу говорить і 
дослідження не лише форм, але й назв традиційного житла [8, с. 256–258]. Ці назви, попри 
різноетнічність і різномовність на теренах Євразії від Ірландії до Індонезії становлять монолітну, 
артикуляційно обмежену лексичну групу. Скажімо, житло англійці називають хат (hut, hutch), 
українці – хата, японці – катей, чукчі – хатуйюн, і так чи не по всіх етносах континенту. Більше 
того, така вузька лексична група як гар, кар, кат, каш, хаш та ін. застосовується всіма народами 
континенту не лише до житла, але й до господарських будівель, території проживання, до святилищ, 
до священних ділянок, до храмів, тобто має сакральну мотивацію. Отже, і житло в цьому колі 
осмислюється як сакральний священний предмет, а це і є анімістична основа мустьєрського житла, 
яке вже підняло рівень сакральності з родинного на рівень духовної всеосяжності Світу – святості, 
а сама будівля – (хороми)-храм, стала моделлю Світу, повторюючи його шатрову форму. Живучість 
цієї лексичної групи, її розвиненість і фундаментальність містить етнокультура українців, які нині 
й живуть на цих землях, і геном яких за жіночою лінією сягає перших поселенців у цьому краю. 
Цією лексичною групою позначено не лише культуру будівництва – городить, але й обробітку 
землі – горать, гребти, граблі, ралить, частини будівель – жердки, гряди-геренди, опуклі частини 
землі – гори, гряди, будівлі – катрага, курінь, гарди, червона нитка – горина, музична культура – 
грать, поняття прекрасного – гарне, культура вогню – горен, горн, горіть, жар, гріть, добування 
вогню – кресать, кресало, кремінь, іскри, частини дерев – корч, кора, кряж, стан простору – гроза, 
гуркіт, грім. Останнє особливо значуще, від вибуху грому двигтить увесь простір з землею і 
небом, тобто все присутньо суще, яке уявляється духовною цілісністю, грім цю цілісність і виявляє, 
це голос цієї всеосяжності, тобто Грім є звуковим синонімом Світу чи всеосяжного Простору, 
його власним голосом. Дійсно, є уявлення про спорідненість Грому і Перуна, коли знять з них 
некоректно нав’язувану антропність, то гр і пр. і є звуковим повторенням розкатів грому з пір’їстим 
тріском блискавок, тобто це варіанти назви Всесвіту, виконані у звуках самої природи і означені 
згаданою лексичною групою. Все це говорить про дуже архаїчні ознаки уявлень і назв. В уяві 
анімістичного світогляду обов’язковою, творящою, ключовою якістю вияву є його духовність, тож 
назви виявів є особистими іменами їх духовності, і це радикально відрізняється від сучасних засад 
номінації виявів за функціональними якостями. Саме монолексичність і свідчить, що все духовно 
суще духовно подібне між собою, що і є ознакою священного світогляду, а не архаїчних родинно 
особливих і неповторних та несумісних форм духовності. Дивно, що всі народи континенту, що 
мають різні мови і великий артикуляційний діапазон, для сакральних назв користуються такою 
артикуляційно монолітною і вузькою зоною, немов спільною мовою, хоча історичної спільності ці 
групи неоантропів між собою ніколи не мали. Ця ідея спільної мови на планеті є у архаїчній частині 
біблії, але такої історичної спільності нема. Де шукати цю спільність, нам підказують наведені 
вище дослідження розвитку світогляду й культури від презіджантропа до неандертальця і до 
неоантропа зі свідченнями суспільно-культурної спадковості між ними. Носієм такої спільної мови, 
яка охоплює вже розвинену священну форму світогляду, не може бути презіджантроп, адже він ще 
не мав того світогляду з сакральним простором, який фіксує ця спільна мова, а неандерталець – 
міг, адже він не лише усвідомив і засвідчив у культурі уявлення про духовність простору Світу, 
але й мав особливості мовного апарату. Через скошену по-мавп’ячому нижню щелепу, він не міг 
вимовляти такий артикуляційний діапазон, як сучасник, і міг сакральні імена сакральноосмисленим 
виявам Світу давати у межах своїх артикуляційних можливостей. А неоантроп, успадкувавши 
від неандертальця культуру-світогляд, прийняв і неандертальські назви духовно-культурних 
виявів, духовно-сакральних уявлень. У розвитку культури сучасник застосував свої назви, зі своїх 
артикуляційних можливостей, сотворив різні мови, і ми їх знаємо і досліджуємо, але успадковане 
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від неандертальця міняти не мав права, адже це власні імена успадкованих від неандертальців 
уявлень про духовні вияви. Їх міняти не можна, вони тотожні власникам (тобто Грому, Перуну-
Простору). Тож основи світогляду людини закладені в спільну мову для всієї планети, і ця мова 
через безперервність традицій сакрально освятила навіть номінацію тих груп, які нині становлять 
окремі народи. Так, скажімо, головною етноутворюючою групою грузин є картвели, а край, де 
вони живуть, називають Картлі, всю ж Грузію називають Сакартвело. В перекладі на сучасний 
смисл це означає, що Грузія є священною землею, в якій живуть її святителі, але це висловлено 
мовою неандертальців. Та, власне, ту ж саму сакральну модель сивої давнини зберегли й українці. 
Краєм ми називаємо не лише периферійну зону якогось компактного вияву, скажімо, – край стола, 
але й територію землі, яка має такі краї, її ми також називаємо краєм, адже край предмета і його 
середина функціонально різні, але духовно однакові – це духовність цього предмета. Як, скажімо, 
хустку, в’язану за кінці вузлом називаємо вже не хусткою, а вузликом, тобто духовністю священного 
вузла наповнюється вся хустка і отримує цю духовну назву. Так і з компактною ділянкою землі, що 
має замкнений у кільце край, який, як кругла подоба Світу, має таку ж енергію, як і Світ, тобто 
священну. Але у мові неандертальців ця сакрально-священна назва край одухотворює-освячує і 
середину, і цю духовність всієї окраяної землі номінуємо як край, або країна, скажімо: «країна 
(край) венедів лежить…», те ж саме з Україною, це окраяна–украяна–країна–Україна. Попри 
тисячолітню бездержавність, Україна зберегла первісну сакрально-священну (неандертальську) 
назву від самого часу народження священної цивілізації, яка означає: Україна з українцями – це 
священна земля, в якій живуть її святителі. І це цивілізаційна сакральна глибина самих початків 
священної цивілізації, донесена до нас традиціями разом з геномом перших поселенців. За 
світоглядними змінами весь цей предвічний сакральний підтекст України як священної території 
забутий, та збереглись його матеріальні свідчення. Так, на південь від Києва, концентрично, з 
геометричним центром в Києві, на теренах від Сули до витоків Лаби (Ельби) і до Дунаю існує 
прадавня, вже невідомо коли і ким зведена система священних захисних валів з оборонними ровами, 
оберненими до Середземномор’я. Це і є матеріальне свідчення матеріально-культурної сакралізації 
священних країв окремих етноплемінних груп як малих Україн, що разом, в окреслених теренах 
утворюють спільну велику Україну. Це унікальні свідчення цивілізаційної сакральної глибини 
України, як прадавнього центру священної цивілізації, та її захисту сакральними, збройно не дуже 
ефективними, дуже трудомісткими, але, (на відміну від Китайської стіни) сакрально потужними, 
священними. Нині вони не охороняються, не досліджуються, руйнуються і не розуміються.

Варто розглянути хоча б найголовніші світоглядно вагомі елементи етнокультурної спадщини 
у наведених анімістично-священних уявленнях. Скажімо, таке поняття як Бог. За свідченнями 
апостола Івана (4–24) Бог є Дух…Навіть коли це поняття пов’язуємо з матеріальним виявом, то 
маємо на увазі його духовну складову, тобто це уявлення анімістичного типу, і такі уявлення, 
передані його улюбленцем, мав і Христос, який, бачимо, розвивав ідеї священної цивілізації, а не 
антропного теїзму. Такою духовною є давня назва річок Південний і Західний Буг (діалектна вимова 
слова Бог) – це духовність цих найбільших рік. Від цього й зберігся смисл українського поняття 
багато, втративши нині сакральність, воно зберегло лише номінацію великої кількості, але власні 
назви деяких виявів, зокрема згаданих рік зберегли первісне сакральне уявлення про поняття Бог. 
Щоправда, в Україні є тотожне поняття багатому, це велике, але воно також тяжіє до сакрального 
джерела Вілії. Про сакральну семантику волі у пісні: «В чистім полі така воля, що й серце німіє». 
Це не просто побутовий простір, адже «чисте поле» це сакральна ділянка, на яку чоловіки-поляниці 
билинного часу збройно виходили на сакральну священнодію захисту волі рідного краю.

Подібність сакральних тлумачень, які донині береже українська мова й історія, у багатьох 
етносів можуть підтвердити дослідження духовного світу народів давньої Анатолії, проведені 
за писемними джерелами 3 тис до н.е. абхазським етноісториком В. Ардзинбою [1, с. 45]. 
У шумерських традиціях глиняних табличок клинописом фіксовано етнокультурні ритуали, які 
мали навіть форми державної родоплемінної ритуалістики. Так, Богами природи – землі, неба, 
гір, річок тощо уявлялась саме духовність цих виявів з їхньою власною сакральною духовністю 
та природною ієрархією без жодної антропності. А антропною богинею сонця уявлялась покійна 
жриця храму сонця певного міста, тобто дух предків жриць цього храму. Антропним Богом народу 
уявлялись духи предків їхніх царів, які були вищою ієрархією етноплемінної родинної структури, 
тобто духи предків народу. На державне свято хассумас з обрядом «жертви», окрім очільників двору 
(представників роду-народу) запрошувались Боги природи, живі царі (царевич) і жерці, та їхні Боги 
(духи предків), а також священні предмети (ритуальне руно кози чи вівці). Всі вони сиділи поряд, 
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споживали священні страви і освячувались (подібно до тайної вечері Христа), а обряд називався 
їжею, сніданком, смислом їх було споживання (пожирання-жертва) священних страв учасниками. 
Це не сумісно-протилежне жертвам надприродному антропу. Це свято, тотожне Святвечору в 
традиційній хаті в Україні. Через 2,5 тисячоліття після цього, світ священної цивілізації тут рятував 
Христос, ціною власного життя, а у традиційній хаті він дожив до нашого часу. 

Прикладом стосунків з небажаним є поведінка з одягом хворих на падучу, що уявляється 
як чийсь негативний духовний вплив. У таких випадках одяг слід закопати під придорожнім 
хрестом. Перебування одягу у зоні святості хреста як священного знака (моделі Світу), постійно 
освячуватиме одяг, і він втратить негативні духовні якості. Спалення його неприпустиме. 

Такі дії суперечать поширеним нині етнокультурним тлумаченням про очисну дію вогню. 
І за цими різночитаннями відкриваються зовсім різні уявлення про духовність спалюваного і 
що з нею відбувається. Це, різночитання як і в некоректному поширенні терміну «язичество», 
застосоване некоректно до етноспільнот, також фальсифікує смисл етнокультури.

В уявленнях про бездуховність матеріального при спалюванні цього матеріального нічого 
не залишається, адже власної духовності в ньому немає. Уявляється, що відповідно до такого 
винищуваного уявлення про вогонь, знищується і можливий духовний вплив на цей матеріальний 
вияв. Саме така мотивація спалення звинувачених у негативних ідеях – єретиків, відьом, трьохсот 
християн-альбігойців. Це класичний приклад тиску на етноси Європи світогляду антропного теїзму 
з антиетнічними уявленнями про бездуховність світу і про знищення вогнем матеріального разом з 
духовними впливами на нього, це етноруйнівні ідеології анти етнічної залізної цивілізації.

Натомість в етнокультурах матеріальне уявляється духовним, і носієм власної духовності, і 
носієм духовних впливів. А при спаленні всі ці духовності, як нематеріальні енергетичні структури, 
нечутливі до температури, вивільняються з матеріального, що згорало, і линуть у простір, у 
космос, у небо, у Вирій. Це смисл, діаметрально протилежний «очисному» спаленню. Саме тому 
одяг хворих на падучу не палять, бо духовний негатив пошириться у просторі. Через купальське 
вогнище зі старих побутових предметів парами молодь стрибає не для «очищення» власної 
духовності, а щоб благословитись на календарний шлюб духовністю роду, яка лине над вогнищем 
з побутових родинних предметів. Саме тому в етнокультурах шанують усі вогнища як святителів, 
саме тому піч, вогнище усі народи вважають носієм-джерелом родової духовності, святителем, і з 
цим пов’язана безліч обрядів, правил, дій. Сам процес горіння, названий неандертальським ім’ям 
горінням – багаттям, є сакральним священним процесом-святителем.

Високий сакральний статус мають обрічні місця. Обрікатись означає ректи. Це давня 
«неандертальська» назва слова говорити, отже, обрічне місце – це місце ритуального звернення, 
проказаного вголос, до Неба-Світу. Для того, щоб проголошене дійшло до високих сакральних 
зон Світу, потрібно, щоб у місці звернення був високий рівень святості, для цього обирають такі 
природно потужні сакральні місця, або й створюють штучно. Найпростіший спосіб – зрубати 
хвоїну (сосонку), одрубати від неї частину на поперечку хреста, прибити її цвяхом і закопати хрест 
в потрібному місці, тут вже можна й обрікатись [5, с. 137–145]. На Поліссі, де у минулому було 
дуже розвинене скотарство, у селі ставили на худобу обрічні хрести. Це звичайний дерев’яний 
хрест, але кожна жінка, щоб звернутись коло хреста з проханнями про свою худобу, мала повісити 
на хрест, скажімо, фартух, рушник, шматок полотна тощо. Це не є жертва «комусь», це священний 
предмет, який підвищує рівень святості навколо хреста, наближає до обрічниці високий сакральний 
рівень неба, і обрічниця говорить з самим небом-Світом-Перуном, навіть не гукаючи до нього дуже 
голосно, адже коло неї не периферія святості, а її потужна зона, створена у цьому місці священним 
хрестом і її священним обрічним даром.

Сакральним обрічним статусом наділяють і окремі дерева, до них підходять, беруться 
рукою за гілку і говорять, що на душі, відомі й особливо сакрально потужні дерева як Цар-
Дерева, священні гаї. Є відомості про такі дуби, липи, сосни. Нам пощастило побачити таку сосну 
в 1970 р. на околиці с. Вежиця Рокитнівського р-ну на Рівненщині. Обрічниці вішали не лише 
рушники, фартухи, але й цілі сувої полотна. До обрічних дерев належав і дуб давньоруського часу, 
виявлений при розчистці русла на фарватері в гирлі Десни. На висоті 3 метри було задовбано у 
стовбур кілька кабанячих щелеп. Це обрічне дерево на свиней, введених у коло родичів чи як 
об’єктів полювання, чи й статусу домашньої свині, принаймні для ритуалів було потрібно закликати 
їхню родову духовність.

Дерево-рослина як священний предмет, що, мов антена, сприймає енергетично-сакральну 
структуру простору Світу, як святитель, виступає в етнокультурі не лише натуральним деревом, але 
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й його зображенням. Цей сюжет називається квітка. В народі не називають зображення квітучої 
рослини ні деревом роду, ні деревом життя, ні деревом світу, а лише квіткою. Таке зображення 
рослини у її квітучому сакральному стані,у ролі святителя, є у настінному малювані, святкових 
рушниках, одязі, тканині, посуді, в обрядах.

Та чи не найпотужнішими обрічними місцями є гори – опуклі, світоподібні форми 
землі. Окремі з них введені у сакральний статус Святих гір. В етнокультурних уявленнях гора, 
як подоба небесного шатра має підвищений рівень його духовності – святості. Це святилища. 
Стоять гори поряд із селами, це численні Красухи, Лисі гори, Дівич-гора. Всім вони доступні і 
використовувались як природні святилища. Та є цілі священні гірські комплекси – як Святогір’я 
на Донеччині, але найпотужніший 150-кілометровий комплекс Святогір’я – прадавнє забуте 
святилище континентального масштабу на правому високому березі Дніпра від гирла Прип’яті до 
гирла Росі, що ділиться на більшу Київську і меншу Канівську групи святих гір. Саме в Київській 
групі апостол Андрій, піднявшись на гору і поставивши хрест, передрік тут видатне сакральне 
майбутнє, може й чув щось про їх давнє сакральне минуле, про яке нині, як і в час апостола, – 
забули. І таке минуле з’явилось. У Київській групі в горі Церковщина в середині ХІХ ст. після 
зсуву виявлено грандіозний, давно забутий прадавній потужний чотириярусний печерний комплекс 
із підземним храмом, келіями і похованнями. Локалізація цієї гори відносно Києва дозволяє 
ототожнити її з билинною горою Іліонською як місцем перебування головних святителів теренів 
України – Святогорів. Саме поряд з цією горою в Ходосівці проходить внутрішній в концентричній 
системі Зміїв вал, тож, певно, саме Святогори були духовними провідниками і організаторами 
захисту системою священних Змієвих Валів, теренів України, включаючи й малі складові-України, 
аж до Дунаю, де ці вали називають Трояновими. Певно, ця пам’ять про Трою й Іліон невипадкова. 
Саме їх людолови-еліни знищували як прадавню святиню, несумісну з їхнім рабовласницьким 
«язичеством», і саме від них і захищали Змієві вали священну цивілізацію. Загальна довжина валів, 
певно, перевищує Китайську стіну. До виявленого пантеону священної цивілізації – усипальниці 
Святогорів додалась в канівській групі усипальниця Тараса Шевченка – новітнього пророка ідей 
священної цивілізації. Тож навколо грандіозного святилища-Святогір’я виявлено терени прадавньої 
України як територіально і сакрально-матеріального окресленого краю священної цивілізації, що 
спілкувалась з іншими такими утвореннями (контакти Святогора з Араратом коло Геленжика).

Проблеми цивілізаційного роздоріжжя, перед якими постало людство, вимагають 
повернення Святогір’ю сакрального статусу, розміщена тут Національна скарбниця народної 
культури й неосяжні перспективи досліджень та музеєфікації багатющого археологічного матеріалу 
від палеоліту, цивілізаційно вагомих проблем минулого і перспектив майбутнього, вимагають 
створення тут потужного пам’яткознавчого заповідного комплексу становлення священної 
цивілізації на теренах України з потужним науково-дослідним, реставраційним та експозиційним 
забезпеченням. Уявляється зведення на Церковщині двадцятисемиверхого собору Святого Духа, як 
пантеону Святогорів, з функцією дослідження сакрального досвіду минулого в програмі «Іліон», 
реалізація заповіту О. Бердника про зведення на кожній святій горі «до самого Дніпра» каплиць, а 
на Чернечій горі, над самим Дніпром – хати-мрії Т. Шевченка та багато іншого. Нині доля цих ідей 
така ж, як і доля етнокультурної спадщини, спадщини священної цивілізації [4, с. 26–31]. Якщо 
ідеї священної цивілізації виживуть, – тут буде грандіозна планетарна святиня.

Навіть в архаїчних варіантах споживання людиною витворів природи, встановлено досконалу 
модель стосунків людини з природою. Вилучивши власним споживанням з середовища священний 
вияв, який гармонізує людину, вона має щось повернути у це середовище, не копію спожитого, 
а універсальний для всього сущого духовний сакрально-гармонізуючий еквівалент, створений 
людиною, культурою. І цей еквівалент людина творила сама, своїми священнодіями роботи, 
культури. Коли цього творчого сакрального еквіваленту не повернути, то людина стає руйнівником 
сакральності-гармонії Світу, до прикладу, зриваючи потрібні рослини людина клала на те місце 
шматочок святого хліба. Про потребу дотримання цього принципу сакрально-духовних взаємодій 
як універсального засобу стосунків говорять не лише гуманітарії, але й дослідники природи та її 
внутрішніх взаємодій, цим нехтували за бездуховно-механістичних уявлень про світ [11].

У 1920 р. Володимир Вернадський записав у щоденнику, що розмежування світу природи і 
духовного світу людини, тобто відмова від уявлень про духовність, як якість всієї природи-Всесвіту, 
прийняте сучасністю, є лише уявою, додамо, помилковою уявою. Всесвіт є духовно-гармонізуючою 
субстанцією буття. Згідно цього він розробив концепцію Ноосфери – напряму розвитку біосфери 
планети за участю унікального духовного комплексу людини, як гармонізатора буття.
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На жаль, ці ідеї В. Вернадського досі у мовчазному забутті, і директор московського 
інституту людини А.С. Акопян твердить, що «…ученый ошибался, жизнедеятельность разрушает 
природу», хоча природу системно і незворотно руйнує лише діяльність сучасника.

Більше того, є ідеї «обгрунтування» природності цього «разрушает». Таким є відома 
«піраміда Абрахама Маслоу», яка видає обездуховлений стан сучасності за модель «природних 
потреб людини», хоча саме духовні якості і надбання людини є чи не найвагомішою, природною 
якістю людини. Це піраміда, створена послідовниками за його розлогими працями з цього питання. 
Весь масивний низ на чотири широких яруси з семи займають фізіологічні потреби споживання, 
самозбереження, самозадаволення. Людиною розумною, пізнаваючою, антроп стає лише на вершині, 
десь у кілька відсотків загалу потреб, а відчуття гармонії і власної ідентифікації як людини духовної 
у такої істоти з’являється на крихітній вершинці у якийсь відсоток всіх «природних» потреб. 
І дійсно це відповідає дослідженням самого А. Маслоу у сучасному суспільстві, який виявив, що 
лише 2% людей піднімаються до цієї вершини, тобто людьми з відчуттям власної причетності до 
духовного буття стають лише 2% людства, хоча за сакральними засадами етносу таких має бути 
100% (за винятком народжених з якимись духовними вадами). Де ділись 98% повноцінних духовно 
досконалих людей етнокультурного світу, кожен з яких, працюючи (а працював кожен), зобов’язаний 
був творити шедеври культури, мистецтва, гармонії, взірці раціональності і духовної досконалості. 
Це сакральна вимога, інакше вони не будуть гармонійними, стануть руйнівниками гармоній 
простору, тому міцний горщик з якимись стилістичними відхиленнями від усталеної норми гончар 
бив. Втрата людством 98% гармонізаторів Світу! То може Маслоу помилково перевернув піраміду, 
адже першим людським кроком на інстинкті родинності з’явилась масова культура – уява-віра 
у власну духовність і духовну родинність-спорідненість всього у світі. А в піраміді вона не в 
фундаменті, а на самій вершині і не масова, а крихітна. Аналіз досліджень А. Маслоу, проведений 
Клейтоном Альдерфером, демонструє, що піраміда, то наслідок нереалізованості людини, обставини 
виховання зупиняють людину на тваринному рівні. Це підтверджено і висновками всесвітньої 
15-річної програми «геном людини», що генетично спадкуються фізичні якості, а духовні – 
виховуються. Втрата 98% духовного потенціалу людства – то наслідок відмови від духовно-
сакральних уявлень священної ентноцивілізації і заміни їх на бездуховні «знання» сучасної освіти, 
що радикально «змінили природні потреби людини». Радикально змінились засади мотивації 
будь-яких дій. Якщо в етнокультурі цінність дій визначалась кількістю духовної гармонізуючої 
енергії, виробленої культурою, то в сучасному світі створено гроші як універсальний еквівалент 
споживацького продукту, який взагалі не має духовно-гармонійних критеріїв, через що сучасна 
культура не гармонізує світ, цього сучасний еквівалент витвору не вимагає, людина будь-якими 
засобами добуває цей беззмістовний еквівалент, немов наркотик. Піраміда Маслоу – це, дійсно, 
перевернута піраміда священної етнокультурної цивілізації. Це науково опрацьована демонстрація 
знищення людини як унікальної у космосі за комплексом духовних якостей істоти.

Тож, певно, має дуже великі підстави для застережень чи не найпотужніший інтелектуал 
сучасності Стівен Хокінг. Передусім він висловив подібну до обстоюваної В. Вернадським думку 
про духовність природи, тезу, що якості природи володіють тим, що покладаємо на релігії. Сучасні 
процеси «руйнівного» розвитку, він відчув як проникливий інтуїт дуже гостро. Це його нині відома 
вимога категоричної заборони геномодифікацій як «ящику Пандори». За Хокінгом антиприродне 
породить те, чого не вгамує ні людина, ні природа. Втрата гармонізаційних засад радикально 
зміює мотивацію мислення і буття людини, перетворює людину з потужного гармонізатора планети 
«ноосферою» на її потужного аналітика-руйнівника споживаючого, посиленого штучним інтелектом 
та інплантованою електронікою людиною, вони становлять небезпеки, які важко уявити, треба дуже 
стерегтись гібриду розуму і бездуховності, які панують нині і можуть захопити майбутнє.

Натомість світоглядні переваги священної цивілізації руху до гармонізації як духовно-
засадничого принципу буття надихають вчених, відкривають разючі перспективи досконалого 
майбутнього. Вчені України робили багато (на жаль, не підтримуваних владою) спроб подолання 
бездуховної парадигми природи. Процеси обездуховлення і боротьби за повноцінну гармонізуючу 
з космосом духовність, йдуть паралельно. Це і наведені в аналітичному огляді наукових пошуків 
у світі ідеї потреби розробки «Нової парадигми…погляду на світ як на єдине ціле, а не набір 
розрізнених частин» (Фрітьоф Капра. Павутина життя.). Тобто врахування того, чим окремі 
частини зв’язані у єдине ціле, що й відповідає засадам анімізму. Саме ці перспективи можуть бути 
спрямованими і на формування засад гармонії буття як розвиток засад священної цивілізації, адже 
розвиток шляхом руйнування не є досконалішим за розвиток шляхом гармонізації. Золотий вік був 
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дуже простий і досконалий, а рух до гармонізації безмежний. І штучний інтелект та імплантовані 
електронікою люди також можуть спрямувати зусилля у розвиток на засадах гармонізації. І саме 
про цей божествений рівень святості на землі збереглася пам’ять, висловлена в «об’явленні» Іваном 
Богословом (21–3): «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними!», тобто Богом є духовність 
природи, а не надприродного. Цей же смисл має і головне застереження Христа про непростимість 
пониження статусу Святого Духа як Духовності Світу, на жаль, цей заповіт порушили. 

Альтернативою сучасних небезпек є не боротьба з посиленням аналітичності, яка вибухово 
розвивається в електроніці, а обов’язкове введення в неї засадничого принципу гармонії. Духовно 
досконале минуле, досліджуване як спадщина священної цивілізації у духовній програмі Іліон 
та заповіднику священної цивілізації Святогір’я, може сприяти створенню духовно досконалого 
майбутнього, і це потрібно не лише природі, але й такому унікальному у світі за комплексом 
духовних якостей вияву як людина, бездуховним вихованням її довели до бездуховного стану.

Перебування двох несумісних засад буття, що заповнили минуле людства, не закладене у 
генетику, воно у вихованні-культурі, воно нульове при народженні кожної людини. З родинного 
інстинкту вихованням формується уява-віра-культура у родинність усього сущого, яку сповідувала 
священна цивілізація, а з інстинкту споживання також вихованням формується уява-віра-культура у 
все суще як об’єкти буздуховного споживання, знайома нам нині. І цей шлях, який пройшло людство 
за 2,6 млн. років, кожна людина проходить з нуля, з народження, до того стану, який ми прагнемо 
виховати, і уявлення про який закладаємо вихованням у кожну людину. Формування наукою 
уявлень про етнокультури як суспільства священної цивілізації і наукові дослідження духовної 
природи Світу, до яких тягнуться науковці світу, закладені у систему виховання, з гарантованим 
електронним самоконтролем рівня гармонійності стану, дій кожної людини, виробництв, контролем 
духовно-гармонійного стану виробів, систем обміну, життя, подібно до того як нині термометром 
міряємо температуру тіла, повітря, води, так універсальний індикатор рівня гармонійності враз 
знецінять паразитаризм, антагонізм з середини, з буття. А емоційне багатство природи людини, 
на яке покладав рятівні надії Федір Достоєвський, зможе вивільнитись зі смогу обездуховлення, 
запрацювати на повну потужність як вагомий, кожному даний природою інструмент гармонізації 
буття. А планета віддячить людям поверненням у стан раю, який був на планеті до панування 
ідеології паразитаризму. Для цього потрібна розробка всесвітньої програми «Ноосфера». В колі 
глибоких наукових досліджень законів гармонізації природи, спадщина етнокультурного світу, нині 
нещадно винищуваного, буде шануватись і вивчатись як найвищі святині людини, як заповіти, 
як жива, безцінна спадщина раю-вирію, з вірою у Святого Духа як гармонізуючи якість Світу і 
людини – Духовність Світу.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Ардзинба В. Ритуалы и мифы древней Анатолии. / В. Ардзинба. – М., 1982. – 253 с.
2. Арнольд ван Геннеп Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. Арнольд ван 

Геннеп. – М., 1999. – 198 с.
3. Бибиков С. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. / С. Бибиков. – 

Киев, 1981. – 108 с. 
4. Верговський С. Нехай постане «Давня Україна» / С. Верговський // Столиця. – Київ, 

2003. – № 31; Верговський С. До пропозицій створення національного музейно-заповідного 
комплексу Давня Україна / С. Верговський // Матеріали до української етнології. – Київ, 2004. – 
Вип. 4(7). – С. 26–31.

5. Нагорнюк О. Урочище Старець поблизу с. Луко як приклад трансформації уявлень, 
пов’язаних із померлими раптовою смертю / О. Нагорнюк // Західне Полісся: історія та культура. – 
Рівне, 2012. – Вип. ІV. – С. 137–145.

6. Ранов В. Древнейшие страницы истории человечества. / В. Ранов. – М., 1988. – 158 c.
7. Редер Д. Мифы и легенды древнего Двуречья. / Д. Редер. – М., 1965. – 120 с.
8. Свирида Р. Будівельні традиції українців в історичному контексті / Р. Свирида // 

Матеріали до української етнології. – Вип 2(5). – Київ, 2002. – С. 256–258.
9. Ситник О. Деякі аспекти походження первісного мистецтва у світлі нових фактів / 

О. Ситник // Народознавчі зошити. – Львів, 1996. – № 1 – С. 23–25.
10. Тайлор Э. Первобытная культура. / Э. Тайлор. – М., 1989. – 573 с. 
11. Фритьоф Капра. Паутина жизни. Новое понимание живых систем ИД. / Капра 

Фритьоф. – София, 2003. – 336 с.
12. Чмихов М. Давня культура. / М. Чмихов. – Київ, 1994. – 288 с.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

44

Sergij Vergovsky
(Kiev)
Spiritual, sacred space PRINCIPLES ethnic culture (Heritage Sacred civilization as systematic 

basis FUTURE)
An article is about the transition from sacred and creative ethno-cultural «golden» to «iron» soulless 

civilization of consumption. This is refl ection of overcome spiritual crisis.
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Ілюстрації. 1. Кообі Фора, відщеп ранній палеоліт.  2. Кообі Фора, чопінг, ранній палеоліт. 
3. Олдувей, прото житло, ранній палеоліт.  4. Олдувей, чопінг, ранній палеоліт. 
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5. Бабин, скребло, ашель.  6. Ля Феррасі, позначена кістка, мустьє. 
7. Цона, знак хреста, вапняк, мустьє.  8. Бачо-Кіра, позначена кістка, мустьє. 

9. Межиріч, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 
10. Межиріч, антропоморфна фігурка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

11. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло.(пам’ятки Мізина подано за Бібіковим С.) 
12. Ля-Кіна (Франція), остеологічні рештки з просвердленими отворами, мустьє. 

13. Молодова-1, мустьєрське житло, реконструкція автора за матеріалами О. Черниша. 
14. Мізин, орнаментований браслет, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

15. Межиріч, пізньопалеолітичне житло, реконструкція автора за матеріалами І. Підоплічка. 
16. Межиріч, орнаментована лопатка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

17. Межиріч, скребло. пізній палеоліт.  18–19. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 
20. Мізин, пізньопалеолітичне житло, реконструкція автора за матеріалами І. Шовкопляса. 
21. Мізин, скребло, пізній палеоліт.  22. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

23–24. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 
25–27. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

28. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 
29. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

30. Гнідава, Волинь, черепок з лінійно-нотним орнаментом, неоліт. 
31. Мізин, орнаментована лопатка мамонта, пізній палеоліт. 

32. Городецьке, пташки над вікном, мальовані Агафією Свинаренко, 30-ті роки. 
33. Костенки, антропоморфна фігура, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 

34. В’язівок, орнаментована кістяна обкладка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 
35. Костенки, антропоморфна фігура, пізній палеоліт, мамонтове ікло; Золотоношка, «кукла», 

сер. 20 ст. (за О. Найденом).  36. Мізин, пташка, пізній палеоліт, мамонтове ікло. 
37. Тернопільщина, череп’яний свищик, кін. 20 ст. 

38. Опішня, череп’яний свищик, кін. 20 ст. 39. Київ, фляндрована череп’яна писанка, 10 ст. 
40. Білоцерківщина, фрагмент вінця миски з зубцями, 19 ст. 

41. Костромська губерня, 1905 р. «пава» на рушнику, вишивка (за Г. Масловою). 
42. Суботів, пташка, вишивка, 19 ст. 

43. Гриньки, Полтавщина, пташка, вишивка (за Ю. Мельничуком). 
44. Стіна, Вінничина, похоронна печена пташка. 

45. Білоцерківщина, фляндровані вінця миски, к. 19 ст. 
46. Житомирщина, рушник тканий у «журавлі», поч. 20 ст. 

47. Київщина, фрагмент настольника, тканого у сосонку і кружку. 
48. Київщина, фрагмент тканого рядна, поч. 20 ст. 

49. Наддніпрянщина, фрагмент шитого рушника, поч. 20 ст. 
50. Мізин, «шумлячий» браслет, пізній палеоліт, ікло мамонта. 

51. Межірич, ритування на мамонтовому іклі, пізній палеоліт (за І. Підоплічком). 
52. Пшедмост, ритована сосонками кістка мамонта пізній палеоліт (за С. Бібіковим).
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Микола Губочкін 
(Кропивна Черкаська обл.)

ІКОНА «БОГОРОДИЦЯ З НЕМОВЛЯМ» КРОПИВНЯНСЬКОГО 
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА ІЛЛІ МАКСИМОВИЧА ШУЛЬГИ

У статті, на прикладі однієї з ікон, вперше робиться спроба аналізу іконописної спадщини 
самобутнього народного художника І.М. Шульги, розкриваються основні віхи його творчої біографії. Також 
звернуто особливу увагу на життєпис та вагомий внесок щербинівського пейзажиста Василя Івановича 
Дрючила задля повернення ікони І.М. Шульги в Кропивну.

Ключові слова: ікона, художник, І.М. Шульга, Богородиця з Немовлям, В.І. Дрючило, Кропивна.

У когорті визначних українських народних художників чільне місце належить уродженцю 
с. Кропивни, що на Черкащині, Іллі Максимовичу Шульзі.
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Дослідженням творчого доробку «репресованого живописця» науковці вільно почали 
займатися у другій половині ХХ ст., після його реабілітації. Однією з перших, хто долучився 
до вивчення безцінної творчої спадщини митця, була І. Блюміна – заслужений діяч мистецтв 
України [1, с. 3]. У 1980-х рр. «Українська радянська енциклопедія» надрукувала статтю про 
І.М. Шульгу [8, с. 451]. Т. Лящук в журналі «Українська культура» опублікував допис про 
талановитого майстра пензля [4, с. 20–21].

Цей «український самородок» народився 20 липня (2 серпня) 1878 року в с. Кропивна 
Золотоніського повіту Полтавської губернії (тепер Золотоніський р-н Черкаської обл.) у сім’ї 
найманого робітника, котрий заробляв на життя у різних рибальських артілях Керчі. Хлопець 
змалку виявляв хист до малювання: спершу копіював ілюстрації з книжок і журналів, згодом 
малював з натури портрети родичів, знайомих, сільські хати, пейзажі.

Батьки, помітивши талант сина, віддали його спочатку до малярної майстерні в Золотоноші, 
де юний Ілько утверджувався у виснажливій праці, фарбуючи влітку дахи в Золотоноші, а взимку 
розмальовуючи вивіски. Згодом батько відвозить хлопця до Києва.

Середню художню освіту Ілля здобув у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка, 
яка була заснована в 1875 р. українським художником-педагогом М. Мурашком. Спочатку це 
була приватна художня школа, а 16 вересня 1876 р. Управлінням київського учбового округу був 
виданий дозвіл на її офіційне відкриття і вона стала міською [5, с. 14].

Для нормального функціонування та організації навчального процесу школи були 
потрібні значні кошти. Одержавши матеріальну підтримку київського мецената І.М. Терещенка, 
М.І. Мурашко розгорнув бурхливу діяльність щодо становлення й розвитку школи: налагодив творчі 
та ділові зв’язки з Імператорською академією мистецтв, відомими художниками, громадськими 
діячами, вченими, які постійно підтримували київський заклад. Характерною рисою школи була 
її доступність, двері були широко відкриті для всіх бажаючих незалежно від віку, статі, освіти, 
соціального стану тощо. А головне – плата за навчання була невеликою, іноді директор зараховував 
у школу талановитих дітей із бідноти, яким зовсім нічим було платити [3, с. 130].

У різний час тут викладали такі художники як Микола Мурашко, Михайло Врубель, Микола 
Пимоненко, Харитон Платонов, Іван Селезньов. Заклад відвідували та надавали йому матеріальну 
допомогу відомі художники Російської імперії: Ілля Рєпін, Микола Ге, Я. Станіславський.

Мабуть, саме в цій Рисувальній школі молодого й талановитого юнака Іллю Шульгу й 
помітив знаний на той час живописець Ілля Рєпін, який дуже часто відвідував школу М.І. Мурашка 
та надавав їй матеріально-технічну підтримку.

Цей навчальний заклад відіграв значну роль в становленні українських національних кадрів 
художників. У ньому отримали художню освіту багато, в майбутньому відомих, художників і 
мистецтвознавців.

Далі шлях художника-початківця пролягає у Московське училище живопису, скульптури та 
архітектури, де він дістає унікальну можливість повчитися у таких визнаних майстрів пензля як 
В. Сєров, К. Коровін, Д. Пастернак, А. Архипов та ін.

З 1903 р. І. Шульга вже студент Петербурзької академії мистецтв, один із найулюбленіших 
вихованців великого Іллі Рєпіна. Імовірно, що духовний вплив цього велета культури, а також 
глибинна пам’ять віків визначили подальші життєві орієнтири І.М. Шульги.

Після закінчення Академії, І. Шульга поселяється у Вінниці, де влаштовується на роботу 
учителем малювання та креслення в учительській семінарії. Згодом такі ж предмети викладає в 
учительському інституті, а також у приватній жіночій гімназії І.К. Драганової.

Та все ж йому вдається поєднувати викладацьку діяльність з творчою. Природний хист та 
виняткова працелюбність невдовзі роблять своє: до художника приходить визнання. Свідченням 
цього є його перша артистична виставка (10 грудня 1911 р.), на якій експонувались такі картини, 
як «Моя мати», «Дід Іскра», «У церкві», «Церква зимою» [7, с. 662]. Перебуваючи на цій виставці 
та переглядаючи полотна молодого митця, картину Іллі Шульги «Моя мати» придбав Михайло 
Грушевський.

У вінницький період творчості (1910–1928 рр.) І. Шульга створив чимало високохудожніх 
полотен. Весь час його вабила історична тематика з життя українського козацтва. Це відомі на той 
час картини: «В’їзд Богдана Хмельницького у Київ», «Козача розвідка», «Переїзд кропивнянського 
полковника Ф. Джалалія через Кропивну» та ін. [6, с. 1098].

Ілля Максимович Шульга міг би написати ще безліч безцінних полотен, виховати не одне 
покоління молодих художників, але не судилося. Жорстока хвиля сталінських репресій не оминула 
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і його. Підставою для арешту стало те, що мистець мав характеристику «мазепинця», бо викладав 
українською мовою в той час, коли навчання велося російською. Він майже упродовж 40 років 
малював лише Україну та українців. А «Портрет М. Зерова» (1937 р.) додав «масла у вогонь», 
адже письменник уже три роки як відбував термін на Соловках. Кармою І.М. Шульги стали його 
щирі розповіді про І. Рєпіна, що трактувалося як «біологічний націоналізм» [4, с. 20–21].

У 1937 р. Ілля Максимович Шульга був заарештований, а в 1938 р. він помер у 
засланні [4, с. 21]. Дружина і дочка І.М. Шульги емігрували за кордон. Завдяки їм уціліла тільки 
та частка з багатющої (понад тисячу картин) мистецької спадщини живописця, яку вони вивезли 
з собою. Тепер вона знаходиться в США. Більшість картин (за різних обставин) загинули в роки 
Другої світової війни, деякі розпорошені по приватних зібраннях.

Згадувати про репресованого митця в пресі довгі роки заборонялося. Після його реабілітації 
у 1950-ті роки, ім’я великого майстра, чия творчість залишається незабутньою хвилюючою 
сторінкою в історії українського малярства, повернули у царину рідної культури.

На жаль, цей талановитий художник мало відомий не лише в рідній Україні, а і в себе на 
малій Батьківщині – в Кропивні. Сьогодні тільки старожили згадують, що колись в селі жила сім’я 
з таким прізвищем, навіть показують місце, де стояла хата, і сина їхнього Іллю теж пам’ятають, 
бо добре малював. По вуличному його називали «Білан». У багатьох хатах на покуті стояли 
намальовані ним ікони. Деякі збереглися і понині. Завдяки клопотанням І.М. Шульги церква в 
рідній Кропивні перейшла на автокефалію з українською мовою богослужіння. А що трапилося з 
сім’єю І.М. Шульги в Кропивні ніхто не знає.

Поміж різних стилів та напрямків живопису І.М. Шульга досяг значних успіхів у такому 
його виді як іконопис. Серед творчого доробку Шульги-іконописця заслуговує на увагу одна з його 
ікон, де зображено Богородицю з немовлям на руках, яку художник написав у 1923 р. (Рис. 1).

Дана ікона найбільш наближена до канонічного сюжетного типу зображень Богородиці – 
Одигітрії, хоча при першому погляді нагадує європейську Мадонну. Богородиця зображена в 
повний зріст, Немовля тримає на правій руці («праворучиця»). Вона одягнена в традиційний 
темно-синій мафорій, червоний хітон, голова покрита золотистого кольору платом, що перекинутий 
через ліве плече. Не канонічним для іконописних зображень одягу Богородиці є сорочка, що 
була традиційним елементом українського жіночого повсякденного костюму кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. За покроєм (рукав до чохлів, уставка), чітким зображенням поширеного в українській 
вишивці узору «кривулька» вона нагадує одяг звичайної української сільської жінки. В той же час 
зображення на фоні пейзажу (річка, місяць, сірі з рожевим відблиском хмари), що займає нижню 
частину ікони та є тлом для всієї композиції, нагадує нам стиль західноєвропейських художників.

Обома руками Богородиця підтримує дитину, яка обернута в білий шмат тканини. Під 
правою рукою Богородиці та ніжками немовляти бачимо сизо-синю продовгувату хмару, що ділить 
вертикальну площину зображення майже на дві рівні частини: небесну і земну. У верхній частині 
допоясне зображення Богородиці з дитиною. В нижній – місяць, хмари, пейзаж, річка. Цікавим 
елементом ікони є те, що ліва рука дитини лежить на руці матері, а права традиційно піднята 
в благословляючому жесті. Художник професійно передав рельєф м’язів та частин тіла хлопчика. 
Образи Богоматері та маленького Ісуса справляють враження написання з конкретних людей. 
Ліворуч і праворуч від німба Богоматері – традиційні позначення її імені: «M.P.» і «F.Y.». Літери 
імені Христа написані над його головою: «Iис Xрс». Жовті німби обведені узором з світло-сизих 
крапочок. Таке зображення німбів є поширеним у народних іконописців. (Рис. 2).

Місяць, який зображений біля ніг Богородиці, може трактуватися двояко: в християнстві як 
символ Діви Марії або як елемент пейзажу.

Варто також зазначити, що І.М. Шульга, незважаючи на свою академічну художню освіту 
та навчання в таких відомих живописців, як М. Мурашко, І. Рєпін, В. Сєров, Д. Пастернак, у цій 
іконі як художник-професіонал використав елементи іконопису народних майстрів.

Після детального опису цієї ікони слід висвітлити історію її вилучення радянською владою 
з кропивнянської церкви на початку 1960-х рр. та повернення в Кропивну в 2007 р. завдяки 
клопотанням небайдужих односельців.

Наприкінці 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. в Україні з новою силою розпочалася 
антирелігійна кампанія: закривалися монастирі, храми, церкви, здійснювався політичний та 
моральний тиск на духівництво та вірян. Не оминула така політика й Кропивну. Так, у 1961 р. 
у с. Кропивна з церкви були зняті хрести й дзвони і вона була перебудована під клуб. Церковне 
майно на двох вантажівках було вивезене в Золотоніський Успенський собор, у тому числі й ікона 
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І.М. Шульги, яка довгий час (понад 40 років) пролежала там у підвалі. Багато церковних речей та 
ікон було розтягнуто місцевими жителями по домівках.

Та роки «комуністичних вождів» й «церковних гонінь» минули і українська православна 
церква почала відроджуватися. Саме через наполегливі пошуки місцевого художника-пейзажиста 
Василя Івановича Дрючила (1935–2008 рр.) ікона кропивнянського художника І.М. Шульги була 
знайдена в Золотоніському Успенському соборі. А вже в 2007 р. В.І. Дрючило добився повернення 
ікони І.М. Шульги в церкву с. Кропивна.

Хотілося б більш детально висвітлити біографію цієї людини та з’ясувати мету та причини 
такого завзятого прагнення до історичного минулого рідного краю.

Художник-пейзажист Василь Іванович Дрючило народився в 1935 р. у с. Щербинівка 
Золотоніського району Київської області (на даний час Черкаська обл.). Все його життя пов’язане 
з краєвидами, що милували око митця. Вони опанували душу художника, стали основною темою 
його творчості. Незважаючи на сліди війни, що позначились на його здоров’ї, Василь Дрючило 
закінчує основний курс Московського університету народної творчості і продовжує самостійно 
опановувати нелегкі закони мистецтва. Постійна праця над собою, послідовне вивчення спеціальної 
літератури та відвідування музеїв Києва з багатими зібраннями українського, російського, 
західноєвропейського живопису дали змогу митцю досягти високого рівня в жанрі реалістичного 
пейзажу. За словами В.П. Кульчицького, роботи Василя Дрючила вражають тою щемливою 
духовністю, яка притаманна лише людині, яка має природну обдарованість, надзвичайно чутливе 
серце та вразливу душу, щиро любить свій край. Досконало володіючи засобами малярства, він 
легко передає на полотні будь-який стан природи або пору року, віддаючи перевагу квітучому 
буянню літа. За майже сорокарічний творчий період митець створив своєрідний живописний образ 
своєї Батьківщини, фіксуючи при цьому її історичні місця та зникаючі риси минувшини [2].

Роботи майстра заслужено оцінювалися на виставках різного рангу. Василь Іванович – 
лауреат І, ІІ та ІІІ Всесоюзного фестивалю народної творчості (Москва, 1985, 1987 та 1989 рр.), 
нагороджений Почесною грамотою на виставці-конкурсі «У вінок Кобзареві» (Канів, 1979 р.), 
Дипломом І ступеня на виставці самодіяльного мистецтва (Ярославль (Росія), 1983 р.).

Починаючи зі своєї першої творчої виставки, де він отримав Почесну грамоту обласного 
управління культури (Черкаси, 1957 р.), художник постійно брав участь у щорічних обласних 
виставках образотворчого мистецтва. Персональна виставка відбулася у 1986 р. у м. Золотоноші, 
а в 1996 р. – роботи художника були представлені на виставці картин українських митців у 
м. Торонто (Канада) за сприяння Канадсько-Української Фундації.

Також Василь Іванович виступив автором проекту символів Златокраю, згідно з 
яким 15 листопада 2000 року рішенням районної ради було затверджено герб і прапор 
Золотоніського району.

Картини В.І. Дрючила знаходяться в музеях Золотоноші, Канева, Гельмязова, Києва, а також 
в приватних збірках в Україні, Росії, Польщі, США, Ізраїлю. Про творчість художника часто писали 
обласні й республіканські газети та журнали, розповідали теле- і радіопередачі. Пейзажі майстра 
примушують замислитись про буття людини, її місце в природі та буремному світі.

Таким чином, іконописна спадщина кропивнянського народного художника Іллі 
Максимовича Шульги зовсім не висвітлена в працях мистецтвознавців і тому має стати темою 
окремого наукового дослідження. Мабуть, вирішальну роль для «забуття» внеску художника в 
українську культуру відіграло «сталінське тавро» націоналіста.
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Gubochkin Mukola
(Kropyvna)
Icon «Virgin and Child» national artist of Kropyvna Ilya Maximovich Shulga
In the article, the example of one of the icons, the fi rst attempt to analyze iconographic heritage of 

original folk artist I. Shulga, disclosed milestones of his creative career. Also pay special attention to biography 
and signifi cant contribution of the artist of village Scherbynovka V.I. Dryuchyla to return the icon I.M. Shulga 
in Kropyvna.

Key words: icon, artist, I.M. Shulga, Virgin and Child, V.I. Dryuchylo, Kropyvna.
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Рис. 2.

 

УДК 2 (477)
Арсен Зінченко

(Київ)

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ РУХ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 
У 1920–1925 РР.: ПЕРЕБІГ ТА УЧАСНИКИ1

Висвітлюється розгортання українського церковного руху на Переяславщині в 1920–1925 рр., 
з’ясовується коло його учасників та соціокультурний контекст утворення парафій Української 
Автокефальної Православної Церкви.

Ключові слова: автокефалія, український церковний рух, Переяславщина, Всеукраїнський православний 
церковний собор, парафія, богослужіння, єпископ, митрополит.

Події, пов’язані з розгортанням автокефального руху на Переяславщині, є складовою 
українського національно-визвольного руху, який продовжував пульсувати в обставинах російської 
більшовицької окупації. Цей рух був частиною народної українізації, тобто відтворення 
національних форм у духовно-культурному бутті, що виходили за рамки офіційної «українізації», 
яка за своєю метою була далекою від національного українського інтересу.

Ці події добре ілюструють думку про те, що історичний процес є творивом живих людей, 
які беруть у ньому участь, виявляють себе у діяльності, формують, демонструють свою позицію, 
прилучають до цієї діяльности инших людей і таким чином визначають тенденції розвитку 
суспільного буття. Сам український церковний рух на Переяславщині першої половини 1920-х років 
розгортався в складній взаємодії різних соціяльних груп та яскравих особистостей, які не лише 
діяли в певних обставинах, але й творили ці обставини.

Сказане підтверджує концепт діяльнісних етнокультурних спільнот, який розвивається тепер 
у Науково-дослідному інституті українознавства і дає можливість характеризувати українську 
етнокультурну спільноту як таку, що витворювала власні моделі духовно-культурної діяльности. 

1 Опубліковано в журналі «Українознавство», 2015 р., № 4. Авторське написання збережено.
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В цьому сенсі духовна царина є особливо важливою в двох аспектах: по-перше, творення УАПЦ 
означало суспільно усвідомлену потребу в творенні спільнотної структури, яка виводила українську 
спільноту з-під домінування чужої, колонізаторської структури, якою була Російська Православна 
Церква; по-друге, в рамках організаційно-церковної творчости УАПЦ було зреалізовано питання про 
відродження давніх національних форм церковного буття, а разом з тим творення оновлених його 
форм. З’ясуванню того, як ці тенденції проявлялися на місцевому рівні, а саме на Переяславщині, 
у діяльності окремих учасників та соціяльних груп у творенні українських парафій, і присвячена 
ця стаття. Загальна картина цих процесів подавалася в попередніх дослідженнях [5].

Переяславщина зробила помітний внесок у ці процеси завдяки свідомости й самовідданому 
служінню кращих представників учительської, студентської й церковної інтелігенції, а також 
діяльних особистостей із селянського середовища. Тож нині, коли настала пора декомунізації 
суспільної свідомости, а в багатьох селах і містах вагаються, які імена запропонувати замість 
комуністичних опричників, організаторів концтаборів, насильницької колгоспизації, голодоморів і 
русифікації, є всі підстави згадати цих самовідданих і енергійних людей, просвітницька роль яких 
і дотепер ще така актуальна!

На Переяславщині українське церковне життя почали організовувати панотці Володимир 
Дахівник-Дахівський та Арсеній Бакалинський. Арсеній Бакалинський належав до числа тих 
тридцяти священиків, які були висвячені для Української церкви знаним українським церковним 
діячем і просвітником Парфенієм Левицьким [3, с. 1007, 1015]. Про діячів українського церковного 
руху на Переяславщині в «Історії Української Православної Церкви» згадує митрополит Української 
Автокефальної Православної Церкви Василь Липківський: «Окреме місце на Полтавщині займає 
старий Переяслав з величним Мазепинським Вознесенським собором і при ньому старовинною 
єпископською катедрою. В домовій церкві цієї катедри небіжчик свящ. Арсень Бакалинський, 
що був священиком у м. Воронкові на Переяславщині, заснував гарну українську парафію, з неї 
поширився рух і на Боришпіль, де всі 4 церкви стали українськими» [2, с. 64–65].

Володимира Дахівника-Дахівського бачимо у числі делегатів першого Всеукраїнського 
церковного собору 14–30 жовтня 1921 р., який організаційно завершив оформлення УАПЦ й утворив 
її ієрархію на чолі з митрополитом Василем Липківським. Єпископ Володимир Дахівник-Дахівський 
був родом з Полтавщини. Закінчив духовну семінарію і юридичний факультет Московського 
університету, навчався у землемірній школі. 1920 р. висвятився на священика [3, с. 948]. Працював 
на Київщині як уповноважений Всеукраїнської православної церковної ради – керівного органу 
УАПЦ [4, c. 422], був організатором УАПЦ на Переяславщині. Делегований парафією с. Стайок, 
розташованого за 60 верст від Києва. Прибув на Собор через тиждень від початку роботи Собору, 
20 жовтня. Був вимушений затриматися «як голова волосної (церковної. – А. З.) ради, щоб стримати 
ту чорну навалу, яка провадила там величезну роботу», тобто йдеться про протидію противників 
українського церковного руху. Дахівський заявив себе як рішучий прихильник соборної висвяти 
єпископа для УАПЦ. «Наш народ, коли почув, що посилали до екзарха Михаїла2, і він одмовив 
висвятити єпископа, прийшов до мене і каже: «Справа вимагає, щоб Ви були там. Ви повинні їхати. 
Ми хочемо через Вас [взяти] всі у цій урочистості. … Їдьте і висвячуйте єпископа». Дахівський 
виступив рішуче проти тих делегатів, які сіяли вагання в правомірності соборної висвяти. «Ближче 
до віри, до роботи», – наголошував він [4, с. 218].

«Після Всеукраїнського Собора, – згадував митрополит В. Липківський, – на працю до 
Переяславської парафії посланий молодий священик Володимир Дахівник-Дахівський, теж член 
Собора і намічений ним кандидат на єпископа. В Переяславі він повів енергійну працю, і повітова 
рада прохала висвятити його на єпископа. 1 січня 1922 року митрополит Василь Липківський і 
єпископ Григорій Стороженко прибули до Переяслава і тут довідались, що наше прибуття й 
висвята єпископа викликали в усій околиці надзвичайне зацікавлення. Вранці 2 січня до домової 
церкви зібралося 5 тисяч народу, а в ній могло вміститись найбільше душ 300. А ченці тримали 
в руках Мазепинський собор дуже цупко й ні за що українцям не давали. І от, як тільки ченці 
відчинили собор, вся маса людності зразу вщерть його наповнила, інші забрали з домової 

2 Митрополит Михаїл (Єрмаков, 1862–1929) на Синоді РПЦ на початку 1921  р. одержав титул «патріаршого екзарха 
Російської православної церкви Московської патріархії для України», а в липні того ж року – звання «митрополита 
Київського і Галицького». Єпископська рада під його керівництвом намагалася позбавити всіх священнослужителів 
української автокефалії духовного сану й відлучити від Церкви мирян, які спілкуються з українським духівництвом 
УАПЦ. Відмовився висвячувати єпископів для українських парафій. 19 жовтня 1921  р. відвідав Перший Всеукраїнський 
Православний Собор УАПЦ (у храмі святої Софії в Києві), де вороже виступив проти Собору і проголошеної на ньому 
УАПЦ. Заперечував можливість використання української мови під час богослужінь.
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церкви все українське духівництво з приготованими на проскомідії дарами і теж перевели в 
собор; митрополита і єпископа теж зустріли й провели в Мазепинський собор і несподівано для 
всіх урочиста українська відправа і висвята єпископа відбувалася в великому соборі, юридично 
належного до ченців. Вони потім і жалілись, але що ж … стихійна маса непереможна, її нічим не 
зупиниш. Так Мазепинський собор в Переяславі й залишився в користуванні українців» [2, с. 65].

Митрополит Василь Липківський згадував про те, що через три роки після цих подій 
у Мазепинському соборі відбувся «надзвичайно урочисто спомин мученика Мліївського 
титаря Данила Кушніра, що його уніяти замучили й спалили (1768 р.), а голову поставили 
на паль, але вона перенесена була до Переяслава і похована в Мазепинському соборі. Правили 
митрополит, 6 єпископів і велика кількість духівництва. Парафія влаштувала велику поминальну 
трапезу» [2, с. 65].

У цій статті автор спирається серед инших джерел і на таке цікаве джерело, як історії 
створення українських автокефальних парафій, написані священиками й активістами українського 
церковного руху на пропозицію Всеукраїнської Православної Церковної Ради (ВПЦР) – керівного 
органу Української Автокефальної Православної Церкви – до п’ятиріччя УАПЦ. 6 лютого 1925 р. 
Переяславська округова церковна рада надіслала тексти перших шести нарисів про становлення 
парафій УАПЦ в цій церковній окрузі, які й лягли в основу нашого дослідження, повідомляючи 
при цьому, що «останні ще не виготували» [1, с. 234]. Чи були написані инші і чи надходили до 
ВПЦР, поки що невідомо.

Станом на 1 липня 1925 р. в Переяславській окрузі діяло 18 автокефальних громад, з 
них 13 мали храми в повному розпорядженні, 2 храми в почерговому користуванні, у 3-х йшла 
боротьба за храм [1, с. 255–257]. 

Літописи парафій УАПЦ підтверджують спостереження, зроблені в дослідженнях і 
сформульовані на основі инших джерел, стосовно складности впровадження національних засад 
у житті парафій. Йдеться про неоднорідність церковнопарафіяльного середовища, здебільшого 
малоосвіченого, свідомісно пов’язаного зі старими російськими церковними струкутурами, кастову 
закритість духівництва, пов’язаного соціяльними й культурними зв’язками з колишніми імперськими 
струкутурами. Разом з цим і в цих доволі малорухливих середовищах прокльовувалися паростки 
зацікавлення до національно організованих форм парафіяльного життя. Парафіяльні літописи 
дають можливість аналізувати реальне ставлення більшовицької влади (від сільської до округової й 
столичної) до українського церковного руху.

Документи фіксують загальне суспільно-політичне пожвавлення, яке поступово охоплювало 
переважно селянську Переяславщину ще з початку 1917 р. Так, у с. Прохорівці ідея Української 
Церкви розвивалася вже з перших днів революції: тут її рушієм виступив парафіяльний священик 
Юрій Міхновський, який під час богослужіння почав читати Євангелію українською мовою, 
сприяючи цим національній просвіті парафіян. Зазначимо, що протоієрей Юрій Міхновський разом 
з протоієреєм Юрієм Малечею під час Всеукраїнського православного церковного собору 1921 р. 
на урочистій літургії в Софійському соборі 23 жовтня шанобливо вивели до святешньої громади 
протоієрея Василя Липківського для висвяти на всеукраїнського православного митрополита. 
«Звели, чесна Христова громадо!» «Звели освячений Соборе!». Лунає спів «Ісаіє, радій!» «Слава 
Тобі, Христе Боже!» – так тоді розпочався цей величний акт церковної творчости Христової 
української православної громади [3, с. 116–117]. Юрій Міхновський був у числі перших п’яти 
висвячених єпископів для Української Автокефальної Православної Церкви, а саме його висвячено 
на єпископа Чернігівського [3, с. 119].

В нарисах згадується про ключову роль солдатів, які повернулися додому з фронтів і 
брали участь у національно-політичному житті, та студентів столичних навчальних закладів. 
Так, у с. Великий Каратуль, зазначає автор літопису місцевої парафії УАПЦ, українізація парафії 
розпочалася селянином Степаном Михайловичем Сóньком, який повернувся з військової служби на 
початку 1918 р. і «виявив себе щирим українцем». С. Сóнько, «бесідуючи з селянами про життя 
людей в тій чи иншій країні, завше порівнював його з життям українського народу, торкався його 
культури й розвитку як в минулі часи, так і тепер, а инколи переходив на розмови чисто релігійного 
характеру… До його голосу селяни стали прислухатись і через деякий час, навкруги його почали 
гуртоватись українці». Серед місцевого люду, читаємо в джерелі, Сóнько «посіяв любов до 
рідного народу, його мови, звичаїв та обрядів і прихилив їх до такої думки, що гарно було б і 
Богові молитися рідною мовою». Він наголошував, що хвиля українізації церковного життя вже 
почалася, що «вона докотиться й до нас», тобто і до Великого Каратуля. Спроби прибічників цього 
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українського гуртка говорити з цього приводу з місцевим священиком Дараганом відгуку не мали, 
і тому справа тут на деякий час притихла. Документ згадує й про ворожнечу поміж селянством, 
посіяну «на громадсько-політичному ґрунті», яка, зрештою, змусила Сóнька втікати з рідного села 
на життя в чуже село, і назад він більше не повертався [1, с. 237].

Проте справу в цьому селі продовжив другий місцевий уродженець – Борис Захарович 
Сахно, який під час війни був військовим урядовцем, а після війни став сільським учителем, 
авторитетним серед односельців. «Кругом його, на ґрунті українізації селянства згуртовалися кращі 
молоді сили і втягли в роботу сина прибувшого в липні 1920 року нового священика о. Трофима 
Созоненка – Миколая, молодого семинара, здатнього керувати хором. Через деякий час учитель 
Сахно одружуєтьсяя з дочкою о. Трохима і починає українізовувати свого тестя. О. Трофим – 
сам природний українець… і цілком згоджується з громадою вірних, котрих ведуть його зять та 
син» [1, с. 238].

Ще до Собору УАПЦ 1921 р. розпочалася праця з українізації парафії в с. В’юнищах. 
Додатковим поштовхом у цій справі став приїзд до Переяслава митрополита Василя Липківського: 
«Перед різдвяними святками 1921 року студент Куниця Олександр Макарович приїхав з Київа 
до своєї домівки на канікули й привіз чимало матер’ялу відносно українізації Церкви. Частенько 
проводючи часи зі своїми товаришами та близькими другами, то він їм почав читати та пояснять їх. 
Багато бадьорости їм надав приїзд до м. Переяслава 2 січня ст. ст. 1922 р. Найпочеснішого 
Митрополита о. Василія, то дорогою йдучи до свого села – вирішили, щоб обов’язково 
українізувати в свойому селі Церкву» [1, с. 245–246].

У Прохорівці перші кроки з українізації церковного життя пов’язані, як уже мовилося, з 
діяльністю парафіяльного панотця Юрія Міхновського. Крім нього, активну роль в інформуванні 
мешканців села про український церковний рух тут відіграв парафіянин Я. Н. Трунів, студент 
інституту в Києві [1, с. 249]. 

Всеукраїнський православний церковний собор у жовтні 1921 р. відіграв ключову роль у 
поширенні українського церковного руху. Звістки про підготування до Собору розходилися всюди 
по Україні. Свідчення про це знаходимо й у парафіяльних літописах. Прикладом цього може бути 
парафія у В’юнищах, про яку ми щойно згадували. В инших селах це відбувалося дещо пізніше. 
Так, у с. Пологи-Яненки українізація розпочалася наприкінці квітня 1922 р., коли на неділю 
«Мироносицьку» місцевий просвітянський гурток запросив відслужити зразкову Службу Божу 
рідною мовою настоятеля сусіднього села Хоцьок о. Миколу Романенка. Це викликало заперечення 
місцевого слов’янського священика, а разом з тим і протистояння, яке тривало кілька тижнів. 
Зрештою, 9 травня 1923 р. парафіяльна церковна рада запросила єпископа УАПЦ Володимира 
Дахівника-Дахівського з собором українських священиків. «Урочисте храмове свято пройшло 
з користю для Української церкви, – відзначає літописець, – і взагалі з цього часу остаточно 
свідоме громадянство і церковний Совіт (тобто Рада. – А. З.) стало на плятформу автокефальної 
Православної церкви, а священик Богданович енергійно став захисником слов’янської церкви. І це 
провадилось в боротьбі до самої осіні, т. е. жовтня 1923 р.» [1, с. 239–241]. 

У м. Березань діяло три храми – Михайлівська церква, Успенська і св. Георгія 
(Кладовищенська). На зборах прибічників Автокефальної церкви 25 березня 1923 р. парафіяни 
Михайлівської церкви ухвалили «приєднатися до спілки Української православної церкви», 
визнавши «духовною владою Митрополита Київського отця Василія, В. П. Ц. Р., виконуючи всі 
їх розпорядження». Урочиста українська служба в Михайлівській церкві 9 квітня 1923 р. стала 
наочним прикладом і для частини вірян Успенської парафії, які «запропонували своїм же братам 
з Успенської слов’янської парахвії перейти на шлях відродження рідної Української Церкви». 
Проте на перепоні став активний опір слов’янських священиків. Побувавши на зразковій Службі 
Божій в Михайлівському храмі, парафіяни церкви св. Георгія перейнялися справою українізації 
парафіяльного життя й 20 травня 1923 р. на зборах ухвалили приєднатися до УАПЦ [1, с. 267–271]. 

У процесі українізації церковного життя кожна парафія виявляла свої особливості соціяльної 
поведінки, що визначалися загальним рівнем освічености й поінформованости та національної 
свідомости парафіян, активністю провідників українського церковного руху, позицією духовенства. 
Джерела, в тому числі й цитовані літописи парафій, вказують на різноманітні перепони соціяльного 
й політичного характеру, що ставали на шляху українізації парафій. Часто давалася взнаки 
відсутність політичного досвіду, соціяльна безпросвітність, віддаленість осередків культурного й 
національного життя.
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У цих загальних обставинах прикметною була роль старого московського духівництва 
(слов’янського – за мовою богослужіння). Так, у нарисі про с. Виповзки Переяславської округи 
відзначається крайня злиденність селянського життя, «темрява безпросвітня», те, що «нравственно 
селяне край спорчені, крім забобонів і всяких видумок вони більше нічого не знають». Це 
пов’язується з тим, що «слов’янські священики, котрі проживають нині в селі, нічому не вчили, 
священики ці – це найкращий зразок тих наймитів, що уміють тілько брать і драть з людей і взамін 
нічого не давать. Таке духовно-нравственне виховування і навчання продовжували слов’янськи 
священики до самої українізації парахвії» [1, с. 235–236].

Деякі нариси прояснюють вплив несприятливих політичних обставин для українізації 
парафій. Так, стосовно с. Великий Каратуль читаємо: «Роки 1919-й та початок 1920-го року 
переживалися селянами дуже тяжко. В селі панувала величезна анархія. Розбишацтва, грабунки 
та вбивства творились щоденно і ніхто з селян не осмілювався навіть заїкнутись українським 
словом, позаяк анархисти, здебільшого, хоть і неправдиво, але ж називали себе «большовиками»; 
провоціруючи цім державну владу і напосідали на українців. Справа украйнізації взагалі завмірала 
і поміж селянами не знаходилось чоловіка, котрий би підняв голос з-під террору» [1, с. 237]. 
Хоча автор цього літопису не зовсім чітко визначає тони політичного спектру, але загальна 
картина більшовицького терору, переслідування українського слова й українського руху тут 
добре відчутна. З цим була пов’язана й пряма протидія утвердженню Української автокефальної 
православної церкви.

Помітний вплив на організацію українських церковних громад справляло богослужіння 
рідною мовою. Успіх справи залежав передусім від священика, який провадив зразкову службу. Так 
було, зокрема, в с. Пологи-Яненки, де таку службу проведено наприкінці квітня 1922 р.: «Служба 
Божа була відслужена рідною мовою і промова дотепного змісту теж сказана й на велику кількість 
присутніх віруючих вражіння було гарне і зерно впало на добрий ґрунт» [1, с. 239]. Зразкова 
Служба Божа українською мовою стала тоді вирішальним аргументом для парафіян багатьох сіл. 
У м. Березані (парафія Архістратига Михаїла) громада вірян запросила для проведення зразкової 
служби 9 квітня 1923 р. переяславського єпископа УАПЦ Володимира. Він і відслужив цю 
службу соборно із сусідніми священиками. Того-таки дня з благословення єпископа Володимира 
відбулися загальні збори вірних. Було обрано новий причет до церкви і з 10 квітня церква 
стала автокефальною [1, с. 270]. Однак в інших парафіях і після цього тривала боротьба між 
прибічниками Української церкви та старим слов’янським духівництвом. 

Домігшись успіху у своїй парафії й утвердивши українські засади церковного життя, 
активісти українського церковного руху бралися до благовісницької праці в сусідніх парафіях. 
Яскраве свідчення такої активности подає літопис української парафії в с. Прохорівці. Особливо 
прикметним є опис діяльности створеного молодими ентузіастами національної справи церковного 
хору: «Вся увага звернута була на постановку хора, котрий складений був з любителів, але це 
були не тільки любителі співу, це були дійсні благовісники Христового благовістя, котрі, крім своєї 
церкви, де співають безпропускно всеношні і літургії, вдень і вночі, в годину й негоду, рачкуючись 
деякі з плачем, в темряві й грязюці по горах Київщини (в Костинцях 25 вересня 1922 року) пішли 
на села Полтавщини й Київщини, будячи нарід до будування своєї рідної Української Церкви, з її 
чудовими церковними українськими співами. Кинута нами на села Золотонощини іскра – жевріє і 
треба вірити – незабаром розгориться. А тому прозвіща цих непомітних працьовників у церковно-
визвольному русі самі просяться на сторінку парахвіяного історичного нарису. Список хористів: 
Педченко Хведора, Гречка Химка, Білець Пріська, Трунова Марфа, Ткаченко Ганна, Білець Явдоха, 
Педченко Настя, Губа Хведоська, Олефір Тетяна, Скляренко Варка, Хілько Людмила, Сюсюкало 
Петро, Медуза Олександер, Засенко Михайло, Губа Антон, Трунів Яков, Негрей Дмитро, Хілько 
Яків, Приліпка Павло, Макаренко Пилип, Даценко Макар, Труш Йовим, Горпинченко Матвій і 
Мельник Феоктиста» [1, с. 251].

Джерела, подані в збірнику, добре ілюструють політику совєтської влади щодо громад 
УАПЦ. Зокрема, на Петро-Павлівський храм у Підварку, яким користувалася автокефальна громада, 
стала претендувати старослов’янська релігійна громада. Слов’яністи мали церкву на відстані однієї 
верстви від Підварок і загалом вісім церков в найближчому околі. Наркомат внутрішніх справ 
сам пише, що автокефальна громада досить значна й налічує 356 вірян, однак приймає «мудре 
рішення», наполягаючи на передачу цієї церкви в спільне користування двох громад – автокефальної 
й слов’янської. Як пише єпископ Володимир (21 жовтня 1925 р.), «слов’ян у всьому підтримує 
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невидима діявольска рука і нахабству їх немає границь». Оскільки слов’яни подали з цього приводу 
скаргу до Київського прокурора, то церква стояла зачиненою ще від Великодня [1, с. 265–266].

Ця «невидима рука», цілком очевидно, забезпечувала перехід автокефального священика 
Михайла Марченка, настоятеля Івано-Богословської церкви в Гайшині, до створеної заходами ГПУ 
т. зв. «Древлеправославної церкви». У цій спланованій акції активну роль відігравали комнезамівці. 
Це супроводжувалося арештом єпископа Володимира й забороною виїзду з Переяслава єпископові 
УАПЦ, настоятелеві й раді автокефальної громади [1, с. 260–263].

Очевидно, за потурання «невидимої руки» бешкетники з «дитячого городка» (одурені до 
того ж антицерковною пропагандою) ситематично били шибки в переяславському Вознесенському 
соборі, який був катедральним храмом УАПЦ. Дзенькіт розбитого скла й каміння, що летіло з 
вікон, супроводжувало церковні відправи в храмі [1, с. 259–260]. 

Як бачимо, розгортання українського церковного руху на Переяславщині розпочалося з 
початком Української революції 1917 р. й відбувалося під впливом загальноукраїнських суспільних 
процесів, характерною складовою яких був український церковний рух. Студенти київських вишів, 
діяльні українські панотці, солдати з українізованих військових частин, що поверталися з війни, 
національно свідомі селяни й учителі були активними працівниками на ниві українізації церковного 
життя. Проте організація й діяльність українських парафій тут, як і скрізь, наштовхувалися на 
низьку соціальну та національну свідомість парафіян, що тривалий час перебували під впливами 
російського духівництва. Помітною була й протидія більшовицьких владних структур, які вбачали 
в українському церковному русі вияви політичного націоналізму. Цікавими, на наш погляд, є й 
краєзнавчі аспекти цієї теми, в яких висвітлюються обставини розгортання національно-церковного 
руху у певних населених пунктах та його учасники.
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(перша половина ХVII – початок ХХ ст.)

У даній розвідці автори пропонують поглянути на процеси сакралізації ймовірного місця гибелі 
благовірного князя Бориса через призму суспільно-політичних подій ХVII–ХХ ст.
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фальсифікація.

Тема вшанування пам’яті князя-страстотерпця Бориса Володимировича на теренах історичної 
Переяславщини, незважаючи на наявність досить солідного багажу різнопланових напрацювань, 
продовжує привертати увагу дослідників. Особливу зацікавленість викликає проблема локалізації 
та атрибуції культових пам’яток, пов’язаних з ім’ям цього руського святого. З цього приводу 
дослідник Олексій Толочко зазначає: «В послемонгольское время память о месте мученичества 
Бориса была совершенно утеряна и локализация маркировавших его церквей доныне остается 
предметом споров в историографии. Впрочем, попытки установить, где произошли события 1015 г. 
предпринимались сыздавна» [22, с. 176].

Зважаючи на те, що питання зародження та поширення культу князя Бориса на 
Переяславщині вже неодноразово висвітлювалися одним із авторів цієї статті [9; 15; 6; 7; 8], у 
даній розвідці основна увага буде зосереджена, насамперед, на дослідженні процесів сакралізації 
імовірного місця вбивства князя Бориса протягом першої половини ХVII – початку ХХ ст. та 
впливу на ці процеси тогочасної суспільно-політичної ситуації. Адже, як відзначає етнополітолог 
Лариса Нагорна, – «Прагнення сакралізувати історію – одна з відмітних рис християнського 
світосприймання, природним чином закладена у фундамент історичної пам’яті. Літописна традиція 
на Русі базувалася на ставленні до історичних переказів і легенд як до канонічних текстів, 
що, однак, не ставало на заваді пізнішим переписуванням і редагуванням літописів на догоду 
ідеологічним уподобанням чи політичним інтересам» [16, с. 169].

Безперечно, найяскравішим періодом у понад тисячолітній історії древнього Переяслава 
був найдавніший період його існування, тобто час із кінця Х ст. (заснування міста) й до 1239 р. 
(розгром міста монголо-татарами). У подальшому Переяслав зазнавав як злетів, так і падінь, 
але вже так і не зміг набути такого значення, як у давньоруський період. Особливого розквіту 
Переяслав (Переяславль Руський) досяг у часи понад ніж двадцятилітнього князювання в ньому 
Володимира Всеволодовича (Мономаха). Саме Володимир Мономах поглибив започаткований 
його батьком Всеволодом Ярославичем сакральний статус Переяславля Руського, остаточно 
утвердивши нову руську парадигму: переяславський князь = майбутній великий київський князь. 
Це стало основною причиною запеклої боротьби за Переяславське князівство у середовищі дітей 
та онуків Володимира Мономаха. І хоч уже його син Юрій Володимирович доклав багато зусиль 
для ліквідації сакрального статусу Переяславля Руського, все ж саме на Переяславщині постав 
найдавніший храм, зведений «на крові» одного з двох перших (за часом канонізації) руських 
святих – на місці загибелі князя Бориса Володимировича.

Культ святих братів-страстотерпців Бориса та Гліба, що почав формуватися на 
Переяславщині у 20-х рр. ХІ ст., обов’язково мав спиратися на певні реліквії, виражені у 
матеріальних та меморіальних пам’ятках. Тобто, окрім власне нетлінних мощей самих Бориса і 
Гліба, які зберігались у Вишгороді у присвяченому їм храмі, мали бути зведені церкви (спочатку 
невеликі й, звісно, дерев’яні) також на місцях їх трагічної загибелі. У випадку князя Бориса це була 
невеличка дерев’яна церква (божниця), яка за назвою поля (Летське, тобто Альтське, від Льто – 
болото, з якого починалася р. Альта або Льтиця, Ільтиця – авт.) називалася Летська божниця. Хоч 
у 1117 р. Володимир Мономах заклав на цьому місці красивий кам’яний храм, поблизу якого він і 
помер 1125 р., доживаючи віку в Летському монастирі (на території центральної частини сучасного 
м. Борисполя – авт.), все ж сила традиції була настільки значною, що вживана понад 100 років 
назва «Летська божниця» зустрічається кілька разів, навіть, у літописах ХІІ ст. [4, стб. 476].
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Власне монастир св. Бориса та Гліба існував на Льті (місці загибелі князя Бориса) уже до 
70-х рр. ХІ ст., тобто, задовго до побудови Володимиром Мономахом кам’яної церкви (Летської 
божниці) на цьому місці. Очевидно, заснування цього монастиря відбулося ще за князювання 
Ярослава Мудрого, коли почав формуватися культ князів-страстотерпців і відбулася їх канонізація. 
На думку О. Толочка, його заснування відбулося у середині ХІ ст., про що можна зробити 
висновок з повідомлення «Повісті временних літ» під 1074 р. стосовно вибору нового ігумена 
для Печерського монастиря. Запропонована Феодосієм кандидатура монаха Іакова була відкинута 
братією, оскільки Іаков не був печерським пострижеником, а прийшов туди з Летського монастиря 
разом зі своїм братом Павлом. Дослідник додає: «Сооружение Летского монастыря обычно 
датируют предыдущим 1073 г., совершенно излишний педантизм» [22, с. 181–182. Прим. 1].

