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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 

До чергового числа збірника «Переяславіка: Наукові записки Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» увійшли статті, що репрезентують різні галузі історичної 

науки. Матеріали збірника розподілено на три розділи: «Археологія та давня історія», «Актуальні 

питання історії Переяславської землі» та «Етнографія, музеєзнавство та охорона культурної 

спадщини». 

Перший розділ відкриває публікація «Пам’яті Олександра Васильовича Юрченка», у якій у 

стислій формі наведено основні віхи життєвого шляху цього дослідника, коло його наукових 

інтересів та уподобань, зроблено висновок про його внесок у дослідження археологічних пам’яток 

Переяславщини та досягнення на ниві краєзнавства. 

Логічним продовженням першої публікації є бібліографія О. В. Юрченка, підготовлена 

В. О. Вовкодав. Крім власне наукових публікацій, у ній наведено також список наукових праць, 

рецензентом яких виступав О. В. Юрченко, а також перелік його наукових звітів про археологічні 

дослідження. 

Наступна стаття збірника є останньою публікацією О. В. Юрченка, що виходить друком уже 

після його смерті. Це спільна з Г. М. Бузян стаття «Переяслав у світлі інтересів мандрівників та 

вчених ХІХ ст.». У ній проаналізовано відомості про Переяслав і його давню історію у 

сприйнятті мандрівників та дослідників ХІХ ст., які відвідували місто або перебували тут у 

науковому пошуку. 

У статті С. М. Вовкодава зроблено огляд історії вивчення майданів та майданоподібних 

споруд басейну р. Броварки. Проаналізовано рівень дослідження пам’яток, а також 

частково розглянуто історіографію проблеми їх датування та призначення.  

У статті Н. В. Костенко висвітлюються сторінки біографії відомого вітчизняного 

археолога Р. О. Юри та проаналізовано його внесок у дослідження архітектури 

давньоруського Переяслава. 

Стаття Олени та Олександра Колибенків базується на двох цікавих документах зі 

службового архіву відділу кадрів НІЕЗ «Переяслав» – трудових книжках Тамари Григорівни 

Мовші (1922–2003) та Євгенії Володимирівни Махно (1913–1992), які останні десятиліття 

своєї трудової діяльності провели у цьому заповіднику. 

Публікація Ю. В. Костенка «Зі старих археологічних щоденників», – це уривки з 

археологічного щоденника відомого вітчизняного дипломата, колишнього студента-археолога 

Ю. В. Костенка, де оповідається про археологічні дослідження на Переяславщині та 

Лівобережжі р. Дніпра. 

Наступний розділ збірника – «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ 

ЗЕМЛІ» – відкриває стаття Ю.С. Фігурного, у якій аналізується місце Трахтемирова у 

поступальному розвитку України й українців. 

У статті В. В. Бови проаналізовано листування братів Осипа та Федора Бодянських, які 

писали батькам з Переяслава у 1820–1830-их рр. та біографічні твори цього періоду, з’ясовано 

особливості організації побуту семінаристів Полтавської (Переяславської) семінарії на поч. 

ХІХ ст. 

Статтю Л. М. Набок присвячено висвітленню генеалогії роду українського архітектора 

Володимира Заболотного, вперше на основі першоджерел з трьох архівних установ України, 

спогадів родичів та близьких знайомих оприлюднюються відомості про родину архітектора по 

чоловічій та жіночій лініях, а також вказані його прямі нащадки. 

Публікація О. В. Горбового на широкій архівній та усній джерельній базі розкриває 

вплив Канівського водосховища на життя переселенців у межах Переяслав-Хмельницького 

району Київської обл. 

О. І. Висовень проаналізувала закономірності та особливості розколу в євангельсько-

баптистському середовищі другої половини ХХ ст.; встановила, що однією з головних причин 

розколу в лоні євангельських християн-баптистів був деструктивний вплив державних органів 

на релігію загалом, і християнські конфесії зокрема. 
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Останній, третій розділ збірника – «ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» – відкриває стаття Д. А. Тетері та В. М. Білоусько «Три 

посудини із розкопок Вікентія Хвойки в експозиції Музею трипільської культури 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», у якій автори атрибутували 

ці три вищеназвані речі як знахідки з розкопок Вікентія Хвойки, проаналізували історію їх 

знаходження та навели детальний опис сучасного стану. 

У статті О. М. Жам запропоновано огляд колекції зразків давніх зернових культур НІЕЗ 

«Переяслав», розглянуто історію формування колекції, зроблено систематизацію та 

класифікацію зернових культур за видовим складом. 

М. П. Губочкін у своїй публікації уводить до наукового обігу випадкову знахідку – 

жіночу прикрасу XVIII ст., та подає характеристику дукача ХІХ ст. з фондової колекції НІЕЗ 

«Переяслав», що походять із сучасного села Кропивна на Черкащині. 

У статті В. В. Нікітіної розкрито проблеми використання підручників та навчальних 

посібників XVIII–XIX ст., висвітлено їх роль у навчально-виховному процесі класів поетики 

та риторики Переяславського колегіуму, здійснено аналіз колекції підручників XVIII–XIX ст. 