У давньоруський час місце вбивства князя Бориса (літописне Льто) стало місцем 
паломництва, яке неодмінно мав відвідати кожен правовірний християнин. Руські князі перед 
виступом у далекий і небезпечний похід чи напередодні важливої битви намагалися обов’язково 
відвідати Льто, щоб отримати духовну підтримку від перших руських святих.

У зв’язку з повним розгромом та поступовим запустінням Переяславщини у післямонгольську 
добу, культовий характер цього місця значно занепав. Припинилися щорічні паломництва на день 
святого Бориса, а залишки збудованого Володимиром Мономахом храму, простоявши до початку 
30-х рр. ХVII ст. у напівзруйнованому вигляді, врешті були розібрані. Документальні джерела 
(скарга монахів Межигірського монастиря 1629 р.) підтверджують фактичне існування у самому 
кінці 1620-х рр. спустошеної Борисоглібської церкви на території, де на початку ХVII ст. коронний 
канцлер Станіслав Жолкевський заснував містечко Бориспіль [19, с. 514–515].

Однак, вже незабаром на Переяславщині розпочинається процес освячення зовсім іншої 
місцевості, яку почали ототожнювати з місцем трагічної загибелі князя-праведника Бориса. Вона 
знаходилася на лівому березі річки Альти в межах тодішнього села Кондоїдовки, неподалік від 
самого міста Переяслава.

За історіографічною традицією початок процесу сакралізації вказаного місця пов’язують 
із грамотою московського царя Олексія Михайловича від 12 квітня 1660 р. (тут і надалі 
дати подаються за старим стилем – авт.), яка затверджувала за Києво-Межигірським Спасо-
Преображенським монастирем право на «…Строение Манастыра на Крове Святого Страстотерпца 
Бориса; и На Местечко Бобровицу к тому Манастырю в подданство» [11, с. 153]. Ця грамота, а 
також підтверджувальні універсали гетьмана Юрія Хмельницького та переяславського полковника 
Тимофія Цицюри фігурують в Описі архіву Межигірського монастиря [11, с. 153]. Михайло 
Максимович у своїй роботі «Сказание о празднике св. Бориса под Переяславом» стверджував, що 
у цій грамоті йшлося про право власності межигірських монахів на відрізок землі вздовж берега 
Альти поблизу Переяслава, де і мали збудувати монастир [12, с. 336. Прим. 2]. О. Толочко вважає 
це твердження помилковим та притримується думки, що мова йшла про відродження давнього 
Летського монастиря [22, с. 176, 182. Прим. 11].

У будь-якому разі, ідея пошанування пам’яті князя-страстотерпця саме у цій місцевості 
виникла набагато раніше. Інакше чим можна пояснити той факт, що монахи Межигірського 
монастиря намагалися облаштуватися тут ще на початку 40-х рр. XVІІ ст., зокрема 1642 р. кілька 
межигірських ченців осіли у сусідньому селі Дем’янцях. Оселившись чи то у дворі, чи то на 
хуторі, безкорисливо подарованому їм переяславським війтом Кирилом Огризком [12, с. 338], 
монахи почали опікувалися місцем, де, на їхню думку, була пролита кров князя-мученика. Відтак 
зовсім недолугими виглядають спроби деяких «дослідників» представити московського царя мало 
не духовним батьком акту освячення цього місця. З таким же успіхом подібні заслуги можна 
приписати королю-католику Владиславу ІV, який 1645 р. підтвердив законність дарунку монахам 
обійстя в с. Дем’янцях [12, с. 338].

Спираючись на сьогоднішній стан наукових досліджень, доволі складно дати відповідь, чому 
саме цю місцевість на околиці Переяслава межигірські монахи вважали місцем смерті князя Бориса. 
У своїй роботі «Место пролития крови святого князя Бориса» Андрій Стороженко наголошував, що 
воно було визначене «произвольно», лише на основі «…известія летописи, что убійство совершилось 
«на Алте», а тому це не більше ніж «домыслъ» [20, с. 31]. Проте, прийнятним поясненням такої 
уваги до вказаної місцевості може послугувати гіпотеза, за якою на Переяславщині у давньоруські 
часи окрім монастиря св. Бориса та Гліба на Льті (в межах нинішнього м. Борисполя) існував ще й 
Борисоглібський монастир, розташований неподалік Переяслава.
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Так чи інакше, але звернення до особистості «невинно убієнного» князя Бориса на початку 
60-х рр. XVІІ ст. було більш ніж символічним, адже саме в цей час на землях України-Русі, 
яка все більше поринала у вир «Руїни», з новою силою розгорілися міжусобиці. Новий виток 
жорстокої братовбивчої війни був спровокований протиборством Польщі та Московії за панування 
над українськими землями, а побережна Переяславщина, в силу свого географічного розташування, 
перетворилася на арену жорстокого протистояння правобережного та лівобережного козацтва.

Вірогідно саме безперервні військові дії на цих теренах завадили ченцям Межигірського 
монастиря розпочати будівництво нової обителі. Однак, сам процес вшанування означеного місця 
продовжувався. Так, 2 травня 1664 р. протоієреєм переяславської Успенської церкви Григорієм 
Бутовичем за сприяння московського стрілецького голови Селивана Білого на березі Альти було 
встановлено великого кам’яного хреста із вибитою на ньому епітафією: «Сей крестъ зде на месте 
семъ убіенно святаго страстотерпца Христова Бориса, Великого князя російскаго…» [12, с. 335].

Судячи з напису на хресті, його виготовили «Харко Безпалчий мелник ис товарищем 
своим Мартиномъ» [12, с. 335]. Звернувшись до історичних джерел, зустрічаємо цих осіб серед 
міщан міста Переяслава у так званих «Переписних книгах», складених московськими урядниками 
1666 р. Так, перший із них фігурує у документі під назвою «Книга Киевского повытья № 1»: 
«Переясловские мещаня первой статі, которые положены по рублю з дыму. ….в) Харка Безпалчей, 
у него на Трубеже рекѣ мелница, а в ней два камени» [18, с. 204–205].

Трохи нижче у цьому ж документі міститься запис: «Мартын Демянов держит на 
той же рекѣ мелницу с казаком с Борисом с Хрипуновым зятем, а в ней три камени, пополам 
владѣютъ» [18, с. 205]. Врахувавши те, що у названому документі серед переяславських 
мірошників більше немає жодного на ім’я Мартин, можемо припустити, що це і є та людина, 
з котрою Харко Безпальчий виготовляв кам’яний хрест. Очевидно, що царські переписувачі 
записали на московський манер під іменем «Мартын Демянов» переяславського міщанина Мартина 
Дем’яненка або Демченка, як це зроблено і в Присяжних списках 1654 р., де під іменем «Іван 
Демянов» записано одного з трьох переяславських козаків на ймення «Іван Демченко» (відповідно 
із Березанської, Чикменьової чи сотні Івана Коваленка) [10, с. 5].

Додамо, що хрест був витесаний з великої брили сірого терехтемирівського пісковику, його 
наземна частина має висоту 184 см, перехрестя – 86 см, товщина – 21 см. (згідно з переказами 
мешканців с. Борисівка, у 30-х рр. XX ст. хреста намагались витягти із землі колгоспним трактором 
через двері за допомогою стальних тросів, але безуспішно). Які розміри має підземна частина 
хреста невідомо, але, якщо історія з потугами колгоспних «активістів» дійсно мала місце, то ці 
розміри мають бути доволі значними.

О. Толочко акцентує увагу на тому, що безпосередній привід, «…побудивший Григория 
Бутовича именно в 1664 году поставить крест на предполагаемом месте убийства св. Бориса, к 
сожалению, неизвестен. Как следует из надписи, крест был установлен 2 мая, в день перенесения 
мощей св. Бориса и Глеба в Вышгородскую церковь в 1115 г. (хотя можно было бы ожидать, что 
24 июля, собственно память убиения Бориса на Альте, мог бы прийтись более к месту). Возможно, 
«водружение» Борисова креста Григорием Бутовичем было попыткой перехватить у Межигорского 
монастыря инициативу в почитании святого места в пользу Переяславской протопопии» [22, с. 181]. 
Не відкидаючи цю тезу, все ж вважаємо, що встановлення пам’ятного хреста на березі Альти 
було зумовлене, передусім, тими процесами, які відбувалися у суспільно-політичному житті 
Лівобережної України в той час. Констатуючи безперечний факт, що встановлення хреста стало 
значною віхою у поширенні культу князя-мученика на Переяславщині, необхідно визнати і 
те, що ця подія засвідчила намагання царської адміністрації та промосковськи налаштованого 
переяславського духовенства використати процеси сакралізації для посилення свого впливу на 
місцеве українське населення. На таку думку наштовхує, насамперед, ознайомлення з деякими 
фактами біографії самого ініціатора встановлення хреста – переяславського протопопа Григорія 
Бутовича. Будучи сином білоцерківського священика Филона Бутовича, він став протоієреєм 
Успенської церкви м. Переяслава у 1651 р. [12, с. 335]. Як засвідчують тогочасні документи, 
Г. Бутович не обмежувався справами «духовними», а активно втручався в «мирське» політичне 
життя. В останній день грудня 1653 р. він на чолі делегації священнослужителів урочисто 
зустрічав перед міськими воротами Переяслава московське посольство боярина В. Бутурліна, 
проголошував перед ними промову та служив урочистий молебень з цього приводу [2, т. ІІІ, 
с. 454]. Він же виступав асистентом, прибулого з Москви казанського архімандрита Прохора, коли 
той «къ вере приводилъ» Богдана Хмельницького та козацьку старшину [2, т. ІІІ, с. 464–466]. 
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З того пріснопам’ятного часу переяславський протопіп виступав лише як палкий прихильник 
союзу з Москвою [24, с. 136]. На відміну від більшості українського православного духовенства, 
яке чинило спротив намаганням підпорядкувати Українську церкву Московському патріархату, він 
став слухняним провідником царської політики на теренах Переяславщини. Зазначимо також, що 
його відданість царському трону була не зовсім безкорисливою. Так, у часи гетьманування Івана 
Виговського, коли Москва з усіх сил намагалася запровадити в Україні воєводське врядування, 
переяславський священик виконував роль таємного агента Кремля, час від часу отримуючи за це 
винагороду. Для прикладу, 28 січня 1658 р. йому була вручена «пара соболей въ шесть рублевъ» 
з тим, щоби він під час виборів нового митрополита «…проведалъ во всякихъ людехъ вестей про 
гетмана Ивана Выговского и про митрополита Діонисія, по службе ихъ и раденье къ великому 
государю» [1, т. ІV, № 58, с. 101]. Принагідно зауважимо, що роздача соболів «духовного чину 
людемъ» в Україні була звичною практикою для московських царедворців. Саме таким способом 
вони стимулювали угодницьку поведінку українських православних ієрархів [1, т. ІV, № 58, с. 100].

1660 р. Г. Бутович прибув до Москви та отримав там «щедрое жалованье великого 
государя» [24, с. 148]. Згідно з царським указом та жалуваною грамотою від того ж 12 квітня 
1660 року [18, с. 212] Г. Бутовичу було надано у власність село Єрківці з прилеглим ґрунтом, а 
також водяного млина у самому Переяславі. Дослідниця Людмила Набок звернула увагу, що ці 
маєтності були оформлені чомусь не на переяславську Успенську церкву, а на самого Г. Бутовича [14, 
с. 156]. Чи не виглядає це як плата за те, що він прикладав неймовірні зусилля для повернення 
Лівобережжя під владу царя після бурхливих подій українсько-московської війни 1658–1659 рр.? 
Адже, саме переяславський протопіп, наряду з іншими представниками білого духовенства – 
Максимом Филимоновичем та Симеоном Адамовичем, апелюючи до єдності віри українців та 
московітів, вміло підігрівав промосковські настрої та агітував за повернення Лівобережжя під 
царську протекцію [24, с. 134–137]. Згодом він так само активно сприяв московським сановникам 
у нав’язуванні українській стороні одіозних статей Переяславської угоди 1659 р. [5, с. 137], одна 
з яких закріплювала підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. Бутович 
поставив свій підпис під угодою не тільки за себе, але й «руку приложилъ» замість переяславського 
полковника Тимофія Цицюри [1, т. ІV, № 115, с. 272–273]. Після укладення угоди Г. Бутович та 
йому подібні «истинные рачители соединенія православія» вереницею потягнулися до Москви 
випрошувати для себе маєтності.

Згідно з іншою статтею, свавільно накинутої Ю. Хмельницькому московськими боярами 
угоди 1659 р., у Переяславі та в інших «знатныхъ» містах Лівобережжя мали бути розміщені 
військові гарнізони на чолі з царськими воєводами [1, т. ІV, № 115, с. 265]. Розташовуючи їх у 
лівобережних містах під приводом захисту українського населення, царський уряд, насправді ж, 
намагався встановити повний військово-політичний контроль над регіоном. Для місцевої людності 
запровадження гарнізонів обернулося безкінечними зловживаннями та утисками зі сторони воєвод 
і царських вояків. Ні вдавана набожність, ні приналежність до однієї віри жодним чином не 
заважала іноземцям-московітам жорстоко придушувати будь-який спротив українського населення. 
Одним із представників військової окупаційної влади на Переяславщині був Селиван Білий. 
У статейному списку царського посланця стольника Федора Лодиженського, який у січні 1662 р. 
перебував у Переяславі, С. Білий згадується як голова стрілецького приказу царського гарнізону 
Переяслава [1, т. VІІ, № 121, с. 362, 365]. Якщо вірити викарбованому напису на хресті, саме 
С. Білий «споспешествовалъ» Бутовичу у «водружении» пам’ятного хреста.

Наявність політичного підтексту та неоднозначна мотивація ініціаторів встановлення хреста 
стають ще більш очевидними, якщо спробувати проаналізувати у контексті яких подій ця акція 
відбувалася. Зокрема, варто згадати, що саме напередодні його зведення невдачею закінчився похід 
на Лівобережжя військ польського короля Яна Казимира та правобережного гетьмана Павла Тетері. 
Московському уряду, який майже нічого не зробив для захисту місцевого населення, все-таки 
вдалося утримати Лівобережжя під своїм контролем, а гетьман Іван Брюховецький, навіть, збирався 
за допомогою московських військ перейти в наступ, щоб навернути правобережне населення 
під царську руку. Прибувши 23 березня до Переяслава, він розпочав підготовку до спільного з 
московськими загонами військового походу на Правобережжя з метою «…привести Украину въ 
одно целое подъ властью московскаго монарха» [17, № 93, с. 425–429]. Тому, із значною долею 
вірогідності можемо припустити, що встановлення хреста, організоване священиком-москвофілом 
та представником окупаційної влади, мало б символізувати перемогу «православного світу» над 
військами поляків-«єретиків» Я. Казимира та козаків-«зрадників» П. Тетері, а також було покликане 
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остаточно ствердити жителів Переяславщини у думці про необхідність та безальтернативність 
перебування українських земель під скіпетром московського царя. Вміло маніпулюючи 
приналежністю українців до православ’я, представники царської адміністрації та їх прислужники в 
рясах, використовували найменшу нагоду для одурманювання одновірців.

Варто зазначити, що вже восени 1665 р. гетьман Лівобережної України Іван Брюховецький, 
прибувши до Москви, змушений був підписати там так звані «Московські статті», які були черговим 
кроком до повної інкорпорації Лівобережжя царизмом. Разом з оточенням гетьмана у посольстві в 
Москві побував і Г. Бутович. Його прізвище значиться серед тих, кому «… велено дать великого 
государя жалованные грамоты на дворянства и на маетности и на мелницы» [1, т. VІ, № 1, с. 15]. 
Ще у Москві Г. Бутович у числі інших членів посольства отримав «на 30 рублевъ лисицъ» [1, 
т. VІ, № 1, с. 20].

Що ж стосується хреста, встановленого на березі Альти, то він так і не став символом 
українсько-московської дружби. Вже через два роки після його встановлення, влітку 1666 р. 
розпочалося повстання Переяславського полку, направлене проти засилля московської вояччини. 
Воно було найжорстокішим чином придушене царизмом та гетьманською владою. Показово, що 
під час повстання Г. Бутович втік із Переяслава до гетьманської столиці Гадяча, прихопивши 
з собою дарчу грамоту на володіння селом Єрківці [14, с. 156]. (за деякими даними, він, навіть, 
став «протопопомъ Гадячскимъ» [1, т. VІІ, № 34, с. 93]). Ще через два роки знову вибухнуло 
антимосковське повстання і переяславські козаки та міщани знову штурмували переяславську 
фортецю, намагаючись вигнати звідти царський гарнізон. Проте, і цього разу видворити іноземних 
окупантів з міста не вдалося.

Самі ж процеси сакралізації місцевості в с. Кондоїдовка продовжувалися. Вже у наступному 
десятилітті за сприяння ігумена Межигірського монастиря Феодосія Васковського над кам’яним 
хрестом була зведена невелика дерев’яна капличка та обнесена земляним валом [12, с. 336]. Ченці, 
які проживали на монастирському подвір’ї у сусідньому селі Дем’янцях, 2 травня, в пам’ятний 
день першого перенесення мощів князя Бориса, традиційно служили тут молебні та панахиди. 
Після скасування у кінці 80-х рр. XVІІІ ст. Межигірського монастиря доглядати капличку 
доручили священику Дем’янецької Хрестовоздвиженської церкви, до приходу якої вона власне і 
належала [12, с. 338].

Наступна активізація процесів освячення цього місця відноситься вже до ХІХ ст. За 
даними М. Максимовича у другій половині 20-х рр. переяславський єпископ Григорій ініціював 
питання побудови на місці дерев’яної каплички великої кам’яної Борисівської церкви, однак ця 
ідея була втілена в життя лише у наступні десятиліття стараннями архієпископа Полтавського і 
Переяславського Гедеона (Вишневського). Будівництво церкви розпочалося 2 травня 1839 р., а 
вже 24 липня 1840 р. владика Гедеон освятив новий храм. 1841 р. у правій частині церкви була 
влаштована і освячена прибудова в ім’я святого Гліба [12, с. 337–338]. Поступово твердження, що 
саме тут трагічна смерть спіткала благовірного князя Бориса, стало повністю домінуючим, а за 
селом Кондоїдовка закріпилася відповідна назва – Борисівка.

Свою лепту в утвердження та поширення церковної традиції внесли також тогочасні 
дослідники, зокрема, вже згаданий, М.О. Максимович. Виступивши у 40–60-х рр. із цілою низкою 
наукових та науково-популярних публікацій з історії Переяславщини, він у статті «Сказание о 
празднике св. Бориса под Переяславом» (1846) безапеляційно локалізував місце вбивства Бориса 
саме на березі Альти в с. Кондоїдовка, наводячи при цьому низку важливих, як на його думку, 
аргументів [12].

У свою чергу, протилежна точка зору на проблему локалізації місця загибелі князя Бориса, 
висловлена головою Переяславського повітового земства А.В. Стороженком у праці «К истории 
местечка Борисполя Полтавской губернии» (1897) [19], викликала значний переполох у середовищі 
церковного єпархіального керівництва. Про це свідчить виявлений у фондах Державного архіву 
Полтавської області указ Полтавської духовної консисторії Переяславському архієрейському дому, 
датований 3 вересня 1897 р.: «Полтавская Духовная Консистория, въ дополнение къ рапорту 
Управления Переяславскаго Архиерейскаго дома отъ 23 августа сего года за № 26, предписываетъ 
донести оной: а) въ какомъ разстоянии отъ Борисовской церкви источникъ – место где по преданию 
былъ убитъ князь Борисъ и обозначено ли это место какою либо оградою или памятникомъ; 
б) въ какомъ состоянии Борисовская церковь, каменная ли она или деревянная; в) кто постоянно 
живетъ при Борисовской церкви и какия тамъ кроме храма строения; г) какая годовая доходность 
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Борисовской церкви; д) удобная ли дорога ведетъ отъ Переяславскаго Архиерейскаго Дома къ 
Борисовской церкви; е) есть ли планы генеральнаго межевания на земли, пожертвованныя въ 
1881 году диаконом Романовскимъ, 7 десятинъ и въ 1882 году священникомъ Лукою Сечинымъ 
3 1/2 десятинъ, а также крепостные акты; ж) почему ежедневно не совершается Богослужение 
въ Борисовской церкви. А также прислать опись Переяславскаго Архиерейскаго Дома и планъ 
местности, где стоитъ Борисовская церковь и окружающей местности съ показаниемъ источника – 
места где убитъ князь Борисъ» [23].

Окремо слід сказати про те, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. значного поширення 
набула відроджена традиція хресних ходів, які проводилися від Вознесенського монастиря у 
м. Переяславі до пам’ятного місця у с. Борисівка. Цікаво, що окрім паломників із сусідніх повітів 
на це дійство прибували також прочани з різних регіонів Росії та Білорусії, яких місцеві жителі 
називали «лапотниками» [3, с. 55].

Отже, переяславське духовенство, на той час жодною мірою не сумніваючись в автентичності 
місця загибелі князя Бориса, активно сприяло процесам сакралізації місцевості на березі р. Альти. 
Разом з тим, суворо притримуючись християнських канонів про відправлення церковних служб 
на місці мученицької смерті праведників та, дбаючи про збереження християнських цінностей, 
переяславські священики змушені були поширювати серед своєї пастви догми, нав’язані їм 
російською церквою. Відтак благовірні Борис та Гліб в їхніх проповідях іменувалися не руськими 
князями, а «князьями державы Российской», що цілком і повністю спотворювало історію Древньої 
Русі та історію української православної церкви. Додамо лише, що у свідомій фальсифікації, до 
якої вдавалася російська імперська влада, Переяславу взагалі відводилася особлива роль. Відтак, 
вже у кінці ХVІІІ ст. Переяслав називали містом, де «….произошло … совершенное покорение 
малороссийскихъ козаковъ Российской державе» [Цит. за 13, с. 773], а, зведений тут на рубежі 
ХІХ–ХХ ст. кам’яний храм Успіння позиціонувався не інакше як «храм-памятник исторического 
события присоединения Малороссии к России» [21]. Таким чином, можна стверджувати, що 
паралельно з процесами сакралізації означеної місцевості відбувалася міфологізація та активна 
фальсифікація української історії. Як пише Л. Нагорна, – «У політичному полі міф виконує поряд 
з маніпулятивною і своєрідну «обмежувальну» функцію – саме він задає параметри відокремлення 
«свого» політичного простору від «чужого». Саме тому «спростування» міфів виявляється, як 
правило, невдячною справою – адже вони приймаються «на віру» і вже тому по суті перебувають 
поза «принципами історії»» [16, с. 179]; «… міф з легкістю стирає грані між історією й ідеологією, 
історією й політикою» [16, с. 183].

На сьогоднішній день правляча верхівка Російської Федерації, всіма силами й засобами 
намагаючись знищити Україну як державу, продовжує курс на перекручування та відверту 
фальсифікацію нашої історії, а також на використання православної віри як своєрідного інструменту 
у «гібридній» війні проти нашої країни. Проте, український народ навчився мужньо протидіяти 
агресивному ворогу на полі бою, і так само ефективно протистояти руйнівним ідеям «руського 
міра» на фронті ідеологічному, який є не менш важливим для збереження нашої ідентичності.
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ЯЗИЧНИЦТВО І ХРИСТИЯНСТВО РУСІ 
У ЧАС ПАНУВАННЯ МОНГОЛО-ТАТАР (ХІІІ cт.)

У статті досліджено взаємовідносини язичництва і християнства на Русі у ХІІІ ст. Показано, що 
християнська церковна ієрархія, як і влада світська, не виявила організованого опору, а пішла на службу до 
монголо-татар. Християнська церква через ханські ярлики отримала можливість панувати в українському 
суспільстві.

Ключові слова: язичництво, закон, віра, православ’я, християнство, волхви.

З історичної літератури відомо, що при пануванні монголо-татар у Київській Русі 
відбувалось руйнування християнських церков, монастирів. Проте науковий аналіз писемних 
джерел ХІІІ ст. засвідчує дещо іншу від усталеної раніше картину як відношення монголо-татар до 
християнської церкви на Русі, так і характер стосунків останньої з монголо-татарами.

Окремі спроби науковців показати справжній стан справ у відносинах християнських 
священнослужителів і монголо-татарських зверхників [2; 4; 6, с. 55–78] і далі залишаються поза 
увагою офіційної історико-теологічної науки як у світі, так і в Україні.

Монголо-татари залишили у житті українського народу великий слід. Вони досить довго 
володіли українськими теренами, неодноразово здійснювали грабіжницькі набіги, захоплюючи 
в полон людей, руйнуючи житлові споруди тощо. Виникають питання, а які ж були відносини 
монголо-татар з українською церквою? 

На 1205 рік одному з монгольських керівників племені монголів Темучину (Темуджіну) 
вдалося підкорити і об’єднати інші племена і заснувати досить могутню велику монгольську 
державу, а його самого на з’їзді ханів було проголошено великим Ханом, що монгольською мовою 
звучало як Ченгис-Хан. Ці об’єднані племена з того часу стали зватися подвійним іменем монголо-
татари. За своє життя (72 роки) Чингіз Хану вдалося підкорити під свою владу північний Китай, 
Тібет, Туркестан, Хіву, Бухару й ряд інших земель. Перед смертю, у 1227 році, він поділив свою 
державу на чотири каганати (улуси) поміж трьома синами і онуками від померлого четвертого 
сина. Один з цих ханів – улуса Кипчака – невдовзі підкорив Русь.

Ще 1223 року відбулось перше жахливе знайомство українських військ з монголо-татарами. 
Війська Чингіз Хана розбили половців у половецькому степу і наблизились до українських земель. 
Половці попросили допомоги у галицького князя Мстислава Мстиславовича, який був жонатий на 
дочці половецького князя Котяна.

16 червня 1223 р. на річці Калці (нинішня назва Кальміус), що впадає у Азовське море, 
відбувся бій між українським військом і монголо-татарами. Результати битви були жахливими 
для українців – загинули десять князів, а воїнів було вбито «многое множество, много без 
числа» [7, с. 745]. Однак монголо-татари не розвинули далі свого наступу і несподівано відступили 
назад на схід. Проте після смерті Ченгис-Хана, коли великим ханом став Оготай (Угедей), велика 
армія монголо-татарів під командуванням його племінника Бату (Батия) пройшла через Волзьку 
Болгарію, винищивши її населення, і при кінці 1237 року підійшла до Русі. Були захоплені в 
північній Русі міста Рязань, Коломна, Москва, Суздаль, а у лютому 1238 р. і Володимир. Далі 
монголо-татари зруйнували міста Ростов, Ярослав, Переяслав, Твер. 4 березня 1238 р. на річці Ситі 
був розбитий великий князь Юрій Всеволодович.

З півночі монголо-татари повернули на південь на українські терени Чернігівського 
князівства, але тут отримали належну відсіч (відома битва під Козельськом тривала сім 
тижнів) [7, с. 781] і змушені були повернути в половецький степ, знищивши половців вщент.

Однак уже 1239 року монголо-татари знову напали на Україну. Вони спалили Переяслав, 
Чернігів і підійшли до Києва, але штурмувати побоялись. Лише зібравши армію всієї орди, Батий 
у грудні 1240 р. захопив і спалив Київ, а мешканців було перебито [3, с. 250–251]. Далі вони 
спалили Володимир-Волинський, Галич і продовжили рух на Угорщину і Польщу, але вже 1242 р., 
ослаблені опором українських військ, повернули назад у половецькі степи.

На українських теренах вони залишили згарища від міст і сіл та побитих мешканців. 
Старих і дітей вбивали, а молодих забирали у полон.
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Як зазначав один з керівників православного українського духовенства середини ХХ ст. 
митрополит Іларіон (Іван Огієнко): «Вища церковна ієрархія, як і влада світська, не виявила 
якогось організованого опору монголам чи бодай рятування людей від загибелі. У всякому разі 
організованого голосу свого не подала» [6, с. 58–59].

Серед причин, які визначили таку поведінку церковної ієрархії і світської влади, традиційно 
виділяється в першу чергу те, що монгольський напад був дуже несподіваний та постійні 
непорозуміння, незгоди між князями: «Князі не об’єдналися навіть перед найстрашнішою руїною, і 
не помогли один одному» [6, с. 59].

Але чи тільки ці були причини? Науковий аналіз джерельного матеріалу вказує, що 
були і інші причини, які переважно замовчуються. При аналізі питань, які виникають щодо 
позицій українського духовенства до монголо-татарських завойовників, потрібно врахувати і те, 
що християнство за ці кілька століть, від часу хрещення Русі до ХІІІ ст., не стало пануючою 
духовною ідеологією. Фактично існувало двовір’я (християнства з язичництвом) ще багато століть 
(щонайменше три століття, як зазначає історик М. Юрій) [9, с. 74]. Відповідно християнські 
зверхники, від керівників церкви і до священиків громад, намагалися використати завойовників 
у своїх намірах утвердитися в суспільстві, заручитись їхньою підтримкою. Чіткий прояв цієї 
причини можна спостерігати за науковим аналізом ханських ярликів, які отримувало православне 
духовенство Русі від монголо-татар. Також відповідь на поставлене питання ми отримаємо, 
проаналізувавши відносини монголів до православної церкви і її духовенства.

Як було зазначено попередньо, не завоювавши Європу, монголи вернулись на Схід у 
половецький степ аж до берегів Волги і звідти хан Батий став правити всією Руссю, яку було 
названо Ордою Саранською, або Золотою Ордою (Батий побудував свою столицю недалеко від 
м. Астрахані і назвав її Сараєм, що означало «пишна палата»). Разом з тим Русь стала васальною 
землею монголів, якою правив великий хан Угедей у Каракорумі відповідно через свого хана Батия.

Варто згадати і про те, що при наближенні у 30-і роки ХІІІ ст. монголо-татар до українських 
теренів українське православне духовенство покидало Русь. Митрополит київський Кирило ІІ 
прибув до Києва 1237 р., як свідчить Новгородський літопис: «Того же Лета приде митрополить 
гречинь из Никея в Киев, именем Есиф» [5, с. 285]. При зруйнуванні Києва 6 грудня 1240 року 
його в Києві вже не було, і про його вбивство чи переслідування монголо-татарами ніде в літописах 
не згадано, відповідно І. Огієнко робить висновок, що він ще до нападу завойовників покинув Київ 
і українські землі [6, с. 73].

Руські князі зобов’язані були йти «на поклін» у монгольську Орду для вирішення різних 
своїх справ, особливо коли прагнули отримати дозвіл на кращий регіон (уділ). Відповідно «усі 
руські князі легко топтали дорогу в Орду, доносячи один на одного й вислужуючись перед 
ханом» [6, с. 61].

Проте ходили в Орду не тільки князі, а й митрополити та єпископи для свого визнання 
та прав для православної церкви. Як правило, митрополити та єпископи їздили до Орди разом з 
князями. Часто доводилось їздити і до Каракоруму – до великого хана. Лише 1279 р. такі поїздки 
стали рідкістю, оскільки хан Хубілай (Кублай), завоювавши увесь Китай, переніс столицю до 
Пекіна. Відтоді всі справи як князі, так і священнослужителі вирішували у ханів Сараю.

Встановивши панування над Руссю, монголи зовсім по-іншому поставились до православної 
церкви Русі, ніж у час військовий. Якщо у час захоплення українських теренів монголи руйнували 
церкви, вбивали духовенство, то у мирний час їх політика змінилась. Вони проявляли терпимість до 
православного духовенства, як і до інших церков, надали їм права, якими ті користувались раніше.

Вважається, що причиною великої релігійної терпимості монголів було те, що вони були 
язичниками, відповідно ідеологічно віротерпимими. Язичники взагалі ставляться терпимо до всіх 
вірувань, не знаючи однієї найкращої віри [6, с. 62].

Наприклад, великий хан Мангу так відповів монаху Рубруквісу, коли той запропонував 
йому від імені французького короля Людовика Святого прийняти християнство: «Ми, монголи, 
віруємо, що є (для всіх народів) один Бог, яким ми живемо й яким умираємо, і до нього ми маємо 
справедливе серце; але як Бог дав руці різні пальці, так і дав людям різні путі спасіння. Вам дав 
Бог Питання, та ви, християни, не бережете його, а нам дав волхвів (divinatores) і ми робимо все, 
що вони наказують нам, і живемо у спокої» [1, с. 18].

Про ставлення хана Мангу до представників інших церков той же Рубруквіс вказував: 
«У нього у звичаї, щоб у ті дні, які його волхви визначають як святкові, або на які як на свята, 
вкажуть йому священики несторіани, приходили до нього перше священики християнські в своєму 
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одязі і молилися за нього, і благословляли його чашу, щоб по відході їх приходили священики 
мусульманські (мулли) й робили те саме, і щоб по них приходили священики язичницькі (жерці) і 
робили те саме» [1, с. 19].

Відомий мандрівник Марко Поло писав про великого хана Хубілая, що при його палаці 
були служителі різних вір і що вони молилися за хана: «На Великдень, знаючи, що це одне з 
головних християнських свят, великий хан наказав усім християнам явитися до нього й принести 
з собою те Священне Писання, що є Четвероєвангелієм. Обкадивши врочисто ладаном цю книжку, 
він благоговійно поцілував її, те саме мусили зробити, на його наказ, і всі присутні вельможі. Це 
в нього сталий звичай при кожному великому святі в християн на Різдво й на Великдень. Те саме 
чинив він і в свята сарацин, жидів і поган» [6, с. 63].

На запитання, чому він так поступає, хан Хубілай відповів: «Є чотири пророки, що 
їх поважають і обожнюють чотири різні народи світу: християни поважають Ісуса Христа, 
мусульмани – Магомета, жиди – Мойсея, а у язичників найвищий Бог Согоном-баркан, а я поважаю 
всіх чотирьох, і благаю про допомогу того, хто справді вищий усіх їх» [6, с. 63–64].

Монголи вважали й вірили, що священики є чарівниками, вони можуть наслати всяке 
нещастя, тому краще їх задобрювати.

Релігійні і політичні погляди монголів хан Тимучин у 1205 році виклав у книзі під назвою 
Яса, як книзі державних законів (слово «яса» означало заборону, наказ, закон). Яса складалась з 
п’яти розділів: 1. Порушення, які караються смертю. 2. Війна, її ведення і військовий лад. 3. Сім’я 
і родинний устрій. 4. Похвальні заслуги. 5. Різні заборони.

Ясу всі хани шанували і підтверджували. Тому цю книгу звуть монгольським Євангелієм, 
або Кораном. Яса зобов’язувала монголів шанувати всі вірування й різне духовенство. Цей 
документ звільняв різне духовенство монгольської держави від всяких податків та повинностей. 
Цікаво, що Яса зараховувала до осіб духовних лікарів, жебраків, вчених, служителів храму. Всі 
вони також звільнялись від податків.

Окремою сторінкою у системі взаємовідносин монголів та православної церкви є створення 
православної єпископів у Сараї. 

Відкрито протатарську позицію у православній церкві зайняв митрополит Кирило ІІ. 
У 1248 р. Данило Галицький направив Кирила до патріарха Мануїла ІІ у Нікею для освячення у 
патріархи. Як результат цієї поїздки, Кирило був висвячений на галицьку митрополію, а також на 
Київський митрополичий престол [4, с. 59]. Таким чином, вперше після хрещення України-Русі на 
митрополичий престол візантійський патріарх призначив русича-українця. Кирило був прихильно 
сприйнятий Ордою. У 1267 р. під час свої другої поїздки до Орди він отримав від великого хана 
Манигу-Тімура ярлик для всієї православної церкви, який гарантував їй не тільки вільне існування, 
але й значні привілеї. Цей ярлик звільняв всі церковні маєтки віл сплати податків як для татар, так і 
для руських князів. Ярликом всі церковні маєтності бралися під татарську опіку. Водночас ярликом 
на духовних осіб православної церкви покладався суворий обов’язок молитися за татарську владу 
та бути лояльними до татарської влади [1, Т. ІІ, с. 33].

З включенням українських теренів до складу великої монгольської держави християнство 
стало поширюватись в Орді. У 1261 році при хані Берке була заснована в Сараї православна 
єпископія. Першим єпископом став Митрофан, який керував православною церквою Орди протягом 
8 років. Лаврентієвський літопис 1261 року зазначає: «Того же Лета постави митрополит єпископа 
Сараю» [6, с. 65]. Християнська єпископія виникла з бажання самого хана. Після Митрофана, до 
початку 90-х рр. ХІІІ ст. єпископом був Феогност (до 1291 р.). Відомі випадки, коли сарайські 
єпископи хрестили окремих монголів.

За розпорядженням хана єпископ повинен був кочувати разом з ханським наметом. 
Відповідно, знаходячись при ханові, він міг впливати на вирішення окремих справ дипломатичного 
характеру, які стосувалися Русі і сусідніх держав. В Орді було багато православного населення як з 
числа полонених, так і серед вільного населення. З 1269 р. вплив сарайського єпископа поширився 
і на Переяславську єпархію. Відповідно вся південна частина України до межі Рязанської єпархії 
була під релігійною зверхністю Сарайського єпископату. В самому кінці ХІІІ ст. було змінено 
назву Сарайського єпископату на Сарсько-Подонський. З ослабленням монгольської держави у 
1460 р. єпископат було перенесено до Москви, а потім утворено Крутицьку православну єпархію. 
Історик М. Юрій влучно зазначив: «Не канчук монгольський, а натільний хрест зробив колишню 
словянську країну, яка виродилася внаслідок пасіонарного спаду, новою країною, русько-татарською 
з православним віросповіданням» [9, с. 75].
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У той самий час з середини ХІІІ ст. монгольські хани переходять до магометанської віри. 
Зокрема, хан Берке став магометанином у 1258 році, а 1313 року від хана Узбека наступні хани 
були мусульманами. Проте своєї толерантної політики щодо до християнського православ’я вони 
не змінили.

Представники світської влади також інтенсивно контактували з монгольською верхівкою, 
практикуючи шлюби з монголами. Наприклад, ростовський князь Гліб оженився з дочкою хана 
Берке у 1257 році, князь Юрій Данилович взяв за жінку сестру хана Узбека. Відповідно перед 
одруженням монголки ставали християнками.

Як зазначає один з провідників і дослідників українського православ’я Іван Огієнко, 
монголи не переслідували українську православну церкву. Хани були терпимі до православ’я як 
тоді, коли вони були язичниками, так і тоді, коли стали мусульманами [6, с. 65].

Не втручаючись у християнську віру українців, хани вимагали й пошани до своєї віри. 
Зокрема всі, хто прибував до хана з Русі, повинні були ритуально пройти між двома вогнями і 
вклонитися образу померлого Ченгис-Хана. За відмову пройти такий обряд і відповідно вклонитися 
Чернігівський князь Михайло Всеволодович був убитий монголами. Другий подібний випадок 
стався 1270 року, коли за критику язичницької віри монголів був замучений в Орді князь Роман 
Олегович [6, с. 69]. 

За законами Яси смертна кара визначалась кожному монголові за неповагу як до 
православної віри, так і до віри монголів.

Таким чином, можна зробити висновок, що українська православна церква у час нападу 
монголо-татар пішла на співпрацю із завойовниками.
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ПИСАНКАРСЬКА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ: 
ПОЄДНАННЯ ЯЗИЧНИЦТВА І ХРИСТИЯНСТВА

Буковинське писанкарство має неповторні орнаменти, які, в свою чергу, мають символічно-магічне 
значення. Буковинське писанкарство своїм корінням входить у дохристиянські часи, а християнство лише 
використало народну атрибутику дохристиянських весняних народних свят.
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Про давність весняних обрядів і святкувань на українських теренах є багато історичних 
свідчень, які приведені в історико-етнографічних дослідженнях Ф. Вовка [13], М. Кордуби [6], 
М. Сумцова [12] та ін. 

Зокрема, незаперечним є факт дохристиянського походження обрядового писанкарства, 
пов’язаного з Великоднем. 

М. Кордуба у етнографічній праці «Писанки на Галицькій Волині» відзначав символічно-
ритуальне значення писанок в усьому календарному циклі свят, а не лише на Великдень [6].

Розписуючи писанки весною перед Великоднем, українці не тільки готувались до свята 
Великого Дня початку нового природного циклу, але й готували писанки для майбутнього 
ворожіння на здоров’я людини, на майбутній урожай, приплід худоби, вітання весняному Богові-
Сонцю, пошанування душ покійників тощо. Вважалось, що яйце має магічну силу [4, с. 218].

На Буковині писанки писали протягом 40 днів посту, але писанкарськими вважались два 
тижні перед Великоднем [10, с. 4].

Дослідники нарахували понад сто символічних малюнків на писанках, і кожен малюнок мав 
своє магічно-символічне значення [3, с. 193]. Навіть фарби теж мали певне символічне значення. 

Великодні писанки можна поділити на декілька груп за виконаними на них узорами: 
символічні, рослинні, тваринні, з мотивами господарського життя, християнсько-релігійні (від часу 
впровадження християнства і особливо з кінця ХІХ ст.) [5, с. 188].

У другій половині ХХ ст. на буковинських писанках з’явилися мистецькі композиції, в яких 
відображаються інтимно-побутові сцени життя, полювання, випас худоби та ін. [10, с. 5].

На Буковині за способом виконання зустрічались писанки воскової техніки виконання 
(нанесення воску на яйце кисткою (ґисткою, кирсткою), мальованки (розмальовані щіточкою 
різнокольоровими фарбами), шкрябанки (пофарбоване яйце в один колір «прошкрябують» гострим 
предметом, виводячи різні узори), вільне фарбування різнокольоровими фарбами (сухі фарби різних 
кольорів розмішують, накладають на яйце і зверху на фарбу ллють трохи води, яка розчиняє фарби і 
тягне лінії різних кольорів від одного краю яйця до іншого). Останній спосіб виготовлення писанок 
з’явився вперше у 80-х рр. ХХ ст. у с. Топорівці, розташованому у Прутсько-Дністровському 
межиріччі [7, с. 12]. 

Особливо красивими і неповторними є гуцульські писанки. На писанках, виготовлених у 
Буковинських Карпатах, переважає геометричний орнамент. У різних візерунках відтворюються 
образи сонця, зірок, поля, блискавки тощо. Рослинні мотиви тут зустрічались дуже рідко. 
В орнаментації писанок 30–50-х рр. ХХ ст. став відчутним вплив вишивальних узорів, що 
продовжується і донині. В сучасному гуцульському писанкарстві значна частина писанок тематично 
відтворює природу – усі чотири пори року, а особливо весну з її яскравою зеленню і розмаїттям 
квітів. Зображуються гілки дерев, польові квіти, гірські пейзажі.

Серед майстрів-писанкарів Буковинської Гуцульщини виділяються своїм неповторним 
мистецтвом воскового розпису Ганна Вережак з Яблуниці, Параска Лахман з Конятина, Василина 
Фрей, Марія Григоряк з Мариничів, Марія Господарюк з Розтік, Василина Сумаряк з Усть-Путили, 
Наталія Скидан з Селятина, Мелана Пилипко, Євдокія Том’юк з Довгопілля, Євдокія Нестор з 
Малого Дихтинця, Аксинія Чокан з Тораків та багато інших.

Кожна писанкарка виконувала щорічно до свята Великодня від кількох десятків до кількох 
сотень писанок. Так, наприклад, М. Огродюк зазначає, що бували роки, коли згадувана вже А. Чокан 
з с. Тораки «до Великодня писала по 500 яєць. І що характерно – писанки не повторювали одна 
одну» [10, с. 42]. 

Колорит мариничівських писанок червоняво-жовтий, переважно на чорному фоні. Головні 
лінії – бiлi. Переважає червоний, іноді вкраплюється незначна частина рожевого, голубого чи 
яскраво-зеленого кольору. Колір тут відіграє важливу роль як ефектний засіб емоціонального 
впливу. Писанкарки приділяють велику увагу врівноваженню кольорових плям на зображуваних 
предметах, орнаментах, квітках. Але це врівноваження зводиться не тільки до piвнoї «вагомості» 
розташування кольорових плям у композиції, саме розміщення кольорів у межах зображення 
робить таке, при якому жодна з частин не здається перевантаженою кольором, який би заважав 
сприйняттю писанки в цілому. Колорит мариничівських писанок досить стійкий, він зберігається 
протягом століть. У 80–90-х рр. ХХ ст. поширилось застосування зеленого й блакитного кольорів, 
що збагатило мистецьку палітру мариничівських жінок-писанкарок.
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Особливої майстерності досягли дихтинецькі майстрині у виконанні зооморфних мотивів. 
Цей вид орнаменту переважає тут над рослинними візерунками. У трактуванні образів тварин у 
другій половині XX століття помітне намагання передати рухи оленів, коней та птахів [2, с. 5]; 
інколи навіть традиційній композиції з конем чи оленем біля дерева писанкарки надають пейзажно-
сюжетного забарвлення.

Протягом останнього століття колорит путильських писанок зазнав певних змін. На початку 
століття активно поширилося поєднання жовтого та червоного кольорів на глибокому червоному 
фоні. У 50–80-тi роки жовті i червоні кольори часто влаштовуються на чорному тлі. Щодо зеленого 
кольору, то він вживається епізодично.

Що стосується самої орнаментації, то на вижницьких писанках часто зустрічаються 
геометричні мотиви: квадратики, трикутники, часом смеречки або гілочки, та обов’язковим ще є 
безконечник, який здавна був властивий українським писанкам [8, с. 5]. Безконечник уособлює 
вічне буття, тобто вічнo буде кінь бігати, смереки зеленітимуть, а родина, що святкує, буде вічно 
жити в зелених Карпатах.

Писанки не дуже віддаленого від Дихтинця села Плоска мають більш спрощений 
орнаментальний декор, що проявляється як в елементах орнаментальних мотивів, так i в 
композиційній будові візерунків. Переважають поясно-полюсні композиції з простими ромбічними 
укладами eквaтopiaльниx поясів i розетками та розбивка на два бічних поля з різними варіантами 
хрестових мотивів.

Часто колорит гуцульських писанок будується на співставленні жовтих та зелених кольорів 
на жовтому або коричневому полі. Досить рідко ці основні кольори доповнюють червона та 
фіолетова фарби [1, с. 427].

В сучасному писанкарстві с. Конятин помітні впливи сусідніх сіл Стебні та Довгопілля 
Верховинського району Івано-Франківської області – колорит жовтих, червоних або оранжевих 
кольорів на чорному фоні. Інтенсивніше, ніж у ХІХ ст., застосовується використання рослинних 
мотивів. Тенденція підбору кольорів у написанні писанок перегукується з кольорами народних 
костюмів цих сіл. Так, у Конятині в традиційному народному одязі переважають яскраві кольори, 
а в с. Дихтинець в одязі спостерігається збіднення кольору, тому писанки дещо темніших 
тонів. Подібні залежності орнаментації одягу і писанок спостерігаються і в інших районах 
Гуцульщини [9, с. 69]. 

Писанки відомого центру народної творчості с. Підзахаричі, що розкинулось під горами у 
виході Черемошу на передгір’я, мають переважно геометричну орнаментацію. Простоті побудов 
орнаментальних мотивів відповідає i невигадливість композиційних розподілів писанок на бічні 
поля. Поширені різні варіанти хрестоподібних мотивів, трикутники, зірки, кільця. У сучасному 
восковому розписі досить часто домінуючими мотивами стають зооморфні образи: оленя, птаха, 
риби. При цьому олені зображуються парами по чотири або по вісім. Овальні чи прямокутні поля 
з досить експресивними зображеннями тварин отримують обрамлення багаторядної геометричної 
орнаментації. Колорит писанок початку XXІ ст. має жовто-білі кольори з локальними плямами 
зеленого i фіолетового. Bci ці кольори виступають на коричнево-вишневому фоні. Колористика 
сучасних писанок доповнюється ще й червоним кольором. Відомі писанкарі цього села: Бойчук 
Ганна, Бойчук Василина, Касіян Марія.

Вишуканістю форм геометричної орнаментації виділяються писанки с. Усть-Путила, що 
знаходиться в місці злиття Білого і Чорного Черемошів. Окреслені виразним білим контуром, 
присутні мотиви ускладнених хрестоподібних побудов різноманітних трикутників-зубців, 
геометричних розеток-зipoк, дзвіночків. Колористика будується на співставленні жовтих i білих 
кольорів на коричневому чи теракотовому фоні. В орнаментації писанок 60-х років XX ст. 
поширюються впливи вишивальних узорів. Ця тенденція характерна i для творчості сучасних 
майстрів. Серед них особливо виділяється П. Тодосійчук з Дихтинця. Її писанки вражають 
яскравістю колориту і витонченою майстерністю у побудові композицій та орнаментальних мотивів. 
У розписах цієї майстрині найбільше проявляється традиційна для села кольорова гама.

У писанках с. Чорногузи, що розташоване перед першим карпатським хребтом, переважають 
мотиви хреста на бічних полях. Інколи це хрестики простої будови з центральним ромбом i бічними 
трикутниками, частіше це ускладнена комбінація прямого хреста з косим. Поширені різноманітні 
розетки, більші за розмірами мають назву «ружки», менші – «зірки». Рослинна орнаментика 
представлена типовими мотивами: «смерічка» та «фасольки». Колорит вирішений у жовто-білих 
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фарбах з локальним введенням зелених плям. Фон витримано у бордових або чорних кольорах. 
В останньому вapiaнтi чорний колір пом’якшують великі бордові плями «капанок».

В орнаментації писанок с. Виженка поряд iз традиційними геометричними мотивами, 
такими як складні ромбічні хрести та ромбічні рапорти з косими хрестиками, помітні впливи 
орнаментики Буковинського Підгір’я. Колористика писанок цього села витримана у жовто-білих та 
оранжево-білих барвах, які виступають на чорному тлі [1, с. 429].

Велика колекція писанок (близько 4 тисяч) зібрана у домашньому музеї М. Фірчука з 
с. Виженка. М. Фірчук крім збиральницької роботи відомий ще й як вправний писанкар. На початку 
90-х р. ХХ ст. ним була розроблена оригінальна технологія консервації писанок при допомозі клею 
ПВА та деревної стружки. Цей спосіб консервації писанок був запатентований і зараз широко 
використовується в музейній практиці консервування писанок [5, с. 192].

Своєрідним центром сучасного воскового розпису є с. Розтоки. Джерела орнаментальних 
форм у цьому осередку йдуть від давніх писанкових візерунків, наприклад, у творчості 
М. Господарюк. Це відчувається i в розміщенні орнаментального декору, i в золотисто-червоних 
барвах, підсилених зеленим кольором, які виступають на темно-бордовому фоні. Уважне ставлення 
до орнаментальних форм у традиційних мотивах, таких, як «сорок клинців», «безконечник» та 
у новіших стрічкових поясах. Подібні орнаментальні мотиви зустрічаються і в інших районах 
України [11, с. 42]. Поряд з геометричними формами вводяться у декор зооморфні мотиви «риби», 
«метелики» тощо.

У писанках с. Дихтинець поряд з ширшою манерою виконання розпису зустрічаємо 
i каліграфічно тонкі розписи, побудовані на ритмічному співставленні стрічок, укладених 
із краткованих трикутників i ромбів, при домінуючих мотивах складного прямого хреста та 
«вітрячка». Колорит стриманий, у наборі жовто-оранжевих та білих кольорів на чорно-бордовому 
тлі. У сучасних писанках гама кольорів ширша.

Більш традиційні орнаментальні форми характерні для писанок с. Банилів-Підгірний. Тут 
поширені композиції з трикутників, класичний мотив «сорок клинців», мотив «очка», побудований 
зі складної комбінації трикутників. Різнокольорові трикутні клинці отримують несподівану назву 
«огірочки». Колорит вирішений в оранжево-білих кольорах на бордовому фоні.

Ще у ХІХ – першій половині ХХ ст. на Буковині великодні писанки виготовляли за 
допомогою природних барвників. Для фарбування яєць використовували відвари яблуневої та 
дубової кори, вільхових гілок, лушпиння цибулі, кропиву, квіти мальви, сажу тощо.

На Буковинській Гуцульщині найбільш поширеною була червона фарба, яка означала 
радість життя, любов, надію на одруження для молодих. Жовта фарба – це сонце, зорі і місяць, 
а господареві урожай, тепло, продовження роду. Зелена – весна, воскресіння природи, багатство 
рослинного і тваринного світу. Поєднання червоного кольору з білим означає пошану до духів 
предків, духів природи, подяку їм за охорону від злих сил. Чорний з білим колір – жалоба, повага 
до духів. Жовто-бронзова фарба означає Матір-Землю, її щедроту стосовно людини. Поєднання 
кількох фарб (чотирьох-п’яти) означає родинне щастя, мир, любов.

Молодь і люди старшого віку в давні часи йшли до священного гаю, де піснями, танцями-
хороводами славили життєдайне сонце, котили по землі писанки і галунки (яйця, пофарбовані в 
один колір), закликаючи весну для людей, тварин і майбутнього врожаю. 

Писанкою дівчата намагались заворожити хлопців, а господарі – урожай, приплід худоби, 
здоров’я всій сім’ї. Писанкою вітали весняне сонце, з писанкою навесні виганяли перший раз 
худобу на пасовисько, нею віддавали пошану покійникам як на цвинтарі, так і при даруванні дітям, 
вважаючи, що діти є втіленням духів дідів-прадідів. Шкаралупу з писанки кидали на дах хати, на 
город та на воду з магічною метою.

Таким чином, у буковинському писанкарстві простежується дохристиянська атрибутика 
великодніх святкувань та синкретизм дохристиянських і християнських вірувань.
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Ukrainian Bukovyny pysankarska ritual: a combination of paganism and christianity
Bukovynske Easter egg has unique ornaments, which, in turn, have a symbolic magical signifi cance. 

Bukovynske Easter egg is rooted in pre-Christian times, and only Christianity has used the popular symbols of pre-
Christian spring folk holidays. 

Keywords: egg, egg painting, religion, ethnographic works, Velekden, ornamentation, conservation.

 
УДК 930.2 (477.41)

Світлана Коркач
(Переяслав-Хмельницький)

ПЕРЕЯСЛАВ У АРХЕОЛОГІЧНИХ НОТАТКАХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

У статті висвітлюються особливості історичних пам’яток, старожитностей та краєвидів 
Переяслава у контексті досліджень Т. Шевченка за завданням Київської археографічної комісії.

Ключові слова: архітектурні пам’ятки, сакральні споруди, старожитності, храм, малюнок, 
археографія, комісія, опис.

Історія Переяславської землі здавна привертала увагу багатьох дослідників, археологів, 
істориків та етнографів. Займався дослідженням нашого краю і Т.Г. Шевченко, будучи протягом 
1845–1847 рр. співробітником Київської археографічної комісії.

«Aрхеологічні нотатки» – так свого часу назвали дослідники записи Т.Г. Шевченка 
про археологічні пам’ятки, старовинні будівлі та знайдені в них церковне начиння, писемні 
твори та ін. Записи були зроблені ним під час відрядження в жовтні 1845 – квітні 1846 рр. за 
дорученням Археографічної комісії (Тимчасової комісії для розгляду давніх актів) до Полтавської 
та Чернігівської губерній (Автограф – ІЛ. – Ф. 1, – № 112. Вперше надруковано М. Новицьким у 
ж. «Україна» (1925. – Кн. 1–2. – С. 62–71). Характер його записів відповідав розумінню археології 
як науки, що склалося на середину ХІХ ст.: її предметом вважалися всі пам’ятки історії та 
культури від найдавніших часів до ХVІІ–ХVІІІ, навіть початку ХІХ ст. – архітектурні, мистецькі, 
етнографічні, писемні тощо (які згодом стали об’єктом вивчення інших наукових дисциплін). 
Протягом тривалого часу єдиним свідченням археологічних досліджень Т. Шевченка були 
замальовки пам’яток архітектури та окремих речей, а також згадки в літературних творах, аж поки 
рукопис «Археологічних нотаток» не був виявлений у Петербурзькому архіві Департаменту поліції.

Діяльність Т.Г. Шевченка у Київській археографічній комісії – важливий етап у його 
житті. Поет активно включився у наукові пошуки на ниві археології, фольклористики, етнографії, 
археографії, зробив певний вклад у їх розвиток, заклав міцні підвалини українського народознавства. 
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Робота в комісії приваблювала насамперед тим, що за її завданням він повинен був 
виїздити в різні місця України. Розшукуючи старовинні архівні документи, змальовуючи історичні 
архітектурні пам’ятники, художник мав можливість збирати матеріали та виконувати підготовчі 
малюнки для подальших випусків альбому офортів «ЖивописнаяУкраина», в якому він хотів 
показати природу, історію та народний побут України.

Завданням Тараса Григоровича як члена комісії було «розвідати, в яких саме місцях і які 
є могили, стародавні руїни або місцевості та урочища, уславлені відомими історичними подіями; 
зібрати відомості про народні перекази та оповідання і легенди, що стосуються різних місцевостей; 
постаратись дістати від приватних осіб і доставити в комісію для списання, на друкування деякі 
писемні пам’ятки, що належали до часів давнього побуту, козацьких воєн» [7].

Перебуваючи на Переяславщині Т. Шевченко головну увагу звертав на огляд та опис 
історико-культурних та археологічних пам’яток: культові споруди, речі церковного вжитку, кургани, 
майдани, т. з. «Борисівський хрест» та «Змійові вали».

Дослідник фіксує археологічні пам’ятки, виявлені на північ від Переяслава, подає 
інформацію про три кургани: «По Киевской дороге в пяти верстах от Переяслова над самой 
дорогой три высокие кургана, называемые Трибратнимогилы. По Золотоношской дороге в семи 
верстах от города высокий курган, называемый Богданова могила…» [3, с. 213–219]. «... Три 
высокие кургана, называемые Трибратни могилы... Богданова могила…» – Т. Шевченко, вірогідно, 
сприймав кургани на Лівобережному Придніпров’ї як свідків героїчної боротьби українського 
народу, зокрема козацтва, за свою свободу і незалежність. Кургани справили великий вплив на 
літературну творчість Т. Шевченка. У його творах ми зустрічаємо вислови: «могили», «високі 
могили», «на четверо розкопала, розрита могила». 

На Переяславщині поет побачив пам’ятки, які не мали на той час належного визначення. 
Це так звані майдани (бурти) – залишки великих курганів, розритих із метою добування селітри 
для виготовлення пороху. 

У скупченнях порушеної землі з часом у наслідок біохімічних процесів природним шляхом 
утворюється селітра. Такий самий процес відбувається і на стінах закритих зверху глибоких ям. 
Цим умовам відповідали насипи і ями давніх курганів, і їх почали використовувати як своєрідні 
родовища цієї необхідної для виготовлення пороху речовини. Починаючи з XVI ст., значною 
мірою саме внаслідок розриття давніх курганів видобування селітри тривалий час було одним із 
найважливіших промислів на Лівобережній України. Земля з насипів курганів та стін поховальних 
ям проварювалась у великих казанах, вмонтованих у цегляні виварювальні печі. Селітра при цьому 
осідала на дно казанів, а земля зсипалася навколо курганів у вигляді валів або куп-буртів, інколи 
розташованих у кілька рядів у різних напрямках, справді створюючи часом враження спеціально 
влаштованих, але здебільшого безсистемних споруд, які сприймались як своєрідні укріплення. На 
майдани перетворювались переважно давніші кургани бронзового віку [7, с. 61–90].

Т. Шевченко звертає увагу на «бесконечный вал» поблизу Переяслава, «неизвестно когда и 
для чего построенный»: «…и тут же недалеко впадает в древнее русло Днепра бесконечный вал, 
неизвестно когда и для чего построенный» [3, с. 213–219]. «...Бесконечный вал, неизвестно когда 
и для чегопостроенный…» – сучасні дослідники встановили, що це один із так званих Змійових 
валів, досить поширених на території всього Середнього Придніпров’я (на правому і лівому берегах 
Дніпра), переважно на межі між лісостеповою та степовою зонами. Це грандіозні земляні оборонні 
споруди, часом висотою понад 10 м, що захищали заселені осілим землеробським населенням 
лісостепові райони від нападів степових кочівників. І на сьогоднішній день дослідники ще не 
дійшли єдиної думки щодо часу їх спорудження. 

Вал, описаний Т. Шевченком поблизу Переяслава, зберігся й тепер і тягнеться від долини 
Дніпра в північно-східному напрямку на відстань близько 30 км. Його добре видно поблизу сіл 
Циблі і Мала Каратуль, де його розрізають Золотоніська і стара Лубенська дороги.

Т. Шевченко першим описує незвичайні давні земляні укріплення. Імовірно, цегла, яка 
видалася йому слідами кам’яної будівлі в укріпленні, була рештками зруйнованої ливарної печі. 
Він називає такі укріплення між Березанню та Яготином, Пирятином, Хоролом та Миргородом, 
наводить легенди, пов’язані з їхніми назвами: «Между местечками Березанью и Яготыном в 
15 верстах от Переяслова огромное древнее земляное укрепление, план котрого никак понять нельзя 
по различным направлениям валов. Предание говорит, что какая-то княжна Переясловская Домна 
защищалась здесь от неприятелей (неизвестно от каких) и была ими побеждена, и укрепление 
разрушено, почему и названо Выбле, то есть выбылое, оставленное [3, c. 213–219].
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Т. Шевченка вразили архітектурні споруди Переяслава. Ряд архітектурних деталей 
Т. Шевченко вперше зустрів тільки в переяславських будівлях. Він змалював і описав усі цінні 
архітектурні пам’ятки: Вознесенський монастир, Покровську й Михайлівську церкви, давній 
кам’яний хрест на річці Альті, де було вбито князя Бориса.

Першим малюнком, який зробив Т. Шевченко в Переяславі, був ансамбль Вознесенського 
собору: – один із найкращих зразків українського народного зодчества, збудований коштом 
гетьмана Івана Мазепи у 1695–1700 рр. [1, с. 348]. У народі його називають «Мазепинським» 
на честь гетьмана-фундатора. Універсалом гетьмана від 1700 р. підтверджено права «монастырю 
престольному Переяславскому» [1, с. 445] на володіння землями, озерами, селами, селищами, 
хуторами, млинами тощо.

У «Археологічних нотатках» поет записав: «Бывший монастырь, ныне Соборная церков 
воимя Вознесения Господня, построенная 1701 года гетманом Мазепою, великолепная снаружи и 
до невозможности искажена внутри возобновлениями» [3, с. 214]. 

Зображення цієї прекрасної споруди знаходиться в альбомі Т. Шевченка [6, арк. 9]. На 
малюнку Т. Шевченка баня собору дещо відрізняється від її сучасного вигляду. Зміни відбулися 
внаслідок пізніших перебудов після пожежі. Зображена на малюнку і каплиця – споруда над 
підземним ходом, що нагадує альтанку [6, арк. 9].

Пам’ятка переяславської старовини настільки вразила митця своїми досконалими 
пропорціями, що неодноразово ставала об’єктом його уваги в художніх творах та листуванні. 

Про Вознесенський собор Т. Шевченко згадує на сторінках повісті «Близнецы»: «...Над 
городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом 
с золотою главою. Этот соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской 
архитектуры воздвигнут знаменитым анафемой Иваном Мазепою…» [4, с. 17].

Образ переяславського собору Тарас згадує у листі до А. Козачковського, написаного 
16 липня 1852 р. із Новопетрівського укріплення: «Помнители нашу с вами прогулку в Андруши 
и за Днепр в Монастырище на гору. Вспомните тот чудный вечер, ту широкую панораму, и 
посередині её – длинную широкую фиолетовую ленту, а за лентой фиолетовой блестит, как из 
золота кованый, Переяславский собор» [5, с. 62].

Виконуючи завдання Київської археографічної комісії, Т. Шевченко зацікавився 
стародруками, які знаходилися в бібліотеці Переяславської семінарії. Серед них було й 
Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української культури, створена в 1556–1561 рр. 
архімандритом Григорієм і переписувачем Михайлом Василієвичем із Сянока.

Пересопницьке Євангеліє було віднайдене в 1837 р. Осипом Бодянським.
Осип Максимович Бодянський (1808–1877) – славіст, закінчив філологічний факультет 

Московського університету, навчався (1825–1831) у Переяславській семінарії, де його 
однокурсниками були Андрій Козачковський та Ігнатій Житецький – друзі Т.Г. Шевченка. Син 
Житецького Павло Ігнатійович (1856–1911), будучи членом-кореспондентом Академії наук, 
надрукував 1876 р. у Києві книгу «Опис Пересопницького рукопису». 

Познайомилися О. Бодянський та Т. Шевченко в лютому 1844 р. у Москві. Зустрічалися 
вони і в 1845 р., листувалися. Осип Бодянський зацікавив Шевченка історією чехів та постаттю 
Яна Гуса, а також працями Шафарика. Ці зацікавлення стали одним із поштовхів до написання 
поеми «Єретик». 

Очевидно, саме Бодянський звернув увагу Шевченка на Пересопницьке Євангеліє. 
О. Бодянський знав, що ця пам’ятка знаходиться в Переяславській семінарії, і що вона 
може викликати зацікавленість Кобзаря. Адже недаремно в «Археологічних нотатках» 
письменник посилається на статтю цього вченого в «Журнале министерства народного 
просвещения» (№ 5, 1836). 

Судячи з усього, пам’ятка справила на поета сильне враження і тому він залишив наступний 
запис: «В скромной семинарской библиотеке хранится два Евангелия, писаны на пергамени 
изяшными славянскими буквами, чернилом и киноварью – с прекрасними разноцветными 
рисунками по золоту. Первое писано в 7053 году... Второе Евангелие, также на пергамени, изящнее 
и раскошнее первого, писано малороссийским наречием [1556] года, с надписью на краях первых 
листов...» [3, с. 215].

Звісно, жанр «Археологічних нотаток» не передбачав глибокого і всебічного опису пам’ятки. 
Та й сам Шевченко не був спеціалістом у сфері археології. Однак письменник передусім вказав 
на естетичну цінність пам’ятки, на те, що вона зроблена мистецьки, естетично витончено і є 
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«розкішною». Дійсно, естетична вартість пам’ятки надзвичайно висока. Друге, на що звернув увагу 
Шевченко, це те, що пам’ятка написана «малоросійським наріччям», тобто українською мовою. Як 
відомо, Пересопницьке Євангеліє є одним із перших пам’яток офіційної книжності, написаних цією 
мовою. Правда, не весь текст Євангелія був перекладений українською. Принаймні перше Євангеліє 
(Євангеліє від Матфея), було близьким до старослов’янської основи. Інші ж Євангелія, особливо 
від Луки, наближалися до мови народної. Певно, Шевченко не випадково зауважив, що Євангеліє 
писане «малороссийским наречием» [3, с. 215]. Він, попри деякі нюанси, був прихильником 
широкого використання розмовної української мови, піднесення її на елітарний рівень. 

І, нарешті, варто звернути увагу на те, що письменник в «Археологічних нотатках» наводить 
повністю дарчий напис гетьмана Івана Мазепи, який передав книгу Переяславській єпархії: 
«Сіе Евангеліе прислано и дано отъ Ясновельможного Его милости пана Іоана Мазепы, войскъ 
царського пресвітлого величества запорозкихъ, обоихъ сторон Днипра Гетмана, и славного чина 
Святого Апостола Андрея кавалера до престола Переяславского епископского, который отъ его жъ 
милости созданъ отъновленъ, и драгоценнъми утварьми украшенъ при преосвященному епископи 
Захаріи Корниловычи року [1701] апреля [17] день» [3, с. 215].

Т.Г. Шевченко залишив також опис цитаделі – давньої фортеці, так званого дитинця 
(кремля) стародавнього Переяслава, заснованої князем Володимиром Святославичем наприкінці 
X ст. як важливого опорного пункту для захисту південно-східного кордону Київської Русі від 
нападів степових кочівників-печенігів; місця перебування князівської сім’ї, боярської верхівки та 
вищого духівництва. Вона займала південну частину давнього міста поблизу злиття річок Трубежа 
та Альти, на берегах яких були споруджені потужні земляні вали, а зверху на них – товсті дубові 
стіни з вежами і бійницями. Вали цитаделі, що місцями збереглися до нашого часу, мали висоту 
до 10–12 м. До їх конструкції входили дерев’яні зруби-кліті та сирцева кладка, які робили вали 
міцнішими, а їх схили – стрімкішими. Цитадель мала дві брами; залишки однієї з них, спорудженої 
у XI–XII ст., складалися з двох масивних стін з цегли й каменю. Над брамою містилася невелика 
церква з бойовим майданчиком перед входом. До комплексу брами входили також кам’яні 
прямокутна вежа та стіна.

Т.Г. Шевченко описує церкву Успіння Пресвятої Богородиці (пов’язану з Переяславською 
угодою): «…В цитадели древній крепости, или в вышнем городе, церков Успения Пресвятыя 
Богородицы. Та самая, в которой присягал Богдан Хмельницкий на верность московскому царю, 
сгорела, и на том месте в 1760 году построєна новая по образцу древней, деревянная о девяти 
византийских куполах с крещатыми окнамиво фронтонах. А при Феодосии преосвященном 
Переяславском в 1825 году возобновлена; внутренность осталась в прежнем виде, а наружность, 
к сожалению, до варварства искажена. Невозможно смотреть на нее, а не только рисовать….» [3, 
с. 213–219]. Згадує письменник і культові речі, що зберігалися в церкві (лампади, чаші, хрестики 
та ін.): «…И еще больнее, по описи видно, что в прежней церкве хранились древние серебряные 
вещи, из которых сделаны шаты на наместные образа. Пощадили только три вещи и то по 
причинене высокой пробы серебра. Первая: лампада с греческой вокруг надписью, 1664. Вторая: 
образ из трех тонких серебряных досточек, скрепленных гвоздями, с следующею надписью: Сія 
икона зопсована отъ перехресть, которую казалъ оправить Его мость панъ полковникъ Переяславскій 
Стефанъ Сулима. Буквы в надписи перемешаны русские с латинскими. Икона величиною в 5 и 4 
вершка. Живопись порядочная, изображены Пречистая Дева с Предвечным Младенцем, Святитель 
Николай и Святые Димитрий, Прокопий, Пантелеймон и Георгий. Третья: чаша серебряная, 
вызолоченная, на нижних краях с следующею польскою надписью: Marina Chalecka Piotrowa 
Redzierzaskanacźeśćpanu Boguna i swiętszei Matcejegooffi aruiedo kosciola kolegium pinskie[g]o 3. I. 
roku 1638. (Марина Халецька, дружина Петра Редзєржаска, на честь Пана Бога Його Найсвятішій 
Матері жертвує до костьола Пінської колегії 3. I. 1638 р.).

Крест серебряный, вызолоченный, вышиною в аршин, приделанный к бунчуковой булаве, 
с надписью на нижнем конце: Сей честный крестъ бувший славутный многогрешный рабъ Божій 
создалъ Артемій Огрызковійтъ Переяславскій и отдалъ до церквы Божоі, Пресвятыя Богородицы въ 
городъ Переяславъ для процеси [и] року от народзеня Сына Божого –≠ах̃иі.

Евангелие писанное чернилом и киноварью красивыми славянскими буквами вроде 
почаевских, на последнем листе написано скорописью под. титлами: во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа аминь. Изволеніемъ Божіимъ и Святаго и животворящего Духа, задержанья великого кроля 
третего Жыкгьмунта а пры пануванню его милости пана кеевского Адама старосты – в року ≠а̃х̃-п̃. 
Оправлена черным бархатом с грубыми железными украшениями» [3, с. 213–219].
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Головною спорудою цитаделі був величний Михайлівський собор, збудований у XI ст., 
стіни якого були вкриті фресками і мозаїками, а підлога вистелена різнокольоровими полив’яними 
плитками. Навколо собору знаходилися різні прибудови з багатими усипальницями князів. 
Цитадель і Михайлівський собор зруйновані монголо-татарами 1239 р. «В той же цитадели 
церковь с. Михаила, по преданию бувший монастырь, построенный каким-то князем черниговским 
Михаилом. Ни снаружи, ни внутри не осталось никаких признаков ее древности, окроме колокольни 
и при ней трапезы, где тепер помещается уездное казначейство» [3, с. 213–219]. «...Церковь 
с. Михаила...» – збудована у середині XVIII у стилі українського бароко; знаходиться поряд із 
залишками давньоруського собору і частково на його площі. Фасади церкви оздоблені пілястрами та 
кольоровими полив’яними розетками і голівками ангелочків, над вікнами – рельєфні орнаментальні 
прикраси. Церква неодноразово реставрувалася і не зберегла свого первісного вигляду.

Зберігся малюнок Т. Шевченка з зображенням Покровської церкви, збудованої в 1704–
1709 рр. на честь взяття Азова племінником Івана Мазепи, переяславським полковником Іваном 
Мировичем. 

Зовнішній архітектурний образ церкви Покрови Пресв. Богородиці в Переяславі викликав 
у Т. Шевченка критичні зауваження, хоча мальована картинна композиція (запрестольна ікона), що 
зберігалася в храмі, викликала захоплення: «Церковь во имя Покрова – неуклюжей и бесхарактерной 
архитектуры, воздвигнута в знамение взятия Азова полковником переяславським Мировичем, 
другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная 
историческая картина, кисти, должно думать, Матвеева, если не иностранца какого. Картина 
разделена на две части: вверху Покров Пресвятыя Богородицы, а внизу Петр І с Екатериной І, а 
вокругих все знаменитые сподвижники его, в том числе и Мазепа, и ктитор храма во всех своїх 
регалиях» [3, с. 213–219].

Внутрішнє приміщення храму було прикрашене настінним розписом, виконаним талановитим 
художником-іконописцем Іваном Максимовичем. Народився він у 1679 р. у м. Пирятині на 
Полтавщині. У 20-річному віці відкрив малярну майстерню при Золотоніському монастирі. На 
межі XVII–XVIII ст. І. Максимович розписував храми на Лівобережній Україні, зокрема, цю ж 
Покровську церкву та Вознесенський собор у Переяславі. Після 1718 р. Іван Максимович працював 
у Києво-Печерській лаврі. Помер він у 1745 р. [1, с. 341].

Серед розпису Покровської церкви особливо цікавою була запрестольна ікона «Покрова 
Пресв. Богородиці», написана у 1706–1708 рр. Ось що стосовно цього образу зазначає у журналі 
«Киевская старина» А. Стороженко: «…престольная икона Покрова Пр. Богородицы, о которой 
упоминает и Шевченко… Из описи церковного имущества 1711 года видно, что в то время она 
находилась уже в церкви. Об этой иконе писал… известный в 40-х годах автор «Быта руського 
народа» А.В. Терещенко: «Посвящая созидаемую церковь Покрову Божией Матери, Мирович в то 
же время поручик нарисовать запрестольный образ Покрова, величиною около двух аршин, и на 
нем представлены, по егожеланию, государь Петр І и государыня Екатерина І в царской одежде. 
Государь со скипетром и державою; подле – гетман Мазепа в своей гетманской одежде; близ 
государыни – придворные дамы в придворном наряде; в стороне – козаки в их народной одежде; 
напротив императора – славный Феофан Прокопович в своїм полном архиерейском облачении; 
около него – священство. Над всеми ими на облаках – Покров Божией Матери, явившийся в 
Греции в Хвеке. Образ Покрова замечателен изображениями лиц художественною кистью; государь 
и государиня довільно похожи… только государь сделан моложавым; Мазепа и Феофан Прокопович 
более всего похожи. Другие особы, как-то: дамы, козаки и духовенство – неизвестно, кто они 
именно. Строитель храма также нарисованздесь и, как должно думать, он тот самый, который 
стоит подле гетмана. Живопись везде прекрасная и надобно удивляться, что по тогдашнему 
состоянию в Малороссии соблюдена отчетливая отделка в современных нарядах, в правильной 
расстановке всей группы, а главное достоинство – превосходное изображение лиц, переданное 
верно и живо» [2, с. 348–349].

Покровську церкву згадує Т. Шевченко на сторінках своєї повісті «Близнецы», а на малюнку 
залишає напис: «Церковь Покрова, построеная 1709, полковником Мировичем» [6, арк. 12].

Церква «неоковирної і безхарактерної», як на Т. Шевченка, архітектури змальована звіддаля, 
без жодної деталізації. Водночас сакральна споруда на тлі небес різко контрастує з сюжетним 
наповненням переднього плану малюнка, де представлено зовсім земне: двох безликих селян, 
постать обідраного єврея, нарешті, серед вулиці, якраз навпроти церкви, – дві свині в калюжі 
(відомий у Шевченковій творчості символ морального падіння, нечестивих бажань та ін.) [8, с. 203].



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

75

У нотатках Т. Шевченка знаходимо й опис змальованого ним у церкві села Борисівка 
кам’яного хреста на місці вбивства св. князя Бориса: «На месте, где по преданию убит князь 
Борис, построена недавно церковь (отсутствие всякого понятия о изящном и снаружи, и внутри), 
в ней стоит у иконостаса величиною в три аршина серого гранита крест с высеченною надписью: 
«Сей крест зде на месте сем убиенно святого страстотерпца Христова Бориса великаго князя 
росийскаго водрузи Григорий Бутович протопоп переяславський споспешествовал во оном 
Селивана Кириловича Билогоголовы стрелецкаго лета от сотворения мира 7171, от Р.Х. 1661, 
мая в 2 день». На обороте: «а делал крест сей Харько безпалчий мельник с товарищем своїм 
Мартыном» [3, с. 216]. 

Виконуючи доручення Київської археографічної комісії, вивчаючи історичне минуле 
українського народу, Т. Шевченко описав та замалював історико-культурні та археологічні пам’ятки 
Переяславщини, внісши вагомий внесок у дослідження старожитностей та української історії.
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СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА В СУБОТОВІ 
В «ОПИСАНІИ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ В КОРОНЕ ПОЛЬСКОЙ» 

МЕЛЬХІСЕДЕКА ЗНАЧКА-ЯВОРСЬКОГО

«Описаніе благочестивых заграничных в короне Польской» Мельхіседека Значка-Яворського є одним з 
найдавніших відомих на сьогодні першоджерел з історії Свято-Михайлівської церкви в Суботові – родовому 
маєтку Хмельницьких. Документ, датований 1767 р., доносить відомості одного з найбільш складних 
періодів православної церкви на Правобережній Україні.

Ключові слова: першоджерело, історія Свято-Михайлівської церкви, Суботів, Мельхіседек Значко-
Яворський. 

У зв’язку з історичними катаклізмами, що мали місце на Чигиринщині в ХVІІ–ХVІІІ ст., 
збереглося дуже мало документальних джерел, що стосуються історії культових споруд краю. На 
тлі ситуації, що склалася, особливої ваги набуває відомість «Описаніе благочестивых заграничных 
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в короне Польской», укладена ігуменом Свято-Троїцького Пустинного Мотронинського монастиря 
ієромонахом Мельхіседеком у вересні 1767 р., де знаходимо відомості щодо храму станом на 
1764 р. Документ, що становить опис трьох протопопій, – Чигиринської, Мошенської Смілянської – 
було підготовлено на прохання поборника православної віри Георгія Кониського для подання до 
Варшавського сейму. 

Тут знаходимо відомості про Свято-Михайлівський та Свято-Іллінський храми містечка 
Суботів, відомого як родовий маєток Хмельницьких. Дані про суботівські церкви увійшли до 
розділу «Описаніе староства и протопопіи чигринской благочестівыхь церквей к епископіи 
переяславской издревле принадлежащихь» [1, с. 342–344].

Серед широкого загалу більш знаною є Свято-Іллінська церква – усипальниця Богдана 
Хмельницького. Проте не менш цікавою є історія храму в ім’я Архістратига Михаїла, 
закладеного, за народними джерелами, чигиринським підстаростою Михайлом Хмельницьким 
у першій чверті ХVІІ ст. у кращих традиціях дерев’яного сакрального зодчества Середнього 
Подніпров’я [2, с. 112–118].

З побудовою цього храму хутір Суботів перетворюється на село, а 1649 р. отримує 
статус сотенного містечка чигиринського козацького полку, заміської резиденції гетьмана Богдана 
Хмельницького.

На церковному цвинтарі, вірогідно, була похована перша дружина Богдана Хмельницького 
Ганна Сомко [3, с. 227–241].

Павло Алеппський, який побував у Суботові 1656 р., описує гробовець старшого сина 
гетьмана Тимоша в приміщенні храму, над яким патріарх Макарій 2 серпня 1656 р. відправив 
панахиду [4, с. 227–241].

Існують версії про поховання в Свято-Михайлівській церкві і Богдана Хмельницького [5, 
с. 10–17], які не мають під собою історичного підґрунтя.

Попри лаконічні відомості, що проливають світло на окремі сторінки історії храму, на 
сьогодні нам відомо три документи, що деталізують неоднозначну ситуацію, що склалася навколо 
православ’я в краї в першій чверті – 60-х рр. ХVІІІ ст., зокрема на прикладі Свято-Михайлівської 
церкви в Суботові. До таких джерел можна віднести візитацію окремих церков південної 
Київщини 1726 р., що знайшла своє місце в найстарішій серед відомих книг збірки єпископських 
візитацій [6, с. 191–194]. Продовженням висвітлення історії храму слід вважати досліджуваний 
нами документ, що містить інформацію про єпархіальну приналежність храму та рукопокладення 
його настоятелів.

Насамперед Мельхіседек зазначає, що як і інші храми Чигиринської протопопії, Свято-
Михайлівська церква раніше належала до Київської православної архієпископії, а з відновленням 
Переяславської єпископії знову перейшла у її відання. 

У 1720 р. за благословення православного єпископа Кирила Шумлянського православним 
чигиринським протопопом Петром Клименком закладена і освячена на колишньому місці.

Звідси випливає, що в цей час Михайлівська церква перебувала в занедбаному, якщо не 
в зруйнованому, стані, адже довелося її заново відбудовувати. Певний час, як свідчить згадувана 
нами «Візитація…», церква була уніатською [7, с. 342–344]. Цей період Мельхіседек у своєму 
«Описаніи…» не висвітлює. 

Населення краю завжди стояло на сторожі непохитних устоїв православ’я, що в свою чергу 
унеможливлювало утвердження унії на південно-східних околицях Речі Посполитої. Внаслідок 
постійного супротиву більшості населення створений близько 1740 р. Чигиринський деканат, до 
складу якого були приписано 27 навколишніх церков, серед яких і три церкви Чигирина та дві 
Суботова, що ставив за мету поступово усунути з храмів всіх православних священиків, замінивши 
їх на уніатських, не маючи успіху, 1768 р. зазнав краху [8, с. 99–105].

Виходячи з «Описанія...» Мельхіседека, схильні вважати, що суботівські церкви вийшли 
з-під патронату деканату задовго до його розпаду, адже 3 липня 1745 р. православним Волоським 
єпископом Ієрофеєм Хутинським настоятелем Михайлівської церкви був рукопокладений священик 
Феодор Садовський, який очолював клір до 1757 р., доки не був переведений в Новоросійську 
губернію, а на його місце 20 квітня 1757 р. православним митрополитом волоським Даниїлом 
Ренським було призначено священика Федора Клонського.

24 вересня 1761 р. Федір Клонський звернувся з проханням до православного єпископа 
переяславського і бориспільського Гервасія про надання йому на прихід Свято-Михайлівської 
церкви «усыновительной грамматы», яка була йому надана 5 серпня 1664 р. [9, с. 667].
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Принагідно наведемо третій документ, відслідкований Ю. Мициком, що яскраво ілюструє 
становище православного духовенства на Чигиринщині в 60-х рр. ХVІІІ ст.: «23–24 вересня 1766 р. 
писар уніатської консисторії П. Урбановський заарештував кількох православних священиків, 
в тому числі о. Федора Зеленського з Суботова, о. Федора Кабана з Медведівки, керівника 
Чигиринського духовного правління о. Максима Левицького, вимагав від них перейти в унію. На 
початку жовтня 1766 р. їх перевезли до Радомишля, де били доти, доки вони не дали згоди стати 
уніатами» [10, с. 342–344].

Подробиці цього інциденту стають відомими з донесення священика Федора Зеленського 
єпископу переяславському і бориспільському Гервасію, датоване 17(06)05.1767 р., де о. Федір 
зазначає, що з 1765 р. він є священиком церкви св. Архістратига Михаїла у Суботові (перед цим 
він був рукоположений волоським єпископом Данилом, єпископом Ренським). Його попередником 
у Суботові був священик Федір Садоцький, але через утиски з боку уніатів мусив покинути храм і 
йти служити похідним священиком у російську армію, котра здійснювала похід на Пруссію. Отець 
Федір мав можливість служити в храмі, допоки в жовтні 1766 р. уніатський радомишльський 
єпископ Пилип Володкевич не вдався до репресій. У ніч на 3 жовтня на садибу священика в 
Суботові вчинили напад інстигатор уніатської консисторії Андрій Глинський, поляк, корсунський 
хорунжий Василь Острий з десятьма корсунськими надвірними козаками та двома суботівськими 
поляками, які несли сторожову службу (одного з них звали Павлом Левицьким). Вони заарештували 
священика разом з дружиною і дитиною, вчинили обшук, забрали все майно, а самого о. Федора 
під караулом погнали пішки до Чигирина. Там його привезли до замку уніатського офіціяла 
Григорія Мокрицького, де на нього чекали василіанський ігумен Костецький і декілька уніатських 
священиків (Олександр Вацкевич та інші), які влаштували йому допит. Мокрицький звелів 
постригти о. Федору волосся на голові і на бороді, що вважалося явним безчестям. Потім за 
його наказом священику дали 300 ударів різками й кинули до місцевої в’язниці, де перебували 
злодії. Пізніше уніати навідувалися до нього у в’язницю, криючи лайкою і самого священика, і 
православну віру. Згодом о. Федора відправили до Сміли, де у в’язниці він зустрівся з благочинним 
церков Чигиринського правління о. Максимом Левицьким. Того так само було схоплено, нещадно 
бито різками й кинуто до в’язниці. Зі Сміли обох священиків перевели до Корсуня і 24.09.1766 р. 
закрили у в’язниці під в’їзною вежею, забрали одяг, а взамін видали якесь лахміття. Незабаром їх 
разом з декількома іншими арештованими православними священиками відправили у Радомишль, 
де знову били, змушуючи прийняти унію. Тільки 25 березня 1767 р. їм випадково вдалося 
звільнитися [11, с. 342–344]. Тут очевидні невідповідності, що стосуються настоятелів храму. Не 
знаходимо відомостей щодо о. Федора Клонського, який, згідно «Описанія…» Мельхіседека, був 
настоятелем храму після о. Федора Садоцького. Не виключено, що в своєму донесенні о. Федір 
Зеленський вказує на о. Федора Садоцького як на свого попередника в контексті утисків, яких 
зазнавали православні священики від уніатів.

«Описаніе благочестивыхъ заграничныхъ в короне Польской» Мельхіседека Значка-
Яворського введено до наукового обігу Феофаном Лебединцевим і опубліковане в кількох числах 
часопису «Киевская старина» за 1861–1863 рр. 

Розділ «Описаніе староства и протопопіи чигринской благочестивыхъ церквей к епископіи 
переяславской издревле принадлежащихъ» побачив світ у десятому числі вказаного часопису 
за 1863 р.

На жаль, документ, який містить цінну інформацію про православні храми Потясминня, 
що охоплює період від кінця ХVІІ до середини ХVІІІ ст., на сьогодні практично недоступний 
для широкого загалу шанувальників сакральної історії. Залишається відкритим питання про 
необхідність перевидання «Описанія…» окремим збірником.
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St. Michael church in subotiv at «the description of blagochestyvyh foreign in polish crown» of 

melhisedek znachko-yavorskiy
«The Description of blagochestyvyh foreign in polish crown» of Melhisedek Znachko-Yavorskyi is one of 

the fi rst well known original sources in the history of the St. Michael church in Subotiv – Khmelnitskiy`s family 
burial vault nowadays.

The document dated 1767, conveys information of one of the most diffi cult periods of the Orthodox Church 
in the Ukraine.
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ТРАГІЧНІ ДОЛІ РЕПРЕСОВАНИХ СВЯЩЕНИКІВ 
НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (30-І РР. ХХ СТ.)

У статті розкриваються особливості боротьби з релігією на Переяславщині, оприлюднюються 
архівні матеріали обвинувачень проти православних священиків. 

Ключові слова: духовенство, християнство, православна церква, репресії, матеріали справ, 
радянська влада.

В історії Вселенської церкви ніколи не було таких масштабних, всеохоплюючих гонінь, як у 
СРСР у 20–30-х рр. ХХ ст. Гоніння поширилися на всій території величезної країни, охопивши всі 
організації: учбові, господарські, адміністративні, наукові; всі прошарки суспільства та всі вікові 
категорії: від переслідування за віру в дитячих садочках та школах до страти чи ув’язнення глибоких 
старців (розстріл у 1937 р. 81-річного священномученика митрополита Серафима (Чичагова), який 
внаслідок хвороби вже не міг ходити. Православні віруючі піддалися найрізноманітнішим гонінням, 
утискам, переслідуванням, дискримінації – від знущань та звільнення з роботи до розстрілу. 
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Радянська влада з перших днів свого існування поставила завдання: повне, з нещадною 
жорстокістю, знищення Православної Церкви. Ця установка лідерів більшовиків яскраво виражена 
у відомому ленінському листі («Членам Політбюро. Секретно») від 19.03.1922 р.: «…вилучення 
цінностей, особливо найбагатших лавр, монастирів та церков, повинно бути проведено з нещадною 
рішучістю, безумовно ні перед чим не зупиняючись і в найкоротший термін. Чим більше число 
представників реакційної буржуазії та реакційного духовенства вдасться з цього приводу 
розстріляти, тим краще» [1, с. 143]. Через два десятиріччя діяльності за цим планом руйнування 
структури церкви було близьким до завершення. До 1939 р. по всій країні залишалося біля 100 
діючих храмів (із 60 000 станом на 1917 р.). На свободі перебували тільки 4 правлячі архієреї, 
причому і на них у НКВС були сфабриковані «свідчення» для арешту, який міг відбутися у будь-
який час. Змінення державної церковної політики та відновлення церковного життя почалося тільки 
під час Великої Вітчизняної війни 1941–45 рр. та було очевидним насідком загальнонародної 
трагедії. Однак і ця відмова від викорінення релігії у найкоротші терміни не означала припинення 
переслідування церкви. Хоча і в менших масштабах, ніж раніше, арешти архієреїв, священиків та 
активних мирян продовжувалися і в післявоєнний період. Масове звільнення з таборів та заслання 
репресованих священнослужителів відбулося тільки у 1955–1957 рр. Згодом, у 1959 р., почалося 
нове гоніння на церкву – хрущовське.

Складно оцінити загальну кількість постраждалих за Христа у роки радянської влади. 
У дореволюційній Росії було біля 100000 ченців і понад 110000 чоловік білого духовенства. 
З урахуванням їхніх родин до прошарку духовенства відносилося на рубежі ХІХ–ХХ ст. біля 
630000 чоловік [2, с. 86]. Гонінням піддалася переважна більшість священиків та монахів (тих, що 
служили в монастирях та храмах напередодні революції, і тих, що були рукопокладені пізніше, 
до 1940–50-х рр.).

У 1937 р. секретар ЦК ВКП(б) Г.М. Малєнков писав Й. Сталіну про існуючі релігійні 
об’єднання як про «широко розгалужену ворожу радянській владі легальну організацію кількістю 
600000 чоловік по всьому СРСР» [3, с. 248]. Таким чином, зрозуміло, що рахунок постраждалих 
йшов на сотні тисяч: за різними оцінками, їх було від 500000 до мільйона православних людей. 
Понад 400 архієреїв були піддані репресіям, із них понад 300 були страчені або померли в 
ув’язненні [3, с. 248]. Але й ці вражаючі цифри страт серед православного єпископату не є 
вичерпними, і можна очікувати помітного збільшення цього списку. Набагато важче отримати 
відносно повну картину гонінь серед священиків, дияконів та ченців, і практично невирішальним 
завданням є збір даних щодо більшої частини постраждалих за Церкву мирян. 

У справі відродження пам’яті про страчених християн внаслідок шаленої антирелігійної 
боротьби величезну вагу мають усі документальні свідчення про пастирів, які хрестили, вінчали, 
відспівували православних українців у містах і селах. Гоніння та переслідування не оминули і 
духовенство Переяславщини: багато церков було зачинено або зруйновано, священики ж опинилися 
на засланні, в концтаборах, у в’язницях. 

Священик Верещагін Юхим Савватійович народився 1886 р. у м. Переяславі, навчався 
у 1-класній церковнопарафіяльній школі при Вознесенському монастирі. Із 1905 р. – 
законовчитель і вчитель цієї школи. У 1912 р. був висвячений на священика. Отримав парафію 
у с. Рогозові Переяславського повіту. Дружина, Ольга Василівна, 1891 р. н., жителька с. Підварки 
Переяславського повіту. Мали двох доньок – Зою (1912 р. н.) та Аллу (1914 р. н.). 

Священник Ю.С. Верещагін у 1922 р. був засуджений до 3 років ув’язнення за агітацію 
проти радянської влади. Заслання відбував на Колимі. Тяжко було в цей час матушці, а тут ще 
померла сестра батюшки, залишивши двох синів: Веніаміна та Олега. Матушка Ольга взяла дітей 
у свою сім’ю. Працювала на городі, в саду, допомагала віруючим. Була зразком витривалості, яку 
послало їй життя. Відбувши покарання, о. Юхим повернувся до своєї парафії.

30 червня 1937 року згідно з рішенням ЦК ВКП(б) був виданий трагічно відомий «Приказ 
№ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 
элементов», який передбачав створення республіканських, крайових та обласних «трійок» для 
розгляду кримінальних справ на вказану категорію осіб, до якої, як «антирадянські елементи», 
належали і священики. 

У документах по їх обвинуваченню знаходимо:
«Обвиняемый Верещагин Ефим Савватьевич в предьявленном ему обвинении себя виновным 

не признает. После февральской революции Верещагин был выбран от духовенства в Уездный 
Общественный Комитет, где впоследствии был председателем земской управы Носарь. Верещагин 
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говорит, что он со всеми мероприятиями Соввласти солидарен и случая выступлений не помнит. 
Однако не отрицает, что может быть высказано недовольство, но это недовольство Верещагин 
поясняет как результат материальной необеспеченности. Свои расхождения с Соввластью Верещагин 
поясняет так: «Мои расхождения с Советской властью только по одному вопросу – это вопрос 
об отношении к детям и вообще к семьям, лишенным права голоса». Свидетель Полторацкий 
Александр характеризует Верещагина так: «…знаю как священника, законоучителя в Коммерческом 
училище. Любителя выпивок и карт, закадычный друг Носаря (Хрусталева, расстрелянного за 
контрреволюцию), с которым проводили все время вместе. Во время разговоров с Верещагиным, 
последний до газетных сообщений относится с недоверием и вредной критикой. При обсуждении 
статьи, в которой приводились данные о сплошной коллективизации округов, Верещагин говорил: 
«Это вранье и таких еще мест нет». Про свободу печати Верещагин высказывал мысль, что 
много говорят о свободе печати, тогда как в действительности ее нет. Национальную политику 
характеризует так: «Теперь евреи занимают прежнее положение дворян, им все доступно, все 
возможно». Свидетель Герман Константин Семенович показал, что ему неоднократно приходилось 
наблюдать за Верещагиным, как он, дабы отвлечь внимание публики, что он священник, 
переодевался в штатское платье и проводил контрреволюционную агитацию, ссылаясь на то, что 
теперь очень плохо живется «православным» и как живут хорошо коммунисты и евреи. Кроме 
того, Верещагин призывал людей не идти в коллектив, так как коллективисты впоследствии будут 
наказаны богом. Агентурные данные с/с «Орел» говорят, что Верещагин находился в тесной связи 
с меньшевиком Носарем, выдавал коммунистов и ответственных работников и по его инициативе 
кто избивался, кто расстреливался. Контрреволюционную агитацию Верещагин ведет, как говорит 
с/с «Орел», в церкви − в проповедях, зашифровывая религиозностью. Перед снятием с церквей 
колоколов, Верещагиным собирались подписи с протестом о снятии таковых» [4].

28 вересня 1930 р. Трійкою при Колегії ДПУ УРСР Ю.С. Верещагін засуджений до заслання 
на 10 років на Колиму. Реабілітований у 1988 р. [4]. 

«Слушается дело № 4102 Переяславской межрайопергруппы по обвинению Прокоповича 
Аркадия Михайловича 1874 г. р. с. Помокли Переяславского уезда Полтавской губернии, 
проживающего в Переяславе. Украинец из семьи священников. Образование высшее. Закончил 
Полтавский богословский институт. До 1932 года – священик православных церквей на 
Полтавщине…» [5].

Це цитата з протоколу засідання Трійки за № 19 від 9 квітня 1938 р. У числі 65-ти 
засуджених за ст. 54–10 КК УРСР за «участь у повстанській організації з метою збройного 
скинення радянської влади», отець Аркадій був засуджений до відправлення на 5 років на Соловки. 
Він був сином священика Прокоповича Михайла Спиридоновича. Утримувався у в’язниці м. Києва.

В архівно-слідчій справі зберігається і довідка про призначення вироку: «Прокопович 
Аркадий Михайлович постановлением Тройки УНКВД по Полтавской области от 9 апреля 
1938 года, протокол № 19, осужден к отправке в Сибирский край сроком на пять лет» [5]. У 1956–
57 рр. справу було переглянуто. На запит Київської прокуратури у особі заступника прокурора 
Київської області, радника юстиції Дубового від сільради с. Помоклі 8 жовтня 1957 р. була 
отримана довідка-характеристика на репресованого священика:

«Прокопович Аркадій Михайлович 1884 г. рождения является сыном священника. Проживая 
в г. Переяславе Полтавской губернии с 1910 года, работал священником без прихода до взятия 
в заключение в 1938 г. Никакого отношения к политическим и хозяйственным мероприятиям 
советской власти в период гражданской войны и сплошной коллективизации не имел...» [5].

Комісія з питань реабілітації висновком від 3 квітня 1958 р. прийняла рішення 
про припинення справи і реабілітацію священика. Відбувши покарання, він повернувся до 
м. Переяслава, де і продовжував служіння. Був духівником при церкві с. Комарівки, а потім знову 
став священиком без парафії. Помер у 1957 р.

Отець Григорій Іванович Михайловський народився у 1871 р. у с. Плоскому Полтавської 
губернії у сім’ї священика. Закінчив Полтавське духовне училище у в 1895 р. був рукопокладений. 
У 1896–1936 рр. – священик Петропавлівської церкви с. Підварок Переяславського р-ну. З 1930 р. 
був благочинним [6]. О. Григорій був доброю, порядною людиною, мав ораторський хист – 
послухати його проповіді приходили люди із сусідніх сіл. Усі панахиди, які приносили до церкви, 
він завжди віддавав бідним та удовам. Усю господарську роботу виконував сам, ніколи не тримав 
домашньої робітниці. 
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Дружиною його була Наталія Григорівна Михайловська, теж із родини священиків. Родина 
виховувала п’ятьох дітей – Галину, Лідію, Віктора, Августу та Леоніда. Священик прихистив 
дівчинку, від якої відмовилася мати. Вона жила в його сім’ї до 1933 р., потім влаштувалася до 
артілі «Текстиль-експорт» [6]. Отець Григорій був непохитним у вірі, до чого закликав і своїх 
парафіян: «Моліться Богу та захищайте православну віру. Треба добитися відкриття церкви, тільки 
тут людина знайде місце для свого спасіння» [7]. Саме це звернення до віруючих представники 
тодішньої місцевої влади сприйняли як підривну діяльність. 

У 1937 р. о. Григорія разом з іншими священиками району було заарештовано. 
У звинувачувальному вироку по слідчій справі № 540 було записано, що отець Григорій тричі був 
оштрафований за нелегальне проведення релігійних обрядів. Слідством було встановлено, що він 
«разом з групою священиків займався контрреволюційною діяльністю на території Переяславського 
району, розповсюджував чутки серед населення про війну і поразку радянської влади, проводив 
агітацію за відкриття церков» [7]. 

У липні 1937 року була видана постанова про направлення справи 54-ІІ УК УРСР на 
розгляд Трійки Київського обласного управління НКВД. 21.ХІ 1937 р. Григорія Михайловського 
було засуджено до 5 років позбавлення волі [7].

Підводячи підсумок політики сталінського режиму цього періоду, можна констатувати: 
влада розглядала релігію і церкву не тільки в якості ідейного, але й політичного супротивника. 
Представники духовенства піддавалися жорстоким переслідуванням і репресіям, однак навіть 
такі дії влади і радянських спецслужб не змогли відвернути місцеве населення від дотримання 
віковічних традицій, від християнської віри.
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У статті розповідається про зображення переяславських храмів – історичних та архітектурних 
пам’яток, що знаходяться в експозиції Меморіального музею академіка В.Г. Заболотного.

Ключові слова: експозиція, зображення, церква, Володимир Заболотний.

Значний відсоток експозиції у Меморіальному музеї академіка В.Г. Заболотного займає 
живопис самого Володимира Гнатовича. Адже захоплення саме цим видом образотворчого 
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мистецтва проявилося у відомого архітектора ще в роки навчання у переяславській гімназії. 
Протягом всього життя Володимир Заболотний полюбляв відтворювати на полотні пейзажі, які його 
оточували. Не стали винятком і переяславські краєвиди з їх давніми архітектурними пам’ятками. 

Дуже цікавим є невелике зображення комплексу Вознесенського монастиря, виконане 
аквареллю (рис. 1). У першому залі, присвяченому родині Володимира Гнатовича, під світлинами 
його батьків та іконою Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться малюнок виконаний самим 
В.Г. Заболотним в 1935 році. На картині зображена панорама центральної частини міста 
Переяслава, що просто потопає у величезній кількості зелені, чим відразу викликає позитивне 
сприйняття малюнку. В центрі композиції знаходиться велична будівля Вознесенського собору та 
його дзвіниці із яскраво-зеленими банями та визолоченими маківками на фоні ясного блакитного 
неба. Ансамбль Вознесенського монастиря завжди викликав захоплення у Володимира Гнатовича і 
як архітектурний об’єкт і як історична пам’ятка.

Збудований у 1698–1700 роках за ініціативи гетьмана Івана Мазепи, собор є 
пелюсткоподібний, хрещатий в плані храм, вхідні кути якого заповнені апсидами. Над 
середохрестям вивищується високий світловий барабан на вісім граней, його завершує двоярусна 
видовжена ребриста баня, глухий ліхтар з маківкою та хрестом.

Об’єми гілок хреста завершені фігурними барочними фронтонами, а кутові камери – 
наметовими дахами. Наріжники головного об’єму оформлені широкими пілястрами, великі 
прямокутні віконні отвори обрамлені складними наличниками, карнизами і оздоблені ліпленням. 
Споруда викладена з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькована і вапнована.

Дзвіниця збудована в 1770–1776 роках на кошти Іова Базилевича. Будівля триярусна, 
увінчана стрункою банею з глухим ліхтарем, маківкою та шпилем. Перший ярус слугував 
південним проходом до монастиря, тому має наскрізні аркові отвори. Другий і третій були 
дзвонарнями [3, с. 87–89].

Зовсім не таким побачив Вознесенський собор в 1946 р. Іван Косаревський – учень та 
колега Володимира Заболотного (рис. 2). На його малюнку, виконаному олівцем, переяславський 
храм зображено у плачевному стані. На фоні похмурого пейзажу, собор стоїть з пробитим куполом, 
відсутнім глухим ліхтарем та хрестом. На місці вікон – чорні діри. Війна по своєму оздобила 
пам’ятку архітектури.

Тоді ж І. Косаревський виконав малюнок і Варваринської церкви, що була прибудована 
ще у 1782 р. до дзвіниці Вознесенського монастиря (рис. 3). За свою майже 170-річну історію це 
приміщення виконувало функції і домової церкви, і скарбниці, зерноочисного пункту, і, нарешті, 
будівлі військової частини. В 1947 р. було прийнято рішення розібрати храм [3, с. 91].

На малюнку І. Косаревського церква зображена серед засніженого пейзажу. Вона стоїть без 
даху, із сильно пошкодженими стінами, на яких видніються плями відкритої кладки.

На акварелі В. Заболотного «Вознесенський собор» з права від центру композиції досить 
добре проглядається будівля церкви Покрови Пресвятої Богородиці із дзвіницею. Це великий 
кам’яний храм, збудований в 1708 р. на кошти переяславського полковника Івана Мировича в 
стилі фортифікаційних споруд: товщина стін близько 2,5 м, вузькі вікна-бійниці, досить велика 
внутрішня площа – близько 350 квадратних метрів та підвальні приміщення, які в разі нападу на 
місто могли вмістити значну кількість населення для сховку. 

Тарас Шевченко, перебуваючи в Переяславі 1845 р., намалював Покровську церкву. Згадав 
він її і в повісті «Близнецы», досить критично висловившись про архітектуру цього храму. Проте 
тут же Кобзар із захопленням описав запрестольну ікону Покрови з цієї церкви, високо оцінивши 
її як мистецький та історичний твір. На ній під омофором Богородиці було зображено царя Петра 
І та його дружину Катерину, а також кількадесят людських постатей: придворних, представників 
духовенства й козацької старшини. Очевидно, на підставі місцевих переказів Т. Шевченко 
стверджував, що на цій, за його словами, «історичній картині» зображено гетьмана Мазепу, 
Мазепиного «друга» й «соучастника» Івана Мировича, а також руйнівника Батурина Олександра 
Меншикова. Думка про саме такий склад персонажів переяславської Покрови кочувала, з незначними 
варіаціями, з однієї наукової праці до іншої аж до 80-х рр. минулого століття. Відзначалась велика 
популярність цього образу, який вважався чудотворним, про що серед віруючих ходили легенди. 
Розповідали, зокрема, таке: одного разу, ще до Полтави, коли Мазепа молився у храмі перед цим 
образом, із ока Богородиці викотилась сльоза.

Останні дослідження переконливо доводять, що ця ікона (її копія зберігається в Державному 
музеї українського образотворчого мистецтва, оригінал же зник під час руйнування храму) була 
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написана в 1722–1723 рр., і на ній не міг бути зображений Мазепа, якого тоді щорічно проклинали 
в усіх церквах Російської імперії. Малоймовірно, що на ній був і портрет полковника Мировича, 
який на той час вже давно помер, а його родину заслали до Сибіру. Такою була дяка московського 
тирана Мировичу за багаторічну небезпечну службу. Спочатку, 1712 р., його родину позбавили 
всіх маєтностей в Україні й вислали до Москви за прихильність до «зрадника Мазепи», з яким 
емігрували син Федір та дочка Ганна. Потім, 1716 р., Пелагію Мировичеву з дітьми відправили до 
Тобольська, а Василя Мировича звинуватили у зв’язках з братом Федором і після тортур засудили 
до каторги [2, с. 10–14].

На жаль, в кінці 30-х років ХХ ст. радянським керівництвом було прийнято рішення про 
знищення ряду переяславських церков. Храм Покрови Пресвятої Богородиці також потрапив 
до цього переліку. Ще одним свідченням того, що церква належала переяславській полковій 
старшині є спогади очевидців, які описують, що під час розбору церковних стін, після того, як 
храм був підірваний, зі склепу та ніш витягували домовини із покійниками в дорогих козацьких 
шатах [4, с. 45]. 

Також в експозиції музею зберігаються ще два графічних малюнки Івана Косаревського, 
датовані 1946 роком: «Успенська церква (1896 р.)» (рис. 4) та «Троєцька церква (1804 р.)» (рис. 5). 
На обох зображеннях переяславські храми відтворені в тому стані, в якому вони дійшли до 
нашого часу. 

За майже тисячолітню історію побутування на даному освяченому місці, нинішній 
Собор Успіння Пресвятої Богородиці є сьомою за ліком будівлею, яка одна з небагатьох змогла 
встояти в роки Другої світової війни. Собор мурований, однобанний, п’ятиглавий. У плані храм 
має візантійський хрест і є п’ятипільним. Центральна нава виростає з четверика середохрестя, 
підноситься над однаково завершеними раменами і переходить у високий гранчастий восьмерик. 
Центральна нава на кожній площині має по одному довгому арковому вікну, наріжники акцентовані 
лопатками. Завершується карнизом із заломами та гранчастим куполом, який увінчує глухий ліхтар, 
ледь видовжена главка і залізна куля з хрестом. Кожна з апсид завершується чотиригранною 
двоярусною главкою, яка за своєю функцією є дзвіницею. Кожну главку увінчує чотиригранний 
банястий купол, глухий ліхтар та маківка із залізною кулею та хрестом [3, с. 54–55].

У підвальних приміщеннях будівлі знаходяться залишки першої цегляної церкви, збудованої 
на цьому місці Володимиром Мономахом у 1098 році. Саме в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, 
яка за свідченнями від 1655 року відомого мандрівника Павла Алепського на той момент була 
дерев’яною, у 1654 році відбулося освячення договору між Україною та Московією. 

Свято-Троїцький храм, зображений на графічному малюнку Івана Косаревського, збудований 
у 1804 році замість однойменної дерев’яної церкви знищеної пожежею, завдяки активній діяльності 
протоієрея Федора Домонтовича на кошти небайдужих парафіян. У 1861 році на кошти, які були 
виділені як компенсація за знесену школу грамоти, відкриту при церкві, до західного притвору 
храму була прибудована дзвіниця.

В основу планування храму покладений витягнутий прямокутник у вигляді ковчегу з 
напівкруглою вівтарною апсидою. Західне рамено також має заокруглені обриси і до нього 
прилягає квадратний вхідний притвор з двоярусною дзвіницею. Над середохрестям знаходиться 
одноярусний восьмигранний барабан. Напівсферичний купол завершується глухим ліхтарем з 
цибулястою маківкою та хрестом. Дзвіницю увінчує огранене шатро, увінчане маківкою та хрестом. 
Церква мурована з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, всередині і зовні потинькована і 
повапнована [3, с. 95–96].

На акварелі В. Заболотного «Кладовище» 1954 року дуже легко упізнати церкву Святих 
Бориса і Гліба, що знаходиться в сучасному мікрорайоні міста Борисівці (рис. 6). Храм було 
збудовано та освячено в 1840 році як пам’ятний знак на згадку трагічної події – підступного 
вбивства князя Бориса на березі річки Альти. Будівництву церкви передувало встановлення на 
цьому місці в 1664 році кам’яного хреста. Тарас Шевченко під час перебування у Переяславі у 
серпні – вересні 1845 р. змалював ескіз ка›яного хреста св. Бориса. На акварелевому малюнку 
Шевченком відтворений вибитий на ньому напис: «ІС ХС НІКА сей кресть зде наместе семь 
убіенно святаго страстотерпца Христова Бориса великого князя Россійськаго, Водрузи Григорий 
Бутовичъ протопопъ Переяславській Споспешествовалъ во ономъ Селивана Кириловича Билого, 
головы стрелецкого, делал сей кресть мельнік Харко Безпальчій со товаріщем своім Мартином лета 
отъ сотворенія міра 7171 отъ Р. X. 1664 мая В [2] дня». 
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На малюнку Володимира Заболотного сама будівля церкви стоїть на другому плані. 
Її приховує велика кількість кущів та дерев, якими обсаджене прицерковне кладовище. На 
передньому плані зображено кілька кам’яних хрестів та могили, рясно вкриті ледь пожовклою 
травою. Цікавим моментом є те, що Володимир Гнатович інтуїтивно обрав саме те місце для 
зображення на кладовищі, де вже за кілька років під час копання могили буде знайдено кілька 
каменів пісковику з рештками цем’янки, і археологи висловлять припущення, що знайдено рештки 
літописної Альтської божниці. 

У самому храмі Бориса і Гліба після тривалої реставрації відновлено проведення 
церковних служб. 

Структура будівлі хрестовокупольна, склепінчаста, з прямокутними в плані пастафоріями. 
Над середохрестям підноситься масивна сферична баня на циліндричному під баннику. Над 
тридільним притвором здіймається двоярусна дзвіниця, верхній ярус якої – чотириколонні 
тосканського ордера портики, відкриті на чотири сторони. Дзвіниця завершена шпилем. 

Будівля мурована з цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькована й повапнована. Під 
південною навою влаштований склеп [3, с. 107–108]. 

На сьогоднішній день дуже зростає популярність церкви Святих Бориса і Гліба, а зокрема 
кам’яного хреста, якого наділяють цілющими властивостями. З усіх куточків України до нього 
їдуть паломники, щоб прикластися до мироточивого каменю та помолитися за зцілення від 
тяжких хвороб.

Акварелі Володимира Заболотного та графічні малюнки Івана Косаревського є зараз дуже 
цінними – для вивчення як особливостей української архітектури, так і історії міста: від деяких 
споруд зараз не залишилось навіть фундаментів.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Вечерський В. Памятки архітектури й містобудування Лівбережної України: Виявлення, 

дослідження, фіксація. // В. Вечерський. – К., 2005. – 586 с.
2. Гнатюк В. Старшинський рід з Переяслава // В. Гнатюк // Людина і світ. – 1998. – 

№ 3. – С. 10–14
3. Набок Л. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність. / 

Л. Набок, О. Колибенко. – К., 2007. – 176 с.
4. Чухно І. «Жизнь. Военно-исторический роман-эссе» / І. Чухно // Книга первая. – 

2002. – Рукопис. Бібліотека НІЕЗ «Переяслав».

Nataliya Lyzogub
(Pereyaslav-Khmelnytskky)
Image Pereyaslav churches in the exhibition of the Memorial museum of academician V. Zabolotnoho
The article tells about the picture Pereyaslav churches – historical and architectural monuments that are in 

the exhibition of the Memorial museum of academician V. Zabolotnoho.
Key words: exposure, images, church, Volodymyr Zabolotny.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

85

Акварель В. Заболотного «Вознесенський собор». 1935 р.

І. Косаревський «Вознесенський собор (1695–1700 рр.)». Олівець. 1946 р.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

86

І. Косаревський «Варваринська церква (1785 р.)» Олівець.1946 р.

І. Косаревський «Успенська церква (1896 р.)». Олівець.1946 р.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

87

І. Косаревський «Троїцька церква (1804 р.)». Олівець.1946 р.

Акварель В.Заболотного «Кладовище». 1954 р.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

88

УДК 726.72
Наталія Лящук

(Пляшева, Рівненська обл.)

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА XVII СТ. НА «КОЗАЦЬКИХ МОГИЛАХ»: 
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

У даній роботі розповідається про пам’ятку дерев’яної архітектури XVII ст. – Михайлівську церкву, 
подається її зовнішній та внутрішній вигляд, історія створення.

Ключові слова: Михайлівська церква, архітектура, іконостас, реставрація.

Невеличке село Острів на Рівненщині, історія якого сягає глибини віків, стало відомим 
після бурхливих подій 1651 року, коли на його території розгорнулась одна з найбільших битв 
часів середньовіччя – битва під Берестечком. Про ті часи нам нагадують визначні місця цієї 
битви: острів Гайок, Козакова яма, острів Журавлиха, місце ставки Богдана Хмельницького, місця 
козацьких переправ, які знаходяться саме в цьому селі.

Неподалік млина, на підвищенні, з трьох сторін оточений заплавами правого берега річки 
Пляшівки, розташований мальовничий пагорб, знаний серед жителів села, як Попів Горб. На цьому 
місці колись стояла дерев’яна церковка, названа іменем святого Архістратига Михаїла. Народ 
здавна шанував ім’я цього святого, адже він вважається начальником воїнства небесного – ангелів, 
архангелів, серафимів, – протиставленим пекельним силам зла. За стародавніми переказами, коли 
сатана впав у самолюбство, гордість і злобу та спокусив багато інших духів – архангел Михаїл 
зібрав військо благочестивих ангелів і переміг злі сили [2, с. 51]. Тому кожного року 21 листопада 
православна церква святкує день Архістратига Михаїла, який охороняє церкву і прославляє Бога, 
і всі сили небесні, безтілесні прославляючи велич пресвятої Тройці. Архістратиг Михаїл являється 
першим охоронцем людей.

Над куполами Михайлівської церкви пронеслись всі події, якими жили жителі Острова 
протягом трьохсот шістдесяти років. Адже, церква, як і всі інші церкви, знаходилась у центрі 
села і була свідком безкінечних нападів татар, польської шляхти, міжусобиць панів... Вперше село 
Острів та Михайлівська церква згадуються 20 травня 1650 року в скарзі від княгині Катерини 
Четвертинської і панів Харлінських на хоругву Волинського підстолія Карпінського про напад на 
її маєток – містечко Новий Острів, пограбування та катування селян і священика. У документі 
говориться: «Отца священника Новоостровского любо униата, не маючи респекту на духовную 
особу, челядь пана Стрешова, словы неучтивыми зневажаючы, из дому выгнавши, полотна взято 
аршинов тридцать, побили окна и двери выломали, на остаток и до церкви хотели двери отбивати, 
давши тую причину, жебы мел в церкви срибло и шаты поховаты» [9, с. 1058].

Михайлівська церква є однією з найдревніших церков на Волині і являється чудовим зразком 
української народної дерев’яної архітектури середини XVII ст., збудована народними майстрами при 
священикові Іванові Береговичу в 1650 році. Це типова трьохзрубна церква, з ширшим центральним 
зрубом, що має в плані форму пом’якшеного квадрата із прямокутними зрубами бабинця та вівтаря. 
Стоїть на кам’яному підмурівку. Східна частина вівтаря має зрізані кути, що надає їй гранчасту 
форму. Центральна баня, присадкуватої форми, стоїть на восьмигранному барабані, її маківка – на 
глухому ліхтарі. Всередині підкупольний простір розкритий. Верх вівтарної частини має змінену 
форму – цибульчасту, внутрішній простір також розкритий до глухого ліхтаря. Верх над бабинцем – 
каркасний, всередині має плескату стелю. На другий поверх бабинця ведуть сходи, які розташовані 
в північно-західному куті бабинця.

Церква побудована без жодного цвяха, техніка будівництва «зруб». Використовується 
найкращий матеріал, бруси старанно обтесуються і підганяються один до одного так, щоб між 
ними не було навіть щілини. При складанні не використовувались цвяхи, тому що за канонічними 
вимогами в храм Спасителя Ісуса Христа їх вбивати не можна, адже за біблійною легендою 
Спаситель був розіп’ятий на хресті саме за допомогою залізних цвяхів.

Церква початково була покрита гонтою, зовнішня обшивка зроблена вертикально. Навколо 
споруди побудоване дерев’яне опасання, яке є не тільки окрасою церкви, а й місцем, де можна 
було слухати літургію, а також сховатись від негоди. Опасання також оберігає церкву і особливо її 
фундамент від руйнування.
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Церкву завершують три куполи, тісно поставлені в один ряд, покриті бляхою і пофарбовані 
зеленою олійною фарбою, які увінчують золочені хрести. З середини підкупольний простір 
світиться і сяє, голубе безхмарне небо є втіленням народної мрії про вічність. А голуб, по центру – 
символ святого духа. 

Головною мистецькою прикрасою церкви є двоярусний іконостас, який відзначається не 
тільки високим мистецьким рівнем своїх образів, а й артистичною красою в цілому. Він вражає 
нас багатством декоративної майстерності та гамою кольорів, досконалістю форм, оригінальним 
різьбленням по дереву, яке прикрашає весь іконостас. У ньому – багатство скульптурної пластики, 
витонченість ажурної різьби, стилізація рослинних мотивів. Іконостас складається з п’яти 
горизонтальних ярусів: «педелів», намісного, святкового, апостольського та пророчого. 

Витончені різні царські врата, в основу орнаментованого малюнка яких невідомий майстер 
положив традиційний мотив виноградної лози, прикрашені листками і гронами винограду. В їхніх 
медальйонах зображене «Благовіщення», євангелісти Лука, Марко, Іван та Матвій, архангел Гавриїл 
і Богородиця Марія.

У центрі, над царськими вратами – «Нерукотворний образ Христа», «Тайна вечеря» та 
«Пантократор», по обидві сторони від яких розміщено чотирнадцять невеликих за розміром, 
симетрично розташованих ікон – ікони про двунадесяті празники (дванадцять найбільших празників 
у році). Вони зображують сцени земного життя Христа й Богородиці. Кожна з них різниться від 
іншої не лише сюжетом, а й своєрідною тональністю, що надає ряду особливий колорит.

Зверху, не менш виразними є ікони апостольського ряду. Апостоли на іконах зображені 
попарно: Варемей і Пилип, Андрій і Марко, Матвій і Петро, Павло й Іван, Лука і Яків, Симон і 
Хома. Всі вони звернені в сторону Христа, в руках тримають сувої та книги. Один з апостолів, 
сивобородий Петро – тримає ключі від Раю, а апостол Павло спертий на меч, який є ознакою його 
мученицької смерті. Реалістичне трактування форм і об’єму надає іконам справжньої величі.

Верх іконостасу завершується великим «Розп’яттям» із зображенням Божої Матері та 
Івана Богослова, з обох боків від якого розміщене ажурне мереживо пророчого ярусу. На ньому 
зображено дванадцять євангелістів в медальйонах, навколо яких переплітаються гнучкі виноградні 
галузки з дрібними листочками і гронами винограду, що слугують гармонійному переходу у 
внутрішній простір церкви.

Найголовнішими в іконостасі є намісні ікони: «Божої Матері – Одигітрії» та «Ісуса Христа». 
Постаті святих покрито довгими великими шатами, відкритими залишаються лише обличчя та 
руки. Заклик до милосердя і любові виражається у погляді, спрямованому до людей, та у шляхетно 
окресленому жесті руки. Позолота надає іконам святкової урочистості.

Праворуч від Спасителя – ікона «Архангела Михаїла» – на якій, як уособлення моральної 
чистоти, у лицарському вбранні, зображений святий, чиїм іменем названа ця церква, а ліворуч 
Богородиці – «Микола Чудотворець».

На бокових дияконських дверях зображені Архідиякони Стефан та Іван у цілий зріст. 
Для того, щоб ніщо не заважало сприйманню чотирьох ікон найнижчого ряду «пределів», 

народні митці вирішили залишити їх у простих скромних рамках. Ці твори ваблять своєю красою 
і оригінальністю, намальовані вони на біблійні сюжети. На іконі «Сон святого Якова» зображено 
сплячу нестару людину – Якова. Уві сні він бачить драбину, що веде просто на небо. По ній 
підіймаються і опускаються діти з крильцями за спинами – ангели. Але ця драбина висока і діти 
ходять по ній з великим острахом.

На іконі «Вигнання торговців з храму» – зображений Ісус Христос з лозами в руці, який 
забороняє осквернювати святе місце торгівлею, в якому належить тільки молитись.

Ікона «Чудо Архістратига Михаїла» розповідає нам про чудо у місті Ієрополь. Там був 
розташований храм в ім’я Архістратига Михаїла, а біля нього цілюще джерело. Язичники вирішили 
знищити це святе місце, з’єднавши дві гірські річки в одне русло і направивши течію води на храм. 
На допомогу християнам з’явився Михаїл, «ударив жезлом у величезний камінь, що знаходився 
біля вівтаря, і накреслив на ньому хресне знамення. У ту ж мить загримів грім, земля затряслася 
і камінь розколовся надвоє, утворивши в собі величезну ущелину» [6, с. 96]. Чудо це було назване 
Хони, тобто занурення, тому що там води занурилися в камінь.

Цікавим є сюжет ікони «Чудо святого Миколая».
«Усное сказание повествует, что некогда изуверный злодей, взявший на откуп у пана 

православный Никопольский храм, задумал было принести в нём сектантское жертвоприношение – 
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заколоть трёх невинных отрочат; но преступление пресёк чудесно явившийся небесный покровитель 
церкви, справедливо покаравший изверга и спасший детей» [4, с. 158].

Ліворуч від іконостасу у величному дубовому кіоті розміщена ікона «Святої великомучениці 
Варвари», подарована ієромонахом Почаївської Лаври Олексієм в 1914 році, в знак вдячності за 
зцілення від важкої хвороби ніг. У ковчежику при іконі знаходилась сандалія та рукавичка від її 
мощів, які до сьогоднішнього часу не збереглися. Доповнюють ікону намальовані на металевих 
листах ікони художника Вольського, які розповідають про життя і мученицьку смерть святої 
Варвари, розміщені на бічних стінах церкви.

Праворуч від іконостасу, у майстерно виконаному різьбленому обрамленні, розміщена ікона 
«Святого мученика Агафоніка», передана сюди у 1910 році Московським товариством непитущих. 
Адже основні події Берестецької битви відбувалися саме в день цього святого – 10 липня.

Ікони завжди були найбільшими святинями в храмах, перед якими молились вірні. Вони 
спочатку акумулюють енергію звернутих до них молитов, а потім самі віддають цю енергію.

Своєрідною окрасою церкви є латунне панікадило, що звисає на залізних ланцюгах у центрі 
її просторого нефу.

Під час Берестецької битви поріг Михайлівської церкви переступав Богдан Хмельницький, 
Іван Богун, Мартин Пушкар та інші полководці. Тут перед боєм освячувалися козацькі шаблі та 
оперізувався мечем, привезеним з Єрусалиму, сам гетьман Богдан Хмельницький.

Коли в 1910 році на острові Журавлиха створювався архітектурний ансамбль «Козацькі 
могили» та будувався храм-пам’ятник по загиблих козаках – Георгіївська церква, архітектор 
Володимир Леонтович, з метою відтворення історичного середовища того часу, запропонував 
перевезти сюди й Михайлівську церкву. 4 квітня 1912 року її було розібрано і перевезено на 
острів Журавлиху, де церкву складено у первісному вигляді та освячено 25 травня 1912 року. 
Зодчий запропонував вхід з інтер’єру до підземного переходу, який з’єднує цю давню святиню з 
новозбудованою Георгіївською церквою та гробницею. До Михайлівської церкви були перевезені 
кам’яні хрести з козацьких поховань, що знаходяться у сусідньому селі Острів.

У 1970 році один із перших екскурсоводів музею-заповідника «Козацькі могили» 
Я.А. Мічуда свої враження і переживання від цього святого місця виклав у рядках власного вірша:

Підземний хід, в холодній сірій млості
Веде у ту гробницю кам’яну, 
Де наших предків черепи і кості
І натяглася тиша у струну.
Ступіть туди, схиліть чоло в мовчанні,
Хай серця шал передає думкам:
Не ви тут перші, і не ви останні – 
На віки вічні слава козакам!
У гробниці-усипальниці покояться останки героїв Берестецької битви. Щороку, тисячі людей 

приїжджають на «Козацькі Могили» (тепер НІМЗ «Поле Берестецької битви»), щоб вшанувати 
пам’ять загиблих героїв. 

У 1987–1991 рр. Львівською Міжобласною реставраційною майстернею була відреставрована 
частина іконостасу цієї церкви. Під час робіт були укріплені грунт і фарбовий шар на іконах, на 
різьбі та частково зняті старі нашарування.

Оскільки Михайлівська церква є пам’яткою національного значення, богослужіння в ній 
проводяться лише один раз в рік – на свято Архістратига Михаїла. 

Протягом років церква зазнала багато змін: її покрівля перекрита бляхою, зовнішня обшивка 
покладена горизонтально, багато змін є і в самій церкві.

Але незважаючи на те, що сторіччя неминуче наклали свої сліди на цю споруду, вона й 
досі вражає нас своєю красою та витонченістю.
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Natalia Lyaschuk 
(Village Plyasheva)
Michael’s church an architectural monument of the XVII th. century in the «Cossack’s Tombs»
Abstract: Shis article particaly narrates the history of fuilong st. Michael’s Church an architectural 

monument of the XVII th. in the «Cossack’s Tombs» and her original and internal appearance.
Key words: architecture, iconostasis, restoration, Michael’s Church. 

Фото 1. Михайлівська церква, памятка архітектури XVII століття.

Фото 2. Іконостас Михайлівської церкви.
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УДК 94:2-523.42(477.41)«18»
Тарас Нагайко, Людмила Набок

(Переяслав-Хмельницький)

ВІДНАЙДЕНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГЛАНИШІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

У статті подається оглядовий опис та публікується частина оригінального тексту клірової книги 
церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Гланишів Переяславського повіту (нині Переяслав-Хмельницький 
район Київської області) 

Ключові слова: Гланишівська церква, клірова книга, Переяславський повіт, храм.

Книгу було виявлено в одного з колишніх мешканців с. Нові Циблі Переяслав-
Хмельницького району Київської області, нині киянина В. Михайленка. Зроблені в ній записи 
хронологічно охоплюють період з 1886 р. по 1902 р. включно1. У 2014 р. краєзнавець М. Чирков 
надав оригінал книги для ознайомлення та вивчення співавторові даної публікації Т. Нагайку. 
З дозволу власника окремі аркуші віднайденого джерела були сфотографовані та опрацьовані з 
метою введення наявної інформації до наукового обігу. Загалом було знято цифрові копії (61 шт.) 
з її обкладинки та сторінок у хронологічній послідовності їх заповнення [3]. При цьому окремі 
незаповнені аркуші, або ж такі, що мали значну втрату фрагментів тексту, аркуші на яких містилися 
пізніші дописи, що не мали стосунку до Покровської церкви фотографувалися вибірково. Після 
фотокопіювання книги її оригінал було повернуто М. Чиркову. 

Відносно виявленого джерела слід зауважити, що це заповнена від руки книга кінця ХІХ ст., 
аркуші якої мають спеціальне типографське оформлення (гербовий бланк Московської синодальної 
типографії) у вигляді журналу для внесення відповідних відомостей з історії та діяльності храму. 
Обкладинка з пресованого картону, обклеєна плямистим папером червоно-коричневого кольору, 
збереглася частково. На внутрішньому боці обкладинки міститься пізніший напис-заголовок, 
зроблений фарбою гірчичного кольору у червоній окантовці – «М. Данько.» (очевидно один з 
пізніших власників книги) та синім олівцем намальовано шахівницю. Титульна сторінка відсутня, 
папір тонкий, білого кольору, посторінкової нумерації немає. У результаті аналізу змісту рукописних 
текстів було зроблено попередній висновок, що джерело є кліровою книгою церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці с. Гланишів Переяславського повіту. Записи в книзі зроблено чорною тушшю 
(можливо чорнилом). 

За своєю структурою джерело розділено на окремі щорічно дубльовані фрагменти з 
незначними подальшими уточненнями текстів, які містять відомості про історію храмової споруди, 
об’єкти інфраструктури та господарсько-економічну характеристику («Ведомости о церкви»). Також 
в книзі містяться біографічні відомості про служителів («О причте означенной церкви»), записи 
про соціальний стан та кількісний ценз прихожан2 («О прихожанах означенной церкви»), перелік 
церковних предметів («Наименованіе предметов»): Євангелій, хрестів, панікадил, лампадок тощо. 
Уся інформація подана у вигляді відповідних пронумерованих реєстрів. Основні щорічні записи 
зроблені кількома різними почерками. Перші два виконано розбірливим каліграфічним почерком, 
що вочевидь належав одній і тій самій особі, решта – іншими почерками. 

Додатково у книзі міститься частина текстових, а також нотних записів пізнішого часу. 
Наприклад, окремий запис під заголовком «Познай самого себе» зроблений простим олівцем (мова 
українська) та має підкреслений філософсько-релігійний зміст. На одній зі сторінок таким самим 
почерком, теж олівцем, зроблено інший запис, що містить дату – 1928 р. Ще одна дата є у приписі 
поруч з власноруч прокресленим нотним станом – «1929 року сило Гланишов в Пер. р.». 

З аналізу наявних цифрових копій збережених сторінок книги слідує, що записи в ній 
велися безперервно, починаючи з 1892 р. і доведені щонайменше до 1902 р. Окремо слід вказати 
на стан збереження дев’яти наявних в книзі щорічних записів (1892 р., 1893 р., 1894 р. (фрагмент), 

1 Частина сторінок джерела є втраченою. Вказано крайні дати, що зустрічаються в тексті рукопису, що зберігся. 
Вочевидь книга могла заповнюватися з часу заснування церкві – 1886  р., а також і після 1902  р. Крім того в тексті 
вказується, що «церковная летопись ведется съ 1892 года».

2 У найранішому збереженому записі за 1892  р. засвідчується загальне число прихожан храму у кількості 730 осіб, 
при чому чоловіків та жінок вказано порівну по 365. Найпізніший запис у книзі за 1902  р. засвідчує загальну кількість 
прихожан храму у 776 осіб, з яких 370 становили чоловіки та 406 жінки. Прихожани розподілялися за станами: духовні, 
військові, статські, міщани, козаки та селяни власники.
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1895 р., 1896 р., 1897 р., 1898 р. (фрагмент), 1899 р. (фрагмент), 1902 р.) згідно вказаної структури 
(відомості про церкву, інформація про священика та псаломщика та кількість прихожан храму). 
Отже, перший запис за 1892 р. зберігся повністю, так само як і запис за 1893 р. У записі за 
1894 р. аркуші з відомостями про церкву не збереглися, проте наявні відомості про священика, 
псаломщика та інформацією про кількість прихожан храму. Записи за 1895 р. та 1896 р. зберігся 
повністю. У записах за 1897 р. збереглися аркуші з відомостями про церкву, з відомостями про 
священика (частково), з інформацією про кількість прихожан. У записі за 1898 р. відомості про 
церкву збереглися частково, решта відомостей наявні. З записів за 1899 р. зберігся лише фрагмент 
(обривок аркушу) з відомостями про псаломщика та аркуш з інформацією про кількість прихожан 
храму. Жодних відомостей (аркушів) за період 1900 р. та 1901 р. не збереглося. За 1902 р. 
збереглися відомості про псаломщика та прихожанах храму, решта – втрачені. 

Історія церкви села Гланишів вже ставала предметом наукового зацікавлення та 
дослідницького пошуку. Свій інтерес до цієї теми виявили І. Богацький у праці «Краткая записка 
об устройстве здания Гланишевской церковно-приходской школы и торжественного освящения 
онаго» (1901) [1] та Л. Набок у статті «Село Гланишів» – монографія «Православні храми 
Переяславщини. Історія. Дослідження. Сучасність» (2007) [2]. 

Опубліковані раніше відомості з історії Гланишівської церкви засвідчують наступні факти. 
Вказана храмова споруда разом з дзвіницею була збудована у 1886 р. Кількість парафіян в 1895 р. 
становила 731 особу. Відносно осіб, служителів релігійного культу, відзначено, що в 1895 р. в 
церкві служили псаломщики Василь Опалінський та Іоанн Лавровський, а у 1899 р. священиком 
був призначений Іоанн Богацкий. При церкві у пристосованому приміщенні існувала школа 
грамоти для дітей. Згодом у 1901 р. було збудоване приміщення для церковно-парафіяльної школи. 
Учителем при цій школі був псаломщик Антоній Браташевський, який в 1906 р. став дияконом. 
В 1912 р. священиками в церкві служили Петро Кремянській та Іоан Савич, псаломщиком Олексій 
Черницкій. У 1925–1930 рр. при церкві було зареєстровано слов’янську та автокефальну громади. 
У 1930-х рр. у приміщенні храму утворили зерносховище. У період нацистської окупації з 1942 р. 
богослужіння частково відновилися. Відправи здійснювали священик Г. Неутрієвський та псаломщик 
Шпиль. Близько 1965 р. храм закрили. У 1973 р. внаслідок підпалу споруда згоріла [2, с. 127–128].

Виявлений рукопис уточнює означені та інші наявні відомості, а також містить нові 
дані, чим суттєво доповнює історію Покровської парафії села Гланишів на Переяславшині. Для 
прикладу цінними є документально засвідчені факти: рік побудови та точна дата освячення храму – 
15 червня 1886 р.; відкриття школи грамоти – 1 листопада 1892 р. та впровадження недільних 
позабогослужбових читань – 15 листопада 1892 р.

Вартими уваги є вміщені у книзі біографічні відомості стосовно осіб, що служили при 
храмі. Зокрема, у найранішому збереженому записі від 1892 р. вказується перший настоятель 
Гавріил Стефановъ Богацкій. З-поміж іншого зазначено, що він був сином священика, народився у 
с. Чопилках Переяславського повіту 10 липня 1847 р. У 1871 р. закінчив курс Полтавської духовної 
семінарії. Священиком став з 1874 р. При Покровській церкві с. Гланишів знаходився з 1892 р. 
Зазначаються також відомості про псаломщиків3. 

Зокрема, у записі за 1892 р. вказується псаломщик Василій Евфремовъ Опалинскій, 
син дячка, який народився у с. Мицалівці Золотоніського повіту 7 березня 1865 р. До 1882 р. 
перебував при Лубенському Преображенському монастирі, де вивчав статут, читання та церковний 
спів. Звідти, за проханням, архієпископом Іоанном був переведений псаломщиком до Покровської 
церкви с. Рудки Лубенського повіту. У 1889 р. переведений до с. Мицаловки Золотоніського повіту. 
З 9 грудня 1891 р. переведений до Покровської церкви с. Гланишів Переяславського повіту. Його 
родина: дружина Єфросинія Андрєєва, діти Марія та Іаков. 

У записі з 1894 р. (зберігся частково) вказується псаломщик Іоаннъ Іоанновъ Лавровскій, 
нороджений у с. Рогозів Переяславського повіту, рік його народження очевидно 1849-й. Навчався 
у Переяславському духовному училищі. У 1861 р. з 4-го класу звільнений на прохання батька. 
Указом єпископа Іоанна призначений псаломщиком до м. Бориспіль. У 1893 р. звільнений. 
У жовтні 1893 р. Первосвященним Іларіоном призначений псаломщиком до Миколаївської церкви 
м. Гельмязів Золотоніського повіту. 29 жовтня 1894 р. Первосвященним Михаїлом переведений 
на посаду псаломщика до Покровської церкви с. Гланишів Переяславського повіту. Його родина: 

3 Загалом у збережених аркушах книги згадуються прізвища шести псаломщиків храму різних років: Василій 
Евфремовъ Опалинскій, Іоаннъ Іоанновъ Лавровскій, Димитрій Алексеевъ Димоновичъ, Прохоръ Іустинов Белопольскій, 
Іоанн Гавриїловъ Богацкій, Антоній Софонієвъ Браташевскій. Біографічні відомості щодо них наводяться нами вибірково. 
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дружина Ольга Федорівна, донька диякона, народилась у с. Іванкові. Донька від першої дружини 
Марія, сини Федір, Гавриїл, Нионила та донька від другої дружини Марія. 

У записі за 1895 р. вказується псаломщик Димитрій Алексеевъ Димоновичъ, син 
дячка, народився 25 жовтня 1834 р. у с. Великій Стариці Переяславського повіту. Навчався 
у Переяславському духовному училищі, з середнього відділення якого виключений у 1855 р. 
З жовтня 1857 р. був дячком у Харлампіївській церкві с. Деньковки Переяславського повіту. 
12 травня 1858 р. поступив послушником у Лубенський Преображенський монастир. У листопаді 
1859 р. направлений виконувати обов’язки дячка до Михайлівської церкви с. Велика Стариця 
Переяславського повіту (утверджений на цій посаді з листопада 1861 р.). З 1888 р. перебував у 
Покровській церкві с. Борщів Переяславського повіту, з 1891 р. був вчителем у місцевій школі 
грамоти. З 30 січня 1895 р. переведений до Покровської церкви с. Гланишів Переяславського 
повіту. Його родина: дружина Анна Федорівна та син Дмитро. 

У записі від 1896 р. зазначено псаломщика Прохора Іустинова Белопольского, який 
народився у с. Бесєдовці Роменського повіту у 1873 р. Навчався у Полтавській духовній семінарії, 
з 3-го класу якої звільнений у 1892 р. З 28 червня 1896 р. Первосвященним Тихоном направлений 
псаломщиком до Покровської церкви с. Гланишів Переяславського повіту. З того ж року був 
вчителем у місцевій школі грамоти. 

У записі від 1998 р. окрім П. Белопольського зазначається ще один (позаштатний) 
псаломщик – син настоятеля церкви Іоанн Гавриїловъ Богацкій, який народився у 1876 р. у 
с. Прохорівка Золотоніського повіту. У 1898 р. закінчив курс Полтавської духовної семінарії. Того 
ж року розподілений до Покровської церкви с. Гланишів Переяславського повіту, де затверджений 
помічником законовчителя Гланишівської церковно-приходської школи. Родини на момент 
запису не мав. 

У найпізнішому частково збереженому записі за 1902 р. зазначається псаломщик Антоній 
Софонієвъ Браташевскій. Був сином псаломщика, народився у с. Коровинці Роменського повіту. 
До 1889 р. навчався в Роменському духовному училищі. З 1891 р. був вчителем у Михайлівській 
жіночій церковно-приходській школі с. Коровинці Роменського повіту. Упродовж 1892–1894 рр. був 
другим псаломщиком у церквах сіл Лохвицького та Роменського повітів. З 1894 р. став першим 
псаломщиком церкви у м. Константинові Роменського повіту. У 1899 р. Преосвященнішим Пилипом 
Прилуцьким переведений до Покровської церкви с. Гланишів Переяславського повіту. Його родина: 
жінка Параскева Григорівна та син Микола.

Також джерело містить відомості про церковних старост с. Гланишів. Перший церковний 
староста згадується у записі від 1892 р. – козак Стефанъ Леонтеевъ Шкиль віком 61 рік, що 
перебував на цій службі з 1890 р. З 1893 р. старостою значиться козак Микита Васильовича 
Хобта 45 років. З 1894 р., як церковний староста записаний козак Даміанъ Пантелеимоновъ 
Сахно4 60 років. У двох останніх записах за 1897 р. та 1998 р., де збереглися відомості про особу 
церковного старости, цією особою зазначений козак Іоаким Андреевъ Сахно 60 років. 

Значні (записи за 1894 р., 1899 р., 1902 р.) прогалини, а подекуди й суцільна (записи за 
1900 р., 1901 р.) втрата окремих зі щорічних записів віднайденої клірової книги не дозволяють нам 
здійснити повний передрук текстів. Адже наявні матеріали не дають достатньої інформації для їх 
детального співставлення та повного аналізу історії Гланишівської церкви у зазначений період за 
цим окремо узятим джерелом. Отже, виходячи зі стану виявленого рукопису, а також враховуючи 
повторюваний характер наявної у ньому інформації нами було вирішено оприлюднити перший за 
хронологією, та водночас повністю збережений запис за 1892 р. Він містить детальні відомості з 
історії згаданого храму – церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Гланишів за період з 1886 р. до 
1892 р. включно5. Аркуші 1–3 містять інформацію про історію храмової споруди, її опис та згадки 
щодо об’єктів церковної інфраструктури, відомості економічно-господарського змісту. Аркуші 4–5 
вміщують біографічні відомості про першого настоятеля церкви Гаврила Стефановича Богацького, 
син якого Іоанн в 1899 р. заступив батьківську парафію в с. Гланишів та псаломщика Василя 
Єфремовича Опалінського. 

Через відсутність внутрішньої нумерації аркушів, фрагмент тексту, що публікується 
пронумерований за принципом з першого аркушу (Арк. 1) і далі – до Арк. 5. У квадратних дужках 

4 «Даміанъ Пантелеимоновъ» закреслено та іншим почерком над рядком записано «Іоаким Андреевъ». Разом з тим 
козак Даміанъ Сахно на одній зі сторінок книги вказаний, як благодійник храму, що здійснив пожертву у 30 крб. сріблом.

5 Публікується перший за хронологією з п’яти (1892, 1893, 1895, 1896, 1897) повних наявних записів клірової книги – 
запис 1892 р., що займає загалом п’ять аркушів. 
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подається номер фотослайду. У тексті наявні пізніші доповнення та виправлення, що мають інший 
почерк, подекуди вони складні для прочитання і зрозумілі лише частково. Щодо них зроблено 
підсторінкові коментарі. Опрацьовані фрагменти тексту подаємо мовою оригіналу. Сподіваємось, 
що опублікований нами матеріал стане у нагоді історикам, краєзнавцям, дослідникам історії церкви, 
а також сприятиме можливим генеалогічним пошукам.

Арк. 1 [фотокопія 6].
«Ведомость о церкви

Покровской деревни Гланишева Переясловскаго уезда, состоящей въ 3 части благочиния 
ведомства Благочиннаго Священника о. Николая Фесенко за 1892 г.

1. Церковь построена 1886 года на средство прихожанъ, тогоже года месяца Іюня 15 дня 
освящена.

2. Зданиемъ деревяная, крестообразной формы, покрыта листовымъ железомъ и викрашена 
внутри и снаружи масляной краскою. Колокольня при ней построена въ томъ же 1886 году на 
средства прихожанъ покрыта железомъ и викрашена краской6. Церковь и колокольня – прочны. 
Сторожки при церкви нетъ, а церковные сторожа помещаются в выкопаной на церковномъ погосте 
землянке. 

3. Престолъ въ ней одинъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Холодная. 
4. Утварью снабжена скудно, но всё необходимое къ Священно-служению есть, хотя 

[нерозбірливо]. Книги для Богослуженій имеются все.
5. Жалованья отъ казны не получается, а прихожане по приговору обязались уплачивать 

изъ своихъ средствъ: Священнику 160 р. и Псаломщику 53 р. въ годъ, но таковое получается съ 
трудомъ, такъ какъ многіе уже начали отказываться отъ уплаты. Вкладовъ въ пользу притча не 
имеется. Добровольныхъ приношеній отъ прихожанъ въ пользу притча собирается не более 100 р.7, 
а съ Церковно-рудной земли не более 50 р.8 въ годъ. Домовъ, лавокъ, мельницъ и другихъ удодій 
не имеется. Содиржаніе очень скудное.

6. Земли при сей Церкви Церковной нет, а ружной пахатной песчаной малоудобной 
15 десятинъ изъ коихъ 3 десятиними завладелъ козакъ Иванъ Сахновскій – дело разбиралось у 
земскаго начальника 3-го участка Переясловскаго уезда, который отказалъ въ иске причту и земля 
осталась за Сахновскимъ. И болотистой неудобной – сенокосной 18 д.9. Вся земля находится въ 
20 кускахъ. Пожертвовали таковую прихожане сей Церкви. Означеною землею владеютъ сами 
Священно-церковно-служители.

Арк. 2 [фотокопія 7].
7. При сей Церкви для помещенія Священника имеется деревяный домъ о четырехъ 

покояхъ и другіе необходимые постройки, приобретенные на средства прихожанъ. Грунта подъ 
позначенными постройками и пдъ огородомъ примерно 3/4 десятины. Для помещения же 
Псаломщика отдельно имеется домъ о двухъ покояхъ, построенный прихожанами на грунте 
примерно въ 1\4 десятины въ приобретенном на средства же прихожан10. Все постройки на средства 
прихожанъ застрахованы въ Переясловскомъ земстве.

8. Другихъ зданій и угодій принадлижащихъ церкви, какъ то: Домовъ, лавок, мельницъ, и 
проч. нетъ.

9. Разстоянием сия Церковь отъ Полтавской Духовной Консисторіи въ 275 верстахъ а отъ 
местного Благочинного въ 23 верстахъ.

10. Ближаишая къ сей Церкви: въ селе Волчкове Параскевіевская въ 3 верстахъ и въ селе 
Гайшине в 4 верстахъ11. 

11. Домовой – при сей Церкви нетъ. 
12. Опись церковному имуществу имеется съ 1887 года.
13. Приходорасходные книги Полтавской Духовной Консисторіей съ 1887 года ведутся 

исправно и хранятся въ целости. 
14. Метрическія книги съ настоящего 1892 года ведутся исправно. 

6 У цьому місці зроблено пізніший запис іншим почерком: «а в г. 1893 вновь выкрашіна снаруже».
7 Над рядком запис іншим почерком – 50 р.
8 Над рядком запис іншим почерком – 20 р.
9 У цьому місці між рядками вписано рядок нерозбірливого тексту іншим почерком. 
10 Додано два слова нерозбірливо іншим почерком. 
11 Над останніми словами речення зроблено запис кількох слів нерозбірливим почерком.
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15. Исповедныя росписи тоже съ 1892 года хранятся въ целости.
16. Обыскная тетрадь на 1892 годъ хранится в целости, а книга за № 572 выданная 

Полтавской Духовной Консисторіей на 1893 годъ еще не писана.
17. Книги до Церковнаго круга принадлежащія имеются все и достаточно прочны. 

Кроме Богослужебныхъ книгъ – духовно-нравственние – для чтеній и собеседованій не имеется. 
Библиотеки тоже нетъ12.

18. Церковныя деньги хранятся въ целости за ключемъ церковнаго старосты и печатью 
Священника, но не более 50 р. с.р. наличными. Въ зберегательной же кассе банка при 
Переяславскомъ Казночействе имеется 700 р. ср.13 на которые расчетная книга за № 417 хранится 
при Церкви. 

19. При сей Церкви есть школа грамотности, открытая въ семъ 1892 году 1 Ноября, 
которая помещается въ квартире Псаломщика. Средствъ для содержанія таковой ни откуда не 
получается. Въ настоящее время обучаются 1014 мальчиковъ. Обученіемъ занимаются Священникъ 
и Псаломщикъ – оба без мездно. Прихожане мало оказываютъ пособія школе15. 

Арк. 3 [фотокопія 8].
20. Церковная летопись ведется съ 1892 года. 
21. Вне Богослужебныя собеседованія и чтенія открыты въ семъ 1892 году 15 Ноября и 

ведутся по Воскреснымъ и праздничнымъ днямъ после вечерне.
22. Попечительства при сей Церкви нетъ.
23. Церковнымъ старостой козакъ Стефанъ Леонтеевъ Шкиль 61 года16 первое трехлетіе 

состоитъ на службе съ 189017 года наградъ не получилъ Церковная доходно [нерозбирливо], 
кошельковая въ хорошемъ18 состоянии. Ремонтировки по церкви было на 50 р. ср.19.

Арк. 4 [фотокопія 9].
24. Настоятель, Священникъ, Гавріил Стефановъ Богацкій, синъ Священника, родился въ 

селе Чепилкахъ Переяславскаго уезда. [1847 Іюля 10 д]20.
25. Окончилъ курсъ Полтавской Духовной Семинаріи со степенью воспитаника 

Семинаріи. [1871 Іюня 22 д].
26. Определенъ учителемъ 2 классного земскаго народнаго училища села Безпальчего 

Золотоношськаго уезд. [1871 Октября 23 дня].
27. Определенъ Преосвященнымъ Іоанномъ на должность Псаломщика села Безпальчего 

Золотоношськаго уезда. [1871 Декабря 17 дня].
28. Утвержденъ Преосвященнымъ Іоанномъ Законоучителемъ Безпальчевскаго народнаго 

земскаго училища. [1873 Февраля 17 дня].
29. Рукоположенъ Преосвященнымъ Іоанномъ в санъ Священника къ Ильинской церкви 

села Прохоровки Золотошскаго уезда. [1874 Ноября 21 дня].
30. Утвержденъ Преосвященнымъ Іоанномъ Законоучителемъ Прохоровскаго народнаго 

земскаго 2 класснаго народнаго училища. [1874 Ноября 24 дня]. 
31. По резолюціи Высокопреосвященного Іоанна перемещенъ изъ села Прохоровки въ село 

Малую Каратуль Переясловскаго уезда. [1881 Апреля 19 дня].
32. Утвержденъ Преосвященнымъ Іоанномъ Законоучителемъ МалоКаратульской церковно 

приходской школы. [1881 Апреля 19 дня].

12 Над рядком міститься пізніше виправлення іншим почерком. Зокрема, вказано кількість книг – 10 та зазначено 
назву: «Воскресный день».

13 Вписано над рядком іншим почерком – 384.
14 Вписано над рядком іншим почерком – 15.
15 На полях сторінки міститься нерозбірливий запис іншим почерком.
16 Над відомостями про церковного старосту є припис іншим почерком, де вказано іншу особу – Микиту 

Васильовича Хобту 45 років. 
17 Іншим почерком дата «1890 р.» виправлена на «1993 р.». 
18 Останнє слово закреслено і зверху над ним іншим почерком записано – плохомъ. 
19 Цифру «50» закреслено та дописано іншим почерком: «400  р.  ср. – произведена покраска Церкви снаружи». 

У кінці аркушу після тексту вміщено нотний стан із заголовком «Христос Воскрес. № 1. Муз Ів. Стеценка». Запис виконано 
фіолетовими чорнилами, у пізніший час. Вочевидь, що церковний хор виконував псальми українських композиторів.

20 Тут і далі у квадратних дужках курсивом зазначено дати, що в оригінальному документі вміщені в окремих 
стовпчиках та уточнюють час записаного факту біографії особи, про яку зазначено в основному тексті. 
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33. «За отлично усердную службу» награжденъ набедренникомъ преосвященнымъ 
Иларіономъ. [1888 Мая 26 д].

34. Утвержденъ Преосвященнымъ Иларіономъ Депутатомъ по ведомству Благочиннаго 
Священника Іоанна Лонгинова. [1888 Октебря 8 дня].

35. По резолюціи Преосвященного Иларіона перемещенъ изъ села Малой Каратули къ 
Покровской церкви деревни Гланышева Переяславскаго уезда. 

Арк. 5 [фотокопія 10].
36. Вдовъ 45 летъ. Грамоты и указы имеет21.
Въ семействе у него: Сынъ Іоанн, воспитанникъ 2 класа Полтавской Духовной Семинаріи 

воспитывается на средство отца 17 летъ.
*******

1. Псаломщик Василій Евфремовъ Опалинскій сынъ Дьячка, родился въ селе Мицаловке 
Золотоношскаго уезд. [1865 Марта 7 дня].

2. Въ училищахъ нигде не обучался а поступилъ въ Лубенскій Преображенскій монастырь 
где изучилъ уставъ, чтеніе и пение.

3. По прошенію, определенъ Пласомщикомъ къ Покровской церкви села Рудки Лубенскаго 
уезда Архиепискрпомъ Іоанномъ. [1882 Августа 2 дня].

4. Перемещенъ по прошенію къ Михайловской церкви села Мицаловки Золотоношскаго 
уезда Епископомъ Иларіономъ. [1889 Ноября 4 дня].

5. Перемещенъ въ деревню Гланышевъ къ Покровской церкви Переяславскаго уезда 
Преосвященным Иларіоном. [1891 Декабря 9 дня].

Указы имеетъ. От роду 27 летъ. 
В семействе у него: жена Ефросинія Андреева, дочь Діакона. Отъ роду 26 лет.
Дочь их Мария 1 года.»22. 
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(Pereyaslav-Khmelnytskyi)
Found sources on the history of Hlanyshivskoi Church
Article is fi led overview description and published the original text of the church book Church of the Holy 

Virgin with. Hlanyshiv Pereiaslav district (now Pereyaslav-Khmelnitsky district, Kyiv region).
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21 П. 13. дописано іншим почерком.
22 У цьому місці у тексті зроблено пізніші виправлення де зазначено ще одну дитину 2-х місячного віку, ім’я якої 

зазначено нерозбірливо. Можна припустити, що це та інші виправлення зроблені у 1893  р. так як у такому ж записі за 
наступний рік (1893) вказано двох дітей – доньку Марію віком 11/2 роки та двомісячного сина Іакова. 
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Валентина Нікітіна

(Переяслав-Хмельницький)

НАВЧАЛЬНІ КНИГИ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ 
ДИСЦИПЛІН У ПЕРЕЯСЛАВЬКОМУ КОЛЕГІУМІ

У статті подано аналіз підручників та посібників XVIIІ–ХІХ ст., які використовували в 
Переяславському колегіумі при вивченні філософських та богословських дисциплін.

Ключові слова: Переяславський колегіум, філософія, богослов’я, підручники, посібники.

Книжкові пам’ятки – це не тільки витвори друку, це ще й джерела для вивчення розвитку 
науки, культури. Підручники також є незмінним джерелом дослідження історії народу, його 
культури та освіти. Збирання та зберігання спадку минулого є одним з пріоритетних завдань в 
музейній справі. 

Сукупність багатьох причин вплинула на те, що до нашого часу дійшло дуже мало 
примірників стародрукованих підручників. Богослужбові видання великого формату в той час були 
дуже дорогими, тому вони пильно оберігались сучасниками та нащадками і дійшли до нашого часу 
в значній кількості примірників. Навчальні ж книги, невеликі за обсягом та ціною, зачитувались 
буквально до дір і до нашого часу дійшли лише поодинокі їх примірники, найчастіше ті, що 
були вивезені за кордон або знаходилися у приватних зібраннях і не використовувалися активно 
для навчання. 

В експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди знаходиться понад 80 одиниці 
стародрукованих підручників та 10 посібників для навчання (літописи, словники, лексикони) 
XVII–ХІХ ст. 

Незважаючи на очевидну важливість наукової розробки даної теми, вона не була належно 
досліджена. У різні історичні періоди дослідники приділяли увагу вивченню лише деяких аспектів 
зазначеної теми без комплексної систематизації.

Так у XVIIІ ст. з’являється справочинна документація. Це укази, розпорядження, рапорти 
та донесення ректорів колегіумів, звітна документація, яка окрім чисельності викладачів, обсягу 
навчальних дисциплін дає змогу встановити їх змістовне навантаження, використання підручників 
та посібників, за якими велося викладання, закупівлю підручників для колегіумів. До справочинної 
документації також відносяться каталоги (реєстри) бібліотек колегіумів та опис книжкових зібрань, 
які належали викладачам колегіумів. 

У ХІХ ст. з’являються окремі наукові розвідки присвячені Переяславському колегіуму, 
в яких дослідники розширили коло питань розглядом їх у певній системі. В них при аналізі 
навчально-виховного процесу в колегіумі наводяться дані про закупівлю та використання 
підручників, за якими велося викладання. У цей період було зібрано, опрацьовано, запроваджено 
до наукового обігу значний архівний матеріал, завдяки чому маємо змогу отримати інформацію 
з джерел, які не збереглися. Певну увагу цьому питанню приділяли П. Левицький (Прошлое 
Переяславского духовного училища. 1889 р.), І. Крамаренко (Из воспоминаний об учителях, 
бувших в переяславско-полтавской семинарии в первой четверти текущего столетия. 1880 р.), 
М. Терлецький (Переяславское духовное училище. 1892 р.), І. Павловський (Из первой поры 
существования Переяславской семинарии. 1878 р.), що були опубліковані у виданні «Полтавские 
епархиальные ведомости».

Метою даного дослідження є аналіз підручників та посібників XVIIІ–ХІХ ст., які 
використовували в Переяславському колегіумі при вивченні філософських та богословських 
дисциплін.

Курс філософії, а з ним і богослов’я займав особливе місце у програмі викладання 
православних колегіумів України. Наявність цих курсів відкривала можливості для набуття згодом 
навчальним закладам академічного статусу.

Викладання курсу філософії раніше за інші розпочалося в Харківському колегіумі (в 1727 р). 
В Чернігівському колегіумі курс філософії почали викладати у 1749 році. А в Переяславському 
колегіумі клас філософії був відкритий завдяки старанням Переяславського єпископа Іова 
Базилевича у 1774 році. Проте деякі документи свідчать, що його відкриття планувалось ще 
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раніше. Доказом цього виступає прохання учня риторики Переяславського колегіуму С. Венецького 
до єпископа від 5 вересня 1771 р., в якому учень просить дозволити йому продовжити навчання 
у філософському та богословському класах Харківського або Чернігівського колегіумів. Резолюція 
єпископа забороняла учневі йти до інших колегіумів, адже архієрей власноруч зробив приписку: 
«Получишь искомое и в Переяславе» [8, арк. 3]. Першим викладачем філософії у Переяславському 
колегіумі був префект Петро Базилевич [5, с. 62].

Філософські курси, які читались у православних колегіумах у першій половині XVIII ст., 
спирались на філософію Аристотеля. Курс зазвичай був розрахований на два роки. Вони складалися 
з окремих структурних компонентів, в них послідовно розглядались діалектика, логіка, фізика та 
метафізика. У деяких курсах додавались такі компоненти, як етика, математика. Стрижнем освіти 
у вищих класах колегіумів був диспут, тобто розгляд матеріалу у вигляді питань та відповідей на 
них (критика, спростування думок опонентів).

З другої половини XVIII ст. викладання філософії в усіх колегіумах відбувалося перш 
за все за працями німецького філософа ф. Баумейстера – професора Брандербурзької академії. 
(Baumeister F. «Elementa philosophiae resentioris usibus inventutis scholasticae accomodata» – 
[Leipzig], 1775.

Відтоді, коли філософський клас з’явився у Переяславському колегіумі, у ньому також 
вчилися за підручником цього автора [1, с. 74]. В основу філософського курсу Ф. Баумейстера 
була покладена лейбнице-вольфіанська система. Ця система приваблювала раціоналізмом, тісним 
зв’язком з природними науками, математикою а також тим, що не суперечила догматам церкви. 
Це давало можливість застосовувати її у навчальній практиці православних колегіумів. Підручник 
складався з таких частин: логіки, метафізики та етики. Оскільки розділу фізики у підручнику 
Ф. Баумейстра не було, рекомендувалось вивчати фізику за працею з філософії Йоганна Генріха 
Вінклера, професора Лейпцизького університету (Winkler J. «Institutiones philosophiae Wolfi anae 
utriusque Contemplativae et activae usibus academicis accomodatae a m. lo. Henr. Wincklero». – 
Lipsiae, 1735).

Рекомендовані навчальні книги для вивчення філософського курсу можна об’єднати в 
три групи.

Перш за все це підручники, які у більш стислі форми, ніж «основні» книги, подавали 
тлумачення філософії Християна Вольфа. Серед них праця Козелецького Я. «Философические 
предложения, сочиненныя надв. советником и Правительствующаго Сената секретарем Яковом 
Козелецким». – СПб, 1768. Я. Козелецький – вихованець Києво-Могилянської академії. У його праці 
розкривалися основні принципи раціоналістичної філософії Х. Вольфа. Структура філософського 
вчення, за Я. Козелецьким, складалася з логіки, метафізики, психології, етики, правознавства 
та політики.

Ще одною рекомендованою книгою, яка розкривала загальні принципи філософської 
системи Х. Вольфа, була праця Г. Теплова «Знания касающияся вообще до философии: для пользы 
тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут / собраны и изъяснены Григорием 
Тепловым». – СПб, 1751.

До цієї групи рекомендувався для вивчення короткий посібник з фізики спеціально 
написаний для навчання великого князя Павла Петровича (майбутнього імператора) «Краткое 
понятие о физике: для употребления его императорского высочества благоверного государя великого 
князя Павла Петровича», СПб., 1761 та праця видатного математика Л. Ейлера «Письма о разных 
физических и филозофических материях, Писанныя к некоторой немецкой принцессе, с франц. 
языка на рос. переведення С. Румовским Академии наук членом, астрономом и профессором». 
Ч. 1–3. – СПб, 1768. За незвичною назвою цього твору приховувався своєрідний навчальний 
посібник, у якому були викладені засади всіх наук того часу. Л. Ейлер виклав їх настільки вдало, 
що книга перевидавалася сорок разів дев’ятьма європейськими мовами.

До другої групи відносяться праці з фізики. Це, зокрема, дві праці з теоретичної та 
експериментальної фізики Х. Вольфа «Волфианская Експериментальная физика, с нем. языка 
на латинском сокращенная, с котораго на рос. язык перевел М. Ломоносов». – СПб, 1746 та 
«Волфианская Теоретическая физика, с нем. подленника на лат. языке сокращенная, переведена на 
рос. язык Имп. Академии наук переводчиком Б. Волковым». – СПб, 1760.

Із сучасними досягненнями фізичної науки ознайомлювали праці М. Ломоносова 
про походження світла, про народження металів від трясіння землі тощо. Серед них «Слово 
о происхождении света новую теорию о цветах представляющее, в публичном собрании 
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Имп. Академии наук июля 1 дня 1756 года говоренное М. Ломоносовым». – СПб., 1757., 
«Слово о рождении металлов от трясения земли, на торжественный празник тезоименитства ея 
императорскаго величества великия государыни императрицы Елизаветы Петровны самодержицы 
всероссийския в публичном собрании Имп. Академии наук сентября 6 дня 1757 года говоренное». – 
СПб., 1757.

У класі філософії вивчали також основи права. При їх вивченні рекомендувалась праця 
В. Золотницького «Сокращение естественнаго права: выбранное из разных авторов для пользы 
российскаго общества Владимиром Золотницким». – СПб., 1764. Володимир Золотницький, 
вихованець Києво-Могилянської академії, був прихильником школи природного права 
С. Пуфендлорфа, а його праця – перший систематичний виклад теорії суспільного договору в 
Російській імперії.

Пізніше в колегіумах почали викладати філософію за посібником Ф. Баумейстера, який 
підготував до видання М. Бантиш-Каменський «Baumeister F. Elementa philosophiae resentioris 
pluribus sententiis exemplisque ex veterum scriptorium romanorum monimentis illustratia: nunc vera 
chusica, nec non economica, publica et ecclestiastica jurisprudential quibus accessit duplex appendix, 
exhibents regulas disputandi atque distinguendi, aucta: usibus que juventitus rossicae adornata / 
edidit Nicolaus Bantisch-Kamenski M.» – [Mosquae (Moskva). 1777]. Відмінність цього видання 
від попереднього полягала в тому, що укладач доповнив посібник Ф. Баумейстера розділами 
з інших посібників. Із системи Феофана Прокоповича був доданий відділ про закони мислення, 
були також включені розділи з логіки Х. Вейссенса, із фізики Г. Вінклера. Розділи моральної 
філософії Ф. Баумейстера були доповнені трьома розділами, узятими із посібників П. Канізія та 
М. Гольманна.

Про зацікавлення викладачів колегіумів цією філософією свідчить той факт, що викладач 
Харківського колегіуму Яків Толмачов переклав з латини логіку, філософію та моральну філософію 
Ф. Баумейстера. (Толмачев Я.В. «Логика с латинского вновь переведенная и исправленная: пер. 
Ф. Баумейстера». – М., 1807). Окрім цього, Яків Толмачов переклав з німецької мови на російську 
одну з праць Мозеса Мендельсона, видатного німецького популяризатора школи Лейбниця-Вольфа. 
(Мендельсон М. «Рассуждение о духовном свойстве души человеческой». – М., 1806).

Свідченням використання цих підручників у Переяславському колегіумі виступає реєстр 
книг, які були закуплені колегіумом у Москві вже в перший рік філософського класу в 1774 р. Реєстр 
фіксує перелік книг і кількість, отже, красномовно свідчить про доступність книг для викладачів 
та учнів. Серед «філософських книг» значаться 11 книг з філософії Ф. Баумейстра, написаних 
латиною, та ще 25 перекладених російською мовою, стільки ж його праць з логіки та метафізики. 
У невеликій кількості були придбані праці з теоретичної та експериментальної фізики Ф. Вольфа, 
філософії М. Гейнекція [9, арк. 6–7, 46]. Перелік посібників та їх кількість свідчать про те, що 
студенти філософського класу були непогано забезпечені необхідною навчальною літературою. 
Цей перелік дозволяє стверджувати, що навчання філософії в Переяславському колегіумі одразу 
розпочалося за системою Ф. Вольфа. Зрозуміло, що наведений реєстр не охоплював усієї сукупності 
книг з філософії, які мав Переяславський колегіум, втім, він дає можливість побачити, як було 
організоване навчання вже на першому етапі викладання філософії.

Крім того учні та викладачі колегіумів читали філософські трактати, були обізнані з 
працями сучасних європейських мислителів. Зокрема в архіві випускника Переяславського 
колегіуму П. Житецького зазначається, що ректор колегіуму Йосип Козачківський був добре 
обізнаний із вченнями стародавніх та нових філософів і щоб краще розтлумачити учням підручник 
Ф. Баумейстра, доповнював його іншими філософськими працями [2, арк. 7зв.].

Наприкінці XVIII ст. в колегіумах почали використовувати посібник з історії філософії 
Йоганна Якоба Бруккера «Сокращенная история философии от начала мира до нынешних времен, 
которую с франц. языка перевел с[тудент] В. Колокольников». – М., 1785. Цей автор вважається 
одним із родоначальників критичної історико-філософської науки. При вивченні моральної 
філософії зверталися також до Кормчої книги та книги «О должностях человека и гражданина: 
книга к чтению определенная в народных городских училищах Российской империи, изданная по 
высочайшему повелению царствующей имп. Екатерины Вторыя». – СПб., 1783.

Отже, викладачі курсу філософії у колегіумах з другої половини XVIII ст. спиралася на 
ряд праць німецьких філософів, що свідчить про сприйняття основ нової раціональної філософії. 
Слід також підкреслити, що посібники, за якими вели викладання, представляли вже курси лекцій, 
тобто у них більш-менш систематизовано викладалися знання. На зміну класних та домашніх 
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вправ, які були основними прийомами у попередніх класах, у вищих класах прийшли диспути. 
Вони поділялись на «недільні», що проводилися зазвичай щотижня в суботу, та «публічні», 
або «генеральні», які відбувалися наприкінці року (класу) й підбивали підсумки навчання. На 
генеральних диспутах були присутні архієреї, інші поважні гості. Керівництво колегіумів вважало 
диспути важливими елементами процесу навчання, неодноразово підкреслювало це у різних 
документах. Зокрема, про це свідчили пропозиції, які надійшли із переяславської консисторії від 
єпископа Сильвестра Лебединського до колегіуму у 1801 р., в яких наголошувалося на необхідності 
регулярного проведення всіх видів диспутів [7, с. 85].

Початок викладання богослов’я стало важливою віхою в історії колегіумів XVIII ст. 
Богословський клас в Переяславському колегіумі за твердженнями дослідників Н. Терлецького, 
П. Левицького був відкритий у 1778 році. «Классы эти были открыты впослѢдствии, именно, – 
философскій въ 1774 г. при еп. ІовѢ БазилевичѢ, а богословскій въ 1778 г. при еп. ИлларіонѢ 
Кондратовскомъ» [10, с. 7]. Першим професором богослов’я у Переяславському колегіумі був 
Варлаам Шишацький [5, с. 65]. Був період, що навчання у вищих класах Переяславського 
колегіуму припинялось на час, коли була ліквідована окрема Переяславська єпархія. У цей період 
для продовження навчання у філософському та богословському класах учні прямували до Києво-
Могилянської академії. Після відновлення єпархії, як свідчить звернення преосвященного Амфілохія 
Леонтовича до Синоду в 1798 р., керівництво закладу та єпархії виявило прагнення якомога скоріше 
відновити вищі класи, й вони були знову відкриті у 1799 році [7, с. 715]. У Переяславському 
колегіумі увесь той час, коли вищих класів не було, продовжували ретельно вести облік «своїх» 
учнів, які відправлялися до філософського та богословського класів академії. Як виявилося, це 
робили не даремно, адже саме ці учні повертались до аудиторій Переяславського колегіуму.

У Чернігівському колегіумі богословський клас з’явився у 1786 р. Пояснюється це тим, що 
більш ранньому його відкриттю заважали нестача приміщень, а також те, що поруч знаходилась 
авторитетна Києво-Могилянська академія, в якій студенти могли продовжити навчання. Ці 
аргументи можна поширити і на Переяславський колегіум. Повільні темпи відкриття богословських 
класів пояснюються й матеріальними труднощами, і тільки після встановлення в 1786 р. «штатних 
окладів» (2 тис. рублів на рік), справа зрушила з місця.

У Переяславському колегіумі викладання богослов’я розпочалося одразу за «системою» 
Феофана Прокоповича. Довгий час у XVIII ст. богословський курс Ф. Прокоповича не був 
надрукований, поширювався різними навчальними закладами у рукописних записах. Надрукований 
він був лише в 1792–1793. (Procopowicz Th. Christinae orthodoxae theologiae in Academia Kiowensi a 
Thephane Procopowicz… adornatae et propositae. Vol. 1–3. – Lipsiae: Breidkopf 1792–1793). При чому 
богословський курс Феофана Прокоповича вивчали у тому вигляді, у якому він був написаний, тобто 
латиною. Одним з посібників, який викладач мав вивчати зі студентами, була праця архімандрита 
Платона (Левшина) «Православное учение или Сокращенная христианская богословия». – СПб., 
1765. Ця богословська праця, написана російською мовою, перевидавалась декілька разів значним 
тиражем і була прийнята як основний посібник у всіх духовних навчальних закладах. Проте 
у колегіумах цей твір так і не став головним посібником із вивчення богослов’я, а був тільки 
додатковою книгою. Реєстр книг, які придбали до бібліотеки Переяславського колегіуму, свідчить, 
що купували як праці Феофана Прокоповича, так і Платона Левшина [9, арк. 7, 46]. Рекомендували 
використовувати працю преосвященного Гедеона (Криновського), бесіди Іоанна Златоуста, Ілії 
Мінятія, а також перекладену російською мовою популярну в Європі працю із всесвітньої історії 
французького католицького священника Жака Боссюе «Иакова Бенингна Боссюэта Разговор о 
всеобщей истории. Т. 1–3./ с франц. на рос. язик перевел капитан В. Наумов»: – М., 1761–1789. 
В ній розвивалися й ідеї суспільного договору. Названі книги були у бібліотеках колегіумів у 
великій кількості, їх купували, чимало їх було й у викладачів. Відомо, що для Переяславського 
колегіуму спеціально придбали проповіді Гедеона (Криновського) [9, арк. 7].

Дослідники колегіумів ХІХ ст. відзначають, що богослов’я викладалося двома мовами – 
латиною та російською [6, с. 160]. У Переяславському колегіумі наприкінці XVIII ст. богослов’я 
викладали за «системою Іринея Фальковського», яка була викладена латиною [2, арк. 14зв.]. 
В даному випадку мова йшла про систему Феофана Прокоповича, яку в скороченому вигляді 
виклав Іриней Фальковський.

Випускник (а пізніше і викладач) Харківського колегіуму Сильвестр Лебединський написав 
посібник із богословя, який наслідував Феофана Прокоповича та Галлазія «Sacra theologia seu 
Doctrina Christiana per theoremata, quaestiones et controversias exposita / opera et studio Cazanensis 
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Academiae rectoris archimandritae Sylvestrie». – [Petropoli], 1799. Посібник був популярним у 
навчальних закладах завдяки лаконічності та переконливій манері висвітлення питань. Коли 
Сильвестр Лебединський став архієпископом Полтавської та Переяславської єпархії, він надзвичайно 
опікувався Переяславським колегіумом й особливу увагу приділяв саме курсу богослов’я, який 
при ньому був відновлений у повному обсязі. У цей час на його книгу спиралися при викладанні 
богослов’я. Про це свідчать пропозиції, які надійшли від консисторії до Переяславського 
колегіуму в 1801 р., у яких особливу увагу було приділено стану справ у богословському класі. 
Просліджується, що їх писав сам архієрей Сильвестр Лебединський, який радив вивчати богослов’я 
за своїм посібником, надрукованим у 1799 р. [7, с. 86]. За роботою Сильвестра Лебединського 
навчалися в Казанській академії, у якій він викладав.

Методи викладання богослов’я виступали продовженням тих, які застосовували у 
філософському класі. Викладачі мали не тільки роз’яснювати догми віри, але, розбираючи 
їх, знайомити студентів із запереченнями протилежної сторони. Такий метод складав основу 
«полемічного богослов’я». У православних колегіумах він широко використовувався під час 
викладання курсу. За спогадами студента Переяславського колегіуму І. Крамаренка, викладач 
богослов’я майже увесь час занять у класі присвячував полеміці з різних богословських питань, 
які відбувалися латиною [3, с. 528].

Хоча не вдалося розшукати подібні рукописи, які б фіксували зміст диспутів у 
Переяславському колегіумі, справочинна документація свідчить, що вони відбувалися 
регулярно [7, с. 963]. У спогадах колишніх вихованців містяться згадки про диспути, які велися 
латиною про основні «богословські істини», також про те, що під час диспутів нерідко розгорталася 
запекла полеміка [4, с. 94].

Крім того, студенти повинні були складати проповіді, і перш за все вони за змістом 
мали бути на моральні теми (про добропорядність, викорінювання пороків). Найкращі проповіді 
виголошувалися студентами не тільки у класі, а й у церквах. Студенти Переяславського колегіуму 
проповідували у неділю та свята в соборі міста та в домовій архієрейській церкві. У колегіумі 
створювали розклади проповідей викладачів та учнів на недільні та святкові дні. Вони розроблялись 
на увесь навчальний рік (з вересня по липень). Наприклад, у 1781/82 н. р. проповіді мав прочитати 
21 студент, а у наступному навчальному році – 32 студенти богословського класу [10, арк. 8].

Характеризуючи заняття в богословському класі, слід відмітити, що в ньому, студенти 
продовжували вивчення мов. Читаючи літературу, готуючись до диспутів латиною, спудеї 
удосконалювали володіння латиною як мовою науки, теології. Разом з цим вихованці продовжували 
вивчати давньогрецьку, німецьку та французьку мови. Зокрема, у пропозиціях викладачам 
Переяславського колегіуму 1801 р. від преосвященного Сильвестра Лебединського містилися 
поради проводити дискусії давньогрецькою мовою [7, с. 87]. Рекомендації читати богословські 
праці європейських авторів в оригіналі, підштовхували студентів для подальшого опанування мов. 
Тому не дивно, що колишні учні колегіумів згадували, що викладачі богослов’я віртуозно володіли 
не тільки латиною, але й німецькою мовою [3, с. 528].

Наприкінці XVIII ст. курс богослов’я, який до цього часу включав догматико-полемічне 
та моральне богослов’я, розширився за рахунок вивчення пастирського богослов’я, канонічного 
права та Святого Письма. Пастирське богослов’я вивчали за книгою Парфенія Сопковського про 
обов’язки пресвітерів (парафіяльних священників), яку було перевидано десятки разів в останній 
чверті XVIII–ХІХ ст. (Парфений (Собковский). О должностях пресвитеров приходських. – СПб., 
1789). Канонічне право вивчали за Кормчою книгою (Кормчая. Ч. 1–2. – М., 1787). Таку практику 
фіксували дослідники і Переяславського колегіуму [1, с. 749].

Окрім цього, з 1798 р. у колегіумах почали вивчати церковну історію, герменевтику 
(тлумачення біблійних текстів). Так у порадах Переяславському колегіуму 1801 р. від Сильвестра 
Лебединського йшлося про те, що він спеціально для вивчення передав до бібліотеки книгу 
Д. Бінгама з церковної історії [7, с. 87]. Ця праця у дев’яти томах англійського вченого священика 
Джозефа Бінгама, була дуже популярною, декілька разів перевидавалася, її використовували 
як посібник у європейських навчальних закладах. Працею Д. Бінгама користувалися викладачі 
богослов’я в колегіумах протягом XVIII ст.

Підсумовуючи дослідження, можна констатувати, що коло посібників з філософії, за 
якими навчалися у православних колегіумах, свідчить, що філософський курс репрезентував ідеї 
природного права та раціональну філософію Лейбниця-Вольфа. Значення цих курсів полягає також 
у тому, що тим самим на українських землях розпочалося систематичне викладання філософії як 
навчальної дисципліни.
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Викладання богослов’я у колегіумах у цей час досягло такої ж повноти, яку мала Києво-
Могилянська академія. Як бачимо, богословський курс, особливо наприкінці XVIII ст., значно 
розширюється, доповнюється новими складовими. Професори богослов’я у колегіумах наприкінці 
XVIII ст. почали постійно використовувати у викладанні посібники протестантських богословів 
та елементи їх систем, що виводило викладання богослов’я на рівень тогочасних європейських 
університетів.
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У статті представлена дерев’яна сакральна архітектура Бережанщини (західне Тернопілля), 
як втрачені, так збережені до сьогодення зразки, через призму перших кроків пам’яткоохоронного 
акцентування на них. Адже це є та професійна традиція, яка інколи формує позитивні основи сучасного 
морального відношення до пам’яток подібного роду – естетичних носіїв народно-мистецьких і духовних 
відчувань минулих поколінь.

Ключові слова: церква, дерев’яні храми, пам’яткоохоронна традиція, Бережанський повіт, скансени.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

104

«Як полине в час півночі
Дума в рідну далину,

І крізь млу поглянуть очі
На святу старовину»

Я. Щоголів [30, с. 369].
Cлова письменника Валентина Пікуля «Минуле – це багатство майже матеріальне, і воно 

переходить до наступників у вигляді ледь не фамільної спадщини» [19, с. 46] – примінимі для 
розуміння будь-чого реально історичного у сьогоденні. Минуле завжди залишається і відтворюється 
у майбутньому, незалежно від того, як це майбутнє прагне зберегти свою історичну пам’ять та 
свої історичні традиції. Але, в залежності від відношення до свого минулого, воно може поставати 
своєрідним моральним орієнтиром у характеристиці окремо визначених наступних епох, апріорним 
покажчиком їх якісного екзистенційного чинника, домінантного суспільного спрямування та 
психоінтелектуального рівня соціуму (як на ареалах загальноетнічного чи державного, так і 
вузькотериторіального його розселення). 

Цінність – як явище – може проявлятися в надзвичайно різноманітних ракурсах і 
формах. Таким яскравим відблиском ціннісного завжди є явище прекрасного, тобто те, що, на 
думку Аристотеля, «заслуговує похвали як вартісне само собою» і головні ознаки якого – «це 
впорядкованість, пропорційність і визначеність». А один з найвізуальніших відображень цього 
прекрасного ціннісного є мистецтво, яке, за визначенням давньогрецького філософа, розуміється як 
«здатність творити на основі правильного міркування» [2, с. 7–9].

До цього переліку мистецького завжди слід відносити й пам’ятки справжньої естетичної 
архітектури – одного з яскравих репрезентантів культурної специфіки краю та особливостей 
відображення регіональної мистецької еволюції. Тому що архітектура всебічно та повноцінно 
відповідає смислу прекрасного (ціннісного): пропорційність, визначеність, вартісність, естетичність, 
раціональна думка. Також шедеври архітектури – це ще й показник значимості народу, якості його 
творчих досягнень, традицій та запозичених новацій. 

Церковна старовина, виходячи з аксіомного в своїй основі твердження пам’яткознавця 
О. Шуби, «... є невід’ємною складовою загальної історико-культурної спадщини. Вона засвідчує 
багатство матеріальної та духовної культури українського народу, спадкоємність культурних 
традицій» [28, с. 218]. А українська церква, як визначальний прояв сакральної спадщини, 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 
найвищих душевних настроїв… Це місце прояву найвищих і найшляхетніших духовних емоцій, 
звернених до найвищого ідеального добра…» [29, с. 104]. Для священика й мистецтвознавця 
Даміана Горняткевича українські церкви були «символом нашої культури, дальше – довкруги 
них велася політично-національна боротьба, тут врешті творилися мистецькі цінності нашого 
народу» [3, с. 142]. 

Традиції мистецького та духовного найбільш якісно закладені в дерев’яній церковній 
архітектурі; вона відносилася до тих зразків сакрального зодчества, яка, згідно тверджень 
мистецтвознавця В. Овсійчука, «відзначалася благородною простотою своїх нехитрих форм. До 
того ж вона наділялася необхідними для великої архітектури ознаками: масштабністю, чіткими 
співвідношеннями між точними величинами, гармонією» [17, с. 67].

Знаними українськими архітекторами подавалася характеристика та осмислювалася ціннісна 
складова національної дерев’яної сакральної архітектури, її технологічні особливості, естетичні 
традиції та ментальний зміст. Згідно одного з тверджень: «Дерев’яні церкви України мають певні 
регіональні відмінності, що й дає підстави виокремити окремі школи, які ґрунтувалися на окремих 
традиціях та мистецькій специфіці їх розвитку. Храми будували місцеві майстри, які, засвоївши 
навики дідів і батьків, передавали своє уміння синам, учням та членам будівельного гурту чи 
артілі» [22, с. 5].

На землях Бережанщини (західна околиця Тернопілля) збереглися до сьогодення 
декілька чудових зразків української дерев’яної церковної архітектури. Вони уособлюють собою 
високомистецьку традицію зодчества нашого минулого, відтворюючи перед нами надзвичайно якісні 
національні ціннісні фактори – фактори краси, етнотрадиційного світогляду, духовного багатства. 
В українських дерев’яних церквах зосереджена вся естетика народу, його відчуття прекрасного і 
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величного. Окрім того, ці архітектурні шедеври – ще й прекрасний засіб позитивної репрезентації 
регіону (зокрема методами туристично-екскурсійної діяльності).

Згідно підрахунків музейника, пам’яткознавця та консерватора А. Чоловського (1926 р.), на 
2500 дерев’яних сакральних споруд, що були розташовані на території «Червоної Русі», припадало 
лише 900 мурованих (ледь 36%). Та вже по відношенню до Подільських земель, цей рахунок 
ведеться навпаки – на сотню мурованих сакральних пам’яток припадало лише 36 дерев’яних. 
У Тернопільському ж воєводстві дерев’яні та муровані храми розподілялися на більш-менш 
рівнозначну кількість (понад 400 об’єктів з кожного боку). Серед пам’яток дерев’яної сакральної 
архітектури на землях воєводства 146 датувалося в межах від XVII до сер. XIX ст. (зокрема з 
XVII ст. походять 11 об’єктів, з XVIII ст. – 110, а з пп. XIX ст. – 25) [32, s. 167]. 

Дерев’яні церкви в історичній ретроспективі – це також позитивний репрезентант 
Бережанського краю. Їх зведення має давню місцеву традицію. Так, уже в майнових 
інвентарях Бережанського ключа середини XVIII ст. фіксуються відповідно 13 і 24 дерев’яних 
церкви [15, арк. 5, 35].

А львівський історик, археолог й мистецтвознавель Богдан Януш нараховував у межах 
Бережанського повіту, станом на 1914 р., 29 дерев’яних церков, які походили, переважно, з 
XVIII ст. [38, s. 472.]. На середину 1920-х рр. Бережанський повіт виділявся як місце локалізації 
однієї з найчисельніших у воєводстві груп пам’яток дерев’яної сакральної архітектури (36 об’єктів), 
а також наявністю більшості хронологічно найстарших сакральних об’єктів [32, s. 167].

Українська громада («русини» в авторському представленні) у Бережанах на 1671 р., за 
визначенням мандрівника і шпигуна Ульріха фон Вердума, мала чотири церкви, з них дві кам’яні, а 
дві – дерев’яні [47, s. 217]. З посиланням до цієї інформації, наприкінці ХІХ ст. уявно локалізував 
на місцевості названі сакральні архітектурні об’єкти місцевий краєзнавець та гімназійний професор 
Алоїз Штайнер [34, s. 3; 35, s. 3]. Згадані дерев’яні церкви – це розібрана ще наприкінці XVIII ст. 
церква св. Юри та існуюча в наші дні Миколаївська церква на території південного Бережанського 
передмістя – Адамівці. 

Про першу з названих церков є лише декілька віднайдених повідомлень. «Найдавніша 
дерев’яна церква, під назвою св. Юрія, стояла на перетині вул. Львівської з вулицею, що 
протягується з Нового Ринку... Але вже в 1784 р. її було розібрано, а доходи і обов’язки 
передано церкві св. Трійці...». Так про неї згадує та описує на поч. ХХ ст. краєзнавець 
М. Мацішевський [44, s. 115]. Сакральну споруду на Новому Ринку зафіксовано й в Інвентарі 
Бережанського ключа за 1698 року [23, aрк. 20 зв.].

Збереженим до сьогодення шедевром дерев’яної сакральної спадщини, як яскравий зразок 
традиційної української церковної архітектури XVI–XVII ст., залишається церква св. Миколая 
«Адамівці». 

Про час її побудови є різні трактування. Датування 1691 р., яке подає львівський 
краєзнавець Антоній Шнейдер [39, s. 7], розповсюдилося у старій путівниковій літературі й 
сучасних довідникових виданнях туристичного спрямування; але воно вступає у протиріччя 
з іншими відомими історичними фактами. Адже зафіксовано, що при церкві Св. Миколая на 
Адамівці було найдавніше церковне братство, закладене у 1603 році; цього ж року його статут 
затвердив Львівський єпископ Гедеон (Балабан), а в наступних роках підтвердили єпископи Арсеній 
Желіборський і Йозеф Шумлянський [44, s. 117]. Інформація про братство при Миколаївській 
церкві на Адамівці, з посиланням на грамоту Г. Балабана, підтверджується дослідниками [6; 7, 
с. 37]. Власне, вона вже перетворилася на аксіомний історичний факт [8, с. 552].

Тому, виходячи з логіки подій, Миколаївську церкву можна датувати кін. XVI – поч. XVII ст. 
Такі хронологічні межі мають своїх професійних прихильників. Так, згідно твердження педагога й 
краєзнавця Мауриція Мацішевського, церкву «збудовано... між 1584 і 1610 рр.» [44, s. 116]. Вона 
«походить з часів, коли в замку володіла красива вдова по Гієронімові Сенявському з дому Тарлівна 
(початок XVII ст.)…» [49, s. 34]. Згадуючи про Миколаївську церкву в Бережанському передмісті 
Адамівка, польський історик архітектури Казімеж Куснєж зазначає, що вона була вибудувана на 
поч. XVII ст., а функціонувала від 1631 р., хоч при ній вже давно діяло церковне братство [43, 
s. 71]. Тобто, загалом, погоджуючись з попередніми трактуваннями.

Вищезазначена авторська вставка про початок функціонування церкви з 1631 р. також 
має свої пояснення. Адже при церкві на Адамівці, згідно актових записів за 1631 р., згадується 
про існування самостійного проборства (парохії) [44, s. 116; 31, s. 18]. Воно було знесено лише 
в 1785 р., із подальшою передачею майна на користь Бережанської парафіяльної церкви Святої 
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Трійці [44, s. 116–117]. Загалом, ці факти, як незаперечні, викладаються і в популярних виданнях: 
Миколаївська «церква становила колись окрему парафію, лише пізніше була приєднана до парафії 
Бережанської» [49, s. 34–35].

Датування 1691 р. пов’язане з подальшою перебудовою (чи розбудовою) сакральної 
пам’ятки, яку приписують власнику бережанських угідь, великому коронному хорунжому 
Миколі Гієроніму Сенявському [44, s. 116; 31, s. 18]. Думки про будівництво Миколаївської 
церкви після 1683 р. (зокрема в 1691 р.), на залишки коштів від зведення місцевого монастиря 
оо. Бернардинів [39, s. 7], К. Куснєж відкидає, вважаючи, що тут мова могла вестися лише про її 
перебудову або модернізацію [43, s. 245].

Упродовж ХІХ ст. церква Св. Миколая у Бережанському історичному передмісті переживає 
нове відродження. Її реставрують у 1820 р. (збереглася навіть ім’я майстра – Антонія (Антона ?) 
Шпитко) [31, s. 18]. 

Так вона подається на рівні путівникових описів і спостережень: «Була то типово 
старожитня будова дерев’яної церкви, така характерна для давньої Русі. У середині знаходиться 
вівтар з красивими образами. Зберігалося в цій церкві рукописне Євангеліє і тканина слуцька, 
якою було оббито вівтар; відіслано те до руського музею у Львові». Мистецький рівень інтер’єру 
посилював якісний бароковий іконостас традиційного п’ятирівневого компонування [49, s. 34–35].

Щодо Миколаївської церкви на Адамівці відомий український мистецтвознавець Г. Логвин 
згадує, що в «її планово-просторовій композиції наслідувано тип храму, відомий нам по Рогатину, 
але в неї менші розміри, набагато нижче вівтарне приміщення, а баня має складну форму з двома 
заломами, причому нижній прямокутний, а верхній гранчастий. Таке поєднання – дуже рідкісне 
явище в українській дерев’яній архітектурі» [10, с. 323]. А для українського письменника та маляра 
Богдана Лепкого Миколаївська церква на Адамівці – «старосвітська церква» [9, с. 116].

У 1920–1930-х рр. цей знамимий зразок сакрального зодчества стає об’єктом 
пам’яткоохоронних акцентів (хоч і доволі вибіркових). Список фотознімків дерев’яної церкви на 
Адамівці [11, арк. 48], а також її опис з світлинами (станом на 1935 р.) [13, арк. 796] зберігається 
серед картотеки Управління консерваторського Львівського воєводства (функціональна діяльність 
якого розповсюджувалася й на територію сусідніх – Станіславського й Тернопільського – 
східногалицьких воєводств «другої Речі Посполитої»).

Дуже привабливою, у своїх ціннісних проявах, постає й інша околиця Бережан – с. Лісники, 
особливо її західна частина – урочище «Монастирок». Назва його походить від заснованого у 
XVIІ ст. та існуючого тут упродовж наступного століття Василіанського монастирського комплексу. 
Але ця хронологія є доволі відносною. 

Хоч наявність монастиря сприймається як доведений факт, навіть на рівні путівникової 
літератури: «збоку від с. Лісники, на поляні посеред лісу церковка, звана монастирком»; у 
давнину – Василіанський кляштор [49, s. 62]. У краєзнавчих виданнях згадано церкву Св. Спаса 
«з кляштором чи монастирком», що знаходилась в красивій долині, оточеній лісистими горбами. 
А вперше цю «пустинь» зафіксовано в тестаментах ченців за 1640 та 1664 рр. [44, s. 117]. 

Ігумен вищеназваного монастиря Гедеон згадується серед тих, хто поставив свій підпис під 
«Артикулом або Статутом чина инок. Св. Василя Великого», прийнятого в Унівському монастирі в 
серпні 1711 року [18, с. 59].

Загалом, цей монастир ніколи не був дуже значимим і чисельним. Уже за ревізією 
1728 р. тут перебувало лише чотири ченці. Пізніше цей майже скит прилучили до монастиря 
Краснопушанського (на північній околиці Бережанщини). Раз на рік – на Спаса – тут проводилися 
багаточисельні «відпусти» (церковні обрядові дійства, під час якого масово відпускаються гріхи). 
Сама церква знаходилася в красивому місці; під пагорбком, на якій вона стояла, били джерела з 
доброю водою [49, s. 62].

Ймовірно, монастир було закрито наприкінці XVIII – поч. ХІХ ст. у зв’язку з 
реформаторською діяльністю австрійської адміністрації по відношенню східногалицького 
релігійного (зокрема – чернечого) життя. А його статус невеличкої «пустині» навряд чи викликав 
якій-небудь ажіотаж з цього приводу.

Адже, згідно одного з довідникових повідомлень за 1873 р.: «При шляху Рогатинському 
(на півн.-зах.) близько одного кілометра від Бережан, збоку с. Лісники, славного з колишнього 
виготовлення доброго питного меду, знаходимо в лісі сліди існуючого ще перед війною, а нині 
спаленого, дерев’яного монастирка…» [48, s. 38–39].
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Тривалий час, як єдиний візуальний відобразник монастиря, залишалася дерев’яна 
монастирська церква. Але вже приблизно у 1880-х рр. сакральна споруда отримує перші 
серйозні пошкодження [44, s. 117]. Правда, їх швидко усувають силами місцевої громади. Цей 
факт зафіксовано в одному з регіональних часописів: «В урочищі Монастирок поблизу Лісник 
Бережанський парох Теодор Кордуба зайнявся відновленням монастирської церкви Преображення – 
пам’ятки давнини, що тоді дуже занепала» [20] (пошуки невідповідностей між назвами – св. Спаса 
та Преображення – у дослідницьких перспективах). 

Вона стає об’єктом дослідницьких інтересів (також, правда, вибіркових). Зокрема, згаданий 
вище дослідник Богдан Януш визначає церкву в Монастирку як хронологічно найстаршу серед 
збережених на поч. ХХ ст. дерев’яних храмів Бережанського повіту [38, s. 472]. Коротка інформація 
про «Монастирок» в Лісниках, зокрема й про сакральну пам’ятку, подається в путівникових 
виданнях ще на поч. ХХ ст. Як про знану «пустинь» згадується місцевість в інформаційно 
насиченому довіднику А. Чоловського та Б. Януша [32, s. 173].

У часи першої світової війни церква дуже постраждала – адже турецькі війська тримали тут 
коні [49, s. 62]; ще на поч. 1930-х рр. відновлена не була [51, s. 441]. Але вже у другій половині 
цього десятиліття вона згадується як «скромно відбудована» [49, s. 62].

Загалом, у довідниковій літературі по Тернопільському воєводстві (на 1930-і рр.) 
тиражувалися повідомлення про дві дерев’яні церкви в околицях Бережан (як цікаві та 
такі, що заслуговують на увагу, мистецькі об’єкти): в передмісті «Адамівка» та урочищі 
«Монастирок» [51, s. 418]. 

Станом на середину 1930-х рр. дерев’яні церкви, що знаходилися в селах Бережанського 
повіту, також фіксуються у різноманітній літературі: путівникових чи довідникових виданнях, 
спогадах, краєзнавчих дослідженнях, консерваторській (пам’яткоохоронній) документації. 

Зокрема, у с. Підвисокому зберігалася красива дерев’яна церква, зведена у 
1742 році [49, s. 46]. Місцевий краєзнавець Станіслав Вишневський фіксує наявність дерев’яної 
церкви у с. Щепанів, яка була збудована у 1750 році [49, s. 49]. Він також згадує про греко-
католицьку дерев’яну церкву у с. Жуків як місце проборства (парохії) Сильвестра Лепкого і 
«романтичних настроїв його сина Богдана» [49, s. 53–54] – у майбутньому відомого українського 
письменника, поета, літературознавця та мистця.

Дерев’яна церква в с. Поручин датується, по С. Вішнєвському, 1728 р.; хоч, як він сам 
зазначає, проф. Й. Відаєвич виводить її з 1542 р. [49, s. 18].

Окремі дерев’яні храми повіту описує письменник, митець та літературознавець Богдан 
Лепкий. Так: «У Біщі була деревляна церковця на Валах за селом… Серед валів, між сторожею 
старовинних дерев, стояла однобанна церковця з прегарними іконами в такім маленькім іконостасі, 
що коли б парох був трохи заживніший від мого батька, то крізь царські врата не пройшов 
би» [9, c. 134–135]. 

Далі: «Поручинська церква архітектурою нагадувала колишні шведські деревляні 
церкви, таких тільки дахових прикрас не мала». Знаходилась вона на горі, а вище неї 
проростав ліс. За народними повідомленнями, в давнину церква була у лісі, який закривав 
її аж до маківок хрестів [9, c. 135–136]. Побачене Б. Лепким співвідношення Поручинської 
сакральної споруди з «дерев’яними шведськими церквами» було, можливо, результатом його 
аналогічного (в елементах) ототожнення пам’ятки української сакральної спадщини із норвезькими 
«ставкірками» – об’єктами дерев’яної місцевої церковної архітектури XI–XIV ст., окремі збережені 
зразки яких (як, наприклад, церква в Урнесі) занесено до Списку шедеврів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО [16, c. 216–217]. 

Ще одне повідомлення Б. Лепкого: «В Жукові була гарна трибанна церква, мабуть, з кінця 
сімнадцятого століття. Крім тієї матірної церкви була ще й дочерня, в Гиновичах…» [9, c. 247]. 
Але тут автор помиляється: Жуківська церква Іоана Богослова датується поч. ХІХ ст.

Наступний об’єкт (чи ансамбль) потребує окремого аналізу. Адже матеріал 
про Василіанський монастир у с. Краснопуща (різноманітні документи переважно 
господарського характеру) комплексно збережено в Центральному державному історичному 
архіві у м. Львові [24; 25]. Для власне інтелектуального пізнання цікавими є справи 1990 
(складена в монастирі історична довідка з 1664 по 1900 рр.) [26, 117 арк.] та 1995 (інвентарний 
опис монастирської бібліотеки за 1813 рік) [27, арк. 1–7]. Вони починають опрацьовуватися, як і 
загалом минуле монастирського комплексу.
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У нашому випадку лише коротко згадаємо про нього. Монастирський архітектурний 
комплекс в околицях с. Краснопуща вдало вплітався у навколишню природну ідилію, породжуючи, 
таким чином, цілісне гармонійне середовище. Він складався з трьох не зв’язаних між собою споруд. 

Основу комплексу (як архітектурну, так і духовну) становила дерев’яна зрубна церква 
на кам’яному підмурку, побудована в др. пол. XVII ст. Це був прекрасний зразок національної 
дерев’яної архітектури: висока трибанна споруда з ґонтовим покриттям. Опасання з піддашшям 
чітко профілює нижній ярус будівлі. Такий же піддашшяподібний профіль прослідковується 
у підбанній частині церкви. Таким чином, творилася трьохярусна горизонтальна профіліровка 
споруди. Три бані закінчувалися ліхтарями з оформленими маківками хрестів. Вдалим було й 
місце розташування церкви на поляні посеред обширного лісового масиву. Дубові колоди її 
зрубу – старанно вибрані, гладенькі. І, як зауважував львівський дослідник й консерватор Леон 
Фінкель: «Краснопущанська церква, збудована з дерева, зберігала типовий кшталт староруських 
церков» [40, s. 1]. 

Легенда про заснування монастиря пов’язується з особою польського короля Яна ІІІ 
Собеського; і це має своє об’єктивне підтвердження. Адже існують достеменні підтвердження 
про факти його перебування тут, спочатку як польного гетьмана, пізніше – уже як короля. Також 
можна згадати реальні приклади особистої підтримки Яна Собеського монастирського життя в 
Краснопущі. На це чітко та обґрунтовано звертає увагу Л. Фінкель, який, у статусі державного 
консерватора пам’яток старовини, перебував тут шостого липня 1899 року. Дослідник зазначає, 
що Ян Собеський домігся у Львові 5 березня 1665 р. права на утвердження монастиря. Але це 
було нормативне затвердження вже існуючого стану речей [40, s. 1]. Тобто, первинне будівництво 
монастирських споруд проходило поза ініціативою майбутнього польського короля.

Насправді ж монастир було започатковано в 1664 році ченцями Варлаамом і Теодозієм. 
Відбулося це з благословення Львівського владики Атанасія Желіборського [26, арк. 1]. І лише 
після затвердження монастиря Ян Собеський надав йому обумовлені земельні угіддя. 

А один з його настоятелів – Психій – також (як і Лісницький) був учасником згаданого 
Собору в Уневі 1711 р. [18, c. 59]. 

Відомий львівський музейник і дослідник А. Чоловський описує пам’ятки дерев’яної 
церковної архітектури у м. Бережани, а також в селах Підвисокому, Посухові (датує її XVIII ст.), 
Поручині (хронологічно прив’язує до 1728 року) [32, s. 171]. 

А в одній з місцевих газетних публікацій за 1933 р. подавалася така інформація: «У 1705 р. 
Адам Миколай з Гранова Сенявський, власник Бережан, вибудував власним коштом парафії 
Нараївській дерев’яний костьол під назвою Різдва Матері Божої Сніжної». Зауважено також, що 
з середини ХІХ ст. з’являлися думки про перебудову костьолу з каменю. Одну з таких думок 
висловив у 1859 р. міністр внутрішніх справ граф А. Голуховський під час переїзду через населений 
пункт. Але новий костьол було зведено лише більш ніж через половину століття [33, s. 8]. 
У 1933 році споруджено костьол у неоготичному стилі за проектом тогочасного Бережанського 
архітектора Владислава Гартмана. Ініціатива його будівництва належала місцевому пробощі Адаму 
Ланцуцького [49, s. 46]. 

На 1742 р. в селі також була зведена дерев’яна греко-католицька церква [49, s. 46]. 
У с. Урмань «є дерев’яна церква з 1688 року» [49, s. 55]. За визначенням Г. Логвина, в селі 

«...є мініатюрна і дуже архаїчних форм гарна дерев’яна церковка, яку ледве видно під столітніми 
липами». Автор також датує її будівництво 1688–1689 рр. [10, c. 323]. У 1938 році розглядалося 
питання про її перенесення [11, арк. 51; 12, арк. 215; 13, арк. 818 зв.]. У наші дні – це пам’ятка 
архітектури національного значення.

У серпні 1935 р. магістр Єржі Занозінський здійснив опис пам’яток старовини Бережанського 
повіту з їх фотофіксацією та чорновими планами об’єктів [14, арк. 772–802]. Серед описаних 
подано й дерев’яні сакральні пам’ятки регіону. Зокрема, це: дерев’яна церква св. Миколая (1751 р.) 
в с. Ценеві, Миколаїівська церква 1840 р. в с. Дрищів, Миколаївська дерев’яна церква XVIII ст. в 
с. Гиновичі, парафіяльна церква Пресвятої Марії в с. Конюхи, також парафіяльна дерев’яна церква 
пп. ХІХ ст. у с. Козівка. 

Окремо подавався опис споруд Краснопущанського монастиря [14, арк. 789–789 зв.] та 
дерев’яної церкви в урочищі «Монастирок» с. Лісники (щодо останньої висловлювалася думка про 
її перебудову в ХІХ ст.) [14, арк. 790]. 

Також окремо зверталася увага на дерев’яну Миколаївську церкву XVIII ст. у с. Глинне 
(що належала до парафії с. Плавуча Мала). Її було перенесено з с. Лапшин, де у ХІХ ст. 
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збудовано мурований храм [14, арк. 785–785 зв.]. Було також подано дуже короткі, правда, описи 
(з фотографіями та подекуди планами) дерев’яних храмів у сс. Плавуча Мала та Плавуча Велика 
(походять з XVIII ст.), Підвисоке (1739 р.), Поручин (1728 р.), Рекшин (1733 р., відбудована у 
1885 р.), Вербів (збуд. у 1815 р., а відбуд. у 1910 р.), Вибудів (звед. у XVIII ст., а її нове постання 
фіксує шематизм за 1851 р.), Жуків (визаначено час побудови – 1803 рік) [14, арк. 791–801]. 
Одночасно, автор визнавав, що інвентар не охопив всіх об’єктів повіту, які заслуговують на 
увагу [14, арк. 801]. 

Правда, цей перелік цікавий, перш за все, як місце локалізації пам’яток та їх стан на 
конкретно визначений період. Історичні довідки (зокрема хронологічні ототожнення) потребують, з 
позиції сучасної бази даних, вибіркового переосмислення.

У «Реєстрі пам’яток старовини воєводства Тернопільського» (1930-і рр.) виділено дерев’яну 
церква св. Миколая у Бережанах. Зроблено її опис, проведено фотофіксацію та архітектонічні 
обміри [13, aрк. 48]. На жаль, в збережених реєстраційних документах втрачені (чи, свідомо 
вибрані пізніше) згадувані світлини.

Слід зауважити, що в регіоні фіксувалися, як дерев’яні, різноконфесійні релігійні споруди. 
Так, цитований уже Александр Чоловський згадує про дерев’яну божницю (синагогу) в містечку 
Козові, яка походила з XVII ст., але була знищена в часи першої світової війни [32, s. 179]. Тут 
потрібно зауважити, що дерев’яні синагоги – як об’єкти дослідницького інтересу – в польському 
науковому середовищі кінця ХІХ ст. отримали свою важливу (й помітну) нішу [41]. Також наявність 
дерев’яних синагог на території Західної України (особливо Галичини і Поділля) окремо фіксували 
в своїх описах Тит Геврик (у часописі «Пам’ятки України») і Володимир Січинський [21, с. 98–99].

З посиланням на «Теки Шнайдера» (матеріали з історико-географічної картотеки львівського 
краєзнавця др. пол. ХІХ ст. А. Шнайдера) К. Куснєж фіксує інформацію про дерев’яний 
вірменський костьол у Бережанах з 1623 року [42, s. 103; 43, s. 245]. Але це, загалом, протирічить 
іншим історичним фактам щодо часу розселення тут вірмен, а також зведення сакральної споруди – 
духовної святині нової іноетнічної групи. Адже перші документальні згадки про вірменське 
населення міста датуються 1682 та 1689 роками (а час побудови першої церкви – 1710 р.).

Вищеозначені (як і загалом – традиційні) пам’ятки сакральної архітектури – це, перш за все, 
візуальні носії духовності та мистецькості, етичних устремлінь та естетичного відчуття. А, через 
це, ще й об’єкти пам’яткоохоронних впливів. Адже, по відношенню до будь-якого прекрасного й 
суспільно-значимого апріорі формувалися традиції консерваторської (пам’яткоохоронної) діяльності. 
Церковна архітектури (особливо – через прояв її духовного та мистецького змісту) і була цим 
позитивним (та показовим) чинником.

У межах східногалицького простору др. пол. ХІХ ст. нормативні пам’яткоохоронні 
документи й окремі методичні розробки були акцентовані, в основному, на костьоли (муровані та 
дерев’яні) як духовні «символи польськості». Але вже з др. пол. ХІХ ст. своєрідним виключенням з 
цього правила являються консерваторські пропозиції проф. В. Лущкевича, який вважав за необхідне 
збереження й належного утримання усіх сакральних пам’яток, а також рухомих артефактів 
церковного мистецтва [50]. Загалом, його розробки безумовно сприяли формуванню (в подальші 
роки) більш вузько визначених документів і пропозицій, спрямованих на процес збереження 
окремих видів пам’яток, а також рухомих цінностей сакрального характеру.

Так, в одному з нормативних положень періоду становлення «другої Речі посполитої» (за 
1920 р.), дерев’яна храмова архітектура осмислювалася у загальному комплексі засад (загальних, 
технічних, інших) охорони пам’яток (рухомих і нерухомих, старовини та природи); подібні 
видання здійснювалися на державному рівні, за ініціативи Міністерства мистецтв і культури [46, 
s. 5–56]. Декларувалося, зокрема, недопущення покриття їх бляхою, зведення добудов. Дерев’яні 
костьоли трактувалися як самодостатні пам’ятки, які «належать до найцінніших зразків польської 
минувшини» [46, s. 48]. Церкви, як пам’ятки, не виділялися із загального комплексу, але (під, 
зрозуміло, відповідним ідеологічним спрямуванням) передбачалися в цьому переліку.

Ще в часи першої світової війни розглядаються питання щодо можливості відбудови 
знищених (в результаті бойових дій) пам’яток архітектури з повноцінним збереженням їх 
мистецько-стилістичної автентичності [45, s. 3–16]. Зокрема й костьолів: у випадку будівництва 
нового – старий зберігається та консервується. Але, декларовано ще й наступний чинник – 
будь-яка перебудова дерев’яних сакральних пам’яток взагалі не повинна допускатися [45, s. 14–15]. 
У перспективі втілення ідей (особливо щодо автентичного відновлення храмів) позитивний 
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акцент міг бути спрямований і на східногалицькі землі, як одні із постраждалих від воєнних дій 
та окупацій.

Пізніше, уже в нововідродженій Польщі, також приймалися положення нормативного (як на 
декларативного, так і рекомендаційного) характеру щодо збереження сакральної спадщини, зокрема 
й на регіональному рівня. 

Так, Львівський консерваторський округ Воєводського правління звернувся (листом від 
17 червня 1926 року) до Митрополичих курій (римо-католицької, греко-католицької та вірменсько-
католицької) у Львові, біскупських (римо-католицької та греко-католицької) у Перемишлі та римо-
католицької у Тернополі про наявність фактів самовільного нищення мурованих і дерев’яних 
храмів. Пропонувалося, згідно урядового Декрету про опіку над пам’ятками старовини від 
23 жовтня 1918 року, взяти під державний контроль всі сакральні архітектурні пам’ятки, а також 
зобов’язати звертатися до округового консерваторського правління за дозволом на проведення 
ремонтних чи реставраційних робіт на цих об’єктах, з представленням опису храму, його планів, 
фотофіксації інтер’єру та екстер’єру, визначенням кошторису робіт. А взагалі, рекомендувалося 
обмежувати такі перебудови або виконувати їх під контролем архітектора відповідної кваліфікації. 
Так як «святині зводяться на декілька віків і не можуть бути шаблонними будівлями, без естетичної 
цінності» [5, арк. 1–2]. 

Окремий лист було направлено до Тернопільського воєводського правління, звідки 
ідентичне звернення (від першого липня 1926 р.) пересилається до біскупської греко-католицької 
курії у Станіславів [5, арк. 3–4]. Про урядові рішення воєводське правлення повідомляло 
повітові староства з відповідними рекомендаціями. Але несанкціоновані перебудови сакральних 
архітектурних святинь мали свої негативні прецеденти і в подальшому (зокрема на Тернопіллі), так 
як декларативні звернення різного рівня продовжували акцентувати увагу на проблемі.

Принагідно зауважимо, що подібні ситуативні прояви звичні і в сучасному українському 
церковно-мистецькому середовищі. У результаті чого пам’ятка повністю знищується, замінюється 
новим «ширвжитком»; або невдало відтворюється, позбавляючись своїх визначальних стильових 
та естетичних витворень. Численні приклади таких негативних і непрофесійних впливів на 
сакральні шедеври (лише на території Львівщини), що призвели до спотворення, а то й прямого 
знищення святинь, наводив Володимир Александрович [1, с. 90–92]. Тобто – проблема як була, так 
і залишається. 

Новий Закон Польської республіки «Про опіку над пам’ятками» від 6 березня 1928 р. 
[36, s. 537–542], а також Розпорядження Міністерства релігійних визнань і народної освіти «Про 
проведення реєстру пам’яток» від 17 липня 1928 р. [37, s. 1878], визначили наступні акценти й 
перспективи в справі охорони пам’яток як на рівні загальнодержавному, так і на місцях. Зокрема, 
щодо реєстрації на місцевості пам’яток архітектури та пов’язаних з ними рухомих культурних 
цінностей. Роботи по їх фіксації проводяться фактично у кожному регіоні країни. Значна кількість 
описів охоплюють східногалицькі воєводства, зокрема – й Тернопільське (що підтверджується 
документально), де переважала українська сакральна архітектура; а, з особливо цінних – збережені 
зразки традиційних дерев’яних церков. Окрема інформація з чорнових каталогів по Бережанському 
повіту цитувалася нами вище при характеристиці місцевих пам’яток сакральної архітектури. 

Це уже традиція; традиція, яка перервалася подіями другої світової війни та подальшими 
ідеологічними перестановками. Лише сьогодні ми знову хочемо відчути сукупність духовності, 
народності й мистецькості у збережених зразках дерев’яного церковного зодчества; починаємо 
знову (хоч би на методичному та нормативному рівні) розуміти його. Так, згідно з Міжнародною 
Хартією про народну архітектуру («Пловдивська Хартія»): «Пам’ятки народної архітектури несуть 
у собі закодовану інформацію, що знайомить нас не лише з концепціями і технічними, художніми, 
естетичними методами будівництва, коли вони були створені, але й життєвим рівнем народу 
та його звичаями. Ось чому вони є живими свідками не тільки в архітектурному і художньому 
плані, але й у плані історичному. Їх цінність компенсується естетичними особливостями, що 
поступаються інколи показним і величавим пам’яткам офіційної громадської сакральної та 
цивільної архітектури» [22, с. 5].

У вищезазначеній Хартії визначено, що «передача пам’яток народної архітектури у музеї 
просто неба є винятковим заходом, що викликано надзвичайними обставинами, коли всі можливості, 
спрямовані на її збереження, вичерпані» [22, с. 5]. Тобто, скансени, як форма збереження та 
презентації подібної категорії пам’яток, залишається найбільш органічною.
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Залишається лише повернутися до розуміння необхідності збереження пам’яток сакральної 
архітектури регіону через принципи створення на їх основі місцевих і локальних сільських 
музеїв під відкритим небом, що «сприятиме більш образному показові історії, розширюватиме 
культурні горизонти сіл... виховувати повагу до народних традицій». Подібні «сільські» скансени, 
де музеєфіковані найбільш типові для того чи іншого регіону зразки народного будівництва 
(в тому числі дерев’яного церковного) масово розповсюджені в скандинавських країнах: Швеції 
(791), Норвегії (316), Фінляндії (231) [4, с. 42–43]. По суті – це також традиція з поч. ХХ ст. (яка 
осмислювалася й в тогочасній польській спеціалізованій літературі); але традиція безперервна, 
тому підтверджена як раціонально, так й емпірично.

Лише скромні залишки пам’яток дерев’яної церковної архітектури збережені до сьогодення 
на землях Бережанщини; вони безумовно потребують охорони й раціонального використання; а 
втрачені назавжди – хоч-би пам’яті про себе.

Адже ці сакральні об’єкти уособлюють собою високомистецьку традицію зодчества нашого 
минулого, відтворюючи перед нами надзвичайно якісні національні ціннісні фактори – фактори 
краси, світоглядності, духовного багатства. В українських дерев’яних церквах зосереджена вся 
естетика народу, його відчуття прекрасного і величного. Окрім того, визначені архітектурні 
шедеври – ще й прекрасний спосіб позитивної реклами регіону (зокрема методами туристично-
екскурсійної діяльності). 

Тому, вивчення традицій збереження, реєстрації та гармонійного пристосування подібних 
пам’яток – це не лише дослідницький інтерес; це ще й вивірена часом підстава для розумних дій 
у сьогоденні.
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(Berezhany, Ternopil region)
Monuments of sacral architecture of Berezhany land in the tradition of emphasizing monument 

protection (the second half of the XIX century – 1930)
This paper presents sacral architecture of Berezhany land (west of Ternopil region): lost, preserved to the 

present samples the light of the fi rst steps of monument protection emphasis on them. After all, it is the professional 
tradition, which sometimes creates a positive moral foundations of the modern attitude to monuments of this kind – 
aesthetic media folk art and spiritual feelings past generations.
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Світлана Пригонюк

(Переяслав-Хмельницький)

СИСТЕМА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 
ЗА ЧАСІВ КОЗАЧЧИНИ (ХVІ–ХVІІІ СТ.)

У статті розглядаються мета, головні завдання козацької педагогіки, охарактеризовано форми, 
методи та етапи становлення козацької системи навчання і виховання.

Ключові слова: козацька педагогіка, народна педагогіка, навчання, виховання, козацькі школи.

Козацтво України – одна з легендарних сторінок літопису боротьби українського народу за 
політичну незалежність, національну самобутність. 

У тому, що ми, українці, сьогодні є народом, нацією, провідна роль належала козацтву, яке 
із століття в століття було єдиним і могутнім форпостом, що пильно стояв на сторожі свободи, 
гідності і честі України як незалежної держави. Недарма іноземці часто називали Україну 
«Козацькою республікою», «країною козаків», а українців – «козацькою нацією». 

Сьогодні значну кількість наукових досліджень присвячено вивченню різних аспектів 
життя козаків: походження українського козацтва, виборювання козаками права на власну державу, 
побут, традиції, звичаї Запорізької Січі, військова справа тощо. Не менш унікальним явищем стала 
козацька педагогіка, яка була глибоко самобутнім явищем української національної педагогіки. 
Велику цінність для розвитку козацької педагогіки мають наукові праці, історичні дослідження 
козаччини М. Костомарова, В. Антоновича, М. Аркаса, І. Огієнка, а також високоідейні художні 
твори Т. Шевченка, А. Чайковського, Б. Грінченка, В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча, 
Д. Павличка, в яких описано вікові традиції українського народу, його велич та красу, мужність 
і стійкість при захисті своєї Вітчизни. М. Стельмахович, Є. Сявавко та ін. в своїх працях довели, 
що в козацькому навчанні та вихованні дуже широко застосовувалися ідеї та засоби народної 
педагогіки. Учені підтвердили, що епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, яка 
стала гордістю і окрасою, вершиною української національної культури, а її освітньо-виховний, 
емоційно-естетичний потенціал став основою не лише козацької, а й усієї української національної 
системи виховання.

Неупереджений аналіз багатогранного і тривалого в часі процесу козацького навчання і 
виховання переконливо свідчить про сформованість історично обумовленої системи навчально-
виховних цілей, завдань, принципів, ідеалів, провідних ідей, форм і методів роботи, осередків 
виховання, яку називають козацькою педагогікою. Вона функціонувала протягом кількох століть, 
часто визначала основні напрямки виховної діяльності батьків, школи і багатьох інших громадських 
осередків. Виникнення і розвиток козацької педагогіки були підготовлені всією еволюцією життя 
українського народу. Козацька педагогіка обґрунтувала і впроваджувала цілісну навчально-
виховну систему козацтва, а фундаментальною основою козацького навчання і виховання були 
ідеї та засоби української народної виховної мудрості, вітчизняної педагогіки [1, с. 253]. Велике 
значення для дослідження української козацької педагогіки мають праці сучасних науковців 
О. Губка, М. Дмитренка, П. Ігнатенка, В. Каюкова, П. Кононенка, Ю. Руденка, Д. Федоренка та ін. 
В епоху українського Відродження (XVI – перша пол. XVIII cт.) козацька педагогіка як складова 
народної виховної мудрості сягнула вершини свого розвитку. Козацька педагогіка формувала в 
підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині, народу, виховувала 
в них незламну силу духу, стійку волю і високу козацьку мораль, лицарські якості. У своїй книзі 
«Педагогіка – розвиток педагогіки в Україні. Козацька педагогіка» В. Ягупов називає це явище 
вершиною української народної педагогіки, що «втілила в собі національну психологію, характер, 
правосвідомість, мораль та інші компоненти національної свідомості, духовності народу» [15, 
с. 235–240]. Метою даної статті є спроба аналізу системи освіти та виховання за часів козаччини 
та визначення специфіки козацької педагогіки.

Козацька педагогіка – це народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставила 
формування в сім’ї, школі і громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво 
вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, дійовим патріотизмом, 
високим рівнем духовності. Отже, українська козацька педагогіка, це вагомий компонент 
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української народної педагогіки, який представляє собою систему знань, засобів і досвіду навчання 
та виховання дітей та підлітків, яка склалася у середовищі українських козаків, та втілила в собі 
риси національної психології, моралі та компоненти національної свідомості.

Основними завданнями козацької педагогіки, за дослідженням В. Ягупова, були:
1. Виховання фізично загартованих, мужніх воїнів – захисників рідного народу від 

чужоземного поневолення;
2. Виховання у підростаючого покоління українського характеру і світогляду, поваги до 

національних і загальнолюдських цінностей; 
3. Формування високих лицарських якостей, пошани до людей похилого віку, прагнення 

до милосердя та допомоги іншим;
4. Виховання громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності 

народу на світовому рівні.
Слід підкреслити, що козацька педагогіка як система народних і наукових ідей, положень, 

звичаїв, практичних дій, виховних цінностей набула чітко окреслених ознак у XVI ст., коли 
українське козацтво утвердило себе як найпотужніша національна суспільно-політична сила. На 
кінець XVI ст. козацько-лицарські традиції виховання молоді вже становили певну систему – 
козацьку педагогіку. Традиції козацької педагогіки поглиблювалися і зміцнювалися не лише в 
родинному, а й у громадському вихованні [6, с. 225–226]. Сфера застосування козацької педагогіки 
постійно розширювалася: коли виникало нове поселення, насамперед будували церкву, собор 
як центр духовності, школу для дітей і шпиталь для хворих і немічних. Найважливішими в 
національній системі освіти і виховання були провідні ідеї козацького руху, зокрема такі як свобода і 
незалежність України, непорушність прав людини і народу, суверенність особистості, народовладдя 
та ін. Педагогічна мудрість козаків сприяла зміцненню української системи виховання, яка на той 
час досягла апогею свого розвитку.

Крім виховання та формування особистості козацька педагогіка включала в себе й освіту. 
Всі ці категорії здійснювалися за допомогою навчання в численних козацьких школах, вітчизняних 
колегіумах і академіях та європейських університетах.

Українська козацька система навчання і виховання є глибоко самобутнім явищем, аналогів 
якому не було в усьому світі. В історії її становлення можна виокремити декілька етапів.

Перший з них – дошкільне родинне виховання, серцевиною якого була етнопедагогіка, 
народні навчально-виховні традиції. Особливо впливовим було фольклорне виховання, яке 
складалося з найважливіших напрямків національного виховання. Його змістом були пісні, думи, 
балади, прислів’я, приказки про козаків, їхню героїчну боротьбу проти чужеземних загарбників – 
татар, турків, польської шляхти. Довгими зимовими вечорами мати співала дітям козацьких пісень, 
а дідусь розповідав про часи його молодості, а інколи й кобзарі, завітавши на хутір, співали думи 
про подвиги Байди-Вишневецького й Самійла-Кішки, про біль і сльози, про походи запорожців, про 
славу і звитягу. З найбільш раннього віку батьки цілеспрямовано та систематично загартовували 
дітей як фізично, так і духовно, формували в них почуття честі й гідності, готували не лише до 
подолання життєвих труднощів, але й до майбутніх випробувань у захисті рідної землі. Як тільки 
хлопчик спинався на ноги, його садовили на коня, через кілька років привчали тримати шаблю, 
володіти луком.

Варто наголосити, що козацьке родинне виховання здійснювалось на високому рівні. Його 
силу і дієвість забезпечували, передусім, ідеї та засоби козацької духовності, національні традиції, 
звичаї і обряди, в тому числі і релігійні. Як свідчать історичні джерела (літописи, фольклорні, 
літературно-художні твори тих часів), у козацьких сім’ях панували культи Батька і Матері, Дідуся і 
Бабусі, Роду і Народу, Родини і Батьківщини.

У козацьких сім’ях виробився певний статус і роль батька та матері у вихованні дітей. 
Батько – це насамперед захисник природного стану людини, її свободи і незалежності, вільного 
способу життя. Він також охоронець сім’ї, її морально-духовних цінностей.

У відомих піснях про козаків часто замальовується образ матері, яка виховувала у своїх 
синів, з одного боку, витривалість, мужність, твердість духу, рішучість, з іншого – формувала у 
них глибокий гуманізм, добродушність, милосердя, готовність допомогти слабшому.

Великий виховний вплив на дітей мали різноманітні види народного мистецтва – 
декоративно-ужиткового, музичного, танцювального, вишивки, рушникарства, різьби по дереву 
тощо. Все це змалечку формувало в свідомості дитини ідеал козака, який свято береже заповіти, 
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традиції батьків, дідів і прадідів – мудрих хліборобів, дбайливих господарників, непримиренних 
захисників своїх вольностей [3, с. 47–49].

Другий етап козацького виховання й навчання найдоцільніше назвати козацьким родинно-
шкільним, яке здійснювалось у той період, коли приходив час «оприділяти хлопчика в науку». 
Сама назва – «козацько-родинно-шкільне», на думку дослідників, обумовлюється тим, що на цьому 
етапі і дотримувалась єдність вимог родини і школи у вихованні та навчанні дітей при збереженні 
пріоритетної ролі батька у виховному впливі на дітей. У виборі школи, як правило, не було 
ускладнень, оскільки до послуг була ціла мережа різних козацьких шкіл [4, с. 25–26].

У характеристиці унікальної та своєрідної козацької системи виховання і навчання, з 
огляду на те, що до другої половини ХVIII – го століття на території Лівобережної України діяв 
адміністративно-територіальний полковий устрій на чолі з гетьманом, слід, насамперед, виділити 
полкові школи. За даними ревізійних книг у семи полках Лівобережжя було 866 полкових 
шкіл: у Ніжинському – 217, Лубенському –172, Чернігівському – 154, Переяславському – 119, 
Полтавському – 98, Прилуцькому – 69, Миргородському – 68. А якщо поглянути на тогочасну 
карту шкільництва України зі сходу на захід, то позначки «полкова школа» стоять поряд із назвами 
таких міст як Стародуб, Глухів, Охтирка, Харків, Ізюм, Суми, Ромни, Яготин, Черкаси, Кременчук, 
Київ, Фастів, Біла Церква, Канів, Корсунь, Чигирин, Умань, Брацлав та інші [9, с. 14–20].

Полкові школи – це загальноосвітні початкові навчальні заклади, що були спрямовані на 
забезпечення військово-оборонних потреб козацького краю. Ці школи розміщувались переважно у 
церковних приміщеннях, тому іноді вони мали назву церкви, де функціонувала школа, наприклад, 
Успенська школа, Покровська школа тощо. Зміст навчання був досить обмежений і забезпечував 
лише початкові знання: читання, письмо, рахунок. Методи навчання також були традиційними 
для тих часів, хоча інколи вчителі намагались унаочнювати навчальний процес, особливо рухами 
тіла під час вивчення азбуки. Проте в полкових школах разом з основами знань дітям давали 
відомості про рідний край, політичне й державне життя України, розвивали цілеспрямовано їхні 
психофізичні та моральні якості, естетичні смаки, фізично загартовували, знайомили з основами 
строю, вдосконалювали володіння шаблею та верховою їздою. Всі вихованці разом з батьками та 
вчителями брали активну участь у розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів. Школярі співали 
в церковному хорі, їх також залучали до участі в театралізованих виставах, новорічних вертепах 
тощо. Цікаво й те, що в цих школах одним із стимулюючих засобів до навчання було виокремлення 
вчителем помічників з кращих учнів, яких називали «школярами», «молодиками», «виростками». 
У деяких полкових школах дітей старшини і заможних козаків навчали не лише грамоти, але й 
суто військової справи при сотенних і полкових канцеляріях [5, с. 520–525].

Що стосується підручників, то поряд з відомими Часословом і Псалтирем, які на той 
час в достатній кількості друкували Київська і Чернігівська друкарні, широко використовувалась 
«Козацька читанка», яка була гарно оформлена українським орнаментом. Це була своєрідна 
енциклопедія тогочасного життя. Чимало місця в читанці займають матеріали з природознавства та 
українознавства. Серед її текстів «Переяславські статті 1659 року», прийняті тоді, коли гетьманом 
був Юрій Хмельницький. Підручник містить конкретні факти, опис подій, імена людей, які творили 
історію рідного краю. Великий виховний вплив на дітей мав матеріал, який розкривав обов’язки 
перед державою гетьмана, старшин, всього козацького війська. Тут були вміщені також художні 
твори, подані відомості про різні народи і країни світу. Були матеріали, покликані виховувати в 
учнів народну мораль, доброчинність [7, с. 15–20].

Наступним вищим освітнім щаблем, своєрідною й унікальною в своїй суті ланкою козацької 
освітньої системи була Січова школа. Велику роль у розвитку цих шкіл, а також освіти на Україні 
відіграла Запорізька Січ, яка в середині XVIII-го століття дала сильний поштовх початковій та 
професійній освіті.

Детальне уявлення про зміст, форми і методи навчання та виховання в таких школах 
дають матеріали про казеннокоштну січову школу, яка існувала при церкві Святої Покрови. 
Вона складалася з двох шкіл або двох відділів: в одному навчались козаки, які прагнули стати 
паламарями, дияконами, в іншому – майбутня старшина. Окремо навчались сироти, хрещеники 
козацької старшини. Зміст навчання включав наступні предмети: риторика, лінгвістика, логіка, 
схоластика, богослів’я, діалектика. Серед форм шкільної роботи широко використовувались диспути, 
де школярів навчали вмінню вести дискусію, чітко формулювати, висловлювати й аргументувати 
свою думку. У прагненні дати простір школярам до вивчення культурних здобутків світу вивчали 
декілька іноземних мов. У Головній Січовій школі, яка існувала з 1754-го до 1768-го року, зміст 
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навчання прирівнювався до кращих братських шкіл, оскільки тут вивчалася піїтика, риторика, 
математика, географія, астрономія, мови [14, с. 309–313].

У всіх без винятку школах надавалось велике значення релігійному й патріотичному 
вихованню, опануванню військовою справою. Тому поруч із загальноосвітніми предметами багато 
уваги приділялось психофізичному вдосконаленню майбутніх козаків. Як пише С. Сірополко, з 
огляду на навички, які давались у січових школах, тут молодиків учили «Богу добре молитися, 
на коні реп’яхом сидіти, шаблею рубати й відбиватися, з рушниці гострозоро стріляти й списом 
добре колоти» [10, с. 105–114]. Багато уваги приділялося також навчанню учнів плавати, веслувати, 
керувати човном, переховуватися від ворога під водою (за допомогою очеретини) тощо. Давались 
також ґрунтовні знання з народної медицини, вивчались її вивірені рецепти щодо міцного здоров’я 
й повноцінного довголіття. Великого значення надавалось формуванню потрібних для життя умінь 
і навичок за допомогою народних ігор, танків: як правило, на свята народного календаря молодь 
змагалась на силу, спритність, швидкість, винахідливість, точне попадання в ціль тощо. Найбільш 
традиційними були змагання на конях. Завдяки такій підготовці козаки, як зауважував французький 
інженер і картограф Левассер де Боплан, «...будовою тіла міцні, легко переносять холод і голод, 
спеку і спрагу;...маючи міцне здоров’я, ...майже не знають хвороб, ...на війні невтомні, відважні, 
хоробрі [2, с. 38].

Учні жили в шкільному курені на повному самообслуговуванні: по черзі куховарили, оскільки 
харчувались самі й самостійно виконували всі господарські справи. В учнівському колективі діяло 
самоврядування, яке за своєю структурою нагадувало козацьке: учні обирали зі свого складу двох 
отаманів – одного для старших, іншого – для молодших. Якщо вибрані ватажки не виправдовували 
довір’я, після закінчення навчального року їх переобирали. Як пишуть дослідники історії цих 
шкіл, високим зразком для поколінь, що вчилися в козацьких школах, був республіканський устрій 
Запорізької Січі (принципи організації і проведення козацьких Рад, виборність гетьманів, отаманів 
та ін.). Як і для козаків, так і для учнів, були рівні права й обов’язки, а найвищими якостями 
вважались патріотизм, готовність віддати життя за волю й свободу України, чесність, лицарська 
честь і лицарська звитяга, самодисципліна, взаємодопомога.

Велику увагу у всіх козацьких школах надавали музичній підготовці учнів, з них часто 
виходили сурмачі, кобзарі, цимбалісти, скрипалі. Ще в 1652-му році Богдан Хмельницький 
видав наказ про організацію при кобзарських цехах шкіл по підготовці кобзарів, лірників і взяв 
їх під свою опіку. Це були, по суті, перші музичні школи в Україні. Учителями в цих школах 
працювали козаки-кобзарі, що за віком чи з інших причин не могли володіти зброєю. Заняття з 
учнями проводились індивідуально. Учень діставав право співати людям лише за умови, що 
сам може створити мистецький твір. Як бачимо, кобзарі й лірники були одночасно й поетами, й 
композиторами. Їх підготовка високо цінувалась козацьким військом, бо гра піднімала запорожців 
на бій з ворогом, кобзарі і лірники славили подвиги козаків. Вони залишили Україні багато 
козацьких пісень, історичних дум, які давно стали народними і в повній мірі передають історію 
створення та традицій Запорізької Січі, напрями виховання, ідеал людини, сумну долю дружини 
та матері воїна тощо: «Ой на горі та женці жнуть», «Ой не знав козак», «Ой морозе, морозенку», 
«Ой сів пугач на могилі», «За Сибіром сонце сходить», «Максим, козак Залізняк», «Козака несуть», 
«Чорна рілля ізорана» та інші [11]. 

Підвищену й вищу освіту (або третій етап) молодь, яка прагнула вчитись, одержувала у 
вітчизняних школах вищого типу, а саме в Чернігівському, Харківському і Переяславському 
колегіумах, Острозькій та Києво-Могилянській академіях та зарубіжних університетах.

Деякий час вищу освіту українські юнаки могли здобути тільки за кордоном. У козацьких 
реєстрах, починаючи з XVI ст., зустрічаються записи, в яких, крім імені, прізвища, роду діяльності 
козака, є слово «бакалавр». Отже, можна констатувати, що ці козаки набули вищої освіти в 
західноєвропейських навчальних закладах, після закінчення яких надавався вчений ступінь 
«бакалавр». Згодом виникають вітчизняні вищі навчальні заклади.

Острозька школа-академія була заснована 1576 р. князем Костянтином Острозьким, який 
самовіддано стояв на захисті православної віри і дбав про розвиток освіти рідного краю. У цій 
школі вивчали не тільки слов’янську, а й польську, грецьку, латинську мови. Саме тому її називали 
«тримовним ліцеєм» або слов’янсько-греко-латинською академією. Програмою передбачалося 
вивчення предметів, насамперед риторики, діалектики, астрономії. Вивчалися й вищі студії, які не 
входили до «семи вільних мистецтв», філософія і богослов’я. Велика увага приділялася вихованню 
патріотизму, любові до рідного краю. При Острозькій академії було створено видавничий гурток, 
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на базі якого першодрукар Іван Федоров перевидав український «Буквар» та видав «Острозьку 
Біблію». В цій академії навчалися такі славетні діячі України, як Мелентій Смотрицький, автор 
слов’яноруської (слов’яноукраїнської) «Граматики» (1619), яка до середини XVIII ст. була єдиним 
підручником із граматики в Україні, Росії, Білорусії; Петро Конашевич-Сагайдачний, гетьман 
Запорізького війська, який доклав чимало зусиль щодо відновлення православної ієрархії на теренах 
України. Після смерті Костянтина Острозького академія поступово занепадає, а в 1636 р. припиняє 
своє існування. Центром розвитку національної освіти, науки та культури стає Києво-Могилянська 
академія, створена 1632 р. Її опікуном став Кєво-печерський архімандрит Петро Могила. До 
навчання в академії приймали осіб різних станів і національностей: українців, росіян, білорусів, 
поляків, чехів, словен. Було вісім класів:− у чотирьох нижчих класах вивчали читання, граматику, 
арифметику, музику, катехізис;− у двох середніх – риторику, поезію;− у двох старших класах – 
філософію, богослов’я. Серед випускників Києво-Могилянської академії були майбутні козацькі 
воєначальники: Іван Чернята, Федір Лобода, Тимофій Носач, Іван Кравченко, а також гетьмани 
України – Іван Виговський, Павло Тетеря, Юрій Хмельницький та Іван Самойлович [12, с. 42–44]. 

Одним із перших вищих навчальних закладів Лівобережної України став Переяславський 
колегіум, заснований Переяславським і Бориспільським єпископом Арсенієм Берло за Указом 
Священного Синоду від 24 лютого 1734 р. про відкриття навчальних закладів в єпархіях. 
В основі шкільної науки Переяславського колегіуму був принцип релігійно-морального 
виховання. Викладання було на рівні університету, викладачі підбиралися з Київської академії. 
У Переяславському колегіумі в 1751 році викладав поетику й риторику видатний український 
просвітитель, філософ-гуманіст і поет Григорій Савич Сковорода.

У складі учнів колегіуму переважали діти духовенства. Так, у 1738 р. із 110 учнів 65 були із 
духовенства, решта – діти козацьких старшин, реєстрових козаків, міщан, а також селян. Вік дітей 
був різним: від 11 до 25 років. Серед учнів колегіуму були приїжджі із різних міст Лівобережної 
України – Ніжина, Сум, Конотопа, Гадяча, Глухова, Любеча, а також із Правобережжя. Випускники 
Переяславського колегіуму часто для вдосконалення знань вступали до Київської академії.

На Запорізькій Січі склалася специфічна система відбору, навчання, виховання й так званого 
«вишколу» молодиків. Як пишуть дослідники, у козаків-запорожців був дуже гарний звичай, щоб 
біля кожного статечного козака був один або більше хлопців-підлітків, які називались джурами: 
«Хто хотів стати козаком, мусив, насамперед, служити три роки в старого козака за джуру. Джура 
мав багато обов’язків: носив за козаком потрібні йому речі, клунки, другу рушницю, доглядав 
коня та зброю свого названого батька-запорожця, ходив разом з ним у походи, допомагав йому у 
всьому в бою (набивав мушкета, запалював люльку, приносив пити тощо). Серед настанов-повчань 
наставників, з якими вони зверталися до джур, були такі: «Ніколи не плач, як баба, і самого чорта 
не бійся», «Ніколи не притьмари своєї честі та не образь культури роду» та інші. Пройшовши 
школу джур, навчившись від свого козака-наставника орудувати зброєю, набравши вправності в 
битвах та отримавши позитивну характеристику свого наставника, молодик приймався товариством 
у запорізьке братство і діставав власну зброю: рушницю, шаблю, спис, луки і стріли. Як свідчать 
дослідники, час перебування молодиків в школах Запорізької Січі не регламентувався, а залежав, 
передусім, від їх здібностей до військової та духовної науки [13, с. 26–29].

Глибока релігійність, ревний захист православної віри – характерні ознаки духовного життя 
Запорожжя. Досить сказати, що вступ до запорозького товариства починався з питання: «У Бога 
віруєш?». Саме православ’я, очевидно, значною мірою вплинуло на формування романтичної 
моделі лицарства, яким стало запорозьке козацтво. Адже в православній системі цінностей глибока 
духовність протиставляється корисливому індивідуалізму, а матеріальні інтереси відходять на 
другий план. Про прихильне ставлення козаків до релігії свідчить існування в межах Вольностей 
Війська Запорозького Низового понад 40 церков. Монастирська школа існувала при Самарсько-
Миколаївському монастирі і виникла 1576 р. Тут молодь під керівництвом ієромонаха навчалася 
грамоти, молитов, Закону Божого та письма. Церковно-парафіяльні школи існували при приходських 
церквах і охоплювали запорізьких козаків, які жили в паланках по слободах, хуторах, зимівниках. 
Деякі з таких шкіл культивували ще й вокальну музику та церковний спів [8, с. 100–106].

Останній, четвертий етап – національно-державницьке навчання й виховання, лицарське 
заґартування молодих козаків (козацькі осередки, військові табори, сотні й полки, фортеця 
Запорізька Січ та ін.). Після закінчення того чи іншого вищого навчально-виховного закладу 
юнаків, як правило, направляли в козацьку науку, на Січ. Головними завданнями на цьому щаблі 
освіти були національно-патріотичне виховання, формування військової дисципліни, військовий 
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вишкіл, фізичне загартування та емоційно-вольова стійкість. В основі світогляду запорозьких 
козаків своєрідним ідеологічним фундаментом козацької держави були волелюбні і національно-
релігійні засади.

Козацько-лицарське навчання і виховання є вищим здобутком українського національного 
життя, культури, державотворення і духовності. Пів тисячоліття соборність українського козацтва 
була гарантом єдності етнічних земель, цілісності України, а козацька педагогіка стала вершинним 
здобутком національної системи освіти і виховання. Творче відродження культурно-освітніх і 
виховних традицій козацької педагогіки – одна з невід›ємних і найважливіших граней становлення 
і зміцнення незалежності і державності України.
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НОВА ЗНАХІДКА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІКОНКИ-ПІДВІСКИ 
З С. ХОЦЬКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Стаття присвячена новій знахідці іконки-підвіски давньоруської доби з території с. Хоцьки, 
Переяслав-Хмельницького району, Київської області. Подано детальний опис даної старожитності. 

Ключові слова: Переяславщина, давньоруська доба, с. Хоцьки, іконка-підвіска, дрібна пластика, 
випадкова знахідка.

Серед знахідок, що походять з археологічних досліджень чи розвідок, предмети дрібної 
пластики трапляються досить рідко. В більшості такі артефакти відносяться до випадкових.

До різновидів дрібної пластики належать іконки-підвіски, які найчастіше носили на грудях. 
Їх відливали в ливарних формах, вирізали з каменю, дерева чи кістки. 

Іконки-підвіски судячи із малих розмірів були призначені для носіння не поверх одягу, як 
литі іконки більших розмірів, а під одягом, на одному шнурку з натільним хрестиком або навіть 
замість нього.

У ранній період свого побутування в давньоруську добу вони не рідко включались до 
складу намиста разом з різними іншими підвісками, які мали язичницьку символіку [2, с. 88–
98; 3, рис. 114]. Одним із таких прикладів є намисто із жіночого поховання середини ХІІ ст. в 
курганному могильнику поблизу с. Ніколаївське Московської області (рис. 2), де іконка-підвіска 
входила до складу 25-ти скляних намистин разом з монетовидною підвіскою без зображення та 
двома зооморфними привісками [9, с. 7, рис. 1]. 

Для Переяславщини такі знахідки є досить рідкісними. До цього часу було відомо всього 
чотири такі старожитності. Першу з них випадко вознайдено у 1913 р. на території Переяслава. Нині 
теракотова іконка ХІІІ ст. «Запевнення апостола Фоми» знаходиться у Полтавському краєзнавчому 
музеї (Інв. № КС-1930) [7, с. 72–78]. Наступну іконку Богоматері Одигідрії ХІІ–ХІІІ ст. було 
виявлено в 1959 р. під час розкопок Єпископських воріт у м. Переяславі-Хмельницькому [14, с. 5]. 
Третю іконку Косьми і Даміана було виявлено під час археологічних досліджень валу дитинця в 
1979 р. поблизу сучасної площі Переяславської ради [10, с. 337]. Четверту іконку-підвіску (А-1714) 
Георгій Змієборець І половини ХІІ ст. було виявлено також під час археологічних досліджень міста в 
2006 р. на території садиби Вознесенського монастиря [12, с. 352–353]. На сьогодні, на жаль, друга 
та третя іконки, знайдені у Переяславі, перебувають поза межами колекції НІЕЗ «Переяслав» [1]. 
А от четверта іконка надійшла до фондів НІЕЗ «Переяслав».

У 2015 р. жителькою с. Хоцьки (Переяслав-Хмельницький район, Київська область) 
Г.З. Стріхою, було передано автору іконку-підвіску (рис. 3–4). Її було випадково знайдено 
у орному шарі на присадибній ділянці, яка розташована у центральній частині села по 
вул. Першотравнева, 10. Ділянка обмежена з півночі та півдня сусідніми садибами №№ 8, 12, зі 
сходу вказаною вулицею, а із заходу – лівим берегом озера Ставок (або Став). Ця водойма є лише 
невеликим залишком давньої річки Синявка, яка мала початкове струмкове живлення в ур. Сажалка. 
Русло простежується в напрямку р. Броварка (басейн р. Трубіж).

Знайдена іконка-підвіска походить з культурного шару поселення давньоруської доби. 
У результаті проведених археологічних розвідок автором встановлено розміри цього поселення: 
400х150 м (6 га). А виявлені фрагменти кружального посуду (кінець Х – І половина ХІІІ ст.), 
корчаг, шматки овруцького пірофілітового сланцю, пряслиця, – є свідченням того, що поселення 
мало не рядове походження. Його розташування слід пов’язувати з лівобережним суходільним 
торговим шляхом, який в давньоруський час інтенсивно використовувався купцями різних 
країн (рис. 1). Адже поселення знаходилось за 23 км від Переяслава і за 21 км до р. Супій, тобто 
місце було дуже зручним для перепочинку чи навіть ночівлі.

Знайдена іконка-підвіска округлої форми, відлита з мідно-свинцевого сплаву, діаметр – 
2,4х2,5 см. Разом з вушком – 3 см. Товщина – 1,5–3 мм. На лицьовій стороні поясне зображення 
Богоматері Агіосорітісси (без новонародженого) повернута на три чверті з молитовним жестом 
рук вправо. Богоматір зображена з німбом, в одязі з багатьма складками. Рельєфна композиція 
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оточена невеликим бортиком, по якому йдуть насічки. Зворотній бік без зображення, плоский. Ця 
іконка-підвіска датується другою половиною ХІІ – першими десятиліттями ХІІІ ст. за аналогіями з 
Хмельницької області України [6, № 601] та Брянської області РФ [9, с. 62, табл. VІ, № 79].

Іконографічний тип Богоматері Агіосорітісси (Заступниці) походить від ікони ІХ–Х ст., 
яка знаходилась у межах Халкопратійського храму в Константинополі. Богоматір зображується на 
повен зріст, в повороті вправо (рідше вліво) з молитовним жестом рук перед грудьми. На виробах 
дрібної пластики зазвичай зустрічається поясне зображення Богоматері Агіосорітісси.

Виявлена іконка-підвіска є яскравим зразком мистецтва давньоруської доби і значно 
розширює джерелознавчу базу для вивчення її іконографії.
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Рис. 1. План-схема центральної частини с. Хоцьки.

Рис. 2. Іконка-підвіска серед намиста із жіночого поховання 
середини ХІІ ст. с. Нікольське Московська область.
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Рис. 3. Іконка-підвіска уроч. Ставок с. Хоцьки 
Переяслав-Хмельницький район Київська область.

Рис. 4. Графічний прорис іконки-підвіски с. Хоцьки 
Переяслав-Хмельницький район Київська область.
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Тетяна Радіоненко

(Переяслав-Хмельницький)

КНИГИ ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ АВТОРІВ ДУХОВНОГО ЧИНУ 
В ЕКСПОЗИЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г.С. СКОВОРОДИ

У статті подано характеристику колекції книг гражданського друку з експозиції Меморіального 
музею Г.С. Сковороди.

Ключові слова: Переяслав, колегіум, духовна семінарія, семінаристи, студенти, виховання.

Культурне надбання, яке залишає кожне покоління наступникам, підлягає збереженню, 
дослідженню й примноженню – в цивілізованому суспільстві це не повинно піддаватися сумніву. 
І особливо важливе місце в структурі цього надбання посідає книга як матеріальний носій 
культурної пам’яті народу, людства.

В експозиційно-інформаційній діяльності Меморіального музею Г.С. Сковороди цінним 
джерелом є стародруки та рідкісні видання, оприлюднення змісту яких сприятиме поверненню 
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історичної пам’яті, ліквідації «білих плям» в історії України, надасть доступ науковцям до 
унікальних видань з питань історії, психології, педагогіки, філології та ін. наук. Тому проведення 
наукових досліджень із даною літературою має стати одним з пріоритетних напрямків у 
діяльності відділу.

Значення рідкісних і цінних видань як важливого наукового джерела, що дає сучасникам 
цінні відомості з питань педагогіки, психології, літератури, мови, етнографії, історії, важко 
переоцінити. Наприклад, перлинами та окрасою експозиції музею є книги гражданського друку 
ХVIII–XIX ст. «Общенародное наставление или наука о правах и должностях» 1785 р. «Подробная 
летопись от начала России до Полтавской баталии» Ч. I, Ч. II 1798–1799 р.р. «Советы премудрости 
или собрание правил соломоно-сираховых» 1785 р. А. Маклий «Утешение философское» 1794 р., 
«Новейшая география Российской империи» 1807 р., Иоанн Амос Комений «Видимый мир» 
1788 р. та ін.

Отже, дане дослідження сприятиме розширенню інформації про гражданське 
книгодрукування та дасть можливість простежити вплив духівництва на репертуар книг 
цивільного друку.

Сучасна Україна – молода держава, проте, вона має велику багатовікову історію, а в її 
фондосховищах зберігається безліч історичних пам’яток регіонального, загальнонаціонального 
та світового значення. Серед них – сотні тисяч першодруків, стародруків, інших рідкісних та 
цінних видань.

Роботу з цими культурними скарбами згідно з законодавством України здійснюють 
бібліотеки, архіви, музеї. 

В експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди налічується понад 400 одиниць видань, 
що відносяться до пам’яток, як зарубіжного так і вітчизняного стародруку, серед яких на даний 
час виявлено 157 примірників книг гражданського друку. Вони є пам’ятками історії та культури 
своєї епохи. Книги гражданського друку рідкісні, бо вони є стародруками, виділяються за часом 
друкування, задавнені, котрих у зв’язку з цим залишилося порівняно небагато [13, с. 31].

Поява нового шрифту для різних систем письма того чи іншого народу означає, як 
правило, початок нової епохи, нового періоду в його культурному житті. В наш час, коли друк 
відіграє важливу роль, особливе значення має дослідження витоків сучасного шрифту, його історії і 
практики застосування на різних етапах розвитку [25, с. 5].

Як відомо XVIII ст. в Російській імперії починається з реформ Петра І, що охопили всі 
напрямки громадської діяльності. Цар-реформатор активно сприяв розвитку книгодрукування 
як засобу формування ідеології, розвитку науки, техніки, мистецтва, освіти і культури в цілому. 
В цьому напрямку важливим є розподіл церковного і світського (гражданського) книгодрукування 
та створення нової гражданської азбуки. Це не лише демократизувало книжкову справу, але 
й полегшило процес навчання грамоті та сприяло масовому розповсюдженню книг, а значить й 
інформації та знань в народ. 

Реформа полягала у створенні нового шрифту на основі почерку московського письма кінця 
ХVII – початку ХVIII ст., латинського шрифту антикви і у зміні й спрощенні алфавітного складу 
російської азбуки. Верхньою межею вичерпного комплектування видань у Росії прийнято 1830 р., 
(раніше – 1825). Друкарство цього часу є природним продовженням і завершенням процесів 
ХVIII ст. Новий етап починається в середині 20 – на початку 30-х років ХIХ ст., коли відбуваються 
суттєві зміни у видавничій сфері: широка професіоналізація видавничої і письменницької справи, 
різке розширення книжкового репертуару, значне зростання тиражів книжок. Принципово новий 
етап спостерігається у поліграфічному і паперовому виробництвах – перехід від ручного до 
машинного способу книгодрукування і вироблення паперу [14, с. 22].

На основі гражданського шрифту активно розвивається цивільне по своєму змісту, або 
світське, книгодрукування. Кирилівський друк з універсального перетворюється на церковний не 
лише за формою, але й за його змістом.

Надзвичайно ефективним відтворенням репертуару російської книги стали бібліографічні 
посібники, які були домінуючими впродовж усієї історії дореволюційної бібліографії. Одним 
із авторів таких посібників з бібліографії став священнослужитель – митрополит Євгеній (до 
постриження в монахи – Є.А. Болховітінов, 1767–1837).

У 1818 р. було опубліковано його працю «Словарь исторический о бывших в России 
списателях духовного чина греко-российской церкви» Друге видання, виправлене і доповнене, 
надруковане в 1827 р. експонується у Меморіальному музеї Г.С. Сковороди (інвентарний номер – 
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АК-2335). Воно значно відрізнялось від першого, до нього також додавались алфавітний та 
хронологічний додаткові покажчики письменників, що увійшли в словник. В експозиції музею 
демонструється ще одне прижеттєве видання митрополита Євгенія книга «Собрание поучительных 
слов…» (1834 р.) (АК-1430).

У Меморіальному музеї Г.С. Сковороди експонуються книги видатного діяча просвітництва 
і культури Феофана Прокоповича (інвентарні музейні номери АК-366, АК-369, АК-126), одного із 
найосвіченіших і найталановитіших людей свого часу, який вирізнявся рідкісною різнобічністю 
обдарувань і колосальною працездатністю. Його внесок у розвиток культури і просвітництва – 
спочатку Києва й України, а потім і Росії – незаперечний. Він сприяв розвитку освіти в Російській 
імперії, брав участь в організації і створенні Академії наук, очолював так звану «Учену дружину», 
до якої входили А. Кантемир, В. Татищев та ін. Ідеї просвітництва, які відстоював Ф. Прокопович, 
були підхоплені і цілою плеядою мислителів-просвітителів другої половини XVIII століття, зокрема 
продовжені М. Ломоносовим, Козачинським, Г. Кониським, Г. Сковородою.

У Меморіальному музеї Г.С. Сковороди експонуються книги видатних православних 
церковних діячів (Ф. Прокоповича, Амвросія, Макарія, митрополитів Філарета, Євгенія; Святителя 
Інокентія та ін.), представників католицизму та протестантизму (Іоанна Дамаскіна, Леонарда фан 
Есса, Жозефа де Лапорта, Роберто Франческо Ромоло Беллармина та ін ) та отців церкви.

Вважаємо за доцільне подати перелік книг гражданського друку авторів духовного чину, 
які знаходяться у Меморіальному музеї Г.С. Сковороди. Список подається за схемою: автор, назва, 
видавництво, рік видання, кількість сторінок, інвентарний музейний номер.

1. [Митрополит Евгений]. Словарь историческій о бывшихъ въ России писателяхъ 
духовнаго чина Греко-Россійской церкви / Изд. 2-е исправленное и умноженное. – СПб., Въ 
типографіи Ивана Глазунова и его иждивеніемъ, 1827. – Т. І: 343, [2] с.; Т. ІІ: 333, [2], LXX c. 
(АК-2335).

2. [Митрополит Евгений]. Собрание поучительных слов, в раные времена и в раных 
епархиях проповеданных, святейшего правительствующего Синода и коммисии духовных училищ 
членом, Евгением, митрополитом Киевским и галицким, Киево-Печерской лавры священно-
архимандритом и разных орденов кавалером. Ч. 1. – Киев, В тип. Киевопечерския Лавры, 1834. – 
440 с., (АК-1430).

3. Прокопович Феофан. Четырія сочиненія, а именно:
І. Исторія о начатім и проолженіем роздора между Греками и Рмлянами о исхождніи 

Святого Духа.
ІІ. Православное Християнское ученіе о хуле на Духа Святого.
ІІІ. Православное Христіянское ученіе о благодатномъ человека грешнаго грезъ Іисуса 

Христа оправданім.
ІV. Особенное разсужденіе о грехе смертному и простительномъ. / Выбранныя изъ богослов 

ской его системы, съ Латинскаго на Россійской языкъ переведены Императорскаго Московскаго 
университета студентом Матвеем Соколовымъ. – М.: Въ Университетской типграфіи, 1773. – [6], 
284 c., (АК-366). 

4. Прокопович Феофан. Разсужденіе о книзі Соломоновай, нарицаемой Песни Песней ІІ 
сочиненное архіепископомъ Великаго Новагорода и Великихъ Лукъ Феофаномъ Прокоповичемъ 
въ лето отъ воплощеія Бога Слова 1730. – [М.]: Печатано при Ипмператорскомъ Университнте, 
1774. – 34 с., (АК-369). 

5. Прокопович Феофан, архиепископ. Слова и речи поучительнныя, похвальныя и 
поздравительныя / Собранныя и некоторыя вторымъ тиснениемъ, а другія вновь напечатанныя. – 
СПб: при Сухопутномъ Шляхетномъ Кадетскомъ корпусе. – Ч. 1: 1860 – [6], 268, [14] c.; Ч. 2: 
1861 – [2], 256 c.; Ч. 3: 1865 – [6], 349 c., (АК-126). 

6. Амвросий (1778–1827). [Исторія россійской іерархіи / Собранная Ставропитіальнаго 
Московскаго І-класнаго Новоспасскаго монастыря Архимандритомъ, учрежденной въ Москве 
Духовной цензуры председательствующим и Ордена Св. Анны 2-го класса Кавалером, 
Амворосіем. – Ч. VI. – М.: Въ Синодальной Типографии, 1815. – 593 – 1148, ІІІ с., (АК-2074).

7. Амвросий (1778–1827). Исторія россійской іерархіи, собранная Новгородской Семинаріи 
Ректоромъ и Богословіи Учителемъ, бывшимъ Антоніева, а ныне Юрьевскаго Новгородскаго 
монастыря Архимадритом Амворосіемъ. – Ч. ІV. – М.: Въ Синодальной Типографіи, 1812. – 887 с., 
(АК-2218).
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8. Амвросий (1778–1827). Краткое руководство къ чтенію книгъ Ветхаго и Новаго Завета / 
Тщаніемъ и трудами бывшаго Московской Академіи Ректора, а после Митрополита Новгородскаго, 
Санкт-петербургскаго, Эстляндскаго и Финлядскаго, и разных Орденов Кавалера Амвросія 
собранное и въ порядок приведенное. Изд. 2-е Киевское, исправленное. – К., Въ Типографіи 
Кіевопечерскія Лавры, 1823. – Ч. І: «Книга Ветхаго Завета». – [2], 234 c., Ч. ІІ: «О книгахъ Новаго 
Завета. – [2], 151 c., (АК-2330).

9. Амвросий (1778–1827). Краткое руководство къ чтенію книгъ Ветхаго и Новаго Завета / 
Тщаніемъ и трудами бывшаго Московской Академіи Ректора, а после Митрополита Новгородскаго, 
Санкт-петербургскаго, Эстляндскаго и Финлядскаго, и разных Орденовъ Кавалера Амвросія 
собранное и въ порядок приведенное. – Изд. 3-е. – М., Въ Синодальной Типографіи, 1811. – Ч. І.: 
«Книга Ветхаго Завета». – 251 c.; Ч. ІІ: «О книгахъ Новаго Завета. – 170, [5] c., (АК-2322). 

10. Амвросий. Краткое руководство к чтению книг Ветхаго и Нового Завета / Тщанием 
и трудами Митрополита Новгородскаго, Санктпетербургскаго, Естляндскаго и Финляндскаго, и 
разных Орденов Кавалера Амвросия, собранное и в порядок приведенное. – Изд. 2-е, Киевское, 
исправленое. – Киев, В тип. Киевопечерския Лавры, 1823. – Ч. 1: [2], 234 с.; Ч. 2: [2], 151 с., (дві 
однакові: АК-1772, АК-1793).
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и трудами Митрополита Новгородскаго, Санктпетербургскаго, Естляндскаго и Финляндскаго, 
и разных Орденов Кавалера Амвросия, собранное и в порядок приведенное. – Изд. 5-е. – М., 
В Синод. типогр., 1835. – Ч. 1: [2], 208 с.; Ч. 2: ІІ, 134 с., (АК-1774).

12. [Макарій]. Собраніе всехъ починеній Макарія. Нравоучительныя слова. – Т. 2 [не 
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Діаконъ Иванъ Михайловъ. – М., Въ Университетской Типографіи у Хр. Ридигера и Хр. Клаудія, 
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Изд. 3-е. – М., Въ Синодальной Типографіи, 1824. – VII, VII, 503 c., (АК-2331). 

17. Массильйон Жан Батист (1663–1743). Беседы Массильйона / Епископа Клетманскаго, 
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Академіи, 1825. – [4], 555, [2] (АК-1660). 

18. О седми изреченіяхъ, отъ Христа на кресте провещанихъ, две книги / Преложены 
съ Иностраннаго на Россійскій языкъ Синодальнымъ Членомъ Иринеем Епископом Тверским и 
Кашинским. – СПб.: В Типографіи Святейшаго Синода, 1795. – [16], 271 c., (АК-86). 

19. Руская летопись съ Воскресенскаго списка / Подареннаго въ оной Воскресенской 
монастырь патріархомъ Никономъ въ 1658 году. – СПб.: при Императорской Академіи Наукъ. – 
Ч. 1. – 1793. – [10], 305, [24] c.; Ч. 2. – 1794. – 320 c., (АК-124).
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(АК-2013).
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семинарии Александра Черняева. – Харьков: В университет. типогр., 1859. – [4], 291 c., (АК-1628). 
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В типогр. Киевопечерской лавры, 1829. – 147 с., (АК-2069).
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24. Несколько поучительных слов, сочиненных студентами Московской Духовной 
Академии пятого учебного курса. – М., В Синод. типогр., 1829. – Ч. 3: 1829. – ІІ, 158 с., (АК-1547).
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28. Христианский катихизис православныя католическия Восточныя Греко-Российския 
Церкви, разсматриванный и одобренный Святейшим Правительствующим Синодом / Изданный по 
высочайшему его Императорскаго величества повелению. – 2-е изд. – М.: В Синод. тип., 1824. – 
[2], 162 c., (АК-914). 

29. Ювеналий, иеромонах. Христианская богословия для желающих в благочестии 
высшаго успеха / Предложенная Иеромонахом Ювеналием. – 2-е изд. – М.; В Синод. Типогр., 
1826. – Ч. 1: Догматическая. – VI, IV, III, 203 c.; Ч. 2. – 204 с.; Ч. 3. – 262 [2] c., (АК-1598). 

ВИСНОВОК. Серед пам’яток історії та культури, які кожне покоління, одержавши від 
попереднього, повинно зберегти, примножити й передати майбутнім поколінням, особливе місце 
належить книжкам. У науковій і суспільній думці книга незмінно постає як символ традиційної 
культури. Суспільство не може розвиватись достатньо цивілізовано, якщо серед своїх пріоритетів 
не бачить завдання збереження духовного надбання нації, в тому числі книжкових пам’яток історії 
та культури [15, с. 4]. 

Значні перспективи для подальшого розвитку всіх видів музейної діяльності відкриває 
поступове здійснення каталогізації музейного зібрання. Актуальність створення як загального 
наукового каталогу стародруків Меморіального музею Г.С. Сковороди, що нараховує близько 
400 одиниць, так і каталогу книг гражданського друку з даного зібрання, обумовлюється 
широкою експозиційною, виставковою, науково-просвітницькою роботою музею і участю 
його співробітників у краєзнавчому русі, зокрема у дослідженні таких маловідомих сторінок 
з історії краю, як повсякденне життя його мешканців – представників різних верств, етносів і 
соціальних груп суспільства, тощо. Речові джерела, які здебільшого зберігаються в музеї, майже 
не знаходять використання істориками, що значною мірою пов’язане з їх малою доступністю для 
дослідників. Саме каталогізація цих джерел дозволить ввести їх до наукового обігу, сприятиме 
вирішенню не тільки суто музеєзнавчих проблем, а й розширенню і збагаченню джерельної бази 
істориків, краєзнавців.
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САКРАЛЬНІ СЮЖЕТИ НА ПОШТОВИХ МАРКАХ УКРАЇНИ 
З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті аналізується фондова колекція поштових марок Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» із зображеннями на них сакральних сюжетів. 

Ключові слова: поштова марка, поштовий блок, собор, ікона, релігійні свята, мозаїка.

Філателія – це спеціальна історична дисципліна, яка вивчає знаки поштової оплати, 
особливості поштового обігу, технологію та техніку виробництва даних знаків. До знаків поштової 
оплати відносяться поштові марки, етикетки, ярлики, провізорії, наддруківки на поштових марках, 
поштові штемпелі, конверти, листівки та поштові картки з цими знаками – надрукованими (так 
звані цілісні речі) або наклеєними (так звані цілі речі), інші види поштової документації.

Повного дослідження філателістичної колекції Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» не було. Стосовно даної теми є декілька наукових досліджень, що 
переважно присвячені окремим тематичним серіям поштових марок, а саме сакральна тематика, 
тематики присвячені Т.Г. Шевченку, української етнографії, Переяславської ради 1654 року та 
постаті гетьмана Богдана Хмельницького.

Поштові марки України вперше з’явилися в червні 1918 року після прийняття 21 січня 
1918 року ІV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив незалежність Української 
Народної Республіки. Після встановлення радянської влади на Україні українська тематика на 
марках Пошти СРСР була несистематичною. Лише з прийняттям 24 серпня 1991 року Верховною 
Радою України Акту про проголошення незалежності України почалось відновлення власної 
української поштової марки.

Фондова колекція Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
поштових марок розпочалася формуватися в кінці 1970-х років [1]. Колекція поштових марок 
України почала надходити в 2000 році [2].

У філателістичній колекції НІЕЗ «Переяслав» нараховується 27 одиниць, які випущені 
Поштою України та зображені сакральні сюжети. Нижче подано їх інвентарний номер, назва, дата 
введення в дію, автор малюнків, тираж, номінал, техніка, розміри (в міліметрах), опис марки, 
дата надходження до філателістичної колекції Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав»: 

1. ФТ-3853 КН-36646, негашена марка «Богоматір з дитиною – Христом на руках» за 
мотивами мал. А. Дюрера «Мадонна з немовлям» (папір, малюнок вуглем 42х42 см, у колекції 
Ермітажу в Санкт-Петербурзі), 1993 року. Тираж – 1000000. Номінал – 150+20 к.к. Офсет. 
Розмір – 30х42 мм. Кольори чорні і червоні. На марці зображено німби довкола голів Богоматері 
і Христа. Зображення червоного хреста в колі. Текст: «Фонд милосердя і здоров’я України». Дата 
надходження 15 грудня 2005 року (Рис. 1.).

2. ФТ-3778 КН-36358, гашена марка «85 років з часу проголошення об’єднання УНР 
і ЗУНР в об’єднану соборну незалежну державу» 2004 року, автор О. Кохан. Тираж – 150000. 
Номінал – 45 коп. Офсет. Розмір – 52х25 мм. Марка багатоколірна. У центрі марки зображено 
Малий державний герб Української Народної Республіки (затверджений Малою Радою УНР 
12.02.1918 року та Центральною Радою УНР 22.03.1918 року). У лівій частині зображено в 
Архангела (Архистратига Михайла) сріблястого кольору – традиційного символу м. Києва та 
Київської губернії. У правій частині зображено золотавий малюнок Лева – герба м. Львова, 
Галичини та ЗУНР. Дата надходження 21 листопада 2005 року (Рис. 2.).

3. ФТ-3779 КН-36359, гашена марка «Скит карпатський» із поштового блоку «Манявський 
скит» 2003 року. Тираж – 100000. Номінал – 1,25 грн. Офсет. Розмір – 35х51 мм. Марка 
багатоколірна. На марці зображено портрет Йова Кондзелевича на фоні Хрестовозвиженської 
церкви. Вгорі напис «Скит карпатський». Дата надходження 21 листопада 2005 року (Рис. 3.).

4. ФТ-4942 (1-6) КН-40017, негашений поштовий блок «Український народний одяг», 
автор М. Кочубей. Тираж – 80000. Номінал – 70 коп. Офсет. Розмір блоку 100х140, кожної марки 



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

128

30х33. Введений в дію 20 грудня 2005 року. Блок багатоколірний. Блок складається із 3-х зчіпок по 
2 марки в кожній. Дата надходження 20 квітня 2008 року (Рис. 4.). Зчіпки розподілені по регіонах:

• народний одяг Житомирщини «Свято Меланки та Василя» (На марці зображені 
жінка, чоловік та дитина в національному зимовому одязі – жупан, корсет та кожух) та «Свято 
Зосима» (На марці зображені жінка та чоловік. На чоловіку пасічнику літній одяг – це вишита 
сорочка, штани і личаки, а на голові бриль. Жінка одягнена в вишиту сорочку, спідницю, фартух у 
руках глечик.); 

• народний одяг Рівненщини «Свято Юрія» (На марці зображений чоловік у вишитій 
сорочці, жилетці, штанах і чоботах. Також зображена жінка у вишитій сорочці і літнику, а на голові 
хустка з очіпком та донька у вишитій сорочці, юпці-андарак, вінку зі стрічками. Син зображений 
у ошатній сорочці і штанах. Дочка і син босі) та «Свято Петра і Павла» (На марці зображено 
шестеро святково одягнених селян. Попереду чоловік у довгій сорочці, по боках дві жінки обуті в 
личаки та одягнені в традиційний одяг Рівненщини);

• народний одяг Волині «Свято Благовісника» (На марці зображені чоловік, жінка та 
хлопчик в осінньо-весняному одязі. Жінка одягнена в сорочку, літник, запаску з вишивкою. На 
голові очіпок поверх білої хустки, а на ногах постоли. Чоловік одягнений у вишиту сорочку з 
коміром, штани і кобеняк, а на ногах чоботи. Хлопець зображений у вишитій сорочці з коміром, 
поясом та штанах) та «Свято Миколая» (На марці зображена молода сім’я біля ліжка сина, якому 
кладуть під подушку подарунок. Жінка одягнена в літник із запаскою та червоною корсеткою, на 
шиї намисто, на голові зав’язана хустка, а на ногах чоботи. Чоловік одягнений в штани, чоботи, 
жупан і шапку).

5. ФТ-4943 (1-6) КН-40018, негашений поштовий блок «Український народний одяг», 
автор М. Кочубей. Тираж – 100000. Номінал – 70 коп. Офсет. Розмір блоку 100х140, кожної марки 
30х33. Введений в дію 15 грудня 2006 року. Блок багатоколірний. Блок складається із 3-х зчіпок по 
2 марки в кожній. Дата надходження 20 квітня 2008 року (Рис. 5.). Зчіпки розподілені по регіонах:

• народний одяг Запоріжжя (осінньо-весняний) «Свято Михайла» (На марці зображені 
чотири козаки одіті в різнокольорові жупани, кунтуші, каптани та шовкові пояси. Також вони 
одягнені в червоні та сині шаровари, обуті в чоботи) та «Перша Пречиста» (На марці зображено 
жінку та дочку у вишитих сорочках і плахтах. Також зображені два козаки в жупанах і кунтушах, 
на голові у них шлик та кабардинка);

• народний одяг Херсонщини «Свято Катерини» (На марці зображено дві жінки і дівчина 
у вишитих сорочках, дві з них – в юпках і фартухах, а одна – в сарафані. На шиї у дівчини та 
однієї жінки коралове намисто. На головах у жінок очіпки обв’язані наміткою і хусткою, а у 
дівчини вінок. Дівчина взута в постолах, жінки в чоботах) та «Свято Іллі» (На марці зображені 
чоловіки в сорочках і шароварах з них двоє в киреях. На головах смушеві шапки і брилі, а на 
ногах постоли і чоботи);

• народний одяг Одещини «Свято Варвари та Сави» (На марці зображений чоловік в 
жупані, шароварах та чоботах та дві дівчини в пишному одязі, волосся на голові у них перев’язане 
кольоровими стрічками) та «Свято Бориса та Гліба» (На марці зображена жінка у вишитій сорочці, 
юбці з фартухом та поясом, на голові біла хустка. Також зображено двоє чоловіків в сорочках 
поверх штанів та в чоботах).

6. ФТ-4964 КН-40091, гашена марка «2500 років з часу заснування Євпаторії» 2003 року, 
автор В.С. Василенко. Тираж – 200000. Номінал – 45 коп. Офсет. Розмір – 50х25 мм. Марка 
багатоколірна. На марці зображено герб міста Євпаторії прийнятий 30 травня 1997 року. Герб 
являє собою щит розділений вертикально уздовж. На лівому зеленому полі золота бараняча голова, 
правому – червоному – чорна змія, що обвиває срібний жезл, п’є з чорної чаші. Герб оточений 
золотим окладом і увінчаний срібною баштою. Справа на марці зображено панорамний вид на 
міста з моря, по якому пливуть вітрильники. Посередні панорами зображений собор Святого 
Миколи Чудотворця. Собор Святого Миколи Чудотворця – один із найстаріших в Євпаторії. Він 
був закладений 11 липня 1893 р. на згадку про звільнення Євпаторії від англо-турецьких військ під 
час Кримської війни. Спроектував споруду відомий архітектор того часу А. Бернардацци. Собор 
є мініатюрною копією Святої Софії в Константинополі. Храм представляє візантійський стиль 
архітектури, особливо виділяється величезний центральний купол будівлі. Собор трьохпрестольний: 
центральний освячений в ім’я Святителя Миколи Чудотворця, праворуч від його – престол 
св. князя Олександра Невського. Храм мав неповторну внутрішню обробку, яка приголомшувала 
своїм виглядом навіть найдосвідченіших відвідувачів. За своїми розмірами храм дуже великий, 
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одночасно тут може вміститися близько 2000 прихожан. Сьогодні цей величний православний 
храм є унікальним пам’ятником архітектури. А ще це своєрідний маяк гостинної Євпаторії. Собор 
Святого Миколи Чудотворця видно з моря за десятки кілометрів. Дата надходження 21 травня 
2008 року (Рис. 6.).

7. ФТ-4992 (1-4) КН-40119, гашені марки «Тарас Шевченко. Аскольдова могила. 1845 р.» 
із серії «Київ очима художників» 2002 року. Тираж – 500000. Номінал – 45 коп. Офсет. Розмір – 
52х25 мм. Марка багатоколірна. На марці зображено малюнок Т.Г. Шевченка (1814–1861) 
«Аскольдова могила». Дата надходження 26 травня 2008 року (Рис. 7.).

8. ФТ-5249 (1-4) КН-41466, марки «З Різдвом Христовим» 2004 року, автор М.С. Кочубей. 
Тираж – 200000. Номінал – 45 коп. Офсет. Розмір – 40х30 мм. Марки багатоколірні. На зчіпці вгорі 
напис: «З Різдвом Христовим»:

• На марці зображено людей, які ідуть на поклоніння новонародженому Христу, та 
Віфлеємська зірка.

• На марці зображено Богородицю та св. Йосифа із Христом-немовлям, Віфлеємська зірка.
• Ідентична попередній марці.
• Зображення 1-ї марки у дзеркальному відбитті.
Дата надходження 10 вересня 2009 року (Рис. 8.).
9. ФТ-5321 КН-42684, дві гашені марки надруковані зчіпкою марок з купоном посередині 

«Софія Київська. 1000 років» 2011 року, автор марок Світлана Бондар, купона – Миколай Кочубей 
(1956 р. н.). Тираж – 146000. Номінал – 1,90 грн. та 6,00 грн. Офсетний друк, тиснення фольгою, 
папір крейдований, гумований. Розмір марок – 38,28х33,06 мм, купона – 33,06х33,06 мм. Марки 
багатоколірні.

Марки приклеєні на конверт поштовий «Перший День» «Софія Київська. 1000 років» 
та погашені спеціальним поштовим штемпелем «Перший день», на якому зображено контур 
первісного вигляду собору з написом «Перший день. Premier jour. Софії Київській 1000 років. Київ. 
01001. 18.11.2011».

На марці номіналом 1,90 грн. зображено фрагмент мозаїки у середньому ярусі 
«Євхаристія» – символічна сцена причащання апостолів. У центрі мозаїки – малиновий престол, 
обабіч якого стоять ангели з опахалами. Біля них двічі зображено постать Христа. Він причащає 
хлібом (ліворуч) і вином (праворуч) апостолів, які урочисто підходять до нього з обох боків. 
Апостоли і ангели в світлому вбранні, Христос – у синьому плащі і пурпурному хітоні із золотими 
складками. На марці номіналом 6,00 грн. зображено мозаїку в зеніті центрального купола собору, 
в медальйоні – поясне зображення Христа-Вседержителя. Навколо медальйона розміщено чотири 
архангели. На купоні зображено макет реконструкції первісного вигляду собору, емблема ЮНЕСКО 
та проекту Світова спадщина, а також надруковано написи: «Софія Київська. 1000 років. 1011–
2011». Захист марок: в УФ-променях світяться номінали марок, купона – мікротекст: «М. Кочубей». 
Дата надходження 14 липня 2014 року (Рис. 9.).

Таким чином, у фондовій колекції Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» налічується 27 поштових марок, на яких зображено сакральні сюжети. Але нажаль, це 
ще неповноцінна колекція, тому проводиться активна пошукова наукова робота по комплектуванню 
колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» даної тематики.
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УДК 281.9:14
Олександр Саган

(Київ)

ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: 
СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОМІСНОСТІ 

У статті аналізується проблемне поле конституювання Української Помісної православної Церкви. 
Зокрема її визначальні риси, значення для подальшого розвитку країни, а також чинники можливого 
прискорення процесу появи цієї інституції.

Ключові слова: Помісна Церква; православ’я; УАПЦ; УПЦ КП; УПЦ МП; автокефалія; моделі 
об’єднання Церков. 

Досліджуючи культ святих страстотерпців князів Бориса і Гліба ми повинні розуміти 
спонукаючі чинники його формування. Адже йдеться про становлення національного сонму 
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святих, що є визначаючою рисою окремих православних автокефалій як форми інституційного 
існування православ‘я. Настирливість, із якою ієрархи Київської митрополії Константинопольського 
патріархату домагалися від своєї митрополії включення українців у святці має своє виправдання – 
власний Місяцеслов є необхідним етапом до перетворення у свідомості українця православ’я в 
«свою», рідну віру. Без вшанування українських, а також тих, що «просіяли» в Україні святих про 
це не могло бути й мови. Наступним кроком українці бачили поставлення своїх співвітчизників 
єпископами та митрополитами, визнання особливостей віровчення й практики і, як кінцева мета – 
отримання повної самостійності (автокефалії, помісності). 

Відтак ідеї Помісності Українського православ’я вже сотні років. Але відсутність 
державності перешкодило її реалізації, а входження Київської митрополії у юрисдикцію Московської 
патріархії на три сторіччя зупинило навіть теоретичні розмірковування на цю тему. Винятком 
можуть слугувати лише короткі періоди Першої та Другої світових війн, коли українці намагалися 
реалізувати ідею Помісності своєї православної Церкви на теренах України. Проте радянська влада 
бачила (і не безпідставно) в цій ідеї вагому загрозу свого існування. Тому інституційне відновлення 
автокефального руху відбулося лише із проголошенням незалежності країни. Майже десять років 
українському чиновництву (прокомуністичному та промосковському за своїми переконаннями) 
вдавалося стримувати активний розвиток автокефального руху. 

На новий етап розвиток ідеї Помісності вийшов в останні 16 років, коли нею почали 
перейматися й очільники України (у 1999 р. Л. Кучма вперше озвучив зацікавленість Держави в 
Українській Помісній православній Церкві). Але й донині для реалізації цієї ідеї зроблено дуже 
мало. Причина в тому, що ставка завжди робиться на адміністративний ресурс (її конституювання 
бачилося як добра воля священноначалія). А про людей (на яких постійно оглядається оте 
священноначаліє) забувається. Забувають про те, що століттями віруючим втовкмачували брехливу 
церковну історію – про Московську Церкву-матір для Українського православ’я, про «ушкоджене» 
православ’я на українських теренах, про «не православні» наші релігійні традиції тощо. 

Донині, на мій погляд, глибина усвідомлення значення й впливу реалізованої ідеї помісності 
православ’я в Україні у різних прошарках населення різна. І коливається вона від повного 
ігнорування чи не розуміння проблеми до вимоги проведення (віруючими чи навіть державними 
органами) негайної силової акції із зміни статусу УПЦ МП («відриву» від Москви) й «створення» 
Помісної Української ПЦ.

Станом на січень 2007 р., за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 
50,5% населення України підтримували ідею конституювання УППЦ, а проти виступали лише 
10,7%. Цікаво, що у самій УПЦ МП ідея Помісності не викликала такого несприйняття, як це 
було раніше – на початку 2007 р. неприйнятною ця ідея була лише для 20% віруючих. [КМІС, 
дослідження проводилося з серпня 2006 до січня 2007 року]. 

Проте після провальної у багатьох аспектах політики В. Ющенка щодо конституювання 
УППЦ, ідея Помісності православ’я зазнала переосмислення й значної втрати прихильників. 
У 2013–2014 роках відповідаючи на питання про необхідність створення Єдиної Помісної 
української Церкви, 39% респондентів (від 24% на Заході до 46% на Півдні) зізналися, що вони 
не знають, про що йдеться. Частки впевнених у тому, що така Церква має бути створена, і тих, 
хто дотримується протилежної думки, є фактично однаковими – 21% і 22%, відповідно. 18% з цим 
питанням не визначилися [1]. 

Перш за все, для недопущення різнотраткувань, слід визначитися із вживаною мною 
термінологією.

Під терміном «конституювання» [установлювати, визначати склад, зміст чого-небудь] 
мною розуміється «актуалізація потенційних можливостей, розгортання нових горизонтів». 
Конституювання наповнює ідею Помісності (яка частково вже реалізована у формі двох 
автокефальних і однієї «самостійної та незалежної в управлінні» православних Церков) певними 
новими сенсами – від складової і необхідної частини державотворчості до визначаючого чинника 
відродження і розвою православ’я як конфесії більшості українців. Причому, в міру реалізації 
процесу конституювання, будуть розгортатися нові горизонти можливих його сприйнять чи 
потенцій – наприклад, етнозберігючий, ментально формуючий та інші аспекти.

Тобто конституювання – це не механічне «створення» якоїсь нової Церкви із частин 
інших Церков. Таке механічне «створення» вже показало свою вразливість в об’єднанні УАПЦ і 
Київської митрополії Руської ПЦ у 1992 році. Всього через три роки після цього частина УАПЦ 
вийшла із новоствореної УПЦ КП. Помісність вбачається мною як об’єднання в одній Церкві 
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потенцій існуючих автокефальних та самоуправних Церков для виходу православ’я – домінуючої 
в Україні конфесії, що переживає не кращі свої часи у розділенні – на новий, більш успішний 
в організаційному та богословському аспектах, рівень розвитку. Відтак метою цього об’єднання є 
як зупинення втрати вірних (зняття протистояння, покращення місіонерської роботи та виховання 
молоді тощо) так і новий рівень богослов’я, пошук нових еклезіологічних підходів до вирішення 
нагальних суспільних питань. 

Побічним і очікуваним у суспільстві ефектом цього об’єднання буде певне «онаціональнення» 
культу й обрядових форм, ріст національної свідомості кліриків та віруючих, формування/
самовідтворення української ментальності на всіх рівнях життя суспільства. Зрештою, всі Помісні 
православні Церкви значну увагу у своїй діяльності приділяють патріотичному вихованню своїх 
вірних, а у Руській ПЦ («Основи соціальної концепції РПЦ») це завдання для кліру набуло 
достатньо чітких рис: «Християнський патріотизм одночасно виявляється у відношенні до нації 
як етнічної спільності і як спільності громадян держави. Православний християнин покликаний 
любити свою батьківщину, що має територіальний вимір … Патріотизм православного християнина 
має бути дієвим. Він проявляється в захисті Вітчизни від ворога, працю на благо Вітчизни, 
турботі про улаштування народного життя, у тому числі шляхом участі в справах державного 
управління. Християнин покликаний зберігати і розвивати національну культуру, народну 
самосвідомість» (Р. ІІ.п.3). 

По-друге, ми повинні розуміти і прийняти той факт, що не всі віруючі та клірики 
нинішньої УПЦ МП підтримають ідею Помісності. І це закономірно – серед 8 мільйонів українців 
російського походження та громадян Росії, які з тих чи інших причин проживають на теренах 
України, обов’язково віднайдеться кілька сот тисяч православних, які захочуть «померти у своїй, 
московській Церкві» (за аналогією і з деякими жителями Криму, які на референдумі мотивувалися 
у своєму виборі бажанням «померти у Росії», яку бачать як відновлений СРСР). Для цих віруючих 
мабуть прийнятним буде створення митрополії (як варіант – екзархія, автономна Церква) «у єдності 
із Московською патріархією» – за аналогією із вирішенням «православного» питання в Естонії у 
1996 році. 

Третя заувага – «Українська Помісна ПЦ» (УППЦ) розуміється перш за все як об’єднання 
трьох найбільших в Україні православних Церков – УПЦ МП, УПЦ КП і УАПЦ. Різність між ними 
є, в основному, організаційна та юрисдикційна. Проте я не бачу ніяких непереборних причин і для 
приєднання (за їх бажанням) до УППЦ у перспективі й окремих більш дрібних Церков, наприклад, 
УАПЦ (об’єднана) чи розсіяних у світах православних Церков української діаспори. 

Про інші православні Церкви, які мають зміни віровчення та обряду, наразі не йдеться. 
Як не йдеться й про реалізацію ідеї об’єднання в одну інституцію всіх Церков т.зв. «Київського 
християнства», до якого, як справедливо зазначає кардинал Любомир Гузар, відноситься й УГКЦ. 
До речі, митрополит Черкаський Софроній у своєму інтерв’ю сайту «Православіє в Україні» 
(09.09.2014 р.) зазначає: «Як такої єдиної церкви в Україні поки що не передбачається. Забувають 
дещо. Яка ж може бути єдина православна церква без уніатів? А вони не підуть. Вони не хочуть 
бути у єдиній українській, якщо хочете, національній церкві. І їх ніхто не примусить» [2]

Четверте – термін «Українське православ’я» має суттєві відмінності від поняття 
«православ’я в Україні», оскільки перше передбачає наявність, а інколи й суттєвих, еклезіологічних 
та обрядових відмінностей від інших Православних Церков – із певними заувагами, носіями 
«українського православ’я» є УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ, УАПЦ (о) [3]. Водночас, поняття 
«православ’я в Україні» вміщає в собі історію, віровчення та нинішній стан всіх сущих в Україні 
Церков, що ідентифікують себе як православні – а це більше десятка Церков (деякі старообрядські 
напрями, Істинно-православна Церква, Істинно-православні християни, Апокаліпсисти, 
Апостольська ПЦ тощо). 

П’яте – багато хто плутає поняття «помісна Церква» і «державна Церква». Єдина помісна 
православна Церква в Україні, зважаючи на весь духовний досвід нашої держави за останні два 
десятиріччя, традиції свободи совісті і давні українські традиції віротерпимості, інші фактори 
(включення у європейський простір, функціонування ВРЦіРО тощо), ніяким чином не може бути 
державною Церквою. 

Відтак побоювання не православних конфесій та релігійних напрямів про намагання 
православних з допомогою ідеї помісності монополізувати свою роль у духовному житті держави – 
безпідставні. Очевидним позитивом для не православних віруючих буде позбавлення значної 
частини православ’я в Україні монархічних та шовіністичних нашарувань й ідей, що привносяться 
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в нього із Московської патріархії за допомогою політичних за своєю суттю ідей «руського міра», 
«слов’янського братства», «Третього Риму» тощо.

Шосте – під впливом суто адміністративних, або радше – політико-адміністративних 
інтерпретацій поняття Помісності сьогодні ми найчастіше розуміємо Помісність як наявність 
певного внутрішнього самоврядування або цілковитої автокефалії православної церкви. 

Однак, говорячи суворою мовою еклезіології, Церква стає помісною, коли утворюється 
місцева спільнота християн, яка здійснює інкультурацію Євангелія у певну місцеву традицію, у 
національну культуру. В тому сенсі помісна київська традиція формується тоді, коли з’являються 
місіонери, які творять місцеві громади, і коли із чужого національного – грецького феномену 
християнство в Україні починає перетворюватись на феномен власного духовного життя, на ту 
розчину, яка, аби квасити тісто духовного пробудження українського народу до Христа, набуває 
зрозумілих і переконливих для місцевої людності ознак. Йдеться про рідну мову, спів, місцеві 
традиції архітектури, іконопису тощо.

Сьоме – у своєму виступі я свідомо не буду торкатися можливих моделей конституювання 
Української помісної ПЦ. Тобто конкретних механізмів об’єднання, домагання визнання у 
Вселенському православ’ї, способу прийняття рішень в УППЦ, визначення місця і функцій тих 
чи інших осіб у Церквах. За останні 15 років лише в Україні таких моделей напрацьовано вже 
кілька. Крім того, це не перше подолання розколу у православних Церквах – можна використати 
й світовий досвід. Проте хочу зауважити, що всі ці моделі будуть актуальні і важливі лише за 
життя нині сущих єпископів та предстоятелів. Навіть у десятирічній перспективі на перше місце 
обов’язково вийде головне питання – що вирішило і який якісний поштовх дало для православ’я 
конституювання помісності? 

А тепер детальніше про те, що ж вирішує конституювання Помісної ПЦ в Україні, або чому 
тема перспективи Українського православ’я у світовій родині Церков є такою актуальною?

а) перш за все, розвиток Українського православ’я, який буде більш ефективним та дієвим 
завдяки конституюванню УППЦ, є потужним і практично не задіяним чинником ментального 
відродження й політичного, економічного та соціального розвою української нації. Йдеться про 
необхідність мінімізації ідеологічних й економічних впливів Російської федерації, що відбуваються 
через нав’язування, завдяки телебаченню (серіали, маскультура тощо), концертній діяльності, 
укріпленню економічних зв’язків і зняттю потреб модернізації застарілих підприємств тощо. 
Українцям за десятиріччя російського протекторату нав’язані не властиві їм моделі поведінки, 
сприйняття світу тощо. І ці явища стають все помітнішими саме в останні десятиріччя (садизм 
тинейджерів та дорослих; не повага до старших; вандалізм, в т.ч. й на цвинтарях; знущання дітей 
над однолітками; суїцидні настрої; алкоголізм; наркоманія тощо). 

б) протидія тотальній русифікації українців. Адже не є секретом, що одним із завдань 
Московської патріархії в Україні у царські часи була русифікація місцевого населення та 
антиукраїнська пропаганда (за це доплачували до окладу). На жаль, ця традиція збереглася 
і в радянські часи та й донині живуча не лише у Східних областях України (населення яких 
певною мірою є жертвою цієї церковної політики), але й на Заході країни. Достатньо почитати 
видруковуваний і донині «Почаївський листок». 

в) це швидкий і ефективний крок із повернення «Україні України» і мінімізації впливу в 
країні носіїв ідеологічного сурогату «совєтского чєловєка» та «російсько-московського шовініста». 
Як свого часу закликав митрополит Петро Могила – ми потребуємо «примирення Русі з Руссю». 
Але через чотири століття по смерті митрополита Петра йдеться вже не про примирення греко-
католиків та православних, а про протистояння частини православного співтовариства (яке, як і 
у 1654–1686 роках, намагається свій релігійно-церковний вибір зробити визначаючим у виборі 
напряму політико-економічного розвитку України), непорівняно більшій частині населення України, 
в т.ч. й православного віросповідання, яке такий вибір не приймає.

Методик конституювання Української Помісної ПЦ є кілька. Найбільш популярна і швидка – 
шляхом використання світсько-церковного адмінресурсу. Власне, до початку ХХ ст. більшість 
автокефальних Церков так і розпочинали своє існування. І цей фактор свого часу зіграв злий жарт 
із президентом В. Ющенком, який, розуміючи важливість і життєву необхідність становлення 
Помісної ПЦ, зробив ставку на адміністративний ресурс. Проте він не підкріпив його реальними й 
ефективними супроводжуючими діями, оскільки почав відверто «загравати» із ієрархією УПЦ МП. 

Ця тактика могла мати успіх у дуже короткій часовій перспективі – «вікно можливостей» 
було відкрите перші 3–6 місяців 2005 р., коли очікування і національне піднесення в суспільстві 
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були надто високими, а чинник протидії ініціативам В. Ющенка був максимально низьким. Пізніші 
спроби, навіть із залученням до цього процесу Вселенського патріарха, були приречені на невдачу 
через свою непідготовленість, розпорошеність і хибність концепту (ставка на об’єднання єпископів, 
а не вірних). 

Ми повинні враховувати, що Київська православна митрополія в Україні понад три 
століття перебувала в юрисдикції Московської патріархії. Це не могло не відкласти відбиток як 
на формування керівної ланки Церкви, так і на вихованні віруючих, яких всі згадані століття 
русифіковували (з 1799 р., після смерті митрополита Ієрофея Малицького, до 1966 р. – до 
призначення митрополита Філарета Денисенка, – на Київській катедрі не було жодного 
етнічного українця).

Відтак нині повинна бути проведена відповідна робота із «повернення» українцям їхньої 
церковної історії, традицій, базових підходів до формування еклезіологічних засад функціонування 
Церкви. Потрібне формування внутрішнього запиту і переконаності пересічних православних 
віруючих мати і відстоювати свою православну автокефалію. 

Цей процес складний і вимагає наявності відповідних ресурсів для забезпечення 
матеріальних можливостей донесення правдивої інформації про православну Церкву в Україні. За 
аналогією із роботою, що вже багато років проводиться у Російській федерації із фальсифікації 
історії та особливостей православ’я в Україні, ми повинні протидіяти фальсифікаціям історії, і 
звернути особливу увагу на найбільш ефективні напрями донесення інформації про православ’я 
в Україні до населення: створення документальних та художніх фільмів з історії Українського 
православ’я, окремих церковних діячів; організація виступів експертів у ЗМІ; формування і 
тиражування роздаткового матеріалу у вигляді листівок, схем тощо; написання богословських, 
наукових та науково-популярних статей, книг, історичних розвідок; формування Інтернет ресурсів, 
проведення лекцій, бесід тощо. 

Проте вся ця діяльність має мати чітку спрямованість та розуміння генеральних напрямів 
розвитку – без цього неможливе оптимальне досягнення задачі-максимум. Відтак цією задачею-
максимум конституювання Української помісної ПЦ має бути відродження основ Українського 
православ’я – тих рис, які були сформовані у часи фактичної незалежності Київської митрополії в 
часи її перебування в юрисдикції Константинопольського патріархату. Детальніше про це – у серії 
моїх статей на сайті «Релігія в Україні» (http://www.religion.in.ua), що були опубліковані у серпні-
грудні 2011 р. під загальною назвою «Особливості Київського християнства». 

Поява цих рис (прогресуючий демократизм; виборність кліру; висока віротерпимість; 
європейськість й відкритість до інших релігійних систем; онаціональнення обрядових форм; 
політична інституційність; гуманізм тощо) стала можливою завдяки процесам онаціональнення 
під впливом властивих лише даному народові особливостей: психології народу; світосприймання; 
мистецтва; національних культурних традицій, обрядів і звичаїв; характерних дій представників 
етносу; національної мови; внутрішньоетнічних і міжнаціональних відносин. 

Нинішнє православ’я в Україні знаходиться на етапі якісних змін. Це особливо відчутно у 
сфері духовної освіти та у зміні парадигми самоусвідомлення православних, їх бачення подальшого 
інституційного розвитку країни. Відтак найбільший шанс стати успішними є у тих православних 
Церков в Україні, які усвідомлять утопічність всепокладання на адміністративний (держава, бізнес) 
та психологічний («як тривога – так до Бога») ресурс. Церкви повинні перестати «очікувати 
вірян у храмах» і приймати якісно нові комунікативні форми роботи із віруючими: «йдемо до 
Вас із своїми пропозиціями», «виховуємо Ваших дітей у недільних школах» (відсоток недільних 
шкіл у православних чи не найнижчий серед Церков України), «оздоровляємо Ваших дітей», 
«запроваджуємо соціальні проекти» тощо.

Підсумовуючи, зазначимо, що у нинішніх очікуваннях якісно іншого розвитку країни та 
з огляду на факт військової агресії Росії й анексії Криму, проблема конституювання Української 
Помісної ПЦ перестала бути проблемою теоретичною чи бажаним/очікуваним шляхом еволюції 
православ’я в Україні. Йдеться про життєво необхідну умову виживання країни. 

Проте у даних умовах легко зробити фатальні помилки у вигляді реалізації силового 
сценарію чи примусу до зміни юрисдикції. Успіх у становленні/визнанні Української помісної 
ПЦ можуть забезпечити лише ті складові, які започаткують процес об’єднання «знизу». 
Передусім йдеться про: пробудження українського патріотизму у всіх прошарках суспільства і 
формування у кліриків внутрішнього запиту на православну помісність; донесення до членів 
релігійних громад як правдивої історії православ’я в Україні, так і досвіду становлення інших 
помісних Церков (просвітницька діяльність ЗМІ, лекції, акції тощо); розширення міжцерковного 
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і внутрішньоцерковного діалогу в православ’ї України шляхом проведення науково-церковних 
конференцій, спільних заходів тощо. 

Всі інші чинники – дебати щодо «канонічністі» одних і «не канонічності» інших, заборони 
до об’єднання на основі довільно й тенденційно підібраних канонічних чи богословських аргументів 
тощо – не більше, аніж маніпулювання канонами/фактами та, зрештою, свідомістю віруючих. 

Практично всі (за винятком чотирьох давніх Східних патріархатів) сучасні автокефальні 
Церкви, і не в останню чергу – Московський Патріархат, набували свій автокефальний статус саме 
через «самочинне відділення» від якоїсь Помісної Церкви. Разом з тим, немає жодного не політично 
вмотивованого звинувачення у «не православності» УПЦ КП чи УАПЦ – а саме обґрунтування 
того, що вони живуть не за православними догматами чи канонами (не притримуються 
оросів Вселенських соборів, передання та вчення Святих Отців, не сповідають православне 
богослов’я тощо). 

Зрештою, нині в Україні спостерігається культивування Руською ПЦ (як і політичним 
керівництвом РФ) політики подвійних стандартів. Адже навіть кілька проголошених анафем 
керівництву та загалом Російській ПЦ Закордонній не зашкодили, зрештою, об’єднавчому процесові 
Московської патріархії і РПЦ Закордонної. Причому без жодних умов та розкаянь у 2007 р. це 
об’єднання відбулося, що зайвий раз засвідчує про умовність та часто політичну вмотивованість 
чинників, що розділяють православні Церкви. Щось подібне відбувається і у відносинах Руської 
ПЦ із старообрядцями.

Отже, тільки військове визволення території України від військ агресора нині не достатнє. 
Гарантом не повторення цієї окупації буде духовне визволення наших віруючих із тенет «русского 
міра». Найважливішою складовою такого визволення є саме конституювання Української Помісної 
православної Церкви. 
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КУЛЬТ ПРЕДКІВ У НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ

У народних віруваннях українців культ предків є духовною складовою культу роду, до якого належать 
і люди, і навколишній світ природи. У статті розглядаються вияви культу предків у народній культурі – 
обрядах, звичаях та пам’ятках.
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У традиційній культурі українців культ предків сформувався на засадах анімістичних 
вірувань як духовна складова культу роду. За визначенням відомого дослідника Віктора Петрова в 
народних уявленнях до роду належать не лише люди, але й усе з ними пов’язане. «Невідрізнення 
людського, тваринного, рослинного й речового стали основою всіх народних уявлень, образів 
і культів» [5, с. 246]. Тобто все назване уявлялось духовним і родинним. На цих уявленнях 
сформовані всі явища народної культури, які в науці поділяють на духовні і матеріальні, хоча 
в народних віруваннях матеріальне має такі ж духовні якості. Взаємодія наших пращурів з 
навколишнім Світом та його виявами відбувалась на духовному рівні, відповідно в традиційній 
культурі виробилась ціла система засобів духовного спілкування: закликання-запрошення, 
пригощення й випровадження духів у звичаях і обрядах та зображення їх у матеріальних витворах. 
Духовна пам’ять у традиційній культурі зберігає всі вияви культу предків від антропоморфних 
духів прародичів – діда, баби до зоо- і фітоморфних родичів – тотемів. 

Душі померлих роду – діди, баби, святі родителі – за народними уявленнями не лишаються 
постійно близько свого роду, а після освячення поховальним обрядом відлітають пташками у 
вируючу частину Світу – Вирій. Осягнувши його високу космічну духовність-святість, вони 
стають активною часткою єдиної духовної системи Світу. Душі предків, як членів родини-роду, 
як святителів, кликали на всі календарні й родинні свята, на освячення всіх трудових занять. 
Прилітаючи на поклик роду пташками з Вирію, вони освячували рід і його діяльність космічною 
святістю світу, гармонізуючи духовний рівень буття родини. 

У родинних обрядах (весілля, родини, хрестини) дух антропоморфного предка роду і 
тотема уособлює кожух і шапка. За давніми традиціями у вивернутому кожусі і в шапці мати 
молодого виряджала сина з весільним поїздом до молодої [2, с. 245] і зустрічала на порозі сина 
з невісткою. Мати молодої у вивернутому кожусі зустрічала молодого і його весільний поїзд. 
Традиційно стелили кожух перед порогом молодим, на якому вони ставали на коліна, кланялись 
батькам і заходили до хати. Кожух стелили молодим на посаді на покуті. На кожусі баба-бранка 
несла новонароджене дитя для освячення на покуть, на простеленому кожусі збирали його 
до хрещення і садовили на кожух, як йому виповниться рік в обряді пострижин. Це обряди 
духовного благословення предками роду. Подібна традиція відома у кавказьких народів, де дух 
предків уособлює смушева шапка старійшини роду, яку передають з покоління в покоління, і до 
якої прикладають новонароджене дитя для родового освячення і благословення. В українській 
народній культурі смушева шапка в такій ролі була присутня у давніх весільних обрядах, коли на 
посаді «на голову молодої накладають шапку молодого. Вона її тричі скидає. За четвертим разом 
надіває на голову», у шапці вона їхала з молодим до свекрів [2, с. 253–254, 256], у понеділок 
«молода в шапці на голові іде рано по воду» [2, с. 262]. Це обряди благословення молодої духами 
предків роду чоловіка. 

Дух діда-предка роду моделює кожен зв’язаний перевеслом сніп-дідик, зокрема, і різдвяний 
дід – сніп колосків, перев’язаний поясом-перевеслом, його урочисто ставлять на покуті і називають 
ще дідом, дідухом, а на Правобережному Поліссі – колядою. Різдвяний дідух уособлює духів предків, 
він пов’язаний з обжинковим дідом. У 20-их роках минулого століття до першого зв’язаного снопа-
діда ще колядували. Так, на правобережній Київщині, «як першого снопа нажав, зв’язав, то сідає 
на нього і колядує: «Добрий вечір, хазяїне!» [15]. На Уманщині в 30-их роках минулого століття 
дід, як нажав і зв’язав першого снопа, то сів на нього та й заколядував: «перший сніп нажав, сів 
та й заколядував: «Слава тобі, Боже, що я дочекав» [13]. На Київському Поліссі, «як обжинки, то 
робили діда – рушником обв’яжуть незжаті колоски, а самі дожинають. Як дожали, то зривають ті 
колоски вбирають квітами і несуть додому, ставлять на покуті, обідають і замочують діда» [18]. 
Ставили снопа-діда на покуті і у весільній хаті. А «колосочки з покутнього діда» по два навхрест 
викладали в чотирьох місцях на нижньому коржі короваю [2, с. 224]. Після того, як посадили 
коровай у піч, «староста рве колоски з житнього покутнього снопа, який стоїть у куті за столом 
зранку, тиче по два колосочки за намітку кожній коровайниці і цілується з кождою» [2, с. 226]. Над 
різдвяним столом до стелі підвішували пташок Вирію, їх виробляли з соломи, вирізали з паперу, 
дерева. На Святу вечерю перед Різдвом за столом при запаленій свічці збиралася вся велика 
родина – живі і запрошені душі родичів-предків, святі родителі, запрошували на святу вечерю і ті 
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душі, в яких уже немає роду, люди дбали, щоб кожна душа освятилася святою вечерею. Кликали 
на вечерю і тотемів – рогатих родичів, носили їм вечерю в хлів. 

На Поліссі, крім того, справляли поминальні діди (дєди) – для духів предків кожної пори 
року готували пісну вечерю з коливом чи медом у п’ятницю проти певних свят. Були діди весняні 
перед Великодним постом, літні перед Трійцею, осінні перед святами Кузьми й Дем’яна, або 
Дмитрія чи Михайла і зимові пилипівські перед Колядою. А у деяких місцевостях до дідів готували 
ще й баби – скоромний обід у суботу, але починали споживати страви з пісної вечері, що стояла 
на столі. «Готовили у п’ятницю посне для душ – борщ, горох, кашу, коливо. Для них стоїть вечеря 
на столі: в мисках борщ, горох, каша, три скибки хліба, три ложки і кухоль води, запалена свічка. 
До вечері молились «Отче наш», за упокой, називали імена померлих роду і кликали дідів до 
вечері. Помолились, жонка відсипала страви з мисок назад у горшки – душечка питається парою. 
А тоді знову насипає ті страви в миски, і сім’я сідає їсти. Треба, щоб і ті скибки хліба з’їли» [20]. 
«Посну вечерю починають медом і закушують медом. Оставляють вечерю на столі, щоб було 
дідам, кладуть на стіл ложку кожному, хто вмер. Царство небесне мертвим душам. У суботу баби 
вже готували скоромне» [21]. «На вечерю дєдам варили посне: борщ, рибу, кашу, гриби, вареники, 
пампушки з олеєм, кисіль. Увечері розводять ситу з медом у мисці, ставлять на столі. Після вечері 
кругом стола кладуть ложки для дідів. З кожної страви відкладають по ложці в окрему миску і 
на ранок несуть до річки» [19]. В дні дідів носили мед на могили. На діди не зачиняли ворота 
кладовища і не замикали хатні двері, як і в ніч перед постом. 

За усталеною традицією виконувався ритуал поминання предків усією родиною на чолі з її 
головою – батьком чи дідом, а при їх відсутності, то бабою чи матір’ю.

Місцем родового родинного культу є родинна хата – первісний храм наших пращурів, з 
потужним багатоскладовим комплексом забезпечення святості, що засвідчує і давня назва хороми 
на позначення житла та інших будівель. Святість хати досягається системою обрядів освячення 
при виборі місця, закладанні будівлі і до завершення її будівництва, а передусім традиційною 
конструкцією шатрового даху з горою, горищем як моделі небесного шатра всеосяжного духовного 
Світу. Святості додають і конструктивні елементи будівлі, що моделюють антропоморфних духів 
предків-родителів, духовного провідника роду – діда-короля-князя та зооморфних покровителів 
роду – рогатих тотемів і пташок. 

З культом сохатих тотемів пов’язані опорні стінові конструкції в сошних будівлях, первісно 
вони мали природні форми розсішок, а пізніше подібні до них врубки, що моделювали сохатих 
тотемів. У давніх поліських житлах і господарських будівлях сохи (стовпи з розсішками) ставили як 
опори гребеня двосхилого даху зовні при причілкових стінах. На маленьких сішках встановлювали 
хатнє обладнання: піл для спання, лави, стіл, кросна для ткання. На сохах ставили і традиційну 
українську піч:

Піч наша на сохах, на сохах
Діжу носять на руках, на руках. 
На дахах поліських жител з культом зооморфних тотемів пов’язані випуски дерев’яних 

вітрових дощок, вирізаних у вигляді рогів, коників, пташок, а також вільчик, що вивершує 
двосхилий дощатий дах. Це брус із вирізаними пазами для закладання дощок покрівлі. 
В центральній Україні подібну семантику рогатих тотемів мають назви випусків верхніх вінців на 
кутах будівлі – роговики і елементи чотирисхилої солом’яної покрівлі над наріжниками-кроквами – 
роговики з китицями. Рогами називають зовнішні кути (вугли) будівлі. У поліських хатах із дахом 
на підсішках-дідках простежується розвиток культу від зооморфного до антропоморфного. Так, 
укорочені сохи, врубані в причілкові стіни будівель або в поперечні балки, покладені поверх стін, 
для утримання перекладу (сволока даху), називають підсішок, розсішок, козелець, дєдок, дєдушок, 
на переклад навішували ключини-крокви даху, подекуди крокви називали кізлинами. 

Антропоморфну модель предка-діда складають елементи традиційного чотирисхилого даху 
на кроквах із солом’яною покрівлею. Так, солом’яний сніп, перев’язаний перевеслом, називають 
дідик, дідух. Для покрівлі беруть обмолочені снопи, в’язані в кулі, невеликий кулик називають дідик, 
а ув’язаний куль в перекрутку двома куликами, називають парок, що уособлює пару предків (дід і 
баба). Такими парками вшивали дах по латах. На Правобережній Наддніпрянщині вивершують дах 
високим накладним гребенем-дідком, дідухом, який підв’язують довгим плетеним перевеслом, як 
широкий сніп. На батьківщині Тараса Шевченка таке перевесло називали дідів пояс – знак предка 
або змій, вінок, що вказує на зв’язок із зоо- та фітоморфними тотемами, яких прикликали їхнім 
моделюванням. 
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Вияви антропоморфного культу предків простежуються в архаїчному обладнанні курних хат 
Полісся. На Рівненщині світильний комин для виводу диму (вставлений у стелю кайдуб) називали 
баба, а закопану в землю під ним колоду для спалювання смольної лучини – дід, дідок. Іноді 
таку колоду ставили із прикореневими сучками, що засвідчує приналежність і до фітоморфних та 
зооморфних тотемів. У давнину під таким світачем (комином) поліська родина на дєди споживала 
вареники, поминаючи душі померлих.

Подобою духа діда-предка в житлі за народними віруваннями є центральний сволок – 
головна опора конструкції стелі. Це підтверджують поширені на Правобережному Поліссі відповідні 
лексеми. На Рівненщині сволок називають дід, на Київському Поліссі (за матеріалами Р. Радовича 
та Р Сілецького) – батьком, дєдовим поясом, що зв’язує хату, «як пояс дєда сем’ю» [7, с. 82–83]. 

Попри лексичну багатоваріантність у назвах (сволок, дід, бальок, бельок, трям, геренда) 
в будівельній обрядовості по всіх регіонах України фіксуються спільні духовні уявлення про 
семантику сволока. Так, за давніми звичаями вважалося, що «без сволока хата не хазяйська», 
що сволок не можна «стягувати голого». Тож при підніманні його обв’язували рушниками або 
хустками (платками): на Черкащині «ув’язують на сволоку чотири рушники ткані» (с. Красенівка), 
на Дніпропетровщині «сволоки перев’язували матерією» (с. Китайгород). У деяких регіонах, 
зокрема на Чернігівщині, зберігався звичай обпинати сволок хустками (с. Дрімайлівка), кожухом: 
«коли піднімали трам, то на нього клали кожух, щоб хата тепла була» (с. Євминка).

На Поліссі при підніманні сволока «прив’язували до нього ще й мед у тарілочці, тому 
сволок зветься медовік» [10, с. 90]. На південній Житомирщині, «як перший сволок поклали, 
то подають майстрам наверх рушник, хліб, сіль і могорич, щоб за шию господареві не текло» 
(с. Бровки, Ярешки). Завершувався обряд укладання сволока обідом, на який обов’язково готували 
вареники як знак предків – рогатого тотема. 

Як визначний духовний вияв культу предків сволок виступає в родинних обрядах та звичаях. 
У весільних обрядах коровайниці після того, як виліпили коровай, тричі стукають об сволок 
хлібною діжею, для благословення духом предків. На Волинському Поліссі, де поширені поперечні 
сволоки-бальки, центральний сволок є священною хатньою межею, за яку чужі не переступають 
без запрошення: «не переходять бальок і весільні свати, поки не згодиться дівка, а сідають скраю 
на лаві, у горшках» [11]. «Як шепчуть, чи топчуть спину, то під середнім бальком» [16]. «Як 
викачували лєк, то ставили під бальок» [17]. «Як вишіптують хвороби – родимець, ячмінець, од 
бешихи, од більма, од рожі, то та людина сідає проти сволока» [14]. До сволока підвішували і 
дитячу колиску.

Сакральними символами духів предків позначені і конструкції вікон, порога та дверей у 
хаті, з ними пов’язані певні обрядодійства. За народними уявленнями поріг – це священна межа 
внутрішнього простору житла, через яку переступали, а ставали або сідали на поріг лише в обрядах 
із сакральною метою. На Волинському Поліссі, як молода приходить у хату молодого, «то стає 
перед порогом, молиться, до порога вклоняється, щоб щасливо їй переступити» [12]. На Київщині, 
«як молода вперше заходить до хати молодого, то стане правою ногою на поріг, і тричі прокаже: 
«твоя хата, мій верх» (с. Мармуліївка). Благословлялися на хатньому порозі і весільні свахи двох 
родів, стаючи правою ногою одночасно на поріг: «Сестра молодого несе квітку з трьома восковими 
свічками. Прийде до порога і жде, поки не вийде молодої мати, также з восковою свічкою; тоді 
вони поставлять свої правії ноги на сінечний поріг – ця з цієї сторони, а та з тої, поцілуються, і 
вже мати молодої просить їх до хати» [1, с. 97–98]. На Поліссі біля порога клали на розстелений 
кожух новонароджене дитя, збираючи його до хрещення. Коли виносили покійника з хати, то 
тричі стукали домовинною об поріг. За народними переказами у давнину під порогом ховали 
мертвонароджених.

У народі вірували, що душі предків проникають у хату через вікна, і малювали пташки над 
вікнами або різьбили їх на віконних шалівках. На Правобережному Поліссі виявлені обрядодійства 
освячення, пов’язані із встановленням одвірків. Так, на Волинському Поліссі «зверху на 
встановлений вушак викладали рушник з хлібом, де він лежить, доки не виведуть зруб до рівня 
верхнього вушака» (с. Заброди). На Рівненському Поліссі при виведенні будівлі до рівня дверей, 
«на очепі входових дверей господиня клала наверху пиріг з картоплею й бобом і обв’язувала очеп 
рушником, тканим у червоні узори, щоб у хаті були пироги та інший добробут» [4, с. 72]. Зв’язок 
із культом вищого духовного рівня – провідника роду символізує поліська назва наголовника 
одвірків – князік. У Карпатах над одвірками вхідних дверей навішували рогоподібні верхівки гілок 
смереки – знаки рогатих тотемів предків (за інформацією Р. Кобальчинської).
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Джерелом присутньої енергії предків в житлі є піч. Зв’язок хатнього вогнища з духовною 
енергією предка-діда збережений у назві архаїчної конструкції пічного стовпа-діда, на який 
спирається одним кінцем жердка перед полом, а другим дотикається до причілкової стіни. 
(Рівненське Полісся – с. Мульчиці, с. Половлі). Сакральні вірування у святість печі, наповненість 
її духовністю предка-діда виражені у звичаях та обрядах, пов’язаних із духовним благословенням 
предків роду. Так, при сватанні дівчина для такого благословення колупає комин печі; коли 
привозять молоду до свекрухи, то на Київщині «молода, йдучи мимо печі, кидає туди курку, взяту 
у свого батька» [1, с. 131], або ж це робить її родичка, що приходить з нею: «заміжня родичка 
молодої приносить із собою курицю і кидає її під піч, щоб приживалася» [22]; баба-повитуха «на 
повивальному рушнику підносила дитину до вогню у печі» на Харківщині [6, с. 64]. У Ходовицях 
під Стриєм «бабка кладе новородка під припічок і б’є головою об притул (дошку) для затикання 
печі» [5, с. 248]. Як несуть дитину до хрещення, то загортають їй в пелюшку шматочок печини. 
Вуглинку з печі чи печинку клали немовляті в колиску.

Шануючи святість печі, не лихословили в хаті, про що й приказка: «сказав би, так піч 
у хаті». 

Культ предків є основою кожного народно-календарного свята, яке водночас є «сезонно-
господарське свято, з одного боку, й поминальне, «родительське» свято – з другого». І кожне з них 
починається обрядом кликання-запрошення й закінчується обрядом проводів-вирядження [5, с. 249]. 
З культом предків пов’язані календарні ритуальні вогнища. На Різдвяні святки, на другий день 
Різдва або на старий Новий рік, господар спалював удосвіта у дворі чи в садку куль соломи і хатнє 
сміття, яке в святкові дні не виносилось, на Правобережному Поліссі і на Волині їх спалювали на 
другий день Різдва. Цей дуже давній обряд називали «палити дідів» або «гріти дідів», з часом він 
перетворився на забаву молоді. Через цей вогонь, як і через купальський, весело перестрибували, 
благословляючись і освячуючись потоком духовності предків, вивільненої вогнем, «щоб не 
боліли ноги». Про здійснення подібного обряду «греть покойников» в ХІХ ст. повідомляється 
в статі відомого дослідника Дмитра Зеленіна [3, с. 1–16]. З тією ж метою одухотворення-
освячення духовністю предків палили куль соломи на весіллі у воротях молодого, щоб весільний 
поїзд з молодою проїхали через нього і освятились, через вогонь переводив молодий і тещу 
до свого двору. 

У весняній обрядовості спалювали солом’яну антропоморфну фігуру на Масницю, в 
літній – на Івана Купала. При спалюванні через вогненний потік відкривається шлях для приходу 
духів предків до роду і відходу назад у Вирій. 

З культом предків пов’язаний звичай пускати на воду першу шкаралупу писанки: «вона 
попливе до рахманів і скаже їм Великдень» [9, с. 28]. 

На межі весни і літа відзначають Зелені святки. За народним світоглядом – це Великі 
поминки усіх духів – земних і небесних, святих праведних і духовно покалічених неправедних, 
які збираються раз на рік на Трійцю як на Духовний собор для освячення. Запрошені душі предків 
родини й роду прилітають пташками з Вирію до хати, для них розвішують гілки клечання, а 
для тих, що вийшли з лісів, полів і вод, закопували деревця перед вікнами, перед порогом хат, 
замаювали клечанням стріхи, господарські будівлі, ворота, ставили віхи на майданах і замаювали 
їх стрічками для освячення прибулих душ. В обряді Водіння Куста, який зберігся з прадавніх 
давен на Рівненському Полісі, присутні фітоморфні зображення предків-тотемів, коли дівчину 
вбирають рясно зеленню-листям і гілочками клена, берези чи липи, з татар-зілля плели спідницю, 
на голову надівали багато вінків, щоб ніхто не впізнав її в образі дерева-куща (ритуальна модель 
людини-рослини). Гурти з дівчиною-Кустом, як колядницькі ватаги, обходили своїх односельців і 
освячували їх святістю рослинного світу. Бажаючи добра і гараздів, вони співали:

Водимо Куста, щоб була трава густа!
Ми водили Куста од хати до хати,
Щоб були всі люди щасливі й багаті. 
А кого Куст минає, той щастя не має.
На Зелену неділю на Правобережному Поліссі за давнім звичаєм село збиралося на 

могилках, несли клечання, а старші жінки у формі голосінь і речитативу вели розмову з покійними 
предками свого роду, сповідаючись перед ними за прожитий рік.

У народно-календарних святах культові зображення, як відзначив В. Петров, мають 
«сезонно-циклічний характер, – це а) опудала, ляльки в людському вбранні («баба», «Марена», 
«Коструб»); б) гілка, сніп, якому надано людського або тваринного вигляду; в) масковані учасники 
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грища, що в своїх тваринних або рослинних масках, як і лялька, гілка або сніп, (додамо, як і Куст,) 
репрезентують собою ту або ту культову постать» [5, с. 245].

«Уявлення про рід, як нерозчленовану єдність живих-померлих-ненароджених, становить 
одну з найхарактеристичніших особливостей народного світогляду» [5, с. 247]. Ця єдність закладена 
в родинну обрядовість, в якій поєдналися дохристиянські і християнські вірування. Живі молились 
за спокутування гріхів душ померлих, за їх очищення і відправлення до Вирію, а святі Духи предків 
з Вирію опікувалися живими свого роду, освячували їхню життєдіяльність і опікувалися святістю 
душ майбутніх поколінь. У весільному обряді на Черкащині збереглися ритуали, в яких журавлі 
приносять молодій родині душі майбутніх дітей з Вирію [8, с. 98]. З цими віруваннями пов’язана, 
очевидно, відома легенда, що дитину в родину приносить лелека. 

За такими народними уявленнями про духовну єдність роду Тарас Шевченко пише своє 
послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…». Т. Шевченко, як ніхто, 
глибоко пізнав народний світогляд, за яким існує духовний зв’язок між померлими, живими 
і ненародженими. І кожне покоління дбало про нерозривність цієї духовності, яка надає 
людині духовної досконалості. Вся творчість Т. Шевченка перейнята народними віруваннями, 
словесними і художніми картинами традиційного побуту. Це справжня енциклопедія етнокультури 
українського народу.

Культ предків є основою духовних вірувань українців, сформованих на анімістичному 
світогляді. На засадах вірувань у культ предків, як складових духовності Світу, заснована 
традиційна українська народна культура.
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СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ КОСТЕЛ 
У БЕРЕСТЕЧКУ – АРХІТЕКТУРНА ПАМЯТКА XVIII СТОЛІТТЯ

У даній доповіді розповідається про Свято-троїцький костел – архітектурну пам’ятку XVIII ст., а 
також висвітлюється питання про будівництво, стан, про зовнішній та внутрішнійвигляд храму.

Ключові слова: Берестечко, костел, будівництво, стан, збереження.

До дня архітектури України «Таблоїд Волині» підібрав по одній пам’ятці архітектури 
з кожного району області та міста Луцька [5]. І Свято-троїцький костел, що у місті Берестечку 
Горохівського району Волинської області увійшов до 17 архітектурних пам’яток Волині 
національного значення (рис. 1).

Свято-троїцький костел мав величний вигляд. Побудований у стилі рококо він вражав своєю 
витонченістю та вишуканістю архітектури.

Костел «згодом набув значення, свого роду, католицької лаври, в північно-західній частині 
України» [6].

Берестечківський Свято-троїцький костьол вважався найкращим на Волині [3]. Величний 
костел зазнав багатьох руйнувань, на його стані неабияк позначилися вплив століть, відсутність 
належної реставрації, а найбільше – людська байдужість.

Основою для побудови Свято-троїцького костелу стала побудована ще в 1689 році 
францисканськими монахами дерев’яна каплиця святого Андрія. У цей же час була утворена римо-
католицька парафія, при якій разом заснувався монашеський орден тринітаріїв (тринітарії з лат. – 
«Свята Трійця» – чернечий орден, заснований в 1198 році). Цей орден присвятив свою діяльність 
визволенню полонених християн з неволі і в 1691 році побудував у Берестечку дерев’яний 
монастир. Десь в 1665–1668 рр. Луцьким єпископом Прозоровським було доручено монастирю 
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піклування про берестецьку римо-католицьку парафію. Тоді ж було вирішено в честь перемоги 
поляків у Берестецькій битві побудувати тринітаріями костел [6].

24 липня 1711 року було закладено мурований костел святої Трійці і монастиря (кляштора) 
тринітаріїв при ньому. 

Будівництво костелу розпочате на кошти Томаша Карчевського, продовжував брат Януш, 
який залишився при монастирі. Завершив будівницво храму граф Ян Замойський у 1765 році, 
він же і фінансував оздоблення інтер’єру. Урочисто святиню освятив в 1831 році єпископ Каспер 
Цецішовський [7]. Свято-троїцький костел побудований в стилі пізнього бароко, був оздоблений 
фресками відомого італійського художника Кармароні. Прах італійського художника Кармароні 
знаходився в костелі [6, с. 23–24]. Храм був оздоблений картинами художника Йозефа Прехтля, що 
цікаво, в середині була картина, намальована Й. Прехтлем, яка зображувала битву під Берестечком. 
У 1853 році вона була замальована. Як пригадує Метельська Ганна Сисоївна, 1930 р. н., жителька 
Берестечка, тодішній парох наказав її забілити, щоб зберегти фреску від знищення росіянами. 
У костелі було 8 вівтарів. Вівтар костелу різьблений теж у стилі бароко [3]. В головному вівтарі 
стояла фігура Іісуса Христа людського зросту з чудодійно відростаючим волоссям [5, с. 398]. Перед 
вівтарем висіло панікадило. 

Були в костелі хори музикальні, на яких знаходився орган. Жителька с. Старики Семеняк 
Ганна Гнатівна 1924 р. н. розповідала, що ходила з подругами слухати орган в костел і відвідували 
богослужіння. В той час інтер’єр костелу справляв надзвичайно пишне враження [4, с. 24].

У 1889 році костел був відреставрований [7].
З лівої сторони, в нефі, знаходилася гробниця Віктора Вітославського (власник Берестечка 

кін. XIX ст. (1889)), робота скульптура Сиревича (Сидорович). У даний час збереглась плита з 
написом з білого мармуру, вона знаходиться на підлозі (рис. 5).

«У костелі знаходилися мощі святого Валентина, у спеціально збудованій капличці в 
костелі. До цих мощей приходили і прїжджали багато поляків, і також православних. По неділях 
і в свята приїжджали чехи із сусідньго села Митниця. Так як православні йдуть до Почаєва, таке 
ж паломництво було до мощей святого Валентина. Місце з мощами святого завжди прикрашалося 
квітами, віряни жертвували гроші і скринька біля мощей була завжди заповнена грошима. Тож 
коли грабували костел, а це 1920-ті роки, то скарбниця була пограбована», – каже Ращинська М.І., 
жителька міста Берестечка 1923 р. н. (рис. 2).

«У костелі зберігалася шабля Яреми Вишневецького і його мощі» – розповідає Метельська 
Ганна Сисоївна, 1930 р. н., жителька міста Берестечка, – пригадую з розповідей своєї мами, що і 
шаблю і мощі забрали поляки, коли йшли з Берестечка в 1920 році». 

Монастир тринітаріїв, з’єднаний з костелом, мав два поверхи. Внизу були келії,трапезна, 
кухня. На другому поверсі 19 келій, бібліотека, два гардероби, зал для послушників.

При монастирі були сад, дерев’яний сарай, конюшня, каретний сарай, столярна майстерня. 
Все огороджено стіною з воротами.

Після польського повстання 1831 року царський уряд закриває монастир тринітаріїв, 
монастир стає приходським. Був діючим до 1941 року [6].

Діяв Свято-троїцький костел до 1941 року. В 1944 році від вибуху снаряду загорівся дах. 
Після війни були вивезені дерев’яні скульптури з костелу, заклад знищено. Деякі із скульптур 
зберігаються в Олеському замку. До 1952 року у храмі був склад заготзерна, а з 1952 року в 
будинку монастиря – сирзавод [2]. Біля костелу є мурована дзвіниця (рис. 3).

У підвалах костелу збереглося кілька підземних переходів, та навряд чи ще придатних 
для використання. Один з них вів до маєтку спорудженого «в 1765 році новим власником 
Берестечка Яном Замойським. Під будинком (замком) знаходився глибокий таємний льох в якому 
можна було перебути небезпеку» [4, с. 21–22]. На сьогоднішній день у приміщенні замку корпус 
психоневрологічного інтернату. Коли добудовували їдальню, що поблизу «замку», то хотіли 
укріпити фундамент і почали копати глибше – докопались до двох склепінь (підземні ходи). Ці 
роботи на території психоневрологічного інтернату проводились в 90-х роках XX ст. Старожили 
Берестечка, кажуть, що у цьому приміщенні, де зараз їдальня, була конюшня, стійло для коней.

Другий підземний хід із костелу вів до маєтку пана Рінчинського. «Перед вступом 
радянських військ в Берестечко пан Рінчинський з сім’єю покинув місто. А нажите майно чесною 
працею не бажав лишати на поталу бійцям червоної армії, і підпалив маєток з усіма госпадарськими 
спорудами». На згадку про пана лишився парк та один із будинків, що вцілів, а поруч фундамент – 
можливо від маєтку. В даний час в будинку навчальний корпус СПТУ 27 міста Берестечка.
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На превеликий жаль, і це видно неозброєнним оком, що Свято-троїцький костел надто 
швидко руйнується. Свято-троїцький костел – пам’ятка архітектури XVIII ст. державного значення, 
яка охороняється законом, – в занедбаному стані. Спроби реставрувати будівлю робилися в різні 
часи. Наприклад, в 90-х роках минулого століття костел перекрили бляхою. Але на сьогоднішній 
день дах протікає, будівля руйнується – цегла падає як знадвору так і в середині. На бічних стінах 
і частково на даху ростуть рослини, молоді деревця. В середині споруди живуть голуби і лишають 
там свій послід. Долівка костелу була викладена кам’яними плитами, ці плити покрали місцеві 
жителі для господарських потреб (рис. 4).

У 90-х рр. XX ст. влада міста Берестечка передала костел місцевій нечисленній греко-
католицькій громаді, яка була зареєстрована 09.04.1996 року. Віряни робили спроби отримати 
дозвіл на реставрацію за власні кошти. Однак на їхньому шляху стало багато перешкод.

У цей же період в Берестечко приїжджають групи поляків, які проявляють ініціативу щодо 
збереження та реставрації святині. Але в Україні такі ініціативи забаронені законом.

Пам’ятки архітектури державного значення в Берестечку в занедбаному стані. Як 
стверджують працівники мерії міста Берестечка – якби ми мали право, то, принаймні, могли 
би щось поладнати, пофарбувати – і вже вигляд був би кращий. А так… Аби розпочати якусь 
реконструкцію, треба виготовити відповідну документацію. Тільки самі папери вже коштуватимуть 
дорого. А провести роботи?.. Проте питання постійно тримаємо на контролі, про це відомо в 
області, обговорюється на державному рівні.

Таким чином, проблема збереження та охорони пам’яток архітектури в Берестечку є 
надзвичайно важливою і актуальною. І, на мою думку, ніяк не розв’язується, а саме не приділяється 
увага щодо реставрації і збереження Свято-троїцького костелу.
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Рис. 1. Вид на Свято-троїцький костел і дзвіницю.

Рис. 2. Ніша, де зберігались мощі св. Валентина.
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Рис. 3. Дзвіниця костелу.

Рис. 4. Стан костелу ззовні.
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Рис. 5. Плита з написом з білого мармуру.

УДК 821.161.Гог.7Тар-94(045)
Арнольд Сокульський

(Запоріжжя)

МИКОЛА ГОГОЛЬ І ХОРТИЦЯ

Прототипом Тараса Бульби в повісті М. Гоголя став його прадід, український козацький полковник 
і наказний Гетьман Остап Гоголь, а сини героя повісті – Андрій і Остап, реальні сини Гоголя (Мартин 
і Прокоп). Гоголь своєю творчістю відкрив світові українську унікальність. Без М. Гоголя російська 
література залишається бідною сиротою з одиноким О. Пушкіним.

Ключові слова: Хортиця, Тарас Бульба, Січ, гніздо, Остап, Андрій.

Гоголь Микола Васильович (20.03.(1.04) 1809 – 24.02 (04.03) 1852 – син Гоголя-Яновського 
Василя Панасовича – українського письменника, актора-аматора театру А. Трощинського у селі 
Кобинці (1812–1825), драматурга: поставив авторські п’єси з народного побуту «Собака-вівця» і 
«Простак, або Хитрощі жінки, перехитрені солдатом» [1].

Рід Гоголів – славетний козацький рід, що бере свій початок, на нашу думку, від Остапа 
Гоголя – Наказного гетьмана Правобережної України, полковника Подольського і Могилевського 
(1658–1674), учасника Української національної революції під проводом Б. Хмельницького 1648–
1676 рр. 

Обидва українські генії – Т. Шевченко і М. Гоголь – знали і захоплювались творчістю один 
одного, як вважав Гете, але доля їх так і не звела. Але формуюча геніальна сила творчості шукає 
собі подібних.

Поєднала їх Хортиця. Ще до відвідин Т.Г. Шевченком легендарного острова М. Гоголь у 
1835 р. завершив повість «Тарас Бульба». Твір став українською й російською класикою – кращим 
твором художньої прози всього слов’янства у світовій культурі [2, с. 25–26].
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М. Гоголь – найвидатніший представник української школи в російській літературі, предтеча 
цілої української плеяди видатних українців – творців російської культури, таких як В. Короленко, 
Є. Гребінка, А. Чехов, І. Рєпін, І. Чайковський, В. Маяковський, О. Довженко та ін.

Після студій у Ніжині переїхав до Петербурга, де служив по канцеляріях, пізніше 
вчителював і деякий час був ад’юнкт-професором (докторантом) історії в Петербурзькому 
університеті і планував написати багатотомну «Історію України». Звичайно, саме в цей період своєї 
служби він міг зібрати відомості про свого легендарного пра-пра-козака, подільського полковника, 
а пізніше Гетьмана Правобережної України Остапа Гоголя. Козацький полковник другої половини 
ХVІІ ст. Остап Гоголь схоже, народився в переломний етап європейської історії десь на Поділлі, 
де виявляється село Гоголі, засноване православним шляхтичем з Волині Микитою Гоголем. 
Відсутність джерел, про роки становлення Остапа Гоголя змусили київського історика, Тараса 
Чухліба, орієнтуватись в основному, на епістолярну спадщину, дарчі грамоти та тексти судових 
позовів. Відомо, що перед 1648 роком він служив ротмістром важкої кавалерії, і згодом, переходить 
на сторону повсталого українського народу. Діяльність його, як військового організатора сприяла 
реформуванню з міщансько-селянського населення повсталих загонів Подністров’я.

Т. Чухліб вважає, що блискуча перемога козацтва під проводом Б. Хмельницького під 
Батогом (22–23.05.1652) активізувала боротьбу населення Подністров’я проти польського панування. 
В подальшій боротьбі подольський полковник Війська Запорозького виконує найбільш важливе 
доручення Б. Хмельницького в Правобережній Україні [3, c. 89]. Відомо, що полк О. Гоголя 
відзначився в розгромі російської армії під Конотопом, битвою тоді керував І. Виговський. 
Ситуація на Західному фронті 1660 року різко змінилася з введенням в Подолію значних 
контингентів польських військ. На допомогу подольському полковнику Остапу Гоголю, який 
успішно оборонявся, поспішив П. Дорошенко. Але під тиском королівської армії на Брацлавщині 
О. Гоголь змушений прийняти умови противника. Драматургія подій показує, що С. Потоцький, 
обігруючи родинні обставини Гоголів, силою затримує синів Остапа Гоголя, які навчалися у Львові 
у вищому навчально-духовному закладі. Фактично, це стало причиною прийняття О. Гоголем 
протекції польського монарха. 

В кінці 1671 року під час облоги Яном Собеським резиденції Остапа Гоголя Могилева 
загинув один з його синів (Мартин або Прокоп).

Звичайно, в роду Гоголів добре знали ці обставини. Всі реконструйовані обставини 
військової кар’єри Остапа Гоголя свідчать про його немалий інтелектуальний рівень. Тут, варто 
навести бодай одну, письмово зафіксовану його думку про сутність тодішньої «Руїни»: «Дійшло 
до того, що кожен козак хотів бути полковником, а кожний сотник – гетьманом», навів Т. Чухліб в 
названій праці.

Вивчення роду Гоголів розкриває розмаїття генеалогічного його древа. Тут в одній кроні не 
тільки гетьман Остап Гоголь, а й Скоропадські, і Дорошенки, і Лизогуби, і Трощинські. 

Отже, прототипом «Тараса Бульби» в повісті М. Гоголя, знав про це, чи й не здогадувався 
В. Бортко, найвірогідніше був Остап Гоголь та його сини.

Постать Остапа Гоголя – соратника і бойового побратима Б. Хмельницького, І. Виговського, 
П. Дорошенка, І. Сірка знали в роду Гоголів. Відомий синодик роду Гоголів налічує біля чотирьох 
десятків чоловічих і жіночих імен, що був складений у 1679 році. Провідний спеціаліст Інституту 
Історії НАНУ Тарас Чухліб допускає, що Микола Гоголь міг використати образ свого «легендарного 
предка для створення прототипу героя повісті «Тарас Бульба».

Зрілі роки М. Гоголь провів у Петербурзі, Москві, за кордоном. Дев’ятирічне перебування 
М. Гоголя в Італії ні на мить не відволікало його уваги від України, його творчого кредо. 
М. Гоголь – єдиний українець, удостоєний у Римі величного пам’ятника у бронзі. У 1832, 1848, 
1850–1851 рр. він відвідував Україну. М. Гоголь ще замолоду брав активну участь в аматорських 
театрах, набуваючи досвіду драматурга. Його комедія «Володимир третього ступеня» (1832–1833) 
задумана як широка панорама столичного побуту, «Женихи» (остаточна назва «Одруження» 
(1833–1835)), «Ревізор» (1835) – сатира на адміністративно-бюрократичну систему самодержавно-
кріпосницької Росії. У тому самому 1835 р. працював над комедією «Гравці» та драмою «Альфред» 
з англосаксонської історії (обидві незавершені). Оригінальну теорію драматичного мистецтва 
М. Гоголь виклав у публікаціях: «Скульптура, живопис, музика», «Петербурзькі записки 1836 р.».

Твори М. Гоголя являють собою різні варіанти романтичного стилю з майстерним 
вживанням метафорики, гіперболи, іронічного гротеску при надзвичайній ритмічності й 
милозвучності мови. М. Гоголь першим з української школи став уживати численні лексичні та 
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синтаксичні українізми, використовуючи їх, зокрема, для мистецтва «гри» різними площинами 
стилю – від вульгарного до патетичного. Уже в деяких творах, зокрема, в таких як «Арабески», 
«Ревізор», «Мертві душі», представляє українську школу в російській літературі, поєднуючи 
романтичну ідеологію із зображенням повсякденності в негативних, низьких рисах. У більшості 
своїх творів видатний М. Гоголь розкриває образ українського народу в його повсякденному 
житті, у святах, звичаях і пережитках, героїчній історії та прагненні до незалежності. Він вперше 
подає характеристику українського характеру з властивими йому різнохарактерними началами: 
європейською обережністю, прагненням до розвитку і бажанням виглядати байдужим до будь-
якого вдосконалення. М. Гоголь в «Избранных местах из переписки с друзьями» підкреслював, що 
біда в тому, що ми вдивляємося в сучасне, а не дивимось у майбутнє, забуваючи, що шляхи до 
цього світлого майбутнього приховані власне в цьому темному майбутньому. Розум розвивається, 
за твердженням М. Гоголя, тільки коли розвиваються моральні сили в людини, тут він сповна 
наближається до концепції Г. Сковороди [4]. Проблема «людина – нація» у М. Гоголя викладена 
через думку: «Ні за кого ми не кращі, а життя ще більш невлаштоване й безпросвітне..., однак є в 
нашій природі щось пророче. Є, ось побачите» [5, с. 149].

Творчість М. Гоголя викликала численні наслідування в українській літературі: Г. Квітка-
Основ’яненко, П. Куліш, О. Стороженко, представник української школи в російській літературі 
Є. Гребінка, а також у ранні періоди творчості російські письменники І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, 
символісти – Ф. Сологуб, О. Ремізов, А. Білий, а пізніше В. Маяковський. Ідеологія М. Гоголя 
викликала великі суперечки: «Избранные места…» були негативно оцінені з боку «лівих» політиків 
(В. Бєлінський), що вбачали у творах натурального періоду лише сатиру на російську дійсність, 
нехтуючи їх мистецькою завершеністю [6, с. 304]. Навколо нього розроблялась схема літературної 
біографії М. Гоголя, за якою, мовляв, він, живучи за кордоном, пережив релігійну кризу [7].

Фактично, в літературі натурального періоду з’являється образ «нових росіян», з якими 
Європа мала нагоду познайомитись ще за царя Петра І, коли відбувся перший візит поновленого 
російського посольства до Англії. Під апартаменти їм відвели розкішний маєток знатного 
британського лорда. Після від’їзду російської делегації нещасний звернувся до королеви з листом, 
але без звичних для їх стилю люб’язностей, що свідчило, що його «дойняло»... «Дорогі гості» за 
кілька тижнів, як пише історик А. Мєшкін, призвели родовий особняк до повної непридатності: всі 
стіни разом з неоціненними картинами – обстріляні, посуд – перебито, оббивка меблів – пропалена 
люльками, свічники і скло – запльовані, а на персидських килимах не лише сліди від копит, а й 
кінське добро… Загальні збитки від перебування гостей становили 5 тис. фунтів стерлінгів, які 
нещасний дуже просив виділити з державної казни. Відтоді й нарекли «московитів» – «новими 
росіянами». Такою Росія залишалася і за часів М. Гоголя, Т.Г. Шевченка, В. Бєлінського, О. Герцена 
та ін. [8].

Уся творчість М. Гоголя має яскравий національно-український характер, як зауважував 
пізніше М. Драгоманов: «...більшою мірою М. Гоголь був суто українським письменником, ніж 
навіть усі ті східноукраїнські письменники ХІХ ст., що писали по-українськи». Детальний аналіз 
стилю М. Гоголя подає В. Заїкін у праці «З історії католицької ідеї в Східній Україні». Він 
зазначає, що, навіть пишучи по-російськи, М. Гоголь думав по-українському. Жоден з українських 
письменників не мав такого потужного й широкого впливу на пробудження української національної 
свідомості на Великій Україні, як М. Гоголь. Мабуть, саме тому А. Смирнова-Россет у зрілому віці 
запитала М. Гоголя, хто він: росіянин чи українець? У листі від 12 (24) грудня 1844 р. М. Гоголь їй 
у відповідь писав: «... сам не знаю, яка у мене душа – хохляцька чи російська. Знаю тільки, що ніяк 
би не віддавав перевагу ні малоросіянину перед росіянином, ні росіянину перед малоросіянином. 
Обидві природи щедро наділені Богом, і, як навмисне, кожна з них окремо містить у собі те, чего 
немає в іншій …» [9].

Дослідники його творчості відзначають, що його творіння ближчі до Отця Небесного, ніж 
до земних батьків – прадіда, діда, батька. Коріння глибоке, міцне, що сягає козацької культури, 
яка «накинула свій характер на цілий народ», як писав у 1832 р. М. Гоголь. Він в ті часи не жив, 
як Малоросія і Росія, за пристрастю розуму, а йшов дорогою суперечностей. Якби сьогодні у нас 
був М. Гоголь, то наша сутність, напевно б, ставила б собі запитання: «Хто ми, куди йдемо, що 
будуємо: щит чи троянського коня?»

Найкоштовнішим діамантом творчості М. Гоголя стала повість «Тарас Бульба». Її колізія 
починається й закінчується на о. Хортиця.
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«Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! 
Вот откуда разливается воля и казачество на Украину. Казаки сошли с коней своих, взошли на 
паром и через три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где было тогда Сечь, так 
часто переменявшая своё жилище1» [10, с. 145]. Схоже, Гоголь виявив архаїчні граматичні форми 
у хортицькому довкіллі. Три літописні річки Верхня, Середня і Нижня Хортиця впадали в Дніпро 
з правого, західного берега. В одній з найстаріших козацьких дум «Розмова Дніпра з Дунаєм», 
що друкувалася за виданням Думи. – К. – Держлітвидав, 1959 йдеться про переправу й одні з 
хортицьких січей:

До річки Хортиці прибували,
Велику переправу собі мали,
До старої Січі очертою сідали,
Сребро і злато турецьке на три часті паювали.
Мед і оковиту горілку подпивали, 
За весь мир господа прохали…
Котрії козаки чистим полем гуляли, 
Річки низовії, помічниці дніпровії, добре знали [11, с. 87–88].

Отже, в народному шедеврі виявилось закодованою не лише історична пам’ять про 
одну із хортицьких січей, а й її прив’язка до місцевості. відомо, що дніпровські переправи 
діяли в хортицькому довкіллі в кількох місцях. На Старому Дніпрі, від місця, що зветься 
козацька переправа, пізніше царська пристань (лівіше скелі Рогози вона зв’язувала дане урочище 
з Музичиною і Наумовою балками [12, с. 475]. Простіше сказати, Гоголь назвав одну із 
Хортицьких січей.

Цілком вірогідно, що Гоголь знав названу думу. Він черпав із української народної 
спадщини сюжетні мотиви, іноді навіть цілі епізоди. Народна пісня мала величезний вплив на мову 
повісті і на всю її художньо-зображувальну систему. Вважаючи народну пісню неоціненною для 
письменника, прагнучого «Выпить дух минувшего века» або «это народная история, живая, яркая, 
исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа» [13, с. 90]. 

Запорожжя, за словами М. Гоголя, було «воєнною тодішньою школою» України. Запорозька 
Січ виховувала воїна, формувала мужній характер, гартувала волю і віру в силу бойового 
товариства, у верховенство справи, за яку боролись козаки – відстояти від ворога землю і віру. 
«Там вам школа, там тільки наберетесь розуму, – говорив синам Тарас Бульба. – І гості його 
підтверджували, що немає кращої науки для молодої людини, ніж Запорозька Січ» [14, с. 9]. 

Козацьке товариство, що служило на черговому режимі в Запорозькій Січі, Гоголь 
характеризує крилатим визначенням: «когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский 
дух и завелось казачество – широкая, разгульная запашка русской природы» [15].

До теми національно-визвольної боротьби українського народу М. Гоголь звертається і в 
повісті «Страшна помста» з циклу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Цю тему в художньому 
плані митець мав намір використати в незавершеному романі «Гетьман», над якими працював на 
початку 30-х рр. ХІХ ст. Набувши досвіду між «Гетьманом» (про Я. Острянина (Остряницю) – А.С.) 
і «Страшною помстою», відмовившись від старої романтичної школи, протягом дев’яти років (1833–
1842) створював «Тараса Бульбу» – твір, що одразу став подією у світовій культурі. М. Гоголь був 
надзвичайно вимогливим художником, він постійно вдосконалював поетичний стиль своїх творів, 
навіть тоді, коли вони вже були опубліковані. В. Берг свідчив, що М. Гоголь, бувало, вісім разів 
переписував власні твори [16, с. 145–146].

Повість «Тарас Бульба» мала велику і складну творчу історію. Вперше була видрукувана 
в 1835 році, а в 1842 році в другому томі своїх творів Гоголь публікує повість в новій, докорінно 
переробленій редакції. Між першою і другою редакціями «Тараса Бульби» були написані ряд 
проміжних варіантів деяких глав.

Цікаво, що Гоголь вперше звертається до теми національно-визвольної боротьби 
українського народу в повісті «Страшная месть», ввійшовша в цикл «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». В «Тарасі Бульбі» як ніде події реальної історії зачудовано переплітаються з елементами 
фольклорних легенд і козацьких дум. У повісті відтворений козацький патріотизм.

Другу редакцію «Тараса Бульби» М. Гоголь виконував паралельно з першим томом 
«Мертвих душ», тобто в період найвищої зрілості художника. У цій редакції він вичерпав «все 

1 Етнонім «Україна» подається М.  Гоголем за літописною традицією, коли описується «Ростиславлева дорога» на 
«Киевской Украине». В ХІІІ  ст.. в літописних зводах остаточно закріплюється: «Украина», «Украйна», «Киевская Украина».
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життя історичної Малоросії, і в дивовижній, художній свідомості твердо закарбував її духовний 
образ» [17, с. 145]. 

Теоретичною основою повісті були: «Історія Русів», «Історія про козаків запорозьких» 
С. Мишецького, «Опис України» Г. де Боплана, козацькі літописи С. Величка, Самовидця, 
Г. Граб’янки, та інші джерела. Найповніше М. Гоголь використав народні пісні, історичні пісні і 
думи. «Моя радість, життя моє! Пісні! Як я вас люблю. Я не можу жити без пісень», – писав 
М. Гоголь у 1833 р. своєму товаришу М. Максимовичу [18, с. 145]. Мова повісті, народна історія, 
«жива, яскрава, сповнена барв, істини, така, що розкриває все життя народу», йшла від пісні. 
В. Бєлінський писав про повість М. Гоголя: «Якщо в наш час можлива епопея, то ось її величний 
зразок, ідеал і прототип!» [19, с. 8–9]. У цій редакції Тарас Бульба виголошує свою знамениту 
промову: «Що таке є товариство! Батько любить своє дитя, мати любить своє дитя, дитя любить 
батька й матір. Але це не те, браття: любить і звір своє дитя. Однак поріднитися розумом по душі, 
а не по крові, може одна тільки людина. Були і в інших землях товариші, але таких, як на руській 
землі, не було таких товаришів».

Образ Хортицької Січі М. Гоголь змальовує як військово-суспільний організм, що 
характеризується демократичними рисами і найвищим поціновуванням волі. Козацтво не складало 
зброї, а, за влучним висловом М. Гоголя, залишалося «своєвольною республікою», звідки 
розливались воля і козацтво на всю Україну. Останні роки життя М. Гоголь не відійшов від 
української тематики. Удосконалював «Тараса Бульбу» ще в 1840 р., а нариси з українських тем 
зустрічаються у його нотатках після 1848 р. Душу мислитель називав «серцем», воно ж є прірвою 
непізнаною. М. Гоголь визначав сутність української душі через культуру козацтва, що на основі 
новітніх досягнень історичної науки підтверджують його пророчі передбачення.

У вересні – жовтні 2007 р. на о. Хортиця завершив кінозйомки «Тараса Бульби» режисер 
В. Бортко, автор резонансних фільмів «Собаче серце» та «Майстер і Маргарита». Українська 
громадськість визнала цю кіноверсію відверто москвофільською, що не відповідала гоголівському 
мисленню й образності. У свій час на запитання сучасних запоріжців до В. Бортка про те, на який 
фільм слід очікувати, той відповів: «Це буде наш фільм...». Ця обіцянка схожа на посмішку жінки: 
ми вже дочекались і «Молитву за гетьмана Мазепу», й екранізації фільму про Б. Хмельницького, а 
тепер ось отримуємо «Тараса Бульбу», головну роль зіграв Богдан Ступка.

Перед прем’єрою «Тараса Бульби» виконавець головної ролі Б. Ступка в інтерв’ю 
Оксані Нараленковій сказав: «Ежи Гофман снял фильм «Огнем и мечом». Я играл там Богдана 
Хмельницкого. Саша Домогаров – отамана (треба полковника – А.С.). Как принимали этот фильм в 
Польше! Дети, среднее поколение и старшее поколение стали единым целым. Весь зал скандировал 
имя Саши Домогарова. Он практически стал национальным кумиром (у поляків – А.С.). И так по 
всей Польше. Мы тогда с Сашей рассуждали, а возможно ли подобное у нас? Может ли появиться 
такой фильм для нашего народа. Это было десять лет назад. Мы сомневались, что такое единение 
возможно в России или в Украине». 

 – Посмотрим, какую реакцию вызовет «Тарас Бульба», – констатувала О. Нараленкова [20, 
с. 14]. Але не вийшло. Найцікавішою реакцією на наш погляд є версія (див. ст. 2).

А як потрібно для нашого суспільства те, щоб М. Гоголь повернувся саме зараз, коли в 
ньому є найбільша потреба. Але сьогодні продовжують мовчати наші генії, чи природа стомилася 
їх народжувати? Цьому багато причин: і забуття їх заповітів, загублені й забуті могили, і, мабуть, 
відсутність черепів з-поміж останків М. Гоголя, Івана Сірка. Усе це навіює рядки І. Буніна:

Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
На мировом погосте
Звучат лишь письмена.

«Людство, – писав М. Гоголь у 1850 р., – нинішньої доби збочило тільки через те, що 
уявило, наче треба працювати для себе, а не для Бога» [21, с. 44].

Думається, що не з М. Гоголя в російсько-українських відносинах сформувалася «гоголівська 
людина» – людина, що поступилася своїм рідним, зосередивши свою працю на ниві іншої культури, 
не маючи жодного наміру завдати шкоди і рідній історії, культурі. Національну свідомість багатьох 
українців пробудив Гоголь. Гоголь відкрив для світу український феномен і увів його в контекст 
світової літератури. Зауважимо, що у першій редакції повісті «Тарас Бульба», так хочеться сказати 
«Остап Бульба», відчутний зв’язок із української національною ідеєю, тоді як у другій — відчутна 
підпорядкованість російській ідеї. Літературознавці вважають, що це вплив на Гоголя А. Хом’якова, 
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С. Аксакова (панславістів). Друга редакція повісті «Тарас Бульба»перекликається з повістю 
В. Нарєжного «Запорожец» (1824). серед творів, написаних під безпосереднім впливом «Тараса 
Бульби» виділяється роман Євгена Гребінки «Чайковський» (1843). Звичайно не виключається 
і вплив на Гоголя Вальтера Скотта, як власне і на всю українську літературу. В наш же час її 
підтвердження губиться ще в пошуках.
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Mykola Gogol and Khortytsya
The prototype of Taras Bulba in the story of M. Gogol was his great-grandfather, Ukrainian Cossack 

Colonel and acting Hetman Ostap Gogol. And the sons of the hero of the story, Andriy and Ostap, are the real sons 
of Gogol (Martyn and Prokop).

Gogol with the help of his creativity revealed to the world the Ukrainian uniqueness. Without M. Gogol 
Russian literature remains a poor lonely orphan with O. Pushkin.
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Арнольд Сокульський, Єавген Сокульський
(Запоріжжя)

УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПАНТЕОН

Проблема увічнення пам’яті козацтва в Україні в світлі урядової постанови середини 60-х років 
залишається не вирішеною. Музеєфікація острова Хортиця, спрямована маргінальною свідомістю 
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адміністрації НЗ «Хортиця», лише здатна викликати культурний шок в її відвідувачів. Протистояти 
впливові контркультури в Україні повинні не лише державні, а й громадські сили. 

Ключові слова: пантеон, пантеїзм, Всесвіт, Господь, Хортиця, нація.

Пантеон (Pante – обожнювання Всесвіту (пантеїзм), чи обожнювання пам›яті першопредків, 
походить із давньо-грецької πάνθειον — храм чи місце, присвячене всім богам, від πάντεζ – все 
і θεόζ – бог) – «храм всіх богів». Німецький філософ Шлейермахер підкреслював, що пантеон 
(пантеїзм) є утаємничений релігійний натуралізм. Взагалі «пантеїзм» є утаємничена релігія німців». 
Шопенгауер вважав пантеїзм, насамперед, формою атеїзму. Номенклатура «пантеїзм» сходить до 
Дж. Толанда, опублікувавшого в 1720 р. твір під назвою «Panteisticon». У цій формі пантеїзм має 
чотири основні сутності:

• теомоністичний пантеїзм – простір, заповнений тільки існуванням Творця. Без якого 
Всесвіт не може існувати об’єктивно. Як akosmisus – філософське і релігійне вчення, сповідуючи 
погляди про ницість світу; в найбільш чистому вигляді зустрічається в індійській філософії 
(vedentae) та в ідеалізмі Берклі. 

• фізиомоністичний пантеїзм стверджуючий, що існує тільки світ, природа, яку можна 
вважати Творцем, тим самим позбавляючи Творця самостійного існування в природі (Оствальд, 
Геккель, Тен);

• трансцендентний (містичний) пантеїзм, який означають за звичаєм як панентеїзм;
• імманентно-трансцендентний пантеїзм, згідно якому Творець присутній у всіх речах 

(Спиноза, німецький ідеалізм, Гете, Шлейермахер, Ейкен) [1, с. 16, 330]. Таке постулювання 
святості сакральності, безумовного вшанування виявляється в німецькому ідеалізмі Спінози, Гете, 
Гердер, Якобі та ін. Сутність пантеїзму певним чином заглиблюють і доповнюють і сутність 
Пантеону.

Пантеон в культурологічному сенсі – сакральна споруда, присвячена першопредкам 
(архетипам) або місцевість чи видатне урочище-пам’ятка: Аскольдова Могила, Кам’яна Могила, 
Мамаєв Курган (Волгоград) тощо.

Пантеоном називався храм, споруджений у Римі на початку нової ери, а склався 
(відбудований, декілька разів відреставрований) в ІІ ст., являв собою ротонду з портиком і 
шкляним куполом (діаметром і висотою 44 м). Такі пропорції відповідали правилам «золотого 
перетину». В сакральній архітектурі храмів римської й середньовічної Європи. Купола мають 
отвори посередині, що відповідають внутрішньому об’ємі циліндра й півсфери. Через цей отвір в 
куполі діаметром 9 м проникає денне світло [2, c. 45].

За композицією й конструктивним вирішенням Пантеон визначається класичною ясністю 
і цілісністю композиції внутрішнього простору, величністю художнього задуму. Спеціалісти не 
виключають, що в будівництві храму приймав участь Аполодор Дамаський [3]. З 609 р. Римська 
ротонда стає церквою Санта Марія ад Мартирес (вживається також назва Санта Марія Ротонда). 
В одній з бокових капел Пантеона похований Рафаель (Rafael), тут же поховали першого короля 
об’єднаної Італії Віктора Еммануїла й Умберто [4, c. 45].

Пантеони існували в багатьох первісних цивілізаціях, існують досі і в розвинутих 
країнах світу. Насамперед у тих, де суспільство вирізняється артеріальним тиском крові, здатним 
проявити силу волі і відстояти свої цінності і святині. Є вони в Лондоні, Парижі, Празі, Кракові, 
Москві, тощо.

Величні пантеони, де зберігаються останки найвидатніших архетипів нації мають певну 
відмінність від братських могил, громадських цвинтарів, пам’яток історії та археології (культурна 
спадщина). Кожна історична епоха своїми архетипами й культурною спадщиною може скласти 
певні стратиграфічні поля пам’яті окремого народу. Пантеон героїв, дещо відмінне, від загального 
поняття культурна спадщина. Panthe – це сакрал, що обожнює пам’ять першопредків. Філософ 
Шлейермахер підкреслював, що пантеон або пантеїзм є утаємниченим релігійним натуралізмом, 
а «пантеїзм є утаємниченою релігією німців». Шопенгауер відносив пантеон і пантеїзм до форм 
атеїзму, яких нараховував, про що йшла мова вище, аж чотири. Отже, обидва об’єкти пантеон і 
пантеїзм мають трансцендентну (містичну природу). 

Сакральні об’єкти, споруджені в багатьох районах світу, де покояться видатні особистості 
націй, яким той чи інший етнос зобов’язаний вічно виявляти шану і вдячність. У Парижі – це 
Собор інвалідів, у Польщі – замок Вавель у Кракові, в Росії – Успенський собор Московського 
Кремля, Петропавловський собор у Санкт-Петербурзі, Вестмінстерське абатство (монастирь) в 
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Англії, Кафедральний собор Святого Віта в Празі. Прийнято вважати всі ці пантеони, як якийсь 
особливий обов’язок уваги до пам’яті людей, які внесли найбільший вклад в геополітичну 
історію країни.

Щодо оформлення Пантеону героїв в Україні, то ця ідея не раз витала і в просторі, і в часі, 
але так і не знайшла свого розв’язання. 

Щоб освячувати, треба визначитись, яких героїв, якої доби увічнювати? Якщо підходити 
хронометрично, то їх можна ставити з появи першої білої хати, що постала на теренах України ще 
в неолітичні часи (Майданецька, Танська та інші археологічні пам’ятки Черкащини). 

Якщо відшукувати найгероїчнішу епоху в семитисячній історії України, то їх декілька, якій 
віддати перевагу?

Етноміфологія Кіммерії і Скитії знає імена Табала, Хілака, Теушпи, скитських царів Скіла, 
Таргітая, Атея, Аріанта, мудреця Анахарсіса. Скіла й Анахарсіса соплемінники стратили за зраду 
предківської віри і звичаїв, Скіла – за уподобання ритуалам Діоніса, Анахарсіса – за уподобання 
культу Кібели. 

Зрадження святинь упавших за Вітчизну предків вважалося найбільшим злочином. Згадаймо 
дискурс двох владик скіфо-перської війни – дві тисячі років тому, скіфа Іданфірса і перського 
деспота Дарія І. Іданфірс заявляє Дарію І – «хочете пізнати нашу силу, знайдіть і потривожте могили 
наших предків – тоді ви пізнаєте наші можливості» – передавав Геродот [5]. Найсакральнішими 
цінностями скитів були батьківські традиції і могили предків. Звідси починалася воля народу, 
його артеріальний тиск крові. Вони відстояли свою придбану в боях Вітчизну. Діти природи, над 
усе шанували її закони, народні звичаї, обряди, архетипи віри. Скитський світ зі своїми богами, 
легендами, золотими сокирою, чашою і плугом та ярмом, уособлюючи і тваринників-кочовиків, й 
осіле землеробство, ревно оберігав родові цінності, причетність до худоби, обожнюючи тваринний 
і рослинний світи, створивши унікальне мистецтво звіриного стилю. Вони зупинили і присікли 
сподівання Дарія І Великого покорити країни Середньої Азії і Кавказу.

Не менш героїчна – дружинна доба Давньоруської епохи нашої історії, яка зберігає 
немало імен достойних Пантеону, таких як Святослава Хороброго, його онуків Ярослава Мудрого 
і Мстислава Удалого – останнього богатиря дружинної доби. Він – князь Тмутараканський і 
Чернігівський, син Київського кн. Володимира Святославича (дев’ятий син), у 1023 році в герці 
з черкеським князем – богатирем Редедею, останнього удушив. У цю легендарну шеренгу можна 
заносити і Данила Романовича Галицького (бл. 1201–1264) – героя Калкської битви (1223), 
кн. Новгородського (з 1210), Галицького (з 1219) [6, c. 192].

Принагідно згадаємо те, що в 1223 році на Калці першими зустріли смерть 80 руських 
богатирів, які були розстріляні з монгольських луків в перші години битви. Врятувалися втечею 
лише галицькі князі Роман і Данило.

Всі вони і Святослав Хоробрий, і Данило Галицький, і 80 русичів-богатирів бували на 
легендарній Хортиці – чи не тут найсакральніше місце для всеслов’янського пантеону. Тут 
за тисячолітню слов’янську державність зупинялися всі володарі Русі, йдучи по шляху із варяг 
в греки.

Особливість нашої культурної пам’яті така, що останки перших національних героїв 
втрачені назавжди, включно з козаччиною. 

М.С. Грушевський виділяв в історії українського козацтва понад 60 гетьманів. Не всі вони 
в порівнянні з чотирма попередниками можуть заповнити третій наш – український козацький 
Пантеон. Однак, перша шеренга великих козаків може починатися з героїчної постаті козацької 
історії – хороброго і мудрого гетьмана низових козаків – українського православного князя Дмитра 
Івановича Вишневецького (Байди). Він тримав під контролем татарсько-турецьку експансію на 
сході Великого кордону, блокував наступ ординців на українському прикордонні від Хортиці 
до Кременчука, Азова, Путивля – де Москва проявляла свої геополітичні інтереси. Будучи на 
московській службі військовим воєводою, значно підірвав воєнну потенцію Османської імперії, а 
в 1561 році з гідністю відійшов з Московії зі статусом володаря «Черкаської держави». Розіп’ятий 
на мурі Галатської (Золотий Ріг) затоки в 1563 році Османським можновладцем, поспіль століть, 
оспівуваний в епічній творчості українського народу. Йому досі немає належного пам’ятника ні на 
Хортиці, ні в рідних волинських кресах. 

Наступний феномен козацької історії – гетьман реєстрового козацтва Петро Кононович 
Сагайдачний з Галичини. Відстоював гідність українського народу. Суверенітет української 
православної Церкви в численних баталіях та на державницькій ниві. Перед ним відкривалися 
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брами Варшави, Відня і Москви. Відійшов у вічність у 1622 році, будучи тяжко пораненим. 
Похований десь на київському Подолі. Точне місцезнаходження поховання не відшукується. 
Зачислений до лику святих Українською православною Церквою (м. Самбір, 4/17 липня 2011 р. Б.). 
Далі, шеренга великих козаків може бути продовжена звичайно Богданом Хмельницьким, Петром 
Дорошенком, з того ж роду Михайлом Дорошенком, Іваном Сірком, Іваном Мазепою, Костянтином 
Гордієнком. Прах трьох гетьманів Б. Хмельницького, Михайла Дорошенка, Тараса Трясила уже 
не знайти. Богдан Хмельницький був похований 23.08.1657 р. у своїй родовій Іллінській церкві в 
Суботові, пізнішими дослідженнями слідів праху не виявлено. Як і його старшого сина Тимоша, 
місце поховання якого досі не локалізовано. Менший його син Юрій, «князь Сарматський, Малої 
Росії – України і вождь Війська Запорозького», страчений турками в Кам’янець-Подільській фортеці 
в 1685 р. [7, с. 26–27; 194–195; 470, 477, 480].

Федорович (Тарас Трясило) – гетьман запорозького козацтва, 1630 р. очолював повстання 
проти Речі Посполитої, у 1632–1633 рр. Воював також проти Московії на боці урядових сил Речі 
Посполитої. Джерела «Смутного времени» Московії пам’ятають, що він спільно із П. Сагайдачним 
ходив на Москву. Тарас Трясило був страчений за невизначених обставин поляками. Народна 
пам’ять зберігає свідчення про героя, стверджуючи, що в межах села Добра Надія Томаківського 
району на Дніпропетровщині, супроти Чортомлицької Січі довго стояв кам’яний хрест з текстом: 
«...тут лежить сила Тараса Трясила» [8].

Михайло Дорошенко кар’єру гетьмана і воїна закінчив у травні 1628 року при переправі 
через річку Альму (за Бахчисараєм). Його внук Петро Дорошенко – найдраматичніша постать 
козацької історії другої половини ХVII ст., похований у с. Ярополче під Москвою. Обидва гетьмани 
з одного роду, їх віддалені нащадки М. Гоголь, Н. Гончарова (дружина О. Пушкіна) та Дмитро 
Дорошенко (історик та політичний діяч доби УНР) — пише історик Ю.А. Мицик [9, с. 156–171].

Іван Виговський (?–27 березня 1664 р.) – особистий писар Богдана Хмельницького до 
1650 р., Генеральний писар держави Богдана Хмельницького і Гетьман Війська Запорозького 
1657–1659 рр. 

У 1658–1659 рр. вщент розбив військо Московської держави під Конотопом за допомогою 
кримського хана Мехмеда ІV. У вересні 1659 р. передав булаву Юрію Хмельницькому. Був 
арештований поляками і козаками гетьмана Павла Тетері і страчений у ніч з 26 на 27 березня 1664 р. 
у селі Вільховець на Київщині. Відмітимо, що й видатного козацького полковника Івана Богуна 
поляки не без участі П. Тетері розтріляли десь у Сіверській Україні. За свідченням чернігівського 
літопису Івана Виговського та його дружину поховали у великому склепі Манявського монастиря, 
але враховуючи сумніви щодо свідчень цієї пам’ятки, обставини поховання нащадків Виговського 
фактично є спірною. З 1991 року у Львові є вулиця Виговського. У Луцьку меморіальна дошка 
І. Виговському на споруді Художнього музею. Це і все його увічнення [7].

Легендарний отаман Запорозької Січі з 1663 (з перервами) Іван Дмитрович Сірко (?–1680), 
великий козацький полководець (виграв понад 55 битв), учасник Хмельниччини. В 1672 р. був 
засланий до Сибіру (Тобольський острог), а звільнений на вимогу низового козацтва і польського 
короля Яна ІІІ Собеського. Боровся проти кримсько-османської агресії і балансував, як політик, 
між Польщею і Росією в прагненні збереження політичної автономії Січі.

Біографи Івана Сірка І. Каманін, Д. Яворницький, О. Апанович та ін. вважали, що з 
кінцем управління Січчю І. Сірком почала занепадати героїка Запорозького козацтва. З 1686 року 
Запорозька Січ прийняла подвійний протекторат Росії і Польщі. 

І. Сірко оспіваний у народних піснях, думах, переказах. Перепохований в курган Бабина 
Могила в 11 км від села Капулівка Нікопольського району на Січеславщині. Меморіальна ситуація 
його пантеону потребує підтвердження автентичності його черепа зі скелетом. Пенати І. Сірка в 
с. Грушівка, де була пасіка отамана і місце його смерті також потребують впорядкування й любові.

І. Головко (Гордієнко Кость (?–1733) – кошовий отаман Чортомлицької, Кам’янської, 
Олешківської Січей (1702–1730, з перервами). Випускник Києво-Могилянської колегії. Очолював 
операції проти російських фортець, збудованих у межах Вольностей Війська Запорозького 
Низового. З опозиції до Івана Мазепи став його спільником у березні 1709 р. На чолі з 8-тисячним 
Військом Запорозьким виступив на зустріч Мазепі і Карлу ХІІ, а 28.03.1709 р. уклав угоду зі 
шведським королем Карлом ХІІ про шведську протекцію і про спільну боротьбу проти московського 
царства. Разом з І. Мазепою і Карлом ХІІ відступив у Бендери. Після смерті Мазепи підтримував 
гетьмана Пилипа Орлика. З весни 1711 р. очолював опір поверненню козаків до Росії. Похований 
на Кам’янській Січі 1733 року. Зображення кам’яного хреста на могилі кошового К. Гордієнка 
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(гравюра кінця ХІХ ст.) вперше опублікована Д. Яворницьким. Нині рештки Кам’янської Січі, 
що стала філією Хортицького заповідника з 30.09.2009 року завдяки не зваженому протекціонізму 
тодішнього Президента України В.А. Ющенко, передані як філія НЗ «Хортиця», не забезпечені 
надійною охороною й експозиційним показом. Пам’ятка потребує серйозного впорядкування, 
музеїфікації та налагодження її експозитивного використання. Хрест на могилі Костя Гордієнка 
добре було б закрити капличкою, як це зроблено на могилі Петра Дорошенка в Підмосков’ї. 

Щодо Олешківської Січі (Цюрюпинськ, 15 км від м. Херсона) її локалізація потребує 
наукового обґрунтування. В олешківських пісках «Магизин» від росіян 1770-х років помилково 
видається за Олешківську Січ (1711–1728 рр.) [10, c. 96–101; 248].

У постгероїчну добу козацтва XVIII-го століття на народну шану заслуговують: Дем’ян 
Ігнатович Многогрішний (1631–1703) – «зарыт без особых почестей» у невідомому місці російської 
тундри. 

 – Іван Самійлович Самойлович (1630–1690) – замучений в Тобольському острозі і 
похований в невідомому місці.

 – Іван Ілліч Скоропадський (1646–1722) – похований був у с. Гамаліївка (Сумської обл.) 
у церкві Святого Харлампія, де в радянські часи розміщався токарний цех Шосткінської виправної 
колонії суворого режиму. Там біля меморіальної дошки стояв металевий бак зі стружкою. На даний 
час могила гетьмана продовжує знаходитись на території колонії, доступу до неї немає. Проте його 
могила була потривожена й розграбована ще на зорі радянської влади, все що там знаходилося 
було викинуто як непотріб. 

 – Павло Полуботок (1660–1724) – закатований у Казематі Петропавлівської фортеці і був 
похований у Санкт-Петербурзі на Самсонівському кладовищі. Кладовище не збереглося.

 – Данило Павлович Апостол (1654–1734), могилу слід шукати на місці церкви 
Преображенія Господнього в с. Великі Сорочинці Полтавської області. 

 – Кирило Григорович Розумовський (1728–1803) – похований у Воскресенській церкві в 
Батурині. Могила була пограбована в 20-ті роки минулого століття. 

 – Павло Петрович Скоропадський (1873–1945) – похований в Оберстдорфі, Німеччина 
(стан поховання невідомий).

Не забудьмо згадати останнього кошового отамана Нової Січі, легендарного в’язня 
Соловецького монастиря Петра Калнишевського (1691–1803), жившого в трьох століттях. Завершив 
життя в тому ж монастирі, будучи звільнений Олександром І, що ненавидів свою бабку Катерину ІІ. 
Прожив Калнишевський 112 літ і був похований на фасаді Преображенського собору. Посланий 
М. Киценком для вивчення ситуації, працівник Запорізького облуправління культури О.С. Заїка 
свідчив, що вся площа перед Преображенським собором була заасфальтована на початку 70-х рр. 
Під асфальт попало і поховання отамана.

Можна на наш погляд вважати козацьким пантеоном увічнення героїв Берестецької 
битви 1651 р., де 300 козаків загинули в жорстокій битві, оточені армією Яна ІІ Казиміра 
28.06. – 10.07.1651 року. Думається, що за своєю архетипною сутністю лише Берестечко може 
вшановуватись реально як загальнонаціональний козацький Пантеон. Але він ні в часі, ні морально 
не охоплює всю страждальницьку козацьку долю України. Потрібна реалізація загальнодержавної 
програми, оголошеної 1965 року.

Однак, ідейно-тематична спрямованість НЗ «Хортиця» була довільно підмінена тематикою 
космополітичного характеру в приватних інтересах невеликої корумпованої групи «спеціалістів» 
2002–2004 рр. За генеральним планом розвитку козацького заповідника тут реалізовувались: 
об’єкти доби середньої й пізньої бронзи, скіфський стан, експозиція фрагментів суден військової 
флотилії часів російсько-турецької війни 1735–1739 рр., інші об’єкти монументальної біжутерії, які 
за фахово-художньою сутністю не мають відношення до козацької тематики. Загальноукраїнський 
проект козацького меморіалу середини 60-х рр. ХХ ст. підмінили вульгарно-гротескною пародією, 
використовуючи загальний історичний контекст козацької Хортиці.

У розкозачуванні країв козацьких помаранчева влада пішла далі. В знак 300-річчя знищення 
Запорозької Січі (Чортомлицької 1652–1709 рр.) адміністрація Президента України В.А. Ющенка 
передала, нібито зі згоди Херсонської області, залишки найкраще збереженої Кам’янської Січі 
(1709–1711, 1730–1733) НЗ «Хортиця». Тоді це пояснювалось, що така централізація дозволить 
музеїфікувати рештки цієї Січі, зберегти могилу з кам’яним хрестом Костя Гордієнко – відкрити 
сюди туристичні потоки. Готуючись до гопакедії по відзначенню 300-річного ювілею з моменту 
знищення козацької твердині Запорожжя російською регулярною армією, очолюваною командуючим, 
генералом Текелією – сербом за походженням, розпочали готувати пам’ятку Кам’янської Січі 
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до врочистостей, що закінчилось безпрецедентним зведенням кам’яно-цегляних й земляних 
псевдофортифікацій, яких не було в козацькі часи існування цієї Січі. 

За своєю природою мис річки Кам’янки, де розміщалася Кам’янська Cіч настільки 
живописний і експозиційний, що подібна потьомкінська буфонада була річчю не потрібною. 
Говорилось, доводилось, але молоді хижаки будь-що прагнули ситуативно пропіаритись, 
вивищитись, не переймаючись історичною правдою. 

Минуло 40 років з часу прийняття урядової постанови про увічнення пам’ятних місць, 
зв’язаних з історією запорозького козацтва, фактично в межах історичних земель Вольностей 
Війська Запорозького, куди нині входять майже п’ять південно-східних областей України, але тут 
нічого путнього не з’явилося. Винятком можуть бути два монументальні пам’ятники в містах Одесі 
й Жовтих Водах. Перший представляє двохфігурну композицію Богдана Хмельницького з його 
бойовим соратником, кримським ханом Тугай-беєм. Жовтоводський монумент передає в бронзі 
чудово виконану композитивно групу Богдана Хмельницького із соратниками Данилом Нечаєм і 
Іваном Богуном. 

У 1971 році був насипаний шістнадцятиметровий курган біля споруди Музею історії 
Запорозького козацтва на острові Хортиця, розмиваючись в просторі і часі, нині слугує забавою 
для школярів, які приїжджаючи до музею, долають цю висоту за один прийом від підніжжя до 
вершини. Ще тут встановлено «найвищий» у краї (вважає адміністрація НЗ «Хортиця») флагшток 
з державним прапором України, поруч з православним хрестом. Що означає цей синтез, ніхто 
пояснити не поспішає. Лише в середовищі мислячої частини відвідувачів заповідника виникають 
запитання, на які екскурсоводи не спроможні скласти відповідь. Таких не конституційних ноу-
хау адміністрація заповідника встановила немало, зокрема, значну кількість монументальної 
біжутерії в залізі, бетоні, дереві... Її перелік досить численний – це і модель гранітної крашанки, 
розфарбованої й орнаментованої червоно-білим, і гранітний Мамай в зелених тонах, і беззмістовний 
обеліск організатору запорозького козацтва і засновнику Хортицької Січі (1552–1558), українському 
православному князеві Дмитру Вишневецькому (Байді), і зовсім не монументальний, гранітний 
Тарас Бульба – більш схожий на спотворений образ з діжок для хлібного квасу. Господарі Хортиці 
і місцева влада продовжують влаштовувати в колисці козацтва дубові алеї російським акторам, 
яких українці не чекали, а ще місцева влада, під патронатом глави українського уряду М. Азарова, 
готує встановлення в благородних матеріалах монумент Б. Ступці. 

Щодо монументу «Козаки на чатах», то запроектована дванадцятиметрова бронзова 
скульптура на Хортицькому кургані пережила справжнє фіаско. Місцева влада, опираючись на 
кремлівську протекцію і київську інертність, зробили все аби козацький монумент не постав на 
о. Хортиці. Заради справедливості треба сказати, що місцевий художник В.К. Дубінін так і не 
спромігся виконати перехідну модель двохфігурної композиції (козаків-вершників). Одним словом, 
не має досі ні скульптурно-інженерного забезпечення для виготовлення монументу «Козаки на 
чатах», ні бажання у місцевої влади щодо його встановлення. 

Водночасі, запланований монументальний пам’ятник у Запоріжжі і паркова скульптура на 
о. Хортиця до шевченківського 200-річного ювілею також не будуть реалізовані. Причини ті ж 
самі – цинізм і інертність влади і виконавців до української історії, до української суті. Багаторічний 
досвід спостережень засвідчує, що місцева влада панічно боїться монументальних пам’ятників, і 
козацтву, і Шевченку! Їх орієнтиром волі є монументи Ф. Дзержинського на майдані Свободи і 
В.І. Леніну на майдані ім. В. Леніна, що над Дніпрогесом ім. Леніна, в кінці проспекту ім. Леніна, 
інше момунентальне сміття в сучасному місті явлене окремими обелісками, меморіальними 
дошками, що не витримують жодної оцінки.

Звичайно, адміністрація НЗ «Хортиця», ні трубадури російської контркультури в місцевих 
владних колах не погоджуються з фактом відсутності козацької тематики на о. Хортиця, яка, 
фактично, підмінена еклектичною буфонадою на зразок викарбованних на псевдопокліному хресті 
з східної сторони будівлі Музею вульгаризованих текстів сучасного козацтва «верховного отамана» 
О. Панченка.

Вплив контркультури в Україні продовжує демонструвати негативні наслідки. Українська 
культура ще не здатна протистояти русифікаторському впливові на фундаментальні і пріоритетні 
принципи і цінності української національної культури: мови, освіти, кіномистецтву, мас-медіа. 
Проте процес «революції свідомості» ще не поширився у всіх верствах населення. Українська 
культура досі не сформувала власної культурної парадигми щодо чужинецьких впливів, подолання 
власного інфантилізму як соціальної хвороби. Проникнення російської культури в українську 
відбувається стихійно і організовано – через змішані шлюби, міграцію, вахтові форми роботи, інші 
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форми русифікації; організоване розповсюдження в Україні писемних форм російської культури, 
найбільше за підтримки урядових чинників, а також активного вторгнення російської культури. 

В таких умовах відсутність українського мовно-культурного середовища, робить подальше 
існування української культури й української держави в цілому проблематичним.

Пояснюючи український феномен, Д. Сахаров підкреслював «Яка пам’ять культури – така 
й культура пам’яті». Йдеться про націонал-демократичну еліту України. Вона активно, нібито, 
взялася за руйнування радянської системи для виборення й зміцнення Україною незалежності, але 
після того як політична, культурологічна еліта, вичерпавши себе в руйнації ненависної тоталітарної 
системи, не спромоглася старі форми замінити національними (козацькими) цінностями, не змогла 
віднайти собі іншого застосування.

Нині стара, але владна номенклатура налаштована «керувати» суспільством і далі, 
накопичуючи первісний капітал, розподіляти, формувати окремі права і привілеї та жити «по 
понятіям», а не за моральними принципами. 

Зовнішні і внутрішні фактори державного буття нині мало сприяють адаптації до нових 
історичних, політичних, економічних умов. Європейська інтеграція України продовжує залишатись 
примарною в умовах оточення її специфічними сусідами на північному сході. Примарні і молочні 
ріки в киселевих берегах, куди нас запрошують в черговий союз. 

Отже, більшість українських козацьких гетьманів упокоїлись на чужині, сліди 5 могил 
гетьманських знаходяться в інших державах, – наголошують історики. Безумовно, П.Ю. Шелест 
свого часу мріяв надати цій проблемі загальнонаціонального значення. Статус національний носять 
у нас багато заповідників, музеїв, але загальнонаціональний Пантеон так і не склався. Через 
егоїстичність і недолугість тодішньої політичної системи не дозволили йому реалізуватись і на 
легендарній Хортиці. Немає чогось подібного і на славетній козацькій землі – Січеславщині, ні в 
стольному Києві. Тоталітаризм у такому тяжкому вигляді як у нас, ще не став історією, це наша 
реальна повсякденність.
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(Zaporizhzhya)
Ukrainian cossack pantheon
The problem of the Cossackdom immortalization in Ukraine in the light of the government resolution of the 

middle of 1960-s hasn’t been solved yet. The museumifi cation of the Island of Khortytsya directed by the marginal 
consciousness of the National reserve «Khortytsya» is only capable to evoke the culture shock of its visitors. Both 
the governmental and social forces have to resist the counterculture in Ukraine. 

Key words: pantheon, pantheism, universe, the Lord, Khortytsya, nation. 
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УДК 94(477):235.3:82-94 «1015»
 Ксенія Сорокіна

(Южне, Одеська обл.)

КУЛЬТ СВЯТИХ СТРАСТОТЕРПЦІВ КНЯЗІВ БОРИСА ТА ГЛІБА: 
ЦЕРКОВНА ТРАДИЦІЯ ТА НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ»)

Історія Київської Русі знає чимало кривавих братерських міжусобиць, що раз по разу розгорялися під 
час боротьби за великокняжий та удільний столи, але, жодний з випадків братніх конфліктів не знайшов 
такого розголосу як в першоджерелах так в історіографічній традиції, порівняно з убієнієм святих князів 
Бориса та Гліба. Дискусії щодо означеної тематики точаться відтак вже більше тисячоліття і чітко 
подають ряд точок зору, заснованих на джерельній, церковній та науковій інтерпретаціях. Тож, в статті 
здійснено спробу порівняння поглядів, щодо культу страстотерпців Бориса та Гліба на основі першоджерел 
та наукових праць провідних істориків.

Ключові слова: Київська Русь, «Повість минулих літ», святі князі Борис та Гліб, Святополк 
Окаянний, Ярослав Мудрий.

«Безумная власть бывает причиной зла»
(києворуський афоризм)

1015 рік став однією з кульмінаційних точок в історичному процесі Давньої Русі – це 
завершення братерської усобиці, що спалахнула ще за правління славетного Володимира Великого 
та досягла свого апогею по смерті визначного правителя, а також початок великого княжіння 
видатного Ярослава Мудрого – освіченого та розважливого князя і гідного нащадка свого батька 
на шляху розвитку могутньої держави. Але, події котрі передували утвердженню князя-книжника 
на київському столі хоча й не були поодиноким випадоком, ніяк не вписувалися в контекст 
нещодавнього хрещення Русі. Адже політична боротьба неодноразово призводила до жорстоких 
міжусобиць. Хрещення ознаменувало відхід від варварських законів язичництва та перехід до життя 
за християнськими канонами. Мова йде про тривалу суперечку не лише за правління в стольному 
Києві, а й самостійницьку політику, прагнення до яких вилилися в конфлікт всередині князівської 
родини, коли син пішов проти батька, а брат проти брата, не нехтуючи кривавою розправою.

Кожен з князів так чи інакше був втягнений в жорстоку політичну гру за владу. Володимир 
Великий, який перебував на сконі літ, і його майбутній наступник Ярослав, котрий власне і 
виступив каталізатором конфлікту, і Святополк, якого літопис назавжди впише в історію не інакше, 
як Окаянного. Знайшлися і двоє братів – Борис та Гліб, які звичайно мали власні інтереси, але, 
нажаль, стали заручниками ситуації та прийняли мученицьку смерть від рук ближнього свого. 
Безперечно, церква не залишила поза увагою страждання праведних князів, вони, нарівні з 
батьком – хрестителем Русі, віднесені до лику святих. А, от, питання того, чи вартувала їх загибель 
тих політичних карт, котрі розігрували між собою києворуські князі і досі залишається одним із 
актуальних та суперечливих в історичній науці.

Дореволюційна історіографія в лиці С.М. Соловйова, В.М. Татищева [9], М.М. Карамзіна 
та В.О. Ключевського звертала увагу на означене питання не менше ніж історична школа 
визначного українського вченого Михайла Грушевського, робота якого співпала зі складним етапом 
державотворення в Україні. Проблема віднайшла відображення у працях сучасних істориків, 
фахівців з даної тематики – Котляра Миколи Федоровича та батька і сина Толочко Олексія 
Петровича та Петра Петровича. 

Проте, перш ніж розглядати будь-яке питання з масиву дискусійних проблем в історії 
Давньої Русі, слід звернутися безпосередньо до першоджерела та чи не єдиної взагалі та 
унікальної в своєму роді писемної пам’ятки, котра слугує основою пошуку інформації, щодо 
даної тематики – «Повісті минулих літ». Адже, за відсутністю в більшості випадків додаткових 
джерел, котрі б переповідали події києворуського періоду – науковці вимушені базувати власні 
історичні концепції в залежності від трактування зазначеного літопису. Звичайно, історіографічна 
традиція звернення до праці Нестора різноманітна для кожної конкретно взятої історичної школи 
та її прибічників, але, факт того, що наукові погляди на політичну історію Київської Русі в цілому 
ґрунтуються на різноманітному прочитанні літописної спадщини – залишається незаперечним в 
наукових колах.
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Отже, на основі першоджерельної бази зробимо невеликий ретроспективний огляд випадків 
міжусобної боротьби між князями, котрі супроводжували політичний розвиток Давньої Русі від 
етапу становлення до періоду феодального розпаду. Побідний аналіз дозволить зауважити, чи 
була ситуація, пов’язана з Борисом та Глібом унікальною в своєму роді, або являла собою лише 
черговий випадок із низки подібних. Зазначимо, що політичне протистояння за владний авторитет 
не може промайнути без боротьби. Воно переростає у відкриті криваві конфлікти, тим більше, в 
середньовічній монархії, складеній з конгломерату удільних князівств на чолі яких стоять з однієї 
сторони чисельні спадкоємці на престол – з іншої, вихідці з однієї великої родини, близькі родичі. 

Відтак, більш як за століття до кривавої розправи над князями-страстотерпцями, історія 
Київської Русі подає одну із перших згадок про політичну боротьбу, в ході якої загинуть 
представники владних кіл – вокняжіння Олега в Києві та проголошення міста столицею посталої 
держави. Прихід могутнього князя та вправного керманича, що зміг підкорити бунтівні союзи 
племен і об’єднати їх землі в єдине державне утворення, супроводжувався підступним планом та 
вбивством тодішніх київських правителів – Аскольда та Діра. Не дивлячись на наукові суперечки, 
які обертаються навколо постатей перших князів Давньої Русі, не стільки стосовно їх політики, 
скільки відносно взагалі існування конкретних особистостей – аспекти загибелі братів від рук 
хитрого Олега чітко занотовані в літописних хроніках.

Далі, згадаємо одного з головних фігурантів владного конфлікту, де складуть голови святі 
Борис та Гліб – Володимира Великого. Бо, він, хоча і буде вписаний до національної історії як 
славетний князь, який утвердив єдину релігію на теренах могутнього державного утворення, чим 
сприяв не лише політичному, а в першу чергу духовному піднесенню, але мало хто відзначить його 
шлях до великняжого престолу, бо занадто вже він йде врозріз із християнською мораллю. Літопис 
чітко описує початкові сторінки біографії Володимира Святославича – бастарда у власній родині, 
котрий жодним чином не міг претендувати на владу і не зупинився перед вбивством власного 
брата Ярополка, який мав цілковите право на наслідування батьку Святославу. Зауважимо, що при 
цьому князь не знехтував взяти в наложниці вагітну дружину померлого. Варто відзначити і реалії 
його одруження з Рогнедою – полоцькою княжною, син якої Ізяслав стане засновником місцевої 
князівської династії. Справа в тому, що Володимир отримав від неї під час сватання чітку відмову 
на користь Ярополка і, не бажаючи миритися з особистою образою пішов на підступне вбивство її 
батька та братів та насильницьке одруження.

Наразі, відзначимо випадок, котрий не призвів до фізичного знищення політичного 
конкурента, проте завдав йому каліцтва і за своєю жорстокістю та зухвалістю легко може бути 
зарахований до кривавих реалій міжусобних війн. Так, під час чергового переділу володінь та влади 
між спадкоємцями, котрі не вщухали після смерті Ярослава Мудрого, бунтівним чернігівським 
правителем Давидом за змовою було осліплено князя Василька. Опис жорстокої розправи над 
теребовельським володарем настільки яскравий, що кожного разу викликає запитання, чи існує 
принаймні щось святе, що може зупинити криваві князівські звади.

Окрім окреслених вище конфліктів за безпосередньої участі князів, окремим питанням 
слід виносити і замахи на життя визначних володарів зі сторони громадського суспільства або 
опозиційних боярських коаліцій. Перечитуючи «Повість минулих літ» та Галицько-Волинський 
літопис [2] неодноразово зустрічаєш згадки про помсту місцевого населення негідному правителеві 
або боярські змови супроти політичних опонентів. Канонічним прикладом подібної поведінки слугує, 
безперечно, розправа древлян над князем Ігорем, коли останній за вмовлянням дружини переступив 
через встановлені норми та вдруге збираючи данину сконав головою за власну нерозважливість. 
Сюди ж запишемо короткотривале, відзначимо, що лише тринадцяти денне княжіння його тезки – 
Ігоря Ольговича. Останній за заповітом Всеволода ІІ успадкував великокняжий стіл та невдовзі був 
вбитий київською громадою, як на їх думку, не вартий визначної посади. Що стосується бунтівних 
бояр, котрі втягалися до владних конфліктів, відстоюючи власні інтереси, занотуємо лише низку 
яскравих прикладів з великого масиву опозиційних змагань. Так, за однією з версій саме боярська 
коаліція отруїла на банкеті Юрія Довгорукого, згодом, подібним чином відсторонила від влади 
його сина Андрія Боголюбського і врешті, неодноразово встромляла палки в колеса Данилові 
Галицькому на його складному шляху до піднесення Галицько-Волинської держави [1].

Тож, короткий аналіз лише загальновідомих розправ над членами князівського роду, 
дозволяє зробити висновок, що Борис та Гліб були далеко не першими, і, на жаль, як виявилося не 
останніми жертвами великої та кривавої гри за політичну першість. Наразі, варто схарактеризувати 
власне саму конфліктну ситуацію, що назріла під час княжіння Володимира Великого та стала 
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передумовою вбивства братів. Справа полягає в тому, що 1015 року один із синів великого 
князя – Ярослав, котрий тримав на той час друге за своїм політичним значенням місто Давньої 
Русі – Новгород, відмовився сплачувати данину на користь стольного граду. Нащадок могутнього 
правителя не побоявся виступити військовим походом проти рідного батька, під час приготування 
до якого останній розболівся та помер, після чого коловерть боротьби повернула на жорстокий, 
можливо, навіть незалежно від бажання своїх учасників шлях.

Відтак, на політичну арену виринає постать князя Святополка – одного із численних 
нащадків Володимира Святого та разом з тим претендента на стольне місто. Саме йому належить 
розробка та реалізація підступного плану з усунення власних конкурентів – спочатку, улюбленця 
батька Бориса, невдовзі, Гліба, і нарешті, хоча, про це майже ніколи не згадується в розтиражованих 
версіях історичного буття Давньої Русі – князя Святослава. Здається, що велика ціль його вчинків – 
великокняжий стіл, цілковито виправдала засоби реалізації, хоча так і не коректно стверджувати 
по відношенню до загибелі людей. Та довго правити окаянному князеві не судилося, адже, кожен, 
як вчить Святе Письмо «отримує по справах своїх», війська його будуть розбиті, а сам князь 
знайде спочинок під час військового протистояння. На теренах Київської Русі розпочнеться новий 
славетний період історії – доба визначного правління Ярослава, діяння якого не безпідставно 
закріплять за ним титул Мудрого.

Вже з короткого викладу сумнозвісної події, створеного на основі джерел та наукового 
доробка провідних істориків стає зрозумілим, наскільки, заплутана дана історія. Тож, розібратися 
в її першопричинах, ході та наслідках намагається вже не одне покоління науковців та церковних 
діячів, починаючи від часів славетного літописця Нестора. І, якщо, концептуально погляди різняться 
між собою – з них можна виокремити конкретні узагальнюючі тенденціє, що і ставиться за мету в 
даній статті. Виходячи з її назви нижче буде наведено порівняння церковної традиції, зверненої на 
сторону Бориса та Гліба та наукової інтерпретацій, яка має власні, не завжди узгоджені не те що 
б наукових колах, а тим більше з християнськими канонами, погляди. При цьому, як агіографічні 
писання князів, так і історіографічні дослідження неухильно базуються на першоджерелі та 
черпають із нього інформацію для створення власного бачення окресленої теми.

Науковий світ завдячує Нестору не стільки і не тільки за створення унікального писемного 
джерела з національної історії, скільки за купу фактологічних помилок та неточностей, які він 
допустив під час роботи над хронікою. Давно доведено, що «Повість» містить низку хронологічних 
відхилень від точного датування, ряд напівлегендарних свідчень та описи, подій які не підтверджені 
ані в більш пізніх джерелах, ані в іноземних хроніках, ані під час проведення археологічних 
розвідок. Скажімо більше, інколи, записи літописця суперечать один одному, не оминула подібна 
участь і опис події з убієнієм святих Бориса та Гліба [11].

Оскільки, за відсутність масиву наративних джерел історики вимушені раз по разу 
звертатися до перечитування «Повісті минулих літ», зробимо виписку свідчень із літопису, що 
дасть змогу розглядати вже безпосередньо наукові погляди. Як і в випадку із вбивством князя 
Ігоря та помстою Ольги за свого чоловіка, або, епізоду з засліпленням князя Василька, так 
і під час розповіді, щодо розправи Святополка над Борисом та Глібом, Нестор подає настільки 
деталізовані описи, що мимоволі дивуєшся жорстокості, притаманній середньовічному суспільству. 
Саме, за записами до літопису, дізнаємося, що підступний Святополк обманом виманює Бориса на 
перемовини та жорстоко вбиває його, зазначимо, що навіть не власними руками – князя підняли на 
списи наймані варязькі воїни. Не менш криваво описано і долю вірного союзника святого Бориса – 
Гліба. Окаянний правитель засилає до нього посланця аби покликати князя сісти за стіл перемовин, 
останній не дослухавшись прохань Ярослава не підтримувати відносини з підступним старшим 
братом згоджується на пропозицію і також приймає насильницьку смерть. 

Імовірно, саме літописну спадщину, яка вперше називає Бориса та Гліба «страстотерпцями 
та заступниками Руської Землі, котрі моляться Господу за її людей» покладено в основу церковної 
традиції зарахування князів до лику святих, здійсненого невдовзі після мученицької смерті 
правителів. І дійсно, шану до них було складено ще за правління Ярослава Мудрого, коли він 
віддав наказ віднайти рештки Гліба та перепоховати їх у храмі Святого Василя у Вишгороді, поруч 
із братом Борисом. За його ж проханням митрополит Київський Іоанн здійснив одну із перших 
служб святим. Описує церковна історія і низку дивовижних випадків, пов’язаних із культом князів. 
Відомі історії, про пожежу у вишгородському храмі, котра вщент опалила будівлю та оминула 
мощі святих, про випадки зцілення від страшних хвороб, котрим передували видіння зі святими 
мучениками, і врешті, не можна не згадати ряд храмів, збудованих на честь Бориса та Гліба [7].
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Та чи не має якогось потаємного підтексту в живописних описах Нестора, чому, він так 
детально розкриває зміст діянь Святополка, настільки жорстоко оглядає процес розправи над 
братами, хоча б, його можна було і опустити, і нарешті, оспівує початки культу святих, закладених 
Ярославом Мудрим. Це літопис вперше нарікає того чи іншого князя – Окаянним, Мудрим, 
Святим, Великим та здійснює чітке розмежування між так званими праведними та грішними 
правителями на основі власного же бачення історичного процесу. Можливо, саме подібні аспекти 
призвели до появи теорії про навмисну фальсифікацію джерела, здійснену літописцем за проханням 
родини Ярослава, в гонитві за уславленням власної князівської династії. Слідуючи даній версії, 
виправлення до тексту ставили на меті принизити князя Святополка та возвеличити мудрого 
брата Ярослава, якому, цитуючи все ту ж саму «Повість» належить заслуга припинення чвари між 
Володимировичами та піднесення культу святих Бориса та Гліба. Поправки мали також відсунути в 
громадській свідомості на другий план вбивство Святополка, яке було скоєно дружиною Ярослава. 
Того самого – одного з праведних та безгрішних, мудрих та славетних володарів.

Однак, дана концепція, хоча і видається правдивою, розвіяна у праці сучасних провідних 
науковців, фахівців з історії Київської Русі – Толочко Олексія Петровича та Петра Петровича. 
Історики відкидають версію фальсифікації наративного джерела, натомість, намагаються віднайти 
у своїй праці відповіді на низку логічних запитань – як Святополку вдалося надурити Бориса та 
Гліба, чому перший не дійшов походом до Києва, зупинившись табором на річці Альті, хоча мав у 
підпорядкуванні могутнє військо свого батька, а другий загинув поблизу Смоленська, віддаленого 
сотнями кілометрів від його вотчинних володінь. Чи це підступні ходи Святополка, чи братерські 
плани, котрим не судилося здійснитися, і, нарешті, головне риторичне питання, котре впродовж 
тисячі років так і лишається без відповіді – «чим смерть Святослава відрізнялася від смерті Бориса 
та Гліба» і чому християнська традиція і досі не канонізувала третього мученика. 

Натомість, у їх праці «Київська Русь» узагальнено викладено зміст боротьби між 
Володимировичами та підтверджує, що саме літописні викривлення слугують основою для 
вшанування або пригноблення того чи іншого правителя. А також, наголошує на тому, що 
канонізація князів відбувалася в контексті приналежності їх до християнської родини, адже, 
випадок загибелі Бориса та Гліба став першим після хрещення Русі, що викликало літописне 
порівняння Святополка з біблійним братовбивцею Каїном [10, c. 126–145].

Діаметрально протилежної думки притримується у своїх наукових розвідках Котляр Микола 
Федорович, котрий схильний зараховувати смерті трьох братів на рахунок підступів Ярослава. 
Згідно матеріалів його напрацювань Святополк по смерті Володимира Великого втік до Польщі до 
свого союзника Болеслава, а отже, ніяк не міг бути втягненим в криваві розправи. Вчений також 
ставить на роздум питання, кому із князів заслужено належить приписати означення Окаянний, і, 
викриваючи темні сторони правління книжника Ярослава, зауважує, що навряд чи, його старшому 
братові Святополку [6].

Стосовно ж до праць дореволюційних авторів, котрі приділяють значно більшу увагу історії 
Північної Русі та володарювання її князів на етапі удільної роздробленості та певного послаблення 
авторитету Києва, зустрічаємо в їх багатотомних виданнях лише побіжні згадки про святих князів. 
Зокрема, В.О. Ключевський згадує про відмову Бориса виступити проти Святополка походом [5], 
С.М. Соловйов одним із перших вводить у науковий обіг версію про те, що Святополк був або 
сином славетного Володимира, або, вбитого ним брата Ярополка, вагітну дружину якого він 
залишив при собі. Надалі, вчений переповідає події літопису, але широко роздумує над питання, 
кого з князів підтримувала великокняжа київська дружина і як використовувалися для кривавих 
планів варязькі найманці [8].

М.М. Карамзін трактує першоджерело інакше, доводячи, що Володимир всиновив 
Святополка по загибелі батька, тим самим вшановуючи пам’ять про брата, але одразу не злюбив 
його, чим виховав у князя почуття ненависті не лише до себе, а й до братів, котрі приходилися 
рідними синами великому правителю. Історик також чи не єдиний серед авторів свого часу 
наголошує на «добродетели» Бориса та Гліба [4]. Доречі, подібна точка зору фігурує і в вище 
зазначений праці «Київська Русь», адже її автори гадають, що бунтівний характер Святополка 
спричинив до того, що смерть Володимира та боротьбу за стольний град намагалися до пори до 
часу приховати не стільки «від нього, скільки, заради нього», його ж блага [10, c. 128].

Стосовно ґрунтовної праці Михайла Грушевського – «Історія України-Руси», то вчений зі 
світовим ім’ям відзначає, що Святополк був не першим і не останнім з князів, хто звернув на 
криваву дорогу на шляху збирання спадщини. Історик навіть припускає, що якби князеві вдалося 
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довести свої плани до завершення, громадська свідомість імовірно примирилася б з його діяннями 
та навіть вписала правителя до когорти визначних володарів. Але, вдача того разу посміхнулася 
його одвічному супротивнику Ярославу, якого піднесли пошанами та на додачу, канонізуючи 
Бориса та Гліба – остаточно витерли з пам’яті надбання і лишили тільки чорні сторінки біографії 
Святополка [3].

Отже, вивчення джерел та історіографічних напрацювань не може дати чіткої та вичерпної 
інформації, щодо жахливих подій, котрі розгорнулися 1015 року. Занадто заплутані перипетії 
політичної боротьби за великокняжий стіл, можливо, викривлені навмисною фальсифікацією, або 
не до кінця досліджені через брак достовірних свідчень. Існуючи погляди умовно поділяються 
на церковну традицію канонізації святих Бориса та Гліба, засновану на прочитанні «Повісті 
минулих літ» та наукову інтерпретацію, котра або націлена на підтримку першої, або, цілковито 
їй суперечить. Говорячи сучасною мовою судового слідства – забагато фігурантів проходить по 
даній справі, чи не вся князівська родина, замало доказів, через брак джерел, та і віддаленість у 
часовому просторі вже не дозволяє чітко відновити хід подій. Тож, і залишається без відповіді ще 
багато питань стосовно убієнія князів Бориса та Гліба. Можливо, подальші дослідження проллють 
промінь світла на проблему, або ж, так і лишать не вирішеними аспекти кривавої розправи.
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(Yuzhne)
The religious cult of holly martyrs Boris and Glib: church tradition and scientifi c interpretation (based 

on the materials of the Primary Chronicle)
There were a lot of bloody internal wars in the history of Kyivan Rus. They were burst during the struggle 

for great and separate thrones. But there is no case witch found so wide publicity in historical chronicles and in 
historiographycal tradition such as the cruel murder of holly princes Boris and Glib. The discussions on this problem 
last for a long time and give various opinions based on sources, church tradition and scientifi c interpretations. 
The attempt of compare of different points of views on the religious cult of holly martyrs Boris and Glib is made 
in this article.

Key words: Kvian Rus, The Primary Chronicle, holy princes Borice and Glib, Svyatopolk the Accursed, 
Yaroslav the Wise.
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Микола Товкайло, Дмитро Тетеря 

(Переяслав-Хмельницький)

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ГРУНТОВИЙ МОГИЛЬНИК ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2013 РОКУ. 

У статті публікуються матеріали археологічних досліджень на території ґрунтового могильника 
давньоруського часу, що знаходиться на східній околиці Переяслава Руського. Подано аналіз особливостей 
поховального обряду переяславської громади княжої доби та характеристика знахідок виявлених під 
час розкопок.

Ключові слова: ґрунтовий могильник, поховання, археологічні розкопки, Переяслав Руський, пам’ятка.

Ґрунтовий могильник кінця ХІ – початку ХІІІ ст., що знаходиться на східній околиці міста 
Переяслава-Хмельницького Київської області, виявлено у 2003 р. під час початку земляних робіт 
по закладенню глиняного кар’єру КП «Переяслав-Хмельницький цегельний завод» [7, с. 310]. 
Територія могильника займає край плато лівого берега р. Трубіж (мікрорайон Підварки, прилягає 
до крайніх будинків вул. Музейної). Пам’ятка розміщена за 1,5 км східніше дитинця Переяслава 
Руського – столиці Переяславського князівства. Із західної сторони до могильника прилягає широка 
долина р. Трубіж (ур. Луг), підвищення якої зайняті давньоруським поселенням-передгороддям 
площею, приблизно, 10 га.

У 2004, 2005 2007, 2011 рр. науково-рятівні роботи на могильнику проводилися 
археологічними експедиціями Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
та Інституту археології НАН України. Ці роботи пов’язувалися із закладанням та поступовим 
розширенням кар’єру для вибірки глини відкритим способом для потреб цегельного заводу. Загальна 
досліджена площа ґрунтового могильника давньоруської доби за ці роки складає 8338 кв. м. 
Проведеними на цій площі розкопками було виявлено та досліджено 75 поховань та ритуальний 
комплекс із двох вогнищ. Поховання залягали на глибині приблизно від 0,5 до 1,0 м від сучасної 
поверхні. Поховання розташовувалися рядами по лінії південь-північ, тобто паралельно до берегової 
лінії долини р. Трубіж. Відстань між рядами складала від 5–7 до 8–9 м, відстань між похованнями 
в рядах – в середньому від 5 до 8–12 м. Переважна більшість поховань здійснені за християнським 
обрядом: покійників хоронили випростано на спині в домовинах чи без них. Орієнтація поховань 
західна з незначними відхиленнями на північ чи південь, відповідно до сезону захоронення. Два 
поховання відрізнялися від інших положенням кістяка – на боку в сильно скорченому стані, в тому 
числі одне з них мало східну орієнтацію. Поховальні ями підпрямокутної форми в ряді випадків 
мали певні особливості: заглиблення або ровики, викопані на дні впоперек ями біля голови та 
ніг похованого. В ряді випадків у похованнях простежено залишки трухлої деревини від домовин 
різних конструкцій. Більшість поховання без супроводжуючого інвентарю. Під час розкопок у 
чорноземному шарі виявлено кілька уламків гончарного посуду другої половини ХІ – початку 
ХІІІ ст., які пов’язані з періодом існування могильника. В окремих похованнях виявлено залізний 
ніж, бронзовий перстень, височне кільце, скляні бусини, бронзові та скляні ґудзики та залишки 
тканин [8; 9; 10; 11].

У 2013 р. археологічна експедиція продовжила дослідження давньоруського ґрунтового 
могильника розпочаті в попередні роки. Необхідність проведення розкопок обумовлювалась 
подальшим розширенням кар’єру по виборці глини для потреб цегельного заводу. Розкоп, розміром 
50×23 м, було закладено у південно-східній частині досліджуваної території могильника, за 15 м 
на південь від розкопу 2004 р. (Рис. 1). При розкопках вибирання верхніх шарів (чорнозему та 
перехідного суглинку) ґрунту до глибини 1,5 м проводилися за допомогою бульдозера ДТ-75, 
паралельними траншеями зі збереженням проміжних бровок. Ширина траншей – 2,6 м, ширина 
проміжних бровок – 1,0 м. Зачистки та прокопки робилися вручну. Стратиграфія ґрунтових 
нашарувань така ж як і на попередніх ділянках, де проведено розкопки: 0,0–0,4 м – чорнозем; 
0,4–1,0 (1,05) м – темно-сірий гумусований суглинок; 1,0–2,0 м – суглинок світлого сіро-жовтого 
кольору, насичений кротовинами з чорноземним заповненням; 2,0 м і нижче – лес.

Під час досліджень 2013 р. відкрито та вивчено 17 поховань (№№ 76–92), що залягали в 
нижній частині чорноземного суглинку на глибині 0,6–0,9 м від сучасної поверхні. Спостерігається 
не дуже чітка система розташування поховань рядами по лінії південь-північ, тобто паралельно 
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до берегової лінії р. Трубіж. Відстань між рядами складає від 4 до 8 м, між похованнями в 
рядах – від 1,0–1,5 до 6,0–7,0 м. Жодне з поховань, як і під час досліджень у попередні роки, не 
перекривалося іншим, що може свідчити про наявність зовнішніх ознак над захороненнями на час 
функціонування некрополя. (Рис. 2).

Орієнтація поховань західна з відхиленнями на північ чи південь, відповідно до сезону 
захоронення. На захід орієнтовано 10 кістяків, південний захід – 4, північний захід – 3. Всі 
дослідженні кістяки лежали випростано на спині. Положення рук різноманітне. У шести похованнях 
обидві руки зігнуті в ліктях і покладені кистями на грудях, трьох випадках – на животі. У чотирьох 
випадках простежено положення однієї руки на грудях іншої – на тазових кістках. В одному 
випадку кисті рук лежать біля ключиць, ще в одному – руки витягнуті вздовж тулуба.

Поховальні ями мали підпрямокутну форму, здебільшого із заокругленими кутами та рівним 
дном. У десяти похованнях за залишками трухлої деревини зафіксовано рештки поховальних 
конструкцій. Вони виготовлені у вигляді підпрямокутних ящиків із горизонтально поставлених 
дощок, товщиною 3–4 см. Відносяться до типу ІІІ, за класифікацією попередніх років [1, с. 39–40, 
44]. Ця конструкція домовини є переважаючою на досліджуваному могильнику і є характерною, 
як для дорослих, так і для дитячих поховань. Цвяхів у захороненнях не виявлено, що вказує на те, 
що деталі поховальних конструкцій скріплювалися за допомогою пазів та дерев’яних тиблів. Такий 
спосіб кріплення відомий за дослідженнями на інших могильниках давньоруської доби [3, с. 59; 
5, с. 96–98].

У більшості поховань знахідок та супроводжуючого інвентарю не виявлено. При розчистці 
поховання № 76, що належало чоловіку у віці 30–35 років, між п’ятим та шостим хребцем, 
виявлено залізне вістря стріли, кінцем направлене вглиб кістяка. (Рис. 3, 1). Це вказує на загибель 
особи під час військової сутички. Вістря має листовидну форму, краї обламані, поверхня вкрита 
корозією. Довжина його збереженої частини становить 5,5 см. (Рис. 3, 2). Подібні вістря мали 
широкий ареал поширення і застосовувалися протягом Х–ХІІІ ст. [14, с. 164]. У похованні № 87, 
що належав жінці у віці 30–40 років, біля правої стегнової кістки на дні поховальної ями, виявлено 
залізного ножа. (Рис. 5, 3). Спинка ножа пряма, вістря обламане. Довжина – клинка 5,5 см, висота 
леза 1,5 см. Клинок у розрізі трикутної форми, товщина обушка 7 мм. (Рис. 5, 4). Знахідки 
подібного типу ножів поширені на багатьох пам’ятках давньоруської доби Х–ХІІІ ст. [2, с. 81]. 
Ніж покладено з ритуальною метою, подібну знахідку було зроблено у похованні №60 під час 
попередніх досліджень [12, с. 218].

У кількох похованнях збереглися залишки одягу у вигляді фрагментів тканин, бронзові 
ґудзики, скляні намистини, які дають можливість простежити окремі деталі костюма. У ряді 
поховань знайдено ґудзики відлиті з бронзи з петлеподібною дужкою: у пох. № 77 – 3 шт., 
пох. № 79 – 2 шт., пох. 84 – 1 шт. (Рис. 3, 4–6; 4, 2, 3, 5). Вони мають грибоподібну та кулясту 
форму. Аналоги їм виявлені в поховальних комплексах Києва, Чернігова, Канівського Придніпров’я 
та ін. [4, c. 7; 13, с. 81]. Хронологічний період їх побутування рубіж ХІ–ХІІ – ХV ст. [6, c. 155]. 
Скляну трьохчасну намистину виявлено у похованні № 84. (Рис. 4, 6). Її діаметр складає 5 мм, 
діаметр отвору – 2,5 мм. При розчистці дитячого поховання № 85 виявлено 52 дрібні скляні 
намистини, якими було, очевидно, оздоблено деталі головного убору. Намистини виготовлено із 
скла жовтого, світлозеленого та чорного кольорів. Їх діаметр складає від 2 до 4 мм, діаметр отвору 
близько 1 мм. (Рис. 6).

Рештки тканин простежувалися в похованнях № 77, № 79, № 84. В похованні № 92 
виявлено фрагменти парчевої тканої стрічки у двох шматках розміром 22,0х2,2 см та 5,0х2,2 см. 
(Рис. 7, 1–2). Фрагменти виявлені біля ніг похованої, певно, у свій час слугували облямівкою низу 
сорочки або верхнього одягу. 

Знайдені фрагменти належать до так зв. двошарової або двосторонньої золототканої тасьми, 
що виткана двома основами шовкової нитки та двома пітканнями шовкової та золотної ниток. 
З лицьового боку виглядає як саржеве переплетення, зі зворотнього боку – як полотняне. Піткання 
із золотної нитки щільно настелено на лицьовій стороні, утворюючи паркетний візерунок або 
«плетінку» (в нашому випадку «2» на «3»).

Збереженість фрагментів стрічки задовільна, місцями тканина поділена та надірвана. Настил 
лицьової сторони зберігся майже по всій поверхні, від золотної нитки помітні окремі «золоті» 
блискітки та сріблястий полиск шовкової нитки, на яку власне була накручена золотна нитка. Один 
торцевий край зберігся повністю, інший – надірваний.
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Під час розчистки чітко проявився яскраво-синій колір, який згодом потьмянів, але зберіг 
на більшій частині поверхні виразний синій відтінок.

У заповненні трьох поховальних ям (пох. № 77, 83, 86) (рис. 4, 7; 5, 2) знайдено уламки 
давньоруського посуду, які підтверджують попереднє датування могильника кінцем ХІ – початком 
ХІІІ ст.

Подаємо опис поховань досліджених у 2013 р, нумерація нововиявлених поховань 
продовжена з № 76.

Поховання № 76 (чол.) Виявлено на глибині 0,8 м від сучасної поверхні, у північно-
східній частині розкопу, у нижній частині гумусованого суглинку. Поховальну яму простежено 
в чорноземному ґрунті з глибини 0,7 м від сучасної поверхні. Вона мала прямокутну форму із 
незначним заокругленням кутів, її розміри – 2,0×0,6 м. 

Кістяк дорослої людини віком 30–35 років лежав випростано на спині. Орієнтований 
головою на південний захід. Ліва рука зігнута в лікті під прямим кутом, кистю покладена на тазову 
кістку. Права рука зігнута під гострим кутом, її кисть знаходилася на грудях. Довжина кістяка від 
черепа до п’яткових кісток 1,55 м. 

Під час розчистки, між п’ятим та шостим хребцем, виявлено залізне вістря стріли, 
довжиною 5,5 см, гострим кінцем направлене вглиб кістяка. Поховальний інвентар не виявлений.

Поховання № 77 (чол.) Виявлено на глибині 0,75 м від поверхні, у нижній частині 
чорноземного ґрунту, поряд з пох. № 79 на відстані 1,2 м від нього. Поховальна яма під 
прямокутної форми, розміром 1,9×0,55 м. Простежено сліди зотлілої деревини від решток 
поховальної конструкції.

Кістяк, що належав людині підліткового віку, лежав випростано на спині. Орієнтований 
головою на захід-південний захід. Обидві руки були складені на грудях. 

При розчистці в районі шийних хребців виявлено рештки тканини та три бронзових ґудзики, 
один з яких знаходився біля лівої ключиці. У заповнені поховальної ями знайдено уламок кераміки 
давньоруського часу. 

Поховання № 78. Виявлено на глибині 0,8 м від сучасної поверхні. Поховальна яма мала 
прямокутну форму, розміром 2,1×0,6 м.

Кістяк дорослої людини погано зберігся. Він лежав випростано на спині. Орієнтований 
головою на південний схід. Ліва рука зігнута у лікті під прямим кутом, права – зігнута дуже 
сильно у лікті, кисть знаходилася в районі правого плеча.

Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 79. Виявлено поруч з пох № 76, за 1,1 м на південь від нього. Поховання 

залягало у нижній частині чорноземного ґрунту. Контури поховальної ями фіксувалися погано. Яма 
мала розміри близько 1,90×0,55 м. Кістяк, що належав особі підліткового віку, лежав випростано на 
спині. Орієнтований головою на захід-південний захід. Кисть правої руки лежала в районі живота. 
Положення лівої руки простежити не вдалося. Біля лівої ключиці виявлено фрагмент тканини та 
два бронзові ґудзики.

Поховання № 80. Виявлено на глибині 0,9 м від сучасної поверхні. Череп та верхня 
частина поховальної ями зруйновані під час вибірки кар’єру в попередній рік. Розмір поховальної 
ями: довжина – 1,8 м, ширина – 0,6 м. 

Поховання здійснено в дерев’яній труні. Її рештки зафіксовано ліворуч від кістяка та біля 
ніг. Поздовжня дошка мала ширину близько 20 см, товщину – 3–4 см.

Кістяк лежав випростано на спині. Орієнтований головою на захід, з незначним відхиленням 
на північ. Руки складені на животі, частково зруйновані.

Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 81. Виявлено на глибині 0,7 м від сучасної поверхні у нижній частині 

чорноземного ґрунту. Поховальна яма мала підпрямокутну форму, розміром: 1,8×0,5 м. Поховальної 
конструкції та її решток не зафіксовано. 

Кістяк дорослої людини лежав випростано на спині. Орієнтований головою на захід. Руки 
витягнуті вздовж тулуба. Довжина кістяка – 1,5 м. Поховальний інвентар не виявлений.

Поховання № 82 (підліток). Виявлено в чорноземному суглинку на глибині 0,75 м від 
сучасної поверхні. Контури поховальної ями були слабо помітні. ЇЇ розміри після розчистки – 
2,00×0,50 м. Поховальної конструкції не виявлено

Кістяк лежав випростано на спині. Орієнтований головою на захід. Руки складені на грудях. 
Довжина кістяка – 1,60 м. Кістки збереглися погано, розсипалися при розчистці.
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Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 83 (жін.) Виявлено в чорноземному шарі на глибині 0,7 м від сучасної 

поверхні. Поховальна яма мала підпрямокутну форму. Її розміри: довжина – 1,9 м; ширина в 
головах – 0,65 м, в ногах – 0,4 м. Поховальної конструкції не виявлено.

Кістяк, що належав жінці віком 40–50 років, лежав випростано на спині. Орієнтований 
головою на північний захід. Череп злегка завалився на лівий бік. Руки складені на грудях. Довжина 
кістяка до п’яточних кісток – 1,6 м.

У заповнені поховальної ями виявлено уламок стінки кухонного горщика давньоруського часу.
Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 84 (дитяче). Виявлено у північно-східній частині розкопу, на глибині 

0,75 м від сучасної поверхні, у нижній частині чорноземного ґрунту. Контури поховальної ями не 
простежувалися. Фіксувалася за залишками трухлого дерева від труни. Її розміри: довжина 1,76 м, 
ширина в головах – 0,4 м, в ногах – 0,35 м. У середній частині труна під тиском землі з двох боків 
стиснута до середини, тут її ширина – 0,24 м. Під кістками черепа місцями збереглися залишки 
деревини від спідньої дошки труни.

Кістяк, що належав дитині у віці 11–12 років, лежав випростано на спині. Орієнтований 
головою на захід. Обидві руки сильно зігнуті у ліктях, кисті покладені в районі ключиць. Довжина 
кістяка від п’яточних кісток до маківки черепа – 1,21 м. Кістки збереглися погано.

Під час розчистки в районі грудної клітки виявлено бронзовий ґудзик та трьохчасну скляну 
намистину. В області шиї біля правої ключиці фіксувалися залишки тканини. У заповнені ями 
виявлено уламок кераміки.

Поховання № 85 (дитяче). Знаходиться на відстані 2,0 м на південь від поховання 
№ 84. Виявлено у шарі чорнозему на глибині 0,61 м від поверхні. Контури поховальної ями не 
простежено. Після розчистки яма мала прямокутну форму із злегка заокругленими кутами. Її 
розмір – 1,45×0,4 м. Добре простежувалися залишки дощок (бокових і одна торцева у ногах) 
від труни. Її довжина – 1,30 м, ширина у ногах – 0,36 м. У середній частині вона деформована 
(стиснута з обох боків). Тут відстань між боковинами дорівнює 0,26 м. Товщина бокових дощок 
складає близько 2 см, ширина до 20 см. Рештки деревини від спідньої дошки простежувалися під 
кістяком.

Кістяк дитини у віці 7–8 років лежав у дерев’яній труні випростано на спині. Орієнтований 
головою на північ-північний захід. Ліва рука кистю покладена на таз, права рука зігнута під 
гострим кутом, кистю покладена на грудях. Навколо черепа знайдено 52 дрібні скляні намистини, 
якими, очевидно, було обшито головний убір.

Поховання № 86 (жін.) Розташоване між пох. № 83 та № 85. Виявлено на глибині 0,73 м 
від сучасної поверхні, у нижній частині чорноземного ґрунту за слідами трухлого дерева від 
поховальної конструкції. Однак розміри труни не вдалося простежити. 

Кістяк дорослої людини лежав випростано на спині. Головою орієнтований на захід. Обидві 
руки покладені кистями на груди. Довжина кістяка – 1,56 м. Глибина залягання кістяка від сучасної 
поверхні 0,78 м. Скелет дуже погано зберігся, кістки розсипалися при розчистці. В заповненні ями 
знайдено уламок горщика.

Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 87 (жін.) Розташоване в одному ряду між пох. № 85 та № 84. Виявлено 

у нижній частині чорноземного ґрунту на глибині 0,7 м від сучасної поверхні. Поховальна яма 
прямокутної форми, розміром 1,80×0,55 м. Простежено сліди трухлої деревини від поховальної 
конструкції.

Кістяк дорослої людини лежав випростано на спині, з дещо підібганими ногами. Через 
це ноги в колінах завалилися на правий бік. Про те ж саме можна судити й за розташуванням 
п’яточних кісток. Крім того скривлений хребет, а голова повернута ліворуч до кута ями. Складається 
враження, що небіжчика просто убгали в труну, коротшу, ніж було потрібно. Права рука зігнута в 
лікті під тупим кутом, кистю покладена на таз. Ліва рука сильно зігнута в лікті так, що ліктьові 
кістки лежать паралельно до плечової кістки, але з зовнішнього боку. Орієнтований кістяк головою 
на захід-північний захід.

Біля правої стегнової кістки виявлено залізний ніж.
Поховання № 88 (дитяче). Виявлено на глибині 0,62 м від сучасної поверхні в 

чорноземному шарі. Контури поховальної ями в чорноземі не простежувалися. Простежено контури 
поховальної конструкції. Вона мала прямокутну форму, її розміри становили 1,1×0,38 м.
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Кістяк дитини з непропорційно великим черепом та малим тулубом лежав випростано на 
спині на глибині 0,72 м від сучасної поверхні. Обидві руки покладені на таз. Довжина кістяка – 
0,8 м. 

Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 89 (дитяче). Виявлено на глибині 0,7 м від сучасної поверхні у чорноземному 

шарі. Контури поховальної ями не простежувалися. Фіксувалися контури поховальної скрині. Вона 
прямокутної форми, розміром 1,20×0,30 м.

Кістяк дитини лежав випростано на спині. Орієнтований головою на захід. Обидві руки 
складені на грудях. Довжина скелету – 1,06 м. Глибина залягання від сучасної поверхні 0,8 м.

Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 90 (чол.) Розташоване у південній частині розкопу. Виявлено на глибині 

0,58 м від сучасної поверхні у чорноземному шарі. Контури поховальної ями не простежувалися. 
Кістяк, що належав чоловіку віком 30–40 років, лежав випростано на спині, на глибині 

0,68 м від сучасної поверхні. Орієнтований головою на захід. Права рука зігнута під кутом 900 
лежить на животі. Ліва – під гострим кутом, її кисть лежить на грудях. Кості добре збереглися. 
Довжина скелета включно з п’ятковими кістками – 1,62 м. Місцями простежено сліди перетрухлого 
дерева, очевидно, від труни, однак ні розміри ні її конструкція не фіксувалися.

Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 91 (жін.) Виявлено поруч із похованням № 76. Поховальна яма у 

чорноземному ґрунті не простежувалася. Поховальної конструкції та її слідів не виявлено.
Кістяк, що належав жінці віком 35–45 років, лежав випростано на спині на глибині 0,62 м 

від сучасної поверхні. Орієнтований головою на захід з незначним відхиленням на південний захід. 
Руки зігнуті в ліктях і складені на грудях.

У районі шиї по обидва боки від хребта знайдено тлін від двох фрагментів тканини.
Поховальний інвентар не виявлений.
Поховання № 92 (жін.) Виявлено на глибині 0,65 м від сучасної поверхні. Поховальна яма 

в чорноземному ґрунті не простежувалася. Фіксувалися рештки поховальної конструкції за трухлою 
деревиною. Простежувалися рештки дощок, товщиною 3–4 см.

Кістяк, що належав жінці віком 20–30 років, лежав випростано на спині. Орієнтований 
головою на захід. Череп завалився на правий бік. Руки складені на животі. Хребет та грудна клітка 
розтрощені. Довжина кістяка до п’яточних кісток – 1,56 м. Біля правої гомілкової кістки виявлено 
шматок стрічки. Поховальний інвентар не виявлений.

Таким чином, проведені у 2013 році дослідження ґрунтового некрополя Переяслава 
Руського надали нові матеріали до вивчення поховального обряду переяславської громади княжої 
доби, знайдені речові знахідки значно розширили джерелознавчу базу для вивчення багатьох 
аспектів побуту та культури населення Переяславщини давньоруського періоду. У подальшому 
при проведенні будь-яких земляних робіт в межах даної пам’ятки культурної спадщини необхідно 
обов’язково попередньо провести археологічні дослідження на цій території. У ході наступних 
етапів вивчення могильника буде можливим уточнити його територіальні межі та отримати нові 
дані про поховальний обряд переяславців у давньоруський час.
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Tovkailo M., Teteria D. 
(Pereyaslav-Khmelnytsky)
Pereyaslavian soil necropolis of Ancient Rus` times following materials of researches in 2013
Materials of archeological researches on the territory of soil necropolis of Ancient Rus` times, which 

is situated on the east periphery of Pereyaslav Russkiy are published in the article. The analysis of features of 
pereyaslavian commune of prince’s times` funeral ritual was made and the characteristic of the fi nds, which were 
discovered during the excavations, was presented. 

Key words: soil necropolis, funeral ritual, archeological excavations, Pereyaslav Russkiy, monument.

Рис. 1. Переяславський ґрунтовий могильник: топографічний план місцевості з позначенням розкопів.
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Рис. 2. Переяславський ґрунтовий могильник: план розкопу 2013 р.
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Рис. 3. 1 – план поховання № 76; 2 – вістря стріли з пох. № 76; 
3 – план поховання № 77; 4–6 – знахідки бронзових ґудзиків з пох. № 77, 

7 – уламок кераміки із заповнення поховальної ями пох. № 77.
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Рис. 4. 1 – план поховання № 79; 2–3 – бронзові ґудзики з пох. № 79; 
4 – план поховання № 84; 5 – бронзовий ґудзик з пох. № 84; 

6 – намистина скляна з пох. № 84; уламок кераміки з заповнення поховальної ями пох. № 84.
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Рис. 5. 1 – план поховання № 86; 2 – уламок кераміки з заповнення поховальної ями пох. № 86; 
3 – план поховання № 87; 4 – ніж залізний із пох. № 87.
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Рис. 6. 1 – план поховання № 85; 2 – скляні намистини з пох. № 85.
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Рис. 7. 1 – план поховання № 92; 2 – фрагменти тканини з пох. № 92.
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УДК 7.041
Світлана Тетеря

(Переяслав-Хмельницький)

РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ ГЕОРГІЯ ТКАЧЕНКА

У статті розглядається духовна спадщина, релігійні вірування та внесок у національну духовну 
скарбницю Георгія Кириловича Ткаченка. Зазначена роль митця у відродженні феномену української 
етнокультури – кобзарства.

Ключові слова: релігія, вірування, духовність, кобзарство.

Українська історія насичена фактами та подіями, що свідчать про діяльність мистців, які 
вписали самобутню оригінальну сторінку в історію української культури. Але велику повагу та 
цікавість у дослідників і пересічних громадян викликають такі постаті, як Георгій Кирилович 
Ткаченко – український художник, архітектор, бандурист.

Народився він 22 квітня (5 травня н. ст.) 1898 р. в слободі Глушково Рильського повіту 
Курської губернії. По закінченні церковнопарафіяльної школи Георгій Ткаченко у віці 12 років 
вступає до Курського реального училища імені князя М.І. Голєніцева-Кутузова. Тут завдяки успіхам 
у науці він навчався за державний кошт. Про високий рівень отриманих знань свідчать похвальний 
лист про закінчення Курського реального училища виданий Георгію Ткаченку. Датований цей 
документ, оригінал якого зберігається у Яготинському державному історичному музеї, 28 січням 
1915 р. (рис. 1) [1].

Під час навчання у Курську улюбленим предметом Г. Ткаченка стало малювання. Цей курс 
в училищі викладав вихованець Харківського художнього училища Михайло Якименко-Забуга. 
З часом він скерував здібного юнака до своєї альма-матер. У 1917 р., Георгій Ткаченко вступив до 
Харківського художнього училища. Як пам’ятка тих важких років, зберігалась у Георгія Кириловича 
візитна картка директора училища Олександра Михайловича Любимова з написом: «Разрешается 
Ткаченко и Кошману переночевать одну ночь». Цією «перепусткою» доводилось користуватися, 
поки не виділили для восьми таких, як він, учнів казенну квартиру в підвалі училища [4, с. 155]. 
У Харкові юнак уперше почув звуки бандури – це грав традиційний кобзар Петро Древченко, 
учень Гната Гончаренка. Сліпці не допускали в своє оточення зрячих, а тим більше не передавали 
їм спосіб гри та репертуар. Про те кобзар «поклав руки на струни» Георгію Ткаченку, передав 
йому репертуар. Юнак купив собі стареньку бандуру і поїхав із нею до Москви.

Там він вступає до московського ВХУТЕМАСу (Вищих художньо-технічних майстерень). 
Керівниками живописних майстерень цього навчального закладу були тоді художники так званих 
лівих течій. Логіко-раціоналістичний аналітизм витісняв у них безпосереднє поетичне сприйняття 
світу. Цей напрям не задовольняв Георгія Ткаченка, і він вирішив вступати на архітектурний 
факультет, де викладав його майбутній учитель, талановитий радянський архітектор-художник 
академік Олексій Вікторович Щусєв (1873–1949). Навчаючись у його майстерні, Георгій 
Ткаченко спеціалізується в пейзажній архітектурі, до якої тяжів складом свого художнього 
мислення [4, с. 155].

По закінченні в 1929 р. вузу, реорганізованого вже тоді з ВХУТЕМАСу на ВХУТЕІН 
(вищий художньо-технічний інститут), Г. Ткаченко працює над проектами відбудови старовинних 
московських парків – Царицина, Кузьминок, Лефортова, Центрального парку культури і відпочинку 
ім. М. Горького, оформляє під керівництвом академіка І. В. Жолтовського інтер’єри організованого 
в 30-х рр. Музею інвалідів праці. Створює також низку монументальних розписів у павільйонах 
Всесоюзної сільськогосподарської виставки та сочинському санаторії ім. М. В. Фрунзе. Георгій 
Ткаченко мав ряд успішних архітектурних проектів. Ознайомитися з деякими із них можна в 
фондах Яготинського державного історичного музею, серед них є ескізи із зображенням культової 
споруди та людей (пастви). Особливу цікавість викликає ескіз із зображенням ангела, що розправив 
крила над людьми, а поруч міститься схематичне зображення бандур (рис. 2) [1]. 

Переїхавши до Києва у 1954 р., у віці 56 років, Георгій Кирилович Ткаченко природно 
вливається в український мистецький простір, більш того, самий плідний його мистецький 
доробок припадає саме на цей час. Георгій Ткаченко розпочав регулярно виставлятися, виступати 
в концертах, активно працювати в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури 
(УТОПІК). Саме за час роботи в цій організації Георгій Кирилович створив десятки художніх 
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робіт, які не лише мають вагомий мистецький внесок у вітчизняну культуру, а й дали можливість 
проявитись йому, як архітектору. Всі замальовки, ескізи, акварелі він створював під час експедицій, 
і залишав у мистецьких творах ті архітектурні споруди, які назавжди втрачені для нащадків.

Саме завдяки Георгію Ткаченку почався процес відродження кобзарства в Україні, яке 
було знищене в 30-х рр. ХХ ст. Його висока духовність, безкорисливість та знання притягують 
до нього прогресивну молодь того часу. Саме в їх душах він пробудив потяг до кобзарства, 
який був знищений імперськими та радянськими тоталітарними системами [6, с. 231]. Георгій 
Кирилович своїм життєвим прикладом залучав своїх учнів, еліту української інтелігенції, яка 
стала на шлях відродження кобзарства в Україні, та однодумців до віри, до церкви. Традиційними 
були походи до Володимирського собору на недільні та святкові богослужіння найчастіше з 
Василем Перевальським, а в останні роки – з Миколою Будником (першим очільником Київського 
кобзарського цеху). Г. К. Ткаченко був постійним парафіянином у Володимирському соборі [3].

Тому поряд з мистецькими здобутками та роботою на поприщі відродження кобзарства, 
не аби яку цікавість викликає релігійний світогляд митця. В бідній селянській родині, його 
виховували в патріархальному християнському середовищі. Тому зрозуміло, що з дитинства 
Георгій Кирилович перейняв глибоку віру, набожність, та знання народних вірувань та обрядів. 
Християнство для Георгія Кириловича було щось природне та органічне, як згадує М. Селівачов: 
«Їхали ми з активістами УТОПіК автобусом улітку 1970 р. на Козацькі Могили під Берестечком. 
Георгій Кирилович сидів біля вікна, поклавши руки на свій незмінний ціпок. Побачивши на 
обрії якусь церкву, він незворушно та зовсім природно знімав капелюха й осінював себе хресним 
знамінням, абсолютно не переймаючись, що за вікном 1970 р., коли така поведінка сприймалася 
більшістю принаймні несучасною. Так він поводився скрізь, і це була внутрішня природна гідність, 
а не зовнішня демонстративність. Усякий раз хрестився, заходячи з екскурсантами до храму, 
підспівував хору. Оповідав, як Остап Адамович Пасіка, керівник групи і щирий шанувальник 
Георгія Кириловича, коли їздили з екскурсією від Товариства до Вільнюса, вичитав його наодинці 
за прилюдне схиляння колін у каплиці Остробрамської Божої матері, бо це компроментує не 
тільки Ткаченка, а й Пасіку. Мій друг виправдовувався тим, що коли побачив чудотворну ікону 
та пожертви, які протягом століть жертвували вдячні люди за зцілення, то якась сила кинула його 
на коліна. Втім, він не міг не зреагувати на зауваження керівника групи й залишився у Вільнюсі, 
повертався звідти сам…» [5, с. 451].

Поєднуючи свою відданість православ’ю та професійну діяльність він подорожував за 
дорученням Українського товариства охорони пам’яток історії та культури та Музичного хорового 
товариства досліджував історико-художні пам’ятки та фольклор, багато подорожував пішки та 
доступним транспортом по всій Україні. За згадкою М. Селівачова: «…їздили електричкою до 
Кожанки за Фастовом, де також збереглася дерев’яна церковця XVIII cт. Не раз відвідували 
храм у Боярці, над мальовничим, оточеним високими соснами ставком. Там співали жінки ще з 
веприцького хору, організованого в 20-ті рр. тамтешнім священиком і відомим композитором 
Кирилом Стеценком. Часто бували на Троєщині (тоді це було ще село, масив з’явився щойно 
наприкінці 1980-х), де служив ієромонах (а потім ігумен) о. Пімен, великий знавець церковної 
музики. Там чудово виконували великопостний акафіст Страстям Христовим, і Г. Ткаченко 
зворушено підспівував «Разделиша ризи моя…» [5, с. 453].

Взагалі він дуже любив слухати невибагливі співи сільського хору, бесідувати з 
простодушними прихожанками, називаючи їх «мироносицями». Ткаченко відвідував інколи вечірні 
служби, акафіст великомучениці Варварі й особливо гарний (оскільки виконувався нарозспів) 
акафіст священномученику Макарію, зазвичай очолюваний молодим вікарним єпіскопом Переяслав-
Хмельницьким Варлаамом у співслужінні київських кліриків і за участю приїжджих архієреїв, 
якщо такі траплялися. Для Ткаченка весь єпископат (це його улюблене слово) був носієм благодаті, 
що передається через апостолів од самого Спасителя. 

Досліджуючи та аналізуючи життєвий та творчий шлях Г. К. Ткаченка варто зазначить, що 
він був не тільки глибоко віруючим християнином, а також з повагою відносився до латинської 
церковної відправи, іудеїв та мусульман.

Г. К. Ткаченко постійно відзначав естетичне значення християнства взагалі та церковної 
відправи зокрема. Ця християнська любов Г. Ткаченка поширювалася на всіх оточуючих, ніхто з 
його не бачив його злим, незадоволеним. Він був дивовижно добрим і довірливим у стосунках 
з людьми, але безкомпромісним щодо найменших проявів аморальності. Був чулим до всього, де 
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проявлялась природна чи рукотворна краса. «Релігію, красу і мистецтво, казав він, не потрібно 
розуміти, – ними треба очаровуватись». 

Георгію Ткаченку була близька філософія Григорія Сковороди, і він також мав право сказати: 
«Світ ловив мене, але не спіймав». Мистець має у своєму творчому доробку портрет філософа, 
просвітителя Г. С. Сковороди, який входить до мистецької збірки НІЕЗ «Переяслав» (рис. 3) [2]. 
Василь Перевальський, який був у дружніх відносинах із Георгієм Кириловичем Ткаченком 
свідчить, що при останній зустрічі з митцем той сказав Василю Євдокимовичу: «Нічого мені так 
не жаль, жаль тільки, що природи більше не побачу». На ранок він відійшов. Так передбачить 
свою кончину і попрощатися зі своїми рідними та близькими людьми могла тільки глибоко духовна 
та віруюча людина [3].

Віруюча людина, противник будь-якого насилля, він чувся духовно незалежним від 
тоталітарного режиму, свідомо до мінімуму обмежував свої матеріальні потреби. Бажання творити 
і передати наступним поколінням духовний спадок предків проходить через весь життєвий 
шлях митця. У рідному селі митця був храм, який 1930-х розорили (рис. 4). До Г. Ткаченка 
потрапила ікона «Спас нерукотворний», дуже схожа на роботу Симона Ушакова. З нею він не 
розставався все життя. Більшу частину року ця ікона була в нього прикрита завіскою, й лише на 
Великодньому тижні Георгій Кирилович привідкривав її лик. Уже наприкінці 1980-х у Глушковій 
знову відкрили храм і Георгій Кирилович збирався повернути туди «Спас». Займався цим його 
душеприказчик Василь Євдокимович Перевальський. Але на заваді стали митниці та кордони. Тому 
Ткаченко погодився віддати «Спас Нерукотворний» (в обмін на символічну грошеву компенсацію, 
надіслану глушківській церкві) Музеєві історії Києва, де зберігається головна частина його 
мистецької спадщини [3]. Кімнату Георгія Кириловича прикрашали також образ «Чудо Георгія о 
змії», велика репродукція «Сікстинської мадонни» Рафаеля. Над простим металевим ліжком, на 
килимі традиційного геометричного рисунку, були підвішені за ріжок, виблискуючи підкладкою з 
фольги, кілька сучасних іконок на склі, що ми з ним придбали колись у Косові на Гуцульщині на 
храмове свято, здається, різдво Іоанна Хрестителя. Біля дверей висіла на стіні гіпсова посмертна 
маска Гоголя. Ткаченко мріяв бути іконописцем. Але ця мрія на межі 1920-х і 1930-х ставала 
недосяжною. Його зовсім не приваблювало тогочасне ідеологічно заангажоване мистецтво, тому 
вирішив спеціалізуватися на ландшафтній архітектурі [5, с. 455].

До Г. К. Ткаченка горнулася молодь. Юне покоління вбачало в ньому наставника, 
учителя, невичерпне джерело, що давало наснагу і віру прийдешнім поколінням. Висока 
духовність українського народу, поза сумнівом, має глибоке коріння. Відомо, що культура віра і 
духовність – це цивілізовані ознаки будь-якої нації, без яких вона взагалі не може існувати. Нація, 
в якій нівелюються духовні цінності приречена на загибель і це лише справа часу. Тому в цих 
умовах дуже важливою є активізація зусиль із підвищення духовного рівня українського народу, 
формування у нього стійкої системи цінностей. Тільки завдяки духовному піднесенню нашої країни 
ми можемо досягнути поступового економічного, політичного процвітання. Найвищими цінностями 
для суспільства повинні бути духовні та релігійні цінності, які створювалися тривалий час на 
даній території даним етносом чи нацією. Можна з певністю стверджувати, що українська нація 
знаходиться на шляху очищення і відродження. Сприяє цьому процесу те духовне надбання, яке 
лишив по собі Георгій Ткаченко. «Ось так-то, Георгію, – говорив П. Древченко хлопцеві, – бандура 
у кобзаря, як душа – загубити легко, а знайти тяжко». Пророчі слова, сказані Петром Древченком, 
які доніс до нас Георгій Ткаченко вражають простотою і глибиною [6, с. 231].

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Інвентарні книги фондової групи «Науково-допоміжний фонд» КЗ КОР «Яготинського 

державного історичного музею».
2. Інвентарні книги фондової групи «Мистецтво» Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» № 1–6.
3. Польові матеріали автора. Записано від респондента Василя Перевальського, 1938 р. н., 

мешканця м. Києва у вересні 2015 р. 
4. Селівачов М. Вічна загадка любові // М. Селівачов // Київ. – 1984. – № 2. – С. 155–159.
5. Селівачов М. Після війни…Спогади / М. Селівачов – Київ: Центр пам’яткознавства 

НАН України і УТОПІК, 2015. – 592 с.
6. Тетеря С. Творчий геній Георгія Ткаченка – витоки духовності митця. Пошуки себе і 

свого місця в світі мистецтва» / С. Тетеря // Переяславський літопис: зб. Наук. Статей. Вип. 7. / 
[ред. колегія Коцур В. П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 226–232.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

179

7. Фисун О. Етнографічні акварелі Георгія Ткаченка / О. Фисун // Народна творчість та 
етнографія – К., 1968. – № 6. – С. 82–87.

8. Черемський К. Шляхи звичаю / К. Черемський – Харків: Видавництво «Глас», 2002. – 
443 с

9. [http://www.mari.kiev.ua/PDF_2010/Such-Problems_7-2010/394-427.pdf].

Teterya Svitlana
(Pereyaslav-Khmelnytsky)
Religious views of Georgiy Tkachenko
Spiritual heritage, religious believes and investments into national spiritual fi sc made by Georgiy 

Kyrylovitch Tkachenko are viewed in this article. His role in the renewal of phenomenon of Ukrainian ethnical 
culture – kobzarstvo.
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Рис. 1. Похвальний лист, виданий Георгію Ткаченку, 
про закінчення Курського імені князя М. І. Голєніцева-Кутузова реального училища.
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Рис. 2. Ескіз, авт. Г. К. Ткаченко.

Рис. 3. Портрет Г. С. Сковороди, авт. Г. К. Ткаченко.
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Рис. 4. Ескіз залишків церкви в с. Глушково, авт. Г. К. Ткаченко.

Віктор Ткаченко
(Переяслав-Хмельницький)

ВЕЛИКОДНЯ ПИСАНКА В УКРАЇНІ У 30-х – СЕРЕДИНІ 80-х рр. ХХ СТ.

У статті автором розглядається стан писанкарства у 30-х – середині 80-х рр. ХХ ст. Вказується 
на певні етапи, які воно пройшло в цей період: від повного занепаду до поступового відновлення. 

Ключові слова: писанка, писанки-сувеніри, період, музей, радянська влада. 

У 20–30-х рр ХХ ст. під час войовничо-атеїстичної пропаганди, писанки були зараховані до 
шкідливих культових атрибутів, а ті, хто їх писав, піддавалися зневазі, висміюванню, а пізніше й 
репресіям [1, c. 218]. Паралельно з цим велась політика придушення національної самобутності 
народів Радянського Союзу. Виготовлення писанок у центральних та східних областях України 
зменшилося, збереглось до кінця 30-х рр. лише на західних теренах. Так, у 1930–1932 рр. почали 
надходити писанки до фондів Волинського музею у Луцьку. Зокрема, із Любомльського повіту 
22 писанки як дарунок від гмін Згоран, Пульма, Олеська, Бережців, Шацька. На жаль, вони не 
збереглись [2, с. 254]. З початку 40-х рр. писанкарство поступово згасає і в західних областях, за 
винятком віддалених карпатських сіл, де писанки виготовляли окремі майстри [3, c. 131].

У цей період почалося закриття цілої низки українських музеїв, що мали і колекції писанок. 
Так, у 1933 р. у Харкові ліквідовано МУМ, Харківський художньо-промисловий музей (ХХПМ). 
Інші було реорганізовано, а колекції передано до інших музеїв [4, c. 48–49].

З початком масових репресій проти українських науковців, а потім і Другої світової війни, 
припинилося дослідження цього виду народного мистецтва. У роки німецької окупації перестали 
виготовляти предмети декоративно-ужиткового мистецтва, у тому числі й писанки.

Під час Другої світової війни на українських територіях, де діяла Українська Повстанська 
Армія (УПА), було випущено так звані біфони – повстанські гроші, – які не були казначейськими 
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білетами, а лише умовною грошовою одиницею чи, швидше облігаціями позики. Серед 
найпоширеніших зображень – портрети національних героїв України і героїв УПА, сцени із 
бойових дій. Особливий різновид цих білетів – «писанки», які друкувались до Великодня. 
Українські повстанці зображували на грошах світле свято Христового Воскресіння [3, c. 132]. Так, 
на одній із «писанок» номіналом 5 крб. у центрі медальйона зображений воїн УПА з автоматом 
на грудях, а в руках він тримає писанки. Зверху над медальйоном напис «Христос воскрес», а 
внизу – «Воскресне Україна». Навколо медальйона і написів зображено вінок із «котиків» 
верболозу. На іншій «писанці», номіналом 200 крб. (1949 р.), у центрі зображено воїна УПА, який 
тримає в руці піднятий над головою прапор із зображенням «тризуба», над ним напис «Христос 
Воскрес!», а внизу – «Воскресне Україна!» Позаду зображено гори і церкву. Навколо декоративне 
обрамлення, в якому внизу посередині напис «УПА», зверху – «ТИ ВОСКРЕСНЕШ моя Україно!», 
зліва посередині декоративного обрамлення напис «1949», справа – «200» [3, c. 132]. Цим самим 
керівники УПА намагалися показати своє ставлення до релігійних свят, а також хотіли підтримати 
серед місцевого населення ідею створення української держави та їхньої боротьби за неї. 

У 60-х рр. посилився інтерес до народного мистецтва. З цього часу починається новий 
етап у відновленні писанкарства. У Косові, Коломиї (Івано-Франківської обл.) та Вижниці 
(Чернівецької обл.) навесні, перед великодніми святами, народні майстри продавали писанки на 
ярмарках по 30–40 коп. за штуку. Так стихійно відродився писанкарський промисел, проте він не 
поширився далі Прикарпаття [1, c. 219].

Треба зауважити, що вже у цей час відчутно змінюється народна вишивка, декоративна 
тканина, розпис на керамічних виробах гончарів. Розпис писанок – вершина мініатюрного живопису 
в українському народному мистецтві. Змінюється все – орнаментальні мотиви, їх композиція, 
колорит декору, техніка виконання того чи іншого твору мистецтва, але лишається регіональна 
(локальна) своєрідність творів. Взявши будь-який витвір українського народного мистецтва, можна 
безпомилково визначити місце його виготовлення [5, c. 7]. 

Особливою групою писанок щодо майстерності виконання є гуцульські. Однією з 
характерних рис майстрів Гуцульщини стало ревне збереження традицій, оригінальності й чистоти 
орнаментів та кольорових рішень, притаманних певній місцевості. Здебільшого тут домінують 
дрібні геометричні орнаменти [6, c. 3].

Найпоширенішим мотивом гуцульських писанок є «старе», тобто традиційне для 
народного мистецтва Прикарпаття, зображення оленя. З інших мотивів трапляються зображення 
курочок, півників, коників, зайчиків, а дещо пізніше – козликів, баранів, корів, ластівок, голубів, 
риб, метеликів, раків. Нерідко трапляються композиції, у яких значне місце займають сюжети 
із постаттю людини, процесами сільськогосподарських робіт, сценами полювання, народними 
гуляннями, танцями, випасом худоби.

Після утвердження радянської влади на Гуцульщині, в декорі писанок з’являються нові 
мотиви: серп і молот, п’ятикутна зірка, супутники, космічні кораблі і написи «Х. В.! Привіт із 
Космача в Космос» [7]. На той час вони «доповнювали» зміст народних розписів й демонстрували 
зв’язок народної творчості з радянською ідеологією. Та все ж, очевидно, це були вимушені дії 
майстринь, щоб зберегти писанкарство, в якому радянська ідеологія вбачала культово-релігійні 
ознаки. Щоправда, на той час, вивчаючи традиційні орнаменти писанки, провідні художники 
фабрик «Гуцульщина» та ім. Т. Г. Шевченка в Косові, творчо-виробничі майстерні Художнього 
фонду, Спілка художників Української РСР в Косові та Івано-Франківську, випускники училища 
прикладного мистецтва творчо застосували їх у декорі художніх виробів і особливо у виготовленні 
сувенірів [8, с. 45–48]. Дерев’яні мальовані писанки у 60–70-х рр. ХХ ст. як сувеніри почали 
виготовляти у м.м. Косів та Долина (Івано-Франківська обл.), у м. Яворів (Львівська обл.), у 
м. Чернівці [9], у с. Петриківці (Дніпропетровська обл.) та ін. У сс. Шепот та Річка (Косівський р-н 
Івано-Франківська обл.) у розписі додалося кольорів на відміну від Космача (Івано-Франківська обл.) 
і Сокаля (Львівська обл.), а строгий орнамент поступився місцем композиції, де рослинні мотиви 
дедалі більше поєднуються з геометричними, частішими стали й анімалістичні мотиви. У сс. Рознів 
та Кобаки (Косівський р-н) переважали мотиви крупних, дещо геометризованих рослин і квіткових 
форм. Колорит цих писанок коричнево-жовтий, з незначним введенням зелених барв [10, c. 60–64]. 
У Космачі відома Гафія Коб’юк, яка робила писанки за чужими мотивами, але не копіювала їх, а, 
так би мовити, «перекладала» на мову космацької писанки [6, c. 46]. Давні традиції виготовлення 
писанок на Гуцульщині у 60-х рр. XX ст. зауважив ленінградський дослідник Д. Гоберман, 
оцінюючи їх розпис як один із видів народної творчості. 
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Кожна майстриня мала свій почерк, свої композиційні рішення, колорит, свої улюблені 
мотиви. Так, Ю. Ференц із Львівщини тоненькими хвилястими лініями облямовувала центральну 
орнаментальну смугу в поясних композиціях. Її син Богдан полюбляв розміщувати орнаментальні 
мотиви в меридіальних композиціях, а Ю. Прийма тактовно, легко, по всій поверхні своїх 
писанок «розсіював квіти». Майстри зі Львіщини Т. Лопачак особливу увагу приділяв розробці 
орнаментальних рішень на вершинах яйця, а Я. Гурко часто вводила у розпис геометричні мотиви, 
розміщуючи їх в поясних і меридіальних композиціях. Вона розробила прийом членування площини 
геометричними широкими смугами або чотирипелюстковими розетками. Писанки з геометричними 
смугами називалися „вишиванками» [11, с. 82–83].

Писанки з сюжетним розписом – зображенням людини, картин природи були малочисельні, 
але вони свідчили про намагання майстринь вийти за рамки традиційних канонів, розширити 
образність. Показовими в цьому плані є писанки сокальської писанкарки В. Самощук. На одній 
з них зображено гуцульську наречену серед своїх дружок. Вона одягнена в розкішну весільну 
сукню, волосся перев’язане стрічками й квітами. Виразними є обриси її фігури, контрастним на 
чорному тлі є яскравий весільний костюм, розпис просякнутий радісним святковим настроєм. На 
одній із писанок с. Іллінці (Івано-Франківська обл.) намальовано сільський пейзаж: сад, обнесений 
огорожею, кошик під деревом (час збирання врожаю), хата, а від неї стежинка, що веде до криниці 
з «журавлем», кінь, птахи в небі. Дедалі частіше траплялися писанки, цілком покриті зображеннями 
рослин і тварин [12, c. 76–80].

На писанках с. Видинова (Снятинський р-н Івано-Франківська обл.) у 60-х рр. ХХ ст. 
трапляються геометричні малюнки та, найдавніші за своїм походженням, «звізда» або «хрест» на 
двох поздовжніх боках яйця. Тло розмальовується одним кольором – темно-коричневим, оранжевим 
чи жовтим. На писанках з рослинним орнаментом використовуються зелена і блакитна фарби. 
Мотиви цілістно компонуються на поверхні, а білі лінії надають малюнку графічної чіткості, 
тональності барв.

Трапляються малюнки з назвами: «грабельки», «рушничок», «курячі лапки», «заячі вушка», 
«кучері». Наприклад, «курячі лапки» – це стебло з трьома широкими листочками, які схожі на 
лапки курки, а «заячі вушка» – три з’єднані листочки, які заповнюють усі вісім трикутників. Між 
розписаними яйцями можна побачити і зафарбовані в один колір – червоний, голубий або зелений 
(так звані «галунки» ) [13, c. 35]. 

Сокальській писанці властивий свій оригінальний орнамент і композиція. Для нанесення 
малюнка на площину писанки тут використовували переважно дві фарби: червону і жовту, а 
інші кольори – значно рідше. Найдавнішими мотивами сокальських писанок є «гачковий хрест», 
«троячок», «решітка», «сонечка», «зірки». Бачимо також «дубове листя», «грабельки», «вітрячки», 
«курячі лапки», «баранячі ріжки», «метелики», «бджілки». Геометричний орнамент був завжди 
дрібних форм. Рослинний зазнав змін у напрямку від простого і дрібного рисунка («галузочки з 
квіточками або дрібними листочками») до складнішого і більших форм у вигляді квітів, вазонів з 
квітами, лапатого листя. На Сокальщині відома була в цей час писанкарка О. Білянська [6, c. 46; 14].

Серед різноманітних геометричних орнаментів українських писанок 60-х рр. ХХ ст. значне 
місце посідає надзвичайно своєрідний елемент у вигляді хвилеподібної смуги. У народі він має 
назву «безконечник» і дуже розповсюджений у писанках Гуцульщини та Буковини, а в деяких 
писанках Поділля, Волині і Херсонщини є домінуючим елементом орнаменту. На Полтавщині й 
Поділлі цей елемент набув розвитку і, внаслідок видовження гребеня хвилі та взаємопереплетіння, 
перетворився на своєрідний, складний за кольоровою гамою, лабіринт.

У своєму альбомі «Українські писанки» Е. Біняшевський виокремлює писанки «Богиня» з 
с. Чоповичі Східного Полісся (1966) та «Княгиня» з с. Окопи Західного Поділля (1967), на яких 
зображення антропоморфізованих постатей цілком тотожне широко розповсюдженим в ужитковому 
мистецтві наших предків (V–VI ст.) зображенням жінки – праматері, «поганської» Великої Богині. 
Як у давні часи, українські народні майстри зображували на писанках жіночу постать на весь зріст 
з піднятими вгору руками – досить поширений у мистецтві жіночий образ.

На Полтавщині у цей час в рослинний орнамент подекуди вводяться фігури людей та 
тварин [15, c. 99–100].

Досить поширеними в писанках 60-х рр. ХХ ст. є й старовинні космогонічні мотиви, 
тобто солярні знаки небесних світил – сонця і зірок. Їх трактування дуже різноманітні. Так, на 
писанці з Одещини – «зорі» і «сонце» у вигляді вишуканих мерехтливих рубінових зірок. Серед 
інших солярних знаків у писанках Поділля й Одещини привертають увагу так звані «крутороги». 
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Декоративний розпис писанки „Козачі левади» з Одещини створює настрій зелених лук завдяки 
контрастному сполученню зелено-чорно-золотавих ділянок з білими.

У писанках Херсонщини вражає не лише прекрасно переданий колорит, а й лаконізм та 
виразність у зображенні бурхливого Чорного моря [16, с. 5].

У 1960–1970-х рр. розпочався новий етап у формуванні колекції писанок Волинського 
краєзнавчого музею. У 1973 р. започатковано речовий фонд «Писанки» (Р-7), до якого увійшли 
писанки з приватних колекцій, зокрема, Н. Бичковської (м. Луцьк), М. Бортник (с. Колодяжне 
Ковельського р-ну), В. Ковальського (м. Володимир-Волинський), О. Подубинської (с. Озеряни 
Луцького р-ну та ін.). Значна частина цих писанок потрапила до фондів музею завдяки головному 
хранителю Н. Пушкар. Нині цей фонд нараховує дві тисячі писанок [17, с. 55]. 

У 70-х рр. ХХ ст. писанки як твори народного мистецтва вже експонувалися на виставках, 
їх дарували у вигляді сувенірів. З’явилися приватні колекції писанок. У художній обробці дерева 
відновилося виготовлення дерев’яних писанок відомих з ХVІІ–ХІХ ст. [1, c. 219].

У постанові ЦК КПРС «Про народні художні промисли» (1975 р.) зазначалося, що народне 
декоративно-прикладне мистецтво є частиною радянської соціалістичної культури, активно впливає 
на формування художніх смаків, збагачує професійне мистецтво. Розвиток декоративно-прикладного 
мистецтва розглядається як естетично-ідеологічна проблема, що безпосередньо стосується 
формування соціалістичної культури [9, c. 5]. 

Це ще раз підтверджує думку про те, що писанкарки змушені були уводити в орнаментацію 
писанки радянську символіку, тим самим зберігаючи писанкарство від занепаду, забуття та втрати. 
Розпис писанки, яка втратила у радянський період свій культово-релігійний зміст, ставши просто 
сувеніром, стає колективним. Процеси колективної творчості можна добре прослідкувати на 
яворівських сувенірах–писанках (дерев’яних – В. Т.), в яких кожна майстриня зберігає свої чітко 
визначені ритми, повторення, чергування різних елементів і мотивів, пов’язує їх з орнаментальною 
сіткою, яку творять меридіальні й діагональні лінії. Але в той же час основні елементи 
орнаментального оздоблення залишаються спільними.

На початку 80-х рр. ХХ ст. писанкарством займаються професійні художники К. Кракадим 
(Коломия), О. Никорак, О. Приведа (Львів) та ін. [1, c. 219].

У радянський час писанка втратила не тільки у своєму розвитку, але й свої позиції у 
великодній обрядовості. Дедалі менше її використовували в іграх та обрядах. У деяких регіонах 
її повністю виведено із обрядово-звичаєвого дійства, та й самі великодні обряди зводились до 
примітивного.

Отже, як бачимо, писанкарство, починаючи з другої половини 30-х рр. до середини 
80-х рр. ХХ ст., пройшло складний етап свого загального розвитку. Від гоніння та забуття – до 
поступового відновлення та подальшого розвитку. Щоб відновитися та розвиватися далі, воно 
змушене було пристосовуватися до радянської ідеології, тим самим перетворившись із культово-
магічного предмета у простий сувенір, який інколи мав небагато спільного із власне писанкою. Та 
кожному сувеніру були властиві ті ж орнаментальні вирішення, що і писанкам: здебільшого на них 
зображували геометричний та рослинний орнаменти.

У кінці 70-х – середині 80-х рр. ХХ ст. писанкарство ще побутувало і певною мірою 
розвивалося на теренах Західної України. Найбільше використовували тоді дерев’яні писанки-
сувеніри. На них вже не було тієї гами кольорів, що були характерними при розписі яйця-писанки. 
Головним був рослинний орнамент.

На той час зберегли свою славу старі осередки цього мистецтва і передусім с. Космач, 
де відомими були чудові майстрині М. Берчук, І. Кушнірук, А. Коб’юк, П. Рибенчук, Т. Боб’як. 
Популярними були вироби П. Грешеняк, О. Сліжук із Брусторова, П. Семчука із Замагорова, 
І. Нумайко із Рожнова і багатьох ін.

Як і раніше, писанки зберегли сезонність виготовлення. У розписах основний акцент 
змістився в бік рослинного та тваринного орнаменту. Особливо цікавим фактом було звернення 
майстрів до сюжету, до зображення людини, побутових сцен, поетичних картин природи. 
Небагаточисельні твори цього виду можна розглядати як розвиток традицій гуцульського 
мистецтва [18, с. 34]. Як зазначає О. Ляшенко, «…гуцульське писанкарство має багаті традиції, що 
своїми коренями сягають глибокої давнини» [19], тому і важко було його тут викоренити, як це 
було зроблено в інших регіонах. У писанках Гуцульщини 80-х рр. провідне місце в космогонічних 
мотивах належало солярній символіці, а також «громовим» знакам. Це так звана «кривуля» – 
криволінійна, ламана під кутом лінія.
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У цей час розписом писанок-сувенірів займалися народні майстрині і професійні художники. 
Народні майстрині здебільшого працювали на фабриках художніх виробів „надомницями», тобто, 
фабрики поставляли їм усе необхідне, а ті вдома займалися виготовленням сувенірів. Таким чином 
вони були задіяні в тодішній системі народного господарства, а також завдяки їм збереглося, 
зокрема, і це мистецтво, а вже у другій половині 80-х рр. ХХ ст. поступово почало відроджуватись. 
І це дає можливість розглянути розвиток писанкарського промислу в новітню добу нашої історії.
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УДК 902/908
 Наталія Ткаченко, Геннадій Невмитий

(Переяслав-Хмельницький)

ДО 1000-ЛІТТЯ ТРАГЕДІЇ НА АЛЬТІ. ХРЕСНІ ХОДИ

У статті берег Альти у сучасній Борисівці (мікрорайоні Переяслава-Хмельницького) розглядається 
як вірогідне місце загибелі св. князя Бориса Володимировича, подана історія спорудження переяславських 
Борисоглібських храмів, розглядається культ св. князя Бориса на Переяславщині, історія хресних ходів до 
місця убієнія князя.

Ключові слова: святий князь Борис, церква на крові, Борисоглібські храми, культ св. князя Бориса, 
хресні ходи.

Вже декілька століть дослідники, вивчаючи історичні джерела та археологічні матеріали, 
визначають місце убієнія князя Бориса Володимировича. Давньоруські писемні джерела дають дуже 
суперечливу інформацію про географічні координати місцевості, де було вбито святого Бориса. 
Невизначеність місця липневої події 1015 р. породила як у давніх, так і сучасних дослідників 
три різні її прив’язки: перша – берег Альти у сучасній Борисівці (мікрорайоні Переяслава-
Хмельницького); друга – в сучасному м. Борисполі на р. Альті; третя – північна околиця Києва 
(Дорогожичі) [6].

Бажаючи вшанувати пам’ять князя Бориса, переяславці спорудили три храми на його 
честь: один на території теперішнього мікрорайону Переяслава-Хмельницького – Борисівка, 
другий – в центрі нинішнього м. Борисполя (до XIX ст. Бориспіль територіально відносився до 
Переяславщини), третій – у Переяславі на Борисоглібській площі. У Борисівці і в Переяславі 
церкви поставили на берегах ріки Альти, у Борисполі церква розміщена поміж двох боліт, з яких 
витікає Альта.

Найбільш поширеною версією про місце загибелі князя Бориса у світлі досліджень XX ст. 
і такою, яку, за твердженням відомого дослідника Переяславщини О. В. Колибенка, «немає ніяких 
підстав переглядати» є версія локалізації місця загибелі князя Бориса Володимировича на території 
сучасного міста Бориспіль [8, с. 80.].

Підставою для твердження послугували спочатку літописні розвідки, проведені Олександром 
Стороженком у 1900 р. Він розшукав судовий документ 1629 року, у якому зазначалось, що 
київський Миколо-Пустинський монастир володів селищем Полукняжецьким, на якому «… церков 
спустошеная на крве, где княжати руского, именем Бориса Володимеровича, забито, змурованая и 
до сего часу стоит…». На підставі цієї грамоти дослідник одним з перших ототожнив літописний 
град Льто з містечком Бориспіль і доволі ґрунтовно виклав свою версію щодо місця вбивства князя 
та побудови на ньому церкви [16, с. 196–206]. 

У 1950-х роках XX ст. археолог М. Каргер розкопав на місці Борисоглібського храму в 
Борисполі залишки цегляних споруд XI ст. [8, с. 13–20]. 

Однак, беручи до уваги версію О. Стороженка, М. Каргера та інших науковців, 
прихильників даного припущення, нелегко відповісти на питання, як могли монахи Межигірського 
монастиря прохати у 1660 р. царя Олексія Михайловича поставити божницю на Альті, на місці 
вбивства князя Бориса, близько села Кондоідовка (тепер Борисівка). Хіба монахи-межигірці не 
спілкувалися з пустинськими монахами і через якихось 30 років зовсім попутали священне місце? 
Ну, припустимо, що могли помилитись якимось десятком кілометрів, але ж не такою відстанню [9].

Парафіяни Борисо-Глібської церкви в м. Борисполі не зберігали легенди, що це храм на 
крові, а натомість церковні відправи проводились як у звичайній церкві, зокрема проводились 
вінчання. Зазвичай у «храмах на крові» відбувались тільки заупокійні відправи. Про те, 
що Борисоглібська церква м. Бориспіль на протязі століть використовувалась як звичайний 
парафіяльний храм, свідчать дані про даний храм і парафію, які традиційно подавались у клірових 
книгах Полтавської єпархії. У «Справочной клировой книге по Полтавской епархии на 1912 год» 
під номером 766 читаємо: «Борисо-Глебская цр., камен., холод., постр. 1825 г.; такая же колокольня 
пристраивается; кварт. свящ. 4 комн. 464 куб. арш.; жалов. свящ. 156 р. 80 к., псал. 51 р. 94 к.; 
ружн. земли 46 дес. прихож. привил. сост. 38, мещ. 32, каз. 1129, крест. 222; ст. Борисполь Моск.-
Кіев.-Вор. ж. д. 3 вер.; прист. Кіевъ 35 вер.; почт. отд. Борисполь; разст. отъ Консист. 320 вер., отъ 



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

187

благоч. 9 вер. Свящ. Василий Максимов Опришко, псал. Стефанъ Григоріевъ Бутенко; церк. стар. 
каз. Стефанъ Антоніевъ Кривошей» [15, с. 181].

Натомість жителі переяславської Борисівки та Глібовки, незважаючи на розташований 
тут храм, були до XX ст. включно приписані до Хрестовоздвиженського храму с. Дем’янці. 
У «Справочной клировой книге по Полтавской епархии на 1912 год» немає жодної згадки про «церкву 
на крові», збудовану у 1840 р. близько села Кондоїдовка поблизу Переяслава [15, с. 179–203].

Питання визначення місця вбивства княжича залишається відкритим для дослідників. 
Цікаву версію запропонував дослідник Микола Арандаренко. У своїй праці «Записки о 
Полтавской губернии» він вказує, що на Альті, поблизу Переяслава, на князя Бориса напали й 
смертельно поранили. Потім ледь дихаючого, але ще живого довезли до Борисполя, де зробили 
перепочинок. У цей час сюди прибули надіслані Святополком інші вбивці, які й зовсім умертвили 
його [1, с. 384–386].

Археологічно територія Борисоглібівської церкви XIX ст. ніколи не досліджувалася. 
У 1965 р. від жителів Борисівки до Переяслав-Хмельницького державного історичного музею 
надійшла інформація, що на 50 м південніше церкви під час копання могильної ями на кладовищі 
було виявлено залишки невідомої стіни чи фундаменту що складався з великих брил каменю-
пісковику та цегли- плінфи на розчині вапна рожевого кольору. Її було зафіксовано на глибині 
приблизно 1,2 м від поверхні. Оскільки вона заважала копанню ями, то її було частково зруйновано, 
6 великих каменів вийнято з ями, а дрібні уламки цеглу (плінфу) та шматки цем’янки разом із 
землею скинуто вниз при засипанні могили. [7, с. 80].

М. І. Сікорський, директор історичного музею, та Р. О. Юра, начальник переяславської 
древньоруської експедиції ІА АН УРСР, яка в той час досліджувала давньоруські житла на посаді, 
обстежили вказане місце у північно-західній частині кладовища, приблизно за 50 м на південь від 
Борисоглібської церкви XIX ст. Було виявлено три брили пісковику із залишками на його поверхні 
розчину цем’янки. Поблизу місця знахідки був закладений шурф. Матеріалів давньоруського часу у 
шурфі не виявили і пошуків більше не поновлювали [3, с. 86].

О. В. Колибенко, проаналізував «Отчет о работе Переяславской древнерусской экспедиции 
ИА АН УССР в 1965 г.». [17]. Дослідник прийшов до висновку, що Р. О. Юра вважав, що виявлення 
на цій території давньоруських матеріалів стало б вагомим аргументом на користь розташування 
саме в цьому місці відомої з літописів Альтської божниці Володимира Мономаха [8, с. 80].

Завідуюча науково-дослідним відділом НІЕЗ «Переяслав» «Археологічний музей» 
Г. М. Бузян стверджує, що фундатор НІЕЗ «Переяслав», досвідчений археолог М. І. Сікорський 
неодноразово намагався організувати розкопки на території церковища у сучасній Борисівці [14]. 
Впродовж багатьох років Михайло Іванович не полишав надії знайти залишки Альтського 
монастиря, які, за літописними даними, могли знаходитися саме в Борисівці, поблизу церкви 
Бориса і Гліба ХІХ ст. [2, с. 151].

Значний науковий інтерес до цього питання проявляв відомий український археолог, 
архітектор, керівник багатьох архітектурно-археологічних експедицій Інституту археології 
НАН України В. О. Харламов. Віктор Олексійович проводив значну роботу по відновленню святих 
місць в Україні і тому дана проблема його зацікавила.

У 1983 р. В. О. Харламов, співробітник Інституту археології НАН України, М. І. Сікорський, 
директор Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника, Г. М. Бузян, 
завідуюча археологічним музеєм, поїхали на Борисівське кладовище оглянути приблизне місце 
знахідок вищезгаданих каменів і плінфи. Науковці обстежили кладовище, плінфи і каменів не 
виявили [2, с. 151]. 

М. І. Сікорський з метою пошуку гіпотетичної давньоруської споруди запропонував 
В. О. Харламову провести повномасштабні розкопки. Віктор Олексійович погодився [14].

На цей період реставраційні роботи у Борисоглібській церкві проводились зовні, внутрішні 
реставраційні роботи були проведені в середині 80-х рр. XX ст. [5, с. 57]. Підлога у церкві була 
зірвана і В. О. Харламов висловив думку, що розкоп можна закласти також в середині приміщення 
церкви [14]. Але через зайнятість В. О. Харламова в цей період вони не були здійснені. У 1996 р. 
Віктор Олексійович раптово помер, не реалізувавши свого задуму.

Археологи Заповідника неодноразово планували провести розвідувальні розкопки 
(шурфування), але з різних причин цей задум не був здійснений [14]. На початку 90-х рр. 
ХХ ст. церква була передана громаді і питання проведення археологічних досліджень у районі 
Борисоглібської церкви більше не піднімалось.
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Місцева церковна традиція також пов’язує убієніє князя Бориса із місцевістю поблизу 
Переяслава (колишнє село Кондоідовка, з середини XIX ст. – Борисівка). Це берег Альти, на 
чотири кілометри південніше Переяслава, в районі села Борисівка [3, с. 85]. Перша згадка про це 
святе місце в актових документах зустрічається у зверненні ченців Межигірського монастиря до 
московського царя Олексія Михайловича, датованому 1660 р. Межигірці порушили клопотання 
перед самодержцем, аби він дав їм дозвіл «на строение монастыря на крови святого страстотерпца 
Бориса» у вказаній місцевості, посилаючись при цьому на стародавню традицію. Межигірському 
монастирю була подарована ділянка землі на лівому березі Альти, що в селі Кондоідовка [12, c. 106]. 

Монахи раз на рік, у день перенесення мощів Святого князя Бориса, служили на цьому 
місці молебні і панахиди [12, c. 106]. У 1664 р. переяславським протоієреєм Григорієм Бутовичем 
та стрілецьким головою Сєліваном Бєлим був встановлений пам’ятний кам’яний хрест із 
написом: «Сей хрест зде на месте убієнно святого страстотерпца Христова Бориса великого князя 
российского водрузил Григорий Бутович со стрелецким отаманом Селіваном Белим делал сей хрест 
мельник Харко Безпальчий со товарищем своїм Мартином». Межигірські монахи, які проживали на 
монастирському подвір’ї в с. Дем’янцях служили молебні біля хреста [12, c. 106]. 

У другій половині XVII ст. ієромонах Межигірського монастиря Феодосій на місці убієнія 
над хрестом облаштував каплицю і обніс її валом [1, с. 390]. Пізніше каплиця ще кілька разів 
поновлювалася. Монастир так і не був збудований. Після скасування Межигірського монастиря 
доглядати каплицю доручили священику Хрестовоздвиженської церкви с. Дем’янці. Потім цією 
землею заволодів поміщик Кондратьєв. 

До початку XIX ст. в Переяславі склалася традиція в день пам’яті святих 2 (15 за сучасним 
літочисленням) травня ходити хресною ходою з Вознесенського монастиря до каплички. На 
багатолюдні хресні ходи збирались православні віруючі з усіх куточків єпархії.

У 1827 р. цей звичай єпископ Георгій спробував був скасувати, обмежившись лише 
відправою при монастирському колодязі, що знаходився за монастирською огорожею. Але 
городовий, міський голова, бургомістр, три ратмани, декілька поміщиків та міщан – усього 40 душ 
подали прохання до Преосвященного не відміняти хресного ходу. Прохання людей єпископ 
задовольнив, але місце для освячення води було обране нове – це також був берег лівий берег 
Альти, але в середині Переяслава [12, c. 106]. 

У 1835 р. єпископ Гедеон здійснив свій перший хресний хід до Альтицької каплички і 
одразу вирішив збудувати замість каплички церкву. На викупленій землі (одна десятина) в 1839–
41 pp. на кошти, зібрані парафіянами, він 2 (15 за сучасним літочисленням) травня закладає і будує 
мурований храм Бориса і Гліба (рис. 1). Древній хрест при цьому опинився всередині будівлі на її 
лівому клиросі, під північною стіною (рис. 2). 

У 1840 р., у день престольного свята 24 липня (6 серпня за сучасним літочисленням) храм 
освятили. У 1841 р. у правому притворі був влаштований і освячений престол на честь святого 
князя Гліба, пам’ять якого відзначається 5 (18 за сучасним літочисленням) вересня. Церкву 
було зведено на пожертви православних віруючих із різних куточків єпархії. Було пожертвувано 
35 тисяч карбованців сріблом. Проект був розроблений архітектурним відділом Московської 
єпархії. Будівництвом керував Микола Симонов [5, с. 54–56]. Інтер’єр храму прикрашали розписи, 
які виконав відомий переяславський іконописець диякон переяславського Вознесенського монастиря 
Забіякін. В розписах: рослинний орнамент, зображення Бога Саваофа, біблійних персоналій, фігур 
святих, історичних постатей – Великого князя Володимира, Великого князя Бориса, Великої княгині 
Ольги [12, c. 108]. Іконостас та плащаницю подарувала ігуменя Пахомія із Золотоніської церкви 
Благовіщення Пресвятої Богородиці [5, с. 54–56].

Село Кондоідовку все частіше стали іменувати Борисівкою.
З середини XIX ст. топонім Борисівка вживається в офіційних документах.
Храм «на крові» Св. Бориса в Борисівці ніколи не мав парафії. Служіння в церкві 

відбувалися тільви в храмові свята (тричі на рік: 2 (15) травня, 24 липня (6 серпня), 5 (18) вересня). 
Також відправлялися панахиди і заупокійні служби.

На початку 30-х років XX ст. споруда й майно були націоналізовані радянською владою. 
Храм пристосували під зерносховище. Під час Другої світової війни, починаючи з 1942 року, у 
храмі проводились відправи. Василь Щигльов, який приїхав у село в 1947 р. частково відновив 
розписи, а також написав дві ікони – Спасителя і Пресвятої Богородиці. Вони й зараз знаходяться 
в церкві. У 1959 р. місцевий виконавчий комітет прийняв рішення про знесення церковної споруди 
через її аварійний стан, але церкву знести не встигли [12, c. 107]. 
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І в 30-ті і післявоєнні рр., коли церкву закривали, з неї вивезли всі ікони, церковне начиння. 
Хотіли винести і хрест. Старожили Борисівки згадують, що хрест і ломами били, і хотіли витягти з 
допомогою трактора, але не могли його зрушити з місця [4, с. 111].

За спогадами очевидців, в 60-ті роки XX ст. на хресті було помітно невелику пляму. 
Заговорили про неї в 90-х роках, коли пляма почала збільшуватися. Згодом о. Анатолій, настоятель 
храму, звернув увагу на те, що у дні святкування пам’яті Св. Рівноапостольного князя Володимира, 
Свв. Бориса і Гліба пляма була темнішою, ніж в інші дні. Зараз пляма кольору не змінює, але 
збільшується. Віруючі з великою пошаною ставляться до хреста. Настоятель храму о. Анатолій 
стверджує, що в церкві біля хреста відбуваються зцілення. Свої слова він підтверджує листами 
від вдячних віруючих (рис. 5) [4, с. 111]. Такі випадки занотовуються у спеціальну книгу, яка 
зберігається у настоятеля.

У 1965 р. церкву було внесено до реєстру пам’яток архітектури державного значення 
(охоронний номер 914/0). З 1977 р. по 1984 р. в церкві періодично проводились реставраційні 
роботи, у результаті яких стіни вдалось врятувати від руйнування. На жаль, розписи не збереглися, 
їх забілили.

Церква Свв. князів страстотерпців Бориса та Гліба у Борисівці (мікрорайоні Переяслава-
Хмельницького) у 1985 р. була передана у підпорядкування Переяслав-Хмельницького державного 
історико-культурного заповідника, який відкрив у приміщенні храму музейну експозицію. У 1992 р. 
храм був переданий новоутвореній громаді Київського патріархату. В 1995 р. громада виявила 
бажання перейти до Української православної церкви [12, с. 107]. 

Змінився статус церкви. З церкви «на крові» вона стала парафіяльним храмом. З’явилася 
постійна церковна громада, члени якої на чолі зі священиком багато працюють над тим, щоб 
в повній мірі відновити все те, що було втрачене в роки тоталітаризму. Храм почав жити 
повноцінним церковним життям. Почали служитися літургії, звершуватися таїнства хрещень 
та вінчань. Але особливою відмінністю даної парафії все ж треба вважати традиції вшанування 
пам’яті святих мучеників Бориса та Гліба. Свято на честь перших святих Русі традиційно збирає 
велику кількість віруючих.

Як і багато років тому, на урочисте богослужіння збирається велика кількість духовенства.
Питання про наявність давньоруської кам’яної споруди у Борисівці на сьогоднішній день 

залишається відкритим. У писемних джерелах від року 1155 згадуються переяславські монастирі 
Різдва Пречистої Богородиці, монастир Свв. мучеників Бориса і Гліба, монастир Св. Сави і Летську 
божницю [13, с. 256]. О. В. Колибенко припускає існування тут літописного монастиря Св. Сави 
чи Різдва Богородиці чи святих мучеників Бориса і Гліба. Очевидно, через постійну половецьку 
загрозу монастир «на крові» припинив своє існування у другій половині XII ст. Стійка історична 
пам’ять про нього збереглася до XVII ст. [7, с. 80].

Князі Борис і Гліб стали першими, офіційно визнаними Візантією святими на Русі. До 
сьогодні точно не встановлена дата, час і обставини офіційної канонізації св. мучеників Бориса 
і Гліба. Це питання уже впродовж двох століть є каменем спотикання дослідників Київської Русі.

Як перші прославлені українські святі вони були визнані патронами України-Русі і за 
княжих часів день їхньої пам’яті 6 серпня (24 липня) святкувався дуже врочисто.

Протягом XI–XIII ст. поклоніння святим набуває універсального загальноруського характеру. 
Борисоглібські храми з’являються майже в усіх удільних центрах – Києві, Чернігові, Турові, 
Полоцьку, Гродно, Смоленську, Рязані, Ростову, Новгороді. На той час можна нарахувати близько 
30-ти церков і 10-ти монастирів, присвяченим цим святим. Одночасно відбувається засвоєння 
борисоглібського культу суміжними народами (чехами, греками).

Культ Св. Бориса на Русі відслідковується на протязі століть. За народним повір’ям, «святий 
Борис все плуги кував та людям давав» М. Максимович зафіксував, що землеробський народ 
України дуже шанує святого Бориса, особливо шанобливе ставлення до святого відслідковувалось 
на Переяславщині. 2 травня (15) вважається великим святом. На весняного Бориса відмінялись 
польові роботи – «на Гліба і Бориса за хліб не берися».

Традиція хресного ходу в цей день існує з сивої давнини, очевидно, ще з часів Всеволода 
Ярославича почали проводити святковий хресний хід на Альту у «Борисів день». Лаврентіївський 
літопис під роком 1151 повідомляє, що князь Юрій Долгорукий приїхав із синами у Переяслав і на 
свято мучеників Бориса і Гліба ходив на Альту [4, с. 54].

У цей день в XIX – поч. XX ст. щорічно відбувалися в Переяславі хресні ходи. Ще за 
день-два до початку свята з Переяславського, Золотоніського, Пирятинського повітів прочани 
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йшли до Переяслава. Старожили пригадували, що на початку XX ст. за тисячі кілометрів прочани 
з Білорусії, Росії йшли на берег Альти, до каплиці. Вони зупинялися ночувати у навколишніх 
селах [4, с. 55].

У день свята йшов також хресний хід із Переяславського Вознесенського собору. 
У хресному ході, крім міського духовенства, брали участь і священики із навколишніх сіл та 
повітів. Борисівський священик зі своїми парафіянами виходив назустріч. Зустрічалися за селом, 
а потім всі разом ішли до церкви св. Бориса і Гліба. Церковна процесія була багатолюдною і 
величною. Її супроводжувала кінна поліція (щоб не потоптали посіви).

Щороку в цей день ікона Богоматір Переяславська полишала своє місце у Вознесенському 
соборі. Урочисто хресним ходом її переносили до церкви Бориса і Гліба, що споруджена на місці 
убієнія в 1015 р. святого страстотерпця князя Бориса. На березі Альти перед нею освячували 
воду, а потім переносили до храму, де вона перебувала до суботнього дня, коли перед літургією її 
повертали до собору [10, с. 84]. 

Для освячення води до каплички будували поміст, занурювали животворящий хрест у воду. 
За традицією, треба було йти у освячену воду Альти одягненими, з іменем святого Бориса на устах 
і хресним знаменням, щоб зануритися в неї і разом зі скинутим одягом залишити недуги свої і 
печалі [4, с. 55].

Після освячення води на березі Альти народ цілими сотнями входить в освячену ріку, а 
велика кількість люду весь молебень слухає, стоячи у ріці. Наступного дня чоловіки гаками 
витягали з річки одяг, просушували його і спалювали.

Після освячення води борисівчани запрошували своїх рідних, приятелів, кумів по домівках 
на обід. Для решти готували загальну кашу чи куліш. На Борисівському кладовищі до сьогодні 
збереглася яма, в якій у казанах готували страву. Мешканці Борисівки для колективного обіду 
заздалегідь приносили птицю, крупи, хліб. Частину коштів виділяла церква: вважалося за честь 
нагодувати стражденних, калік, бідних. Хресного ходу чекали з нетерпінням і дорослі, і діти. На 
вигоні влаштовувались каруселі, продавали цукерки, морозиво.

Капличку на Альті оберігали, періодично чистили. До сьогоднішніх днів вона не збереглася.
З 2004 р. була відроджена традиція хресних ходів на храмове свято Свв. Бориса та Гліба. 

Хресний хід починається від Троїцької церкви м. Переяслава- Хмельницького та вулицями міста 
прямує до храму Свв. князів-страстотерпців. З кожним роком цей хід збирає все більшу кількість 
людей. Попереду завжди несуть ікону з зображенням святих мучеників, за іконою несуть хоругви, 
віруючими в цей час читається акафіст Свв. Борису та Глібу. З прибуттям хресного ходу до 
храму починається божественна літургія, після якої велика кількість паломників сповідається 
та причащається. Віруючі прикладаються до особливо шанованої святині – хреста з пісковику, 
що мироточить, – та залишають записки з проханнями про допомогу. Кульмінацією свята є 
водоосвятний молебінь, який традиційно відбувається на березі древньої річки Альти. Після 
освячення всі присутні щедро окроплюються святою водою та запрошуються на святковий обід.

У 2015 році, році відзначення 1000-ліття трагедії на Альті, на церковному дворі на північ 
від церкви парафіянами було встановлено і 6 серпня освячено семиметровий хрест (рис. 3). На 
березі Альти – криниця (рис. 4).

Крім і сьогодні існуючої церкви Св. Бориса і Гліба, освяченої 6 серпня 1840 р., на 
Заальтицькому форштадті в Переяславі функціонувала церква святих страстотерпців князів 
Бориса та Гліба. Вона знаходилась неподалік мосту через Альту на перетині головних шляхів, що 
розгалужувались від неї в трьох напрямах: на південь – до русла Дніпра, на захід – до Києва, на 
схід – до Золотоноші. Дата будівництва і освячення храму на сьогоднішній день не встановлена. 
Є дані, що засвідчують існування в місті храму святих страстотерпців князів російських Бориса і 
Гліба у 1721 р. [11, с. 104].

Дослідник переяславських церков І. Крамаренко, складаючи історію церкви, мав можливість 
вивчати в церковному архіві датовані 1734 р. метрики та поминальні розписи 1742 р. [11, с. 104].

Відомо також, що в статистичному переліку належних Переяславу дворів, млинів та 
маєтностей, складеному у 1740 р., серед інших називається Борисоглібська церква [11, с. 104].

Церква мала два престоли: головний був освячений на честь святих Бориса і Гліба, яким був 
другий – невідомо. У 1777 р. навколо старої будівлі було закладено нове приміщення. У 1784 р. старе 
приміщення церкви всередині розібрали і вже в наступному році була освячена нова споруда. Храм 
був у плані хрестоподібним, 40 аршин (28,4 м) заввишки, однопрестольний, зовні пофарбований 
білилами. Відомо про ремонт храму у 1822, 1831, 1840, 1850, 1858, 1859 рр. На захід від церкви 
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була збудована триярусна дерев’яна дзвіниця. На початку XX ст. дзвіницю було прибудовано до 
церкви (рис. 6). Всі будівельні і ремонтні роботи проводились за кошти жителів Заальтицького 
передмістя, здебільшого переяславських ремісників. При церкві у 1895 р. відкривається школа 
грамоти для хлопчиків. У 1896 р. вона була реорганізована у церковнопарафіяльну школу для 
дівчат. У перші роки радянської влади громада віруючих налічувала 656 душ. Відправи у церкві 
продовжувались до 1930 р. У 1935 р. церква була знищена [11, с. 104].

На території Переяславщини місцеві краєзнавці до сьогодні знаходять місця, пов’язані з 
постаттю та культом св. страстотерпця князя Бориса [9] Відомо, що до кінця XIX ст. парафіяни 
Студениківської церкви 1 серпня (14 серпня, на мучч. Макавеїв) ходили з хресним ходом за три 
версти до урочища «Борисове стойло», яке так називали, бо, за переказами, тут був вбитий князь 
Борис. Знаходилось воно в напрямку с. Строкови і була там криниця. Переяславський краєзнавець 
Л. М. Набок аргументовано зауважує: якщо вважати на свідчення літописців, то тут не могло бути 
місця вбивства князя. Адже в літописах чітко дана топографічна вказівка – на річці Альті, біля 
Переяслава. Але князь Борис відомий не лише мученицькою смертю. З його ім’ям пов’язана ще 
й ратна служба, усмирення северян, бої з печенігами. Шлях війська Борисового міг проходити 
поблизу с. Строкова. Літописці вказують на село Стрякове (суч. Строкова), поблизу якого захисні 
вали, що двома пасмами височіли від Дніпра, сходяться в один. Перед переходом за вал місцем 
табору князь Борис міг обрати територію, яка отримала назву «Борисове стойло» [9].

На землі Переяславській 24 липня 1015 року (6 серпня за новим стилем) пролилась кров 
невинного страстотерпця князя Бориса. Сталася ця трагедія неподалік Переяслава на березі 
ріки Альта. На Переяславщині зароджується і розвивається культ святого Бориса. Вшановуючи 
пам’ять князя Бориса, переяславці спорудили три храми на його честь: один (храм «на крові») 
на території теперішнього мікрорайону Борисівка, що в Переяславі, другий – в центрі нинішнього 
міста Борисполя (до XX ст. територіально відносився до Переяславщини), третій – у самому місті 
Переяславі на Борисоглібській площі. З давньоруських часів і до сьогодні здійснюються хресні 
ходи до місця убієнія князя Бориса – храму Святих страстотерпців Бориса і Гліба, здійснюється 
обряд освячення вод ріки Альта.
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Nataliya Tkachenko, Gennadiy Nevmutuiy
(Pereyaslav-Khmelnytsky)
To 1000-anniversary of tragedy at Alta river.religious processions
In the article in modern Borysivtsi (district Pereyaslav-Khmelnytsky) Alta river bank is seen as the likely 

place of death of St. Prince Boris Vladimirovich, given story is dedicated to building Pereyaslav Borisoglebskii 
temples, examine the cult of St. Prince Boris in Pereyaslav, the history of religious processions to place where the 
prince was killed.

Key words: Saint Prince Boris, the Church on the Blood, Borisoglibskii temples, the cult of St. Prince 
Boris, processions.

Рис. 1. Церква Святих Бориса і Гліба в мікрорайоні 
Переяслава-Хмельницького Борисівка (фото поч. ХХІ ст.).
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Рис. 2. Хрест у Борисоглібській церкві. Малюнок Т. Г. Шевченко.1845 р. Фотокопія.

Рис. 3. Хрест біля Борисоглібської церкви, освячений 6 серпня 2015 р. 
(фото 2015 р.).
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Рис. 4. Криниця на подвір’ї Борисоглібської церкви 
(фото 2015 р.).

Рис. 5. Фрагмент інтер’єру церкви 
святих Бориса і Гліба. Хрест ХVІІ ст.

 (фото 2015 р.).
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Рис. 6. Церква святих страстотерпців князів Бориса та Гліба 
на Борисоглібській площі в Переяславі 

(фото 30-х рр. ХХ ст.)

УДК 94(477) «17/18»
 Юрій Фігурний

(Київ)

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ І РЕЛІГІЙНІСТЬ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ 
У ХVIII–ХІХ СТ. У КОНТЕКСТІ 

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

У статті розглядаються проблеми релігійного життя і релігійності на теренах Наддніпрянщини 
у XVIII–ХІХ ст. у контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку. Яскравим виявом релігійного 
життя Наддніпрянщини у цей час була діяльність Переяславського колегіуму (1738–1862).

Ключові слова: Україна, українці, релігійність, Наддніпрянщина, Переяславський колегіум, 
етнокультурний розвиток.

Людиноподібна істота стала Homo Sapiens завдяки багатьом важливим чинникам й одні 
з найвагоміших – релігія, релігійне життя і релігійність. Існує велика кількість тлумачень цих 
сакральних дефініцій, але переважна їх більшість пов’язана з вірою людини у Бога та у надприродні 
сили, все те, що вона не могла осягнути, пояснити і зрозуміти. Віра гуртувала людей, об’єднувала 
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їх та вела до перемог і поразок. Зрештою, релігія, релігійне життя і релігійність були, є і будуть 
вагомими факторами поступального розвитку загальнолюдської цивілізації загалом й України й 
українців зокрема.

Актуальність дослідження заявленої нами проблематики полягає в тому, що вивчаючи 
релігію, релігійне життя, релігійність в контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку 
XVIII–ХІХ ст., ми намагаємося осягнути і проаналізувати їх вплив на визначальні, доленосні й 
контраверсійні події минувшини України й українського народу в українознавчому вимірі. 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 зверненні до важливих проблем історії України, які не 
зважаючи на велику кількість публікацій і надалі потребує прискіпливої уваги й детального 
неупередженого фахового аналізу. У статті релігія, релігійне життя та релігійність у контексті 
загальноукраїнського етнокультурного розвитку XVIII–ХІХ 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 – релігія, релігійне життя 
та релігійність у контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку XVIII–ХІХ ст. в 
українознавчому вимірі.

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з 
державного бюджету «Україна й українство в етнокультурних процесах світу», керівником якої 
є професор В. Баран. Вона виконується в НДІУ відповідно до напряму планової роботи відділу 
української етнології.

Метою статті є наукове осягнення релігії, релігійного життя та релігійності на теренах 
Наддніпрянщини у XVIII–ХІХ ст. у контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку в 
українознавчому вимірі, що передбачає виконання таких головних завдань: 1) стисло проаналізувати 
рівень наукової розробки теми та визначити теоретико-методологічну основу дослідження; 
2) з’ясувати сутність понять релігія, релігійне життя і релігійність та їхній взаємозв’язок 
з українськими етнічними, державотворчими і націєтворчими процесами; 3) простежити й 
охарактеризувати основні тенденції розвитку релігії, релігійного життя та релігійності на теренах 
Наддніпрянщини у XVIII–ХІХ ст. на прикладі діяльності Переяславського колегіуму (1738–1862) у 
контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку.

Проведений аналіз публікацій, в яких досліджується ця наукова проблема, і на які мав змогу 
опиратися автор, засвідчив, що заявлена ним тема потребує детального вивчення. Ми, в свою чергу, 
оприлюднюємо найвагоміші на наш погляд праці, які безпосередньо дотичні до цієї українознавчої 
теми: Демидовский В. Краткий исторический очерк состояния Переяславско-Полтавской семинарии 
со времен основания ея (1738) до преобразования // Полтавские епархиальные ведомости. – 
1888. – № 20. – Част. неоф. – С. 735–776; Левицкий П., Прошлое Переяславского духовного 
училища. – К., 1889; Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733–
1785 гг.), в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени. – Полтава, 1908; Переяслав-
Хмельницкий и его исторические памятники. – К., 1954; Власовський І. Нарис історії Української 
Православної Церкви: В 4 т., 2-ге видання. – Нью-Йорк, Київ, 1990. – Т. 1–4; Великий А.Г. 
Українське християнство. – 1990; Грушевський М., Левицький О. Розвідки про церковні відносини 
на Україні-Руси. XVI–XVIII в. – Львів, 1991; Історія християнської церкви на Україні. – К., 1991; 
Панас К. Історія Української Церкви. – Львів, 1992; Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії 
Української Православної Церкви: У 2-х т. – К., 1993; Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія 
Церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – К., 1994. – Кн. 3.– Кінець XVI – середина ХІХ ст.; 
Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994; Мудрий С. Нарис історії Церкви в 
Україні. – Рим, Львів, 1995; Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність українців: 
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К., 1997; Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К., 1998; Історія релігії в 
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2003; Станіславський В.В. Православні колегіуми // Історія української культури: У 5 т., Т. 3. 
Українська культура другої половини XVІІ–XVIII століть. – К., 2003. – С. 464–471; Лоха В. 
Духовенство, церква та колегіум міста Переяслава середини ХVІІ–ХІХ ст. – К., 2006; Коцур В., 
Мазоха Д., Гаврилюк Н., Ігнатенко Н., Вергунов В., Брехунець Н., Ткаченко В. Освіта і культура 
Переяславщини – важлива складова національного розвитку України // Переяслав у віках. – К., 
2007. – С. 368–384; Нікітіна В., Палатна Т. Культурно-освітня діяльність переяславських єпископів 
у створенні та розвитку Переяславського колегіуму ХVІІІ – початку ХІХ ст. // PEREYASLAVICA. 
Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / Релігійне 
життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.). – Зб. наукових статей. – Випуск 1 (3). – 2007. – 
С. 138–142 тощо.

Необхідно наголосити, що в цьому комплексному українознавчому аналізі нами був задіяний 
один із головних наукових методів пошуку істини – принцип історизму, себто неупереджене 
висвітлення релігії, релігійного життя та релігійності на теренах Наддніпрянщини у XVIII–ХІХ ст. 
у контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку в українознавчому вимірі. Також ми 
активно послуговувалися порівняльно-історичним методом, коли аналізували, як позитивно, чи 
негативно впливала на вітчизняне державотворення зміна геополітичної ситуації в Центрально-
Східній Європі, а саме остаточна ліквідація Гетьманщини та значне посилення Російської імперії.

Важливим чинником етнокультурного розвитку є релігія (латиною religio – благочестя, 
благословення, богослужіння, побожність, пов’язання, предмет культу, святиня) – система особливих 
поглядів, світосприймання, світосприйняття світогляду і світовідчуття, а також відповідна поведінка 
і культові дії, які випливають з віри у той чи інший різновид понадприроднього і сакрального та 
передають віру людей в реальне існування Бога (надприродної сили) і мають зовнішні прояви у 
поведінці, побуті й спеціальних атрибутах.

Ось так характеризує цю фундаментальну дефініцію християнства о. Іван Шевців: «Релігія – 
це латинське слово. Дослівно – це свого роду духовне в’язило, ланцюг, зв’язківець між людиною 
і Богом. Походить це слово або від слова Religando (Лактанцій), бо ж воно пов’язує людину з 
Богом (божеством); або від слова Religendo (Ціцерон), що означає розважання божественних речей 
(Re-legere); або від слова (св. Августин), що означає вибрати знову, тобто навернутися до Бога, 
втраченого через гріх. Релігія – це засіб єднання між Богом і людиною, дорога і провідник до 
Бога. Вона є тим ґрунтом, на якому виростає наше і земне і вічне щастя. Релігія – це всі ті правди, 
приписи й практики, що поєднують нас тісно з Богом; це всі ті наші думки, почуття, слова й 
справи, всі акти справедливості, якими ми, приватно і прилюдно, як одиниці й члени суспільності, 
заявляємо Богові означеним ним способом належну йому честь, подяку й послух. Звідси 
випливає подвійна дефініція релігії що часто вживається в історії релігій. Релігія суб’єктивна – це 
усвідомлення людиною своєї залежності від буття трансцендентного і бажання-обов’язок, прямо 
необхідність віддавати йому почесті, вшанування, здійснювати культ і т. п. Релігія об’єктивна – 
це комплекс, поєднання правд віри, законів, приписів та обрядів, якими людина підпорядковується 
буттю трансцендентного. До релігії належать три речі: 1) догми – це є правди віри, в які треба 
вірити; 2) мораль – це є заповіді, які треба сповняти і жити згідно з ними; 3) засоби спасіння 
або практики, якими треба користуватися з тим, щоб ми могли мати добру віру й побожне 
життя» [12, c. 17].

Вчений М. Тиводар зазначає: «Релігії як особливе явище культури залишили глибокий слід 
і мають великий вплив на окремі елементи матеріальної культури, громадський і сімейний побут 
етносів, їх традиційні свята і обряди та духовне життя. Саме тому при етнографічних описах і 
характеристиках обов’язково вказується релігійна належність етносів чи окремих їх частин. Крім 
того, ще й нині проявляється політичне протистояння чи солідарність країн за їх належність 
до однієї з світових релігій чи їх течій, мають місце навіть збройні конфлікти на релігійному 
грунті» [10, c. 137].

Однією із вагомих етновизначальних рис українського народу є релігійність. Протягом 
багатьох тисячоліть українці та їх пращури народжувалися, жили і, врешті-решт, помирали з вірою у 
надприродні сили. В етногенезі українців значну роль відігравала їх релігійність. Вчений Б. Савчук 
з цього приводу стверджує: «Релігійність наскрізь пронизує весь духовний світ українця, але її 
прояви та глибинні змістовні характеристики доволі специфічні, самобутні. Визначний український 
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філософ П. Юркевич указував, що релігійну свідомість українського народу визначають не стільки 
розумово-раціональні мотиви, скільки емоції та почуття, тобто образно кажучи «серце людини». 
Релігійність завжди реально визначала характер життєдіяльності українців, хоча по-різному 
впливала на збереження їхньої етнічної єдності, ідентичності та самобутності» [5, c. 490].

У домодерну добу дуже важливим чинником етнодержавонацієтворення була релігія, 
особливо це стосується часів середньовіччя, де питання віри, віротерпимості, віросприйняття 
панували в свідомості та визначали цивілізаційну, етнокультурну ідентифікацію як пересічного 
індивідуума, так і тогочасних етнічних спільнот. Релігія в ті часи, це не тільки віра, ідеологія, 
культура, а і спосіб життя цілих народів [11, c. 29].

У зв’язку з цим дослідник Б. Савчук наголошує: «…Будучи важливим чинником 
етнотворення, релігія здатна прискорювати або ж гальмувати цей процес, сприяти збереженню 
єдності й цілісності етнічної спільноти або ж, навпаки, посилювати внутрішню дезінтеграцію. 
Як реальна, а в деяких випадках і визначальна ознака ідентифікації особи релігія може сприяти 
посиленню чи послабленню її етнічності, виступаючи, таким чином, реальним значущим фактором 
впливу на всі сфери етнічного буття. Все це необхідно враховувати при вивченні етнічних явищ і 
міжетнічних стосунків, а також моделюванні їх подальшого розвитку» [5, c. 464].

Із завершенням епохи середньовіччя, поступальним розвитком цивілізації Homo Sapiens, 
кількісному та якісному розширенню у тогочасному соціумі прогресивних уявлень, новітніх 
технічних, наукових, освітніх і гуманітарних знань вплив релігії поступово обмежується. Разом 
з тим, навіть втративши своє панівне становище вона продовжувала залишатися і залишається 
наразі вагомим і дієвим фактором у цивілізаційному етнодержавонацієтворенні загалом, й в 
українському зокрема. Особливе місце в релігії займає церква – специфічний соціальний інститут, 
тип релігійної організації зі складною чітко централізованою та ієрархізованою системою стосунків 
між священнослужителями та віруючими, що продукують, зберігають і передають релігійну 
інформацію, координують релігійну діяльність і здійснюють контроль за поведінкою людей. 
Зрештою, у православ’ї та католицизмі церква – не людська спільнота, а надприродний утвір, що 
має риси божественної вічності, непорушності, нетлінності, святості, «містичне тіло Ісуса Христа», 
посередниця між Богом і людьми, охоронниця скарбниці дарів благодаті, поза якою неможливе 
спасіння [3, c. 405].

Християнська релігія, релігійність й відповідна церковна організація були, є і будуть 
визначним концептом (конструктивним елементом) світобачення і світосприйняття України, 
українців і світового українства. О. Субтельний з цього приводу зазначає: «Православна церква 
століттями виступала центром і рушієм культурного життя на Україні. В боротьбі з польським 
католицизмом вона стала втіленням української самобутності. Але самобутність ця поблякла 
із вступом на арену Російської імперії як оборонця всього православ’я, включаючи українське. 
Позбавлена сенсу існування, українська церква втратила свою рушійну силу. Приблизно в 
цей час вона перестала існувати як окреме ціле. Поглинання української церкви імперським 
духовним «істеблішментом» перебігало паралельно з ліквідацією автономії Гетьманщини… 
Сповнене ксенофобії російське духовенство, яке довгий час підозрювало українців у тому, що 
вони «заразилися» латинськими впливами, стало переробляти їх на власний штиб. Під приводом 
викорінення «єретичних відхилень» Священний Синод змушував українців друкувати книги, писати 
ікони, зводити церкви за російськими взірцями. У 1786 р. державі були передані всі церковні 
землі, й церква у фінансовому відношенні стала цілком залежною від уряду. Наприкінці століття 
більшість церковних ієрархів України були росіянами або зрусифікованими українцями. Колись 
осібна й зорієнтована на Захід українська православна церква тепер стала всього-на-всього готовим 
засобом поширення російської імперської культури» [9, c. 246–247].

З цими аргументованими твердженнями солідаризується й Б. Савчук: «Під впливом 
Російської православної церкви офіційне українське православ’я почало втрачати свої самобутні 
риси, перетворюючись на засіб денаціоналізації народу. Розпочата у 70-х роках XVII ст. політика 
уніфікації українського та російського православ’я незабаром стає радикальнішою, набирає 
незворотного характеру. Ліквідація протягом XVIII ст. української культурно-духовної самобутності 
супроводжувалася забороною видання україномовних церковних книг, запровадженням єдиного 
для української та російської церков списку святих, припиненням будівництва та розпису храмів 
в українському національному стилі тощо. Важливою передумовою для цього стало «кадрове 
перемішування» духівництва, коли, з одного боку, українських священників направляли на службу 
в Росію, де їх денаціоналізували, а з другого – в Україну спрямовували російських духовних 
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отців із завданням русифікувати місцеву паству. Тому, в українському церковно-релігійному житті 
утверджується білінгвізм (двомовність), московський дух опановує духовні семінарії, Києво-
Могилянська академія занепадає. Ще трагічніше розгорталися події на Правобережній Україні, яка 
після поділів Польщі у кінці XVIII ст., також перейшла під владу Російської імперії. У XVII ст. 
понад 70% населення цього регіону становили українці-уніати (греко-католики) та поляки римо-
католики. Московський уряд повів проти них брутальний наступ: відбиралися і нищилися храми, 
замість їхньої церковно-адміністративної структури створювалися православні єпархії, округи, 
парафії, монастирі, братства тощо. Всі опозиційні виступи придушувалися силою» [5, c. 482–483].

Яскравим виявом релігійного життя на теренах Наддніпрянщини у ХVIII–ХІХ ст. була 
діяльність Переяславського колегіуму (1738–1862). Великою подією в етнокультурному, релігійному 
й освітньому житті Переяслава і Переяславщини було відкриття восени 1738 р. загальноосвітньої 
вищої школи – колегіуму, який став одним з провідних центрів української релігійної культури та 
освіти на Наддніпрянщині.

Поява цього визначного етнокультурного та релігійного осередку стала можливою завдяки 
ініціативі та активній подвижницькій діяльності єпископа Арсенія Берло, який багато зробив щоби 
просвітити Переяславщину, де народився і виховувався. Прибувши на Переяславську кафедру 
восени 1733 р. єпископ Арсеній активно взявся до створення Переяславського училища рівного за 
рівнем викладання Київській академії [4, с. 138].

Відкриття цього релігійного учбового закладу, що отримав статус колегії, відбулося 2 жовтня 
1738 р. Колегіум, заснований єпископом Арсенієм, як можна бачити з документів, що збереглися, 
називався то латинською школою, то слов’яно-латинським училищем, то Переяславською 
семінарією, а в одному з підручників у 1743 р. трапляється навіть назва Берліанської колегії (за 
прізвищем її засновника). Навчально-виховна діяльність у колегіумі була організована за зразком 
Києво-Могилянської академії. Функціонувало 6 класів: фара, інфіма, граматика, синтаксима поетика 
і риторика. Загальний курс навчання тривав 6 років. До складу нижчих класів Переяславського 
колегіуму були зараховані діти духовенства й інших осіб, що навчалися вдома, а в старші класи 
були переведені особи, які опанували нижчі класи Києво-Могилянської академії, також з Києва 
були запрошені й викладачі [4, с. 138–139].

Перший клас – фара (або аналогія) по суті був підготовчим, але приймали туди учнів уже з 
певними знаннями. У наступних трьох граматичних класах – інфімі, граматиці й синтаксимі, учні 
опановували церковнослов’янську, латинську, староукраїнську літературну (книжну), грецьку та 
польську мови, а також арифметику, геометрію, нотний спів і катехізис. Певна увага приділялась 
літературі, особливо класичній римській і грецькій, частково християнській, також ознайомлювали 
зі світовою літературою. Особлива увага приділялась вивченню латинської мови, оскільки курси 
філософії, поетики, риторики, богослів’я велись виключно латинською мовою. Студенти заучували 
латинські тексти напам’ять, робили усні та письмові переклади і вправи. Письмові вправи 
поділялися на шкільні (екзерції) і домашні (екупації). Шкільні перевіряв учитель, домашні – 
аудитори, які обиралися з найкращих спудеїв. У відомостях знання учнів оцінювалися такими 
відмітками: «надежен», «острого ума», «туп», «ясного ума, но не сдержан». З метою більш швидкого 
опанування латинської мови учнів зобов’язували розмовляти з наставниками і між собою не тільки 
на уроках, а й удома, і в бурсі латиною. Це правило було записано в інструкції колегіуму і його 
потрібно було постійно виконувати. Значна увага приділялася також грецькій мові, оскільки вона 
мала практичне значення при вивченні богословських джерел. Після граматичних класів протягом 
одного року вивчали поетику і риторику, ще один рік відводився на синтаксиму [1, с. 348].

У Переяславській колегії навчалися мешканці з різних міст Наддніпрянської України – 
Ніжина, Глухова, Любеча, Конотопа, Сум, Чернігова, Києва та ін. Так, цей навчальний 
заклад поступово стає одним з визначних просвітницьких та етнокультурних центрів 
Наддніпрянщини [4, с. 139].

У 1753–1757 рр. при єпископі Іоанні Козловичі було збудовано навчальне кам’яне 
приміщення колегіуму, що збереглося до наших днів (зараз у ньому функціонує меморіальний 
музей Г. Сковороди). У цьому одноповерховому будинку був вестибюль, чотири класні кімнати, 
приміщення бібліотеки. У 1754 р. Г.С. Сковорода (1722–1794) викладав поетику у Переяславському 
колегіумі, де запроваджував багато новаторських ідей. Внаслідок цього виник конфлікт між 
Григорієм Савичем та церковною адміністрацією і він був звільнений з колегіуму [8, с. 470–471].

У 1763 р. український гетьман Кирило Розумовський запропонував проект створення у 
Гетьманщині трьох повноформатних університетів загальноєвропейського зразка і рівня – у Києві 
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(на базі Києво-Могилянської академії), Батурині та Переяславі (на базі колегіуму), але імперська 
влада його відхилила [1, с. 349].

На противагу цим амбітним планам українського гетьмана у 1776 р. надійшло розпорядження 
російського уряду про перетворення всіх малоросійських колегіумів на духовні семінарії. Так, 
українські спудеї стали семінаристами. Такі дії імперських можновладців спричиняли деградацію 
Переяславського колегіуму в етнокультурному плані та перехід його до рівня вузькостанового 
духовного закладу [2, с. 68].

У зв’язку з цим В. Нікітіна і Т. Палатна наголошують: «Закриття самостійної Переяславсько-
Бориспільської єпархії у 1785 році негативно позначилася на функціонуванні Переяславського 
колегіуму. Були закриті вищі класи філософії та богослів’я. Частина педагогічного складу і учнів 
колегіуму була переведена до нововідкритої Новгород-Сіверської семінарії. У зв’язку з цим 
колегіум втратив характер середньо-вищого учбового закладу, зробився приписним до Київської 
академії училищем» [4, с. 141].

В. Станіславський зазначає, що викладання філософії та богослов’я поновилося лише 
1799/1800 навчального року, але незважаючи на це, з цього часу Переяславський колегіум 
перетворився на духовну семінарію [7, с. 146].

У 1847 р. з Переяслава до Полтави була переміщена архієрейська кафедра. Так цей 
старовинний український державотворчий і культурний осередок Наддніпрянщини остаточно 
втратив статус єпархіального міста. Зрештою, у 1862 р. за царювання Олександра ІІ Переяславська 
семінарія була остаточно переведена до Полтави. Ось так імперська влада намагалася перетворити 
українську спільноту на затуркану рабську силу, яка мала забути своє славетне князівське і 
гетьманське минуле й назавжди стати безмовними і безпам’ятними будівничими Російської імперії.

Незважаючи на активний наступ великоросійських і малоросійських церковників-
русифікаторів протягом всього XVIII ст. і навіть на початку ХІХ ст. українське православ’я 
продовжувало ще зберігати свою українськість і самобутність. Так, розповідаючи про свої 
враження, російський князь-подорожувальник І. Долгорукий, відзначав особливу архітектуру 
місцевих церков (в Україні переважно трьохбанні, вкриті білою бляхою) й разючу відмінність 
українського церковного обряду від російського: «Переїхавши з Москви до Києва, помітиш велику 
ріжницю… в обрядах і співах» [6, c. 181].

Дуже мандрівника вразила одна промовиста особливість: «Уважайте, що у тутешній країні 
по селах і містах багато церков побудовано Мазепою. З одних уст і моляться про спасіння його 
душі і проголошують його анатему» [6, c. 182].

Ця вражаюча деталь не свідчить, що всі ці священики захворіли й у їхніх мізках запанував 
когнітивний дисонанс (роздвоєння особистості), ні навпаки, це недолуга спроба поєднати 
непоєднувальне – шанобливе ставлення до благодійника-мецената й рабська ница покірність 
щодо цькування й проклинання гетьмана-зрадника… Саме з таких «щиро-нещирих» по дякувань 
і проклинань, спочатку на Лівобережжі, а й згодом по всій підросійській Україні, на нашу думку, 
поступово зароджується і розвивається малоросійство, яке надзвичайно негативно вплинуло на 
загальноукраїнський етнокультурний розвиток.

Таким чином, нами було з’ясовано сутність понять релігія, релігійне життя і релігійність 
та їхній взаємозв’язок з українськими етнічними, державотворчими і націєтворчими процесами; 
простежено й охарактеризовано основні тенденції розвитку Української Церкви в контексті 
вітчизняного етнокультурного процесу у XVIII–ХІХ ст.; стисло проаналізовано діяльність 
Переяславського колегіуму, що став одним із важливих центрів релігійності, релігійного і 
культурного життя та освітнього простору Наддніпрянщини. Автор переконаний, що християнська 
релігія, релігійне життя, релігійність, Українська Церква були, є і будуть важливими чинниками, 
які допомагали українцям зберегти свою етнічну самобутність, відновити державність України та 
творити сучасну націю.
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«КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ» В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

У роботі міститься інформація про діяльність меморіального комплексу «Козацькі Могили» на 
острові Журавлиха під Берестечком у період радянської влади. Актуальність статті зумовлена необхідністю 
з’ясувати, яку роль відігравали «Козацькі Могили» в житті українського народу в часи радянського 
тоталітаризму. У статті розглядається практика руйнування пам’яток культури, що визначалася 
тоталітарним адмініструванням, нехтуванням історичних і національних традицій, безкультур’ям, що 
підірвало духовність українського народу, позбавило його національних шедеврів історичної спадщини.

Ключові слова: Музей «Козацькі Могили», монастир, острів Журавлиха, кролеферма, птахоферма, 
амбулаторія.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні пожвавився інтерес до національних традицій 
і пам’яток культури. Питання охорони та збереження історичної спадщини є не тільки справою 
професійною, але й політичною. На «Козацьких Могилах» у 1914 р., як міцна фортеця, постав 
Свято-Георгіївський храм. На цьому святому місці облаштовано найбільшу в Україні могилу козаків 
та селян, що загинули під час Берестецької битви 1651 р. Радянський період став переломним для 
козацького пантеону. Тоталітарний режим знищував усе українське, щоб зламати національний 
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опір народу. Знання власної історії та культури дуже важливі для сучасної людини, а проблеми 
збереження та вшанування пам’яток культури, мистецтва та історії є актуальними.

Мета статті. У статті зроблений неупереджений аналіз дій радянського керівництва щодо 
культурно-історичних цінностей Свято-Георгіївського монастиря в 40–80-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. «Козацькі Могили» – святиня Волинської землі. Нині 
Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви». Саме тут у далекому 
1651 році відбулася Берестецька битва, яка стала найбільшою битвою періоду Визвольної війни 
1648–1654 рр. під проводом Б. Хмельницького. В цій кривавій баталії козаки та селяни показали 
виняткову мужність, відвагу та самопожертву. Мученицька смерть тисяч загиблих – це жертва 
України за волю, за незалежність, за православну віру, – за все, чого так прагнув український народ 
протягом своєї, часто трагічної, історії. У 1914 році на острові Журавлиха, як данина козацькому 
подвигу, постав Георгіївський храм, або як його ще називають храм-пам’ятник загиблим козакам. 
При храмі було створено чоловічий Свято-Георгіївський монастир. Сюди ж було перенесено 
з села Острова Михайлівську церкву – пам’ятку дерев’яної архітектури XVII ст. За легендою 
саме у цій церкві молився Богдан Хмельницький перед Берестецькою битвою. Все це мало 
увіковічнити пам’ять про козацьку славу. І дійсно, острів Журавлиха став місцем паломництва. 
Було започатковано традицію щороку, на Дев’яту п’ятницю після Великодня, відзначати день 
пам’яті козаків, загиблих у Берестецькій битві. Після освячення «Козацьких Могил» тисячі людей з 
Волині, Галичини, Холмщини, Полісся йшли до цього місця, щоб поклонитись козацьким кісткам і 
віддати їм останню шану. 

«Козацькі Могили» за свою столітню історію пережили довгі роки лихоліть, а це дві світові 
війни, зміна чотирьох політичних режимів – довоєнної Польщі, перших совітів, німецької окупації 
і радянського повоєнного порядку. Кожен з них закарбувався в пам’яті і став кровоточивою міткою. 
Та найбільші випробування, наругу й знущання пережили «Козацькі Могили» саме з приходом 
радянської влади.

16 березня 1944 р. на території скиту з’явились червоноармійці. Під час боїв між бійцями 
Радянської армії та німецькими солдатами, місцеве населення змушене було переховуватись 
у підземних переходах Свято-Георгіївського храму. Німецькі снаряди влучали в церкву. Німці 
готувались до відступу і намагались залишити після себе якнайбільше шкоди. Один із них кинув 
гранату у підземелля, де ховалися налякані селяни, але вона не розірвалася. Вже через три дні, 
19 березня, с. Пляшева було звільнене від фашистських загарбників [3; с. 41]. Стан «Козацьких 
Могил» після війни бажав кращого, адже було пошкоджено фасад Георгіївської церкви (рис. 1), 
один снаряд влучив у ікону «Спас Нерукотворний», інший збив фронтон з малим хрестом, а 
наступний – крайній північний хрест з купола. Впав хрест з куполом, кілька снарядів розірвалося в 
кріпосній стіні, але дерев’яна Михайлівська церква, історична пам’ятка XVII ст., і будинок, у якому 
жили ченці, залишились непошкодженими [2, с. 146]. У 20–40-х рр. ХХ ст. ченців та послушників 
у монастирі було до 30 чоловік. Братія молилася, працювала, розбудовувала святу обитель. 

На історичній Волині станом на 3 липня 1944 р. залишилось діючими 780 парафій, з них 
у Волинській області – 350, Рівненській області – 290, Тернопільській області (дев’ять районів) – 
140 парафій, а в 1946 р. У Волинсько-Рівненській єпархії РПЦ – 608 парафій [12]. Скрутно 
приходилось і монастирям.

Після війни потрібно було налагоджувати життя. Разом з іншими жителями Пляшевої 
монахи, послушники, всі інші мешканці скиту вносили у фонд оборони кошти, виконували різні 
прохання органів влади.

Для прикладу наводимо одне з них :
«Згідно з рішенням райради депутатів трудящих у нашім районі оголошений місячник 

(з 25 вересня по 25 жовтня 1945 р.) по створенню матеріальних і грошових фондів для подання 
допомоги дітям-сиротам, інвалідам Вітчизняної війни, та сім’ям військовослужбовців.

Районна комісія по проведенню місячника просить Вас (настоятеля скиту) взяти участь 
у роз’ясненні віруючим вашої общини, а також провести відповідну роботу серед віруючих по 
добровільному збору продуктів харчування всіх видів, включаючи овочі, фрукти, одяг, взуття та 
грошові засоби.

Усі ці зібрані фонди прохання доставити в райвідділ по забезпеченню не пізніше 
1 листопада 1945 р.» [1, c. 56].

Усі розпорядження влади виконувались, хоча це було досить непросто. Станом на 1946 р. 
на «Козацьких Могилах» було офіційно зареєстровано постановою № 167 Уповноваженої Ради по 
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справах Руської Православної церкви при Раді Міністрів СРСР релігійну общину. Через чотири 
роки, а саме 1950 р., усі споруди на острові Журавлиха були взяті під Державну охорону, як 
історичні та державні пам’ятки. На той час скит у своєму володінні мав 3 гектари орної землі, 
2 гектари сінокосу та 2 гектари непридатної землі. Монастир утримував також корову й пару коней, 
за яких потрібно було сплачувати за рік податок у розмірі 1716 карбованців. Станом на 1952 р. у 
Свято-Георгіївському скиті на «Козацьких Могилах» проживало 18 чоловік, в основному це були 
люди похилого віку. В серпні наступного року сільськогосподарський відділ райвиконкому звільнив 
від обов’язкових хлібопоставок 10 непрацездатних монахів і послушників [1, с. 56].

Після війни радянська система все більше утискала обитель, для якої наближалися 
тяжкі часи. 

19 березня 1954 р. місцева влада на «Козацьких Могилах» складає «Акт про передачу землі, 
що знаходилась в користуванні «Козацьких Могил», колгоспу та сільській раді» [10].

Цього ж року, 4 червня, згідно з рішенням синоду Російської Православної Церкви, 
монастир-скит було ліквідовано і на «Козацьких Могилах» була створена парафія, яку продовжували 
обслуговувати ченці. Це рішення стало першим кроком до швидкого закриття і ліквідації монастиря. 
Та влада на цьому не зупинилася: монастир був під постійним наглядом органів НКВД, крім того, 
було заборонено приймати ченців з інших монастирів, не говорячи про численні податки, які щораз 
збільшувались. 

Про цей складний період ми дізнаємося зі слів Ковальчука Павла Пилиповича (рис. 2, 
рис. 3), родом із Здолбунівського району, який на той час був єдиним послушником у монастирі. 
Павло Пилипович був сиротою, його батько загинув на фронті, а матір німці спалили в концтаборі. 
У Свято-Георгіївський монастир він прибув у 1950 р. 13-річним хлопчиком, а залишив у 1953 р. 
За його словами він виконував обов’язки поводиря при сліпому настоятелеві. 

Ось його спогади: «Тута я один тільки послушнік був. Бо вони й так мене ото держали, бо 
несовершеннолєтній, то не мають діла до мене, а якщо паспорт був, то вони б мене зразу вигнали 
(мається на увазі органи радянської влади – прим. авт.). 

Монастир жив буденним життям. В 4 год. служилася Рання, Пізня служба в 10. Вінчалися 
по ночах в Михайлівській церкві, що неділя то весілля. (Таїнство Вінчання проходило в підземному 
переході, щоб не було чути співу та не видно як горить світло – прим. авт.) Робили свічки. На 
першому поверсі була майстерня де золотили і сріблили ікони, столова, трапезна. (1 перший поверх 
теперішнього приміщення музею – прим. авт.) Було так, що в Почаїв по золоті монети їздив. 
Приїжджаю раз, тільки розкалив їх, порубав, треба роствор золотий робить, ну ОБХС приходить: 
«Де золото?», − а воно на столі лежить в чорнильному приборі, порубане. Вони перекидають його, 
в руках держали, і кругом. Ну, хтось доніс. Обшукали, нічого нема. Вже пішли. Архімандрит Петро 
говорить, каже: «Ну шо, не забрали золота?», − кажу вони во в руках держали, − «Бо їм Бог очі 
заслипив, шо золото в руках мали і не знали шо то золото!»

На запитання «Як ставилася влада до монастиря і монахів?» Павло Пилипович розповідає:
«Особо не ласкаво! Начальник міліції приходив, допитувався «Чого ти тута? Йди луче з 

монастиря, нашо він тобі?», − бо в мене брат в Почаєві жив на скиту на монашеському кладбищі. 
Добре провіряли!» [8].

Та незважаючи на усі труднощі, ченці не полишали своєї праці. Архімандрит Антоній 
(настоятель скиту) налагоджував і зміцнював зв’язки із православними вірянами на Сході України, 
Росії, а також з родинами тих, чиї рідні загинули на фронті. У свою чергу ці люди робили великі 
пожертви для «Козацьких Могил». Пожертви надходили поштою, а саме, грошові перекази та 
посилки. Архімандрит прислані продукти віддавав до монастирської кухні, грошові надходження 
зберігав особисто. Зі сторони влади вівся постійний контроль за поштовими переказами, які йшли 
на скит. Коли була вже зібрана певна сума коштів, настоятель скиту розпочав великі реставраційні 
роботи всіх споруд на острові Журавлиха. 

Було запрошено художників Олександра Корецького з Горохова та Пилипа Трохимлюка 
з Почаєва для розпису внутрішнього інтер’єру балконного Борисо-Глібського храму, там же 
покладено паркет. Також ці художники оновили весь Свято-Георгіївський храм та пофарбували 
олійними фарбами Михайлівську церкву. Був замінений зогнилий іконостас церкви Св. Влм. 
Параскеви П’ятниці. Оновилися «Козацькі Могили» і ззовні. Було переставлено усі хрести на 
храмах, пофарбовано куполи, побілено ззовні церкви та кріпосну стіну, також зроблено ремонт в 
будинку, де мешкали ченці. Усі надіялись на швидке відновлення та добру долю для «Козацьких 
Могил». Та не так сталося, як гадалося.
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Влада не могла дозволити відродження святині. Як пише Павло Якубович Лотоцький, 
«райкомівські чиновники на пошті вибрали все, що отримували на «Козацькі Могили» ченці і 
настоятель – посилки і гроші. І це стало головною причиною, щоб закрити монастир і розігнати 
монахів. Настоятелю Антонію Ляшку було заборонено проживати навіть в Почаївській лаврі. Лише 
двом ченцям дозволили проживати в лаврі, інші роз’їхались хто куди, здебільшого по рідних. 
Весь тягар відповідальності ліг на місцевого церковного старосту Панаса Романюка, якого лякали 
Сибіром і тюрмою за непокірність» [2, с. 149].

Це шалене гоніння на церкву призвело до остаточного закриття монастиря в 1957 р. Скит 
на «Козацьких Могилах» став приходською церквою. Настоятелем було призначено священика з 
Пляшівки Радивилівського району Гната Юхимчука. Він на собі відчув «велику турботу» радянської 
влади, через що полишив посаду. На його місце прибув інший священик з Волинської області, 
який теж не знайшов порозуміння з місцевою владою [3, с. 47]. І в кінці 1958 р. все на острові 
Журавлиха було ліквідовано. Територія передана колгоспу ім. Б. Хмельницького. Саме з цього часу 
«Козацькі Могили» ніби огортає темний морок. Наступали важкі часи наруги і знущання.

Спогади про цю важку подію записав Олекса Ошуркевич зі слів Оксани Антонівни 
Камінської, жительки с. Острів, 1922 р. н.: «То було в п’ятдесят восьмому році – ще за совєтів, 
саме перед дев’ятою п’ятницею. Мій тато, а він після таборів дуже постарів, каже мені:

 – Підемо на Козацькі Могили. Може, більше я вже не буду там.
Приходимо ми, а зайшли обоє пішки… Людей повно, а монахів нема. А були ж там до того 

часу. Люди кажуть: вночі їх вивезли кудись, і нема кому в церкві відправляти службу.
Приїхали сюди з Корця монахи: там жіночий монастир був. Читають вони в підземеллі 

книжки, люди плачуть. Таке… І після того ми вже не ходили туди. Бо закрили монастир» [2, с. 298].
На той час колгосп ім. Б. Хмельницького очолював Павло Тимофійович Пастух, котрий 

назавжди вписав своє ім’я в історію «Козацьких Могил», та, на жаль, не з хорошої сторони. Як 
ревний комуніст, а також виконуючи накази вищих партійних чиновників, він хотів ліквідувати 
«Козацькі Могили». Зі слів Прокопа Матвійовича Лєскова, місцевого жителя, знаємо: «На початку 
шістдесятих головував у нас Пастух. Нічогенько головував, тільки в’ївся дуже на церкви, що стоять 
на Козаччині. Виступав якось на зборах: «Хто хоче, мовляв, нехай розбирає цей опіум – цеглу та 
дерево задарма віддам». Та ніхто з наших не поласував на дармове». Люди хотіли зберегти храм та 
святе місце, але влада швидко знайшла нове вирішення своєї проблеми.

Швидкими темпами тоталітарний режим «совітів» розпочав свої безчинства на острові 
Журавлиха. П. Т. Пастух спочатку організовує у монастирських приміщеннях зерносклад. Перший 
поверх будинку, де знаходилась трапезна, переобладнується під кролеферму. Як згадують очевидці 
тих подій, як скінчилось зерно, на другому поверсі монастирських келій створюється птахоферма. 
Саме подвір’я монастиря перетворюється на ізолятор для хворої на ящур худоби, а Георгіївський 
храм стає зерноскладом. Та на цьому не закінчилося, адже на острівку Гайок, де боронилося 
300 мужніх козаків, які загинули всі до одного, але залишилися не скореними, де, зрештою, Нечай, 
останній з героїв, відмовився здатись полякам у полон, боронячись лише косою, до останнього 
подиху захищав рідну землю, на цьому святому місці будують свиноферму.

Та люди не могли спокійно дивитись на такі беззаконня по відношенню до козацької 
пам’яті, до своєї історії. Українські патріоти виступили на захист святині. У 1960 році «Козацькі 
Могили» відвідує група української інтелігенції, серед яких були найавторитетніші діячі культури 
та мистецтва – В. Кротевич, В. Касіян, М. Рильський, М. Стельмах, Б. Антоненко-Давидович, 
Ю. Збанацький та інші. Вони були вражені побаченим. Адже замість пам’ятки історичного 
масштабу побачили занедбане і сплюндроване місце. Тому не забарився і відгук по цій справі. 
Митці публікують на сторінках московської «Литературной газеты» лист-протест «Так ли следует 
охранять исторические памятники?», який вийшов друком 13 вересня 1960 р.

Ось уривок з неї: «…Сыздавна холм на Журавлихе, прозванный в народе Казацкими 
могилами, стал местом паломничества. Его часто посещают экскурсии, и в июне каждого кода 
особенно много людей приходит поклониться праху предков-героев.

…Теперь в Берестечке высится памятник Б. Хмельницкому, и колхоз, который находится на 
месте исторической битвы, назван именем великого гетмана.

Казалось бы, что и на Журавлихе должен быть музей. Тут имеется двухэтажный дом, где 
некогда жили монахи. В этом доме можно было бы разместить и музей, и гостиницу, и столовую 
для экскурсантов.
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Но место это не объявлено даже государственным историческим заповедником. За 
сохранение памятников никто не отвечает, а председатель колхоза имени Б. Хмельницкого 
П. Пастух устроил на могилах птицеферму и кроликоферму, использовав для этого пригодный под 
музей двухэтажный дом. И теперь на Казацких могилах пасутся цыплята и утята, а под старинной 
церковью – редкостным памятником архитектуры XVII ст. – бегают и роют ямы кролики.

Удивительно, что Министерство культуры Украины не обращает внимания на этот 
исторический памятник, не позаботилось об организации тут музея, оставив дело опеки над 
Казацкими могилами церковникам.

Казацкие могилы под Берестечком должны стать историческим государственным 
заповедником» [3, с. 49].

Влада деякою мірою дослухалась до голосу народу. Нашвидкуруч було закрито кроле-, 
птахо-, та свиноферми. Але музей відкривати ніхто не поспішав. Як пише Г. П. Лотоцький, «Після 
публікації листа секретар райкому партії викликав до себе головного лікаря Демидівської райлікарні 
М. М. Драганчука і повідомив, що райком партії вирішив у двоповерховому будинку відкрити 
лікарню на 25 ліжок, а у Свято-Георгіївській церкві на нижньому поверсі – аптеку» [3, с. 49]. Також 
планувалося задрапірувати розписи храму, встановити маятник Фуко, щоб ще раз підкреслити 
велич науки над релігією, і зняти хрести з куполів, для повного викорінення релігійного духу. 

Із спогадів Маркіяна Драганчука дізнаємось: «І ось ми разом на острові Журавлиха. 
(М. Драганчук і фельдшер села Пляшева О. Пляченко – прим. авт.). Але що я бачу – на території 
колишнього монастирського скиту справжня розвалюха. Пасуться коні, кози, качки. Лежать зрізані 
осокори. Храм обідраний, неприглядний. Зайти в середину – справа марна, бо ключі – чи то у 
голови сільради, чи то у голови колгоспу, і їх вони практично нікому не дають. І це в той час, коли 
охочих потрапити у церкву окрім нас було більш, ніж вдосталь. Хтось заради цікавості, хтось – 
щоби помолитися» [9, с. 65].

Маркіян Драганчук (рис. 4), інвалід Великої Вітчизняної війни, безпартійний лікар, патріот 
України, щоб врятувати святиню прийняв мудре рішення: «Лікарню можна відкрити, але раніше 
потрібно провести реконструкцію будинку в середині, зробити ремонт. Аптеку в мурованій церкві 
без опалення робити не можна, а також і склад аптечний, бо приміщення не відповідає санітарним 
вимогам. Хрестів з церкви знімати не буду» [2, с. 151]. Цю позицію керівництво змушене 
було прийняти. 

Але народ прагнув бачити на «Козацьких Могилах» не амбулаторію, а пантеон козацької 
слави. Питання про подальшу долю «Козацьких Могил» набуло широкого розголосу. До цієї 
справи долучилась українська діаспора. Саме українці з діаспори на асамблеї ЮНЕСКО, у 
перерві між засіданнями, показали міністру культури «Литературную газету» із статтею «Так ли 
следует охранять исторические памятники?». Він пообіцяв зробити все належне, щоб врятувати 
«Козацькі Могили». 

31 серпня 1965 р. ЦК КПУ прийняв постанову «Про увічнення пам’ятних місць, пов’язаних 
з історією запорізького козацтва». 18 вересня цього ж року таку постанову прийняла Рада Міністрів 
УРСР [4, с. 17]. 30 вересня 1965 р. архітектурний комплекс «Козацькі Могили» був переданий 
Рівненському краєзнавчому музею.

Справи налагоджувались, розпочалося упорядкування території, також було виведено 
амбулаторію та готель з монастирського приміщення. А вже через два роки, 17 червня 1967 р., 
в колишніх келіях монастиря було відкрито експозицію. Першим керівником музею став Павло 
Якович Лотоцький.

Але радянська влада пильно стежила за «Козацькими Могилами». Як пише Ю.П. Лотоцький, 
заборонялось іменувати музей-заповідник «Козацькі Могили», а лише музей в селі Пляшева. Кожна 
екскурсія прослуховувалась органами КДБ.

Щорічно відвідати музей прибувала велика кількість людей. Серед них були відомі діячі 
культури, мистецтва та науки: Н. Матвієнко, Л. Костенко, М. Стельмах, Б. Харчук, В. Лозовий та 
багато інших.

Великої популярності «Козацьким Могилам» додали розкопки поля Берестецької битви 
під керівництвом доктора історичних наук І. К. Свєшнікова. (рис. 5). Ці розкопки дозволили 
відкрити невідомі сторінки з історії козацтва, адже було знайдено оригінальні речі козаків, про які 
відомо було лише з козацьких дум чи пісень. Розкопки тривали майже чверть століття. Завдяки 
багаторічній праці І. К. Свєшнікова вдалось встановити місце переправи польсько-шляхетських 
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військ через річку Стир, було досліджено 2,5 гектари території, знайдено понад 5 тисяч експонатів, 
виявлено 91 людський та 56 кінських кістяків.

Пильність радянської влади до «Козацьких Могил» збільшувалась разом із кількістю 
відвідувачів, яка зростала з кожним роком. Тиск тоталітарного режиму на собі відчув старший 
науковий співробітник музею – Ярослав Андрійович Мічуда. У своїх спогадах про Ярослава 
Мічуду, перший директор музею, П. Я. Лотоцький згадував, що він був активним, національно 
свідомим юнаком, писав вірші, деякий час працював у районній газеті журналістом. Його статті 
були цікавими та актуальними. Своє журналістське ремесло він не полишав, навіть працюючи в 
музеї. Крім цього, Ярослав отримав дозвіл викладати українську мову в Пляшевській середній 
школі. Та стиль його викладання не міг залишитись непоміченим, адже він намагався навчити дітей 
любові до України, виховати їх патріотами своєї Батьківщини, за що його називали націоналістом.

Як пише П. Я. Лотоцький, «Ярослав Мічуда брав участь у проведенні розкопок, перебудові 
експозиції, дуже емоційно проводив екскурсії в музеї-заповіднику. За ним встановили стеження 
кагебісти. Ярослав бачив, що ходять по п’ятах. Розрахувався з роботи, перейшов у волинську 
молодіжну газету працювати журналістом. Там він захворів, потрапив у лікарню, де його «добре 
підлікували», після чого він змушений був залишити роботу, і в скорому часі помер» [2, с. 160].

Б. Боровець присвятив світлій пам’яті Ярослава Мічуди вірш: 
Ярославе, друже Ярославе,
Вже з твого німого небуття
Не проб’ються паростки неслави,
Що струїли молоде життя…» [6, с. 94].

Ім’я Ярослава Мічуди навіки вписане на скрижалях літопису «Козацьких Могил».
До таких же щирих патріотів, які боронили «Козацькі Могили» від знищення радянською 

владою ми можемо віднести й волинську поетесу Євгенію Степанівну Лещук. Коли над 
«Козацькими Могилами» нависла загроза затоплення через роботу Рівненської АЕС, вона, не 
шкодуючи власного здоров’я та життєвих сил, боронила святе місце. Доказом її переживань та 
боротьби стала ціла серія віршів. До неї долучились активісти, які також стали на захист меморіалу. 
Був організований пікет, акція протесту. Люди зібрались на о. Журавлиха, всі у вишиванках, з 
синьо-жовтими прапорами, деякі стяги були символічно обмотані колючим дротом, і це у час, коли 
ще міцно тримав свої позиції Радянський Союз. І тоді «Козацьки Могили» знову вистояли. Завдяки 
національній свідомості свого народу, який мав одну мету – свою вільну Батьківщину і свої власні, 
ніким не нав’язуванні, духовні цінності та святині.

1991 рік – рік проголошення Незалежності України. У вирі цих подій «Козацькі Могили» 
стали культовим місцем, осередком всього, що уособлює в собі звання Україна.

На святкування 340-ї річниці Берестецької битви на о. Журавлиха зібралося близько 
півмільйона людей. Цей день став символом перемоги українського духу, символом свободи. Та й 
тут не обійшлося без перешкод з боку радянської влади, яка втрачала свій політичний вплив. Як 
згадують учасники тих подій, до Пляшеви не можна було дістатись, щоб поклонитись козацьким 
кісткам, віддати їм свою шану, – дороги були перекриті. Люди йшли пішки, долаючи довгі 
кілометри шляху, під палючим червневим сонцем і страшними опарами від смоли, якою щедро 
полили асфальт напередодні святкування. Та ніщо не могло зупинити потік людей. 

Історія має властивість повторюватись. Адже на той час населення було розділене на два 
табори: по одну сторону стояли патріоти України, з національною символікою, по другу – ті, що 
вихваляли та відстоювали радянську владу. А серед усіх цих людей густо нишпорили у цивільному 
агенти КДБ.

Та все ж «Козацькі Могили» були відстояні. На святкуванні Л. Кравчук постановою Кабінету 
Міністрів від 12.06.1991 № 20 проголосив музей у Пляшевій Державним історико-меморіальним 
заповідником «Поле Берестецької битви».

Минув час, і у 2002 р., на острові Журавлиха було відновлено діяльність чоловічого Свято-
Георгіївського монастиря та чернече життя. 

Враховуючи вагому роль Державного історико-меморіального заповідника «Поле 
Берестецької битви» у формуванні історичної свідомості Українського народу та вихованні у 
молодого покоління шанобливого ставлення до історії України, у 2008 році йому було надано 
статус Національного заповідника.

Довгий та тернистий шлях пройшов музей, поки став визнаним не тільки своєю державою, 
а й світом і посів своє почесне місце у світовій культурній, мистецькій та науковій спадщині.
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Як говорив І. Свєшніков: «Ніде не має такої кількості оригінальних речей середини 
XVII віку, а тим більше речей, які настільки дорогі народові.

Козацькі Могили стали місцем вияву народної пам’яті про події 1651 р., шани, яку віддавав 
народ загиблим у битві козакам і селянам, справжнім символом боротьби за волю народу» [6, с. 10].
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Zhuravlyha Berestechko during the Soviet regime. Relevance of the article due to the need to clarify the role played 
by «Cossack Tombs» in the life of Ukrainian people in the time of Soviet totalitarianism. In the article the practice 
of destruction of monuments of culture that defi ned the totalitarian administration, neglect of historical and national 
traditions, lack of culture that undermined spirituality of the Ukrainian people, deprived of his masterpieces of 
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Рис. 1. Георгіївська церква. Фото 1948 р.

Рис. 2. Ковальчук П.П. На козацьких могилах
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Рис. 3. Послушнік Ковальчук П.П. Фото 1953 р.

         

   Рис. 4. Драганчук М.М.                                     Рис. 5. Свешніков І.К.
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та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Назви файлів 
(латиницею) мають відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 
12 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором.

1. Стаття має містити такі положення:
 – постановка наукової проблеми у загальному та її значення;
 – історіографія питання, аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми;
 – мета і завдання статті;
 – виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
 – висновки та перспективи подальшого дослідження.

2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), праворуч – 
ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12), під ним у дужках місто. У наступному 
рядку, по центру – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один 
рядок потрібно подати курсивом анотацію (250–300 знаків) та ключові слова (5–6 слів чи 
словосполучень) українською, кегль 12, (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний 
текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література; через рядок після цього – 
анотація статті англійською мовою ідентична українській, разом із зазначенням імені та прізвища 
автора і перекладом теми та ключових слів.

3. Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через 
інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 
2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається 
створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску. Обов’язкове розрізнення 
знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» («текст»). Виділення 
фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).

4. Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], 
де 1 – номер джерела за списком використаних джерел, 4 – сторінка, на кілька джерел – [4, с. 55; 
10, с. 15]. Посилання на архівні джерела – [5, арк. 10, 11зв].

5. Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія 
збірника залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для 
досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, 
конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи 
авторам не повертаються.

6. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також 
правильність перекладу несе автор статті.
Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська, англійська).
Матеріали, які публікуються у збірнику, віддзеркалюють погляди авторів, які не завжди можуть 
збігатися з позицією редакційної колегії.

7. Джерела та література подаються після основного тексту у кінці статті в алфавітному 
порядку. Оформлювати бібліографію слід згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р., не 
припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури. 

8. До статті на окремому аркуші додається інформація про автора (українською, 
російською чи англійською мовами): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, місце роботи, 
посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон. 
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Відповідальність за достовірність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори 
публікацій.

Передрук та відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяється лише 
при посиланні на «ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав»: зб. наук. статей.

Адреса редакції: вул. Шевченка, 8, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 
08400.
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