з експозиції Меморіального музею Г. С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав». 

С. А. Тетеря у статті «Кобзарство та бандурництво в Україні (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.): історіографія» здійснила аналіз опублікованих наукових досліджень, автори 

яких тією чи іншою мірою висвітлювали тему відродження, побутування кобзарства та 

бандурництва в Україні. Зроблено спробу систематизувати та синтезувати наявні опубліковані 

праці історичного, мистецтвознавчого, музикознавчого характеру з метою визначення рівня 

наукового дослідження даного питання. 

У статті «Предмети матеріальної культури Буковини та Покуття у фондовій збірці НІЕЗ 

«Переяслав» її автор В. М. Ткаченко зауважує, що попри те, що основна частина колекційних 

збірок представляє матеріальну культуру Середньої Наддніпрянщини та Полтавщини, чимало 

предметів маємо з інших етнографічних районів України. Серед них виділяються вироби, що 

репрезентують народну культуру Буковини та Покуття. 

Закриває збірник публікація В. О. Вовкодав «Досвід популяризації наукових праць 

співробітників НІЕЗ «Переяслав» за допомогою інституційного репозитарію ePHSUIR», у якій 

описано досвід наукової співпраці між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та НІЕЗ «Переяслав» у сфері організації 

відкритого доступу до наукового доробку співробітників останнього через інституційний 

репозитарій ePHSUIR. 

Збірник присвячено пам’яті відомого дослідника археологічних пам’яток 

Переяславщини, історика-краєзнавця, старшого наукового співробітника науково-дослідного 

відділу археології НІЕЗ «Переяслав», кандидата історичних наук Олександра Васильовича 

Юрченка (1979–2019). 
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ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ЮРЧЕНКА 

7 жовтня 2019 р. обірвалося життя 

переяславського археолога, музеєзнавця, 

кандидата історичних наук, талановитого 

вченого та непересічної особистості 

Олександра Васильовича Юрченка. 

Народився Олександр Юрченко 5 липня 

1979 р. у м. Переяславі-Хмельницькому 

Київської області. Історія та археологія вабили 

його з дитячих років. Тому після закінчення 

школи він вступив на історичний факультет 

Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного інституту імені Григорія 

Сковороди (1996–2001). Ще студентом він 

захопився польовою археологією, неодноразово 

брав участь у експедиціях Заповідника та 

місцевого ВНЗ. По закінченню останнього 

отримав кваліфікацію «вчитель історії та 

народознавства». Упродовж 2001–2004 років 

навчався в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 2013 р. 

у спецраді останнього захистив кандидатську дисертацію та тему: «Дослідження 

археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – початок ХХІ ст.)». 

З 1 липня 2004 р. О. В. Юрченко працював у НІЕЗ «Переяслав» на посаді молодшого 

наукового співробітника науково-дослідного відділу «Музей трипільської культури». З 2005 

р. переведений на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору 

«Археологічна експедиція», із 2016 р. – завідувача науково-дослідного відділу 

«Археологічний музей», із 2018 р. – старшого наукового співробітника науково-дослідного 

відділу археології. Із 2013 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Наукові 

інтереси дослідника охоплювали різноманітну проблематику: археологія та давня історія 

України, історична топографія, краєзнавство. 

Олександр Васильович  автор та співавтор 68-ми опублікованих статей, 6-ти наукових 

звітів за результатами археологічних досліджень, учасник 15-ти експедицій. Він брав участь у 

багатьох наукових заходах, входив до складу редакційної колегії збірника наукових статей 

НІЕЗ «Переяслав» «Переяславіка», був рецензентом 6-ти наукових та науково-популярних 

видань. 

Як музейний працівник активно долучався до експозиційної, виставкової та екскурсійної 

роботи. Допомагав колегам у створенні макетів музейних видань, каталогів, буклетів та 

путівників, афіш, виставок і презентацій. Сам був автором буклетів з археологічної тематики. 

Археологія була не лише його роботою, але й покликом душі. Весь свій вільний час, 

навіть відпустку та вихідні дні, він присвячував пошукам старожитностей. Пам’яткам басейну 

р. Броварки була присвячена його монографія, яку, на жаль, він не встиг видати. Наразі 

готується до друку його неопублікована наукова спадщина. 

Олександра Васильовича вирізняли високий професіоналізм і безмежна відданість 

улюбленій справі, принциповість і безкомпромісність та вірність своїм переконанням. Він 

пішов занадто рано та залишив нереалізованими багато задумів. 

Пам’ять про Олександра Васильовича Юрченка завжди зберігатиметься у серцях його 

близьких, друзів та колег.  

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 
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ПЕРЕЯСЛАВ У СВІТЛІ ІНТЕРЕСІВ МАНДРІВНИКІВ ТА ВЧЕНИХ ХІХ СТ. 

 

У статті висвітлюються та аналізуються відомості про Переяслав і його давню 

історію у сприйнятті мандрівників та дослідників ХІХ ст., які відвідували місто або 

перебували тут у науковому пошуку. 

Ключові слова: Переяслав, дослідники, пам’ятки, археологія, давня історія. 

 

Відомості про Переяслав ХІХ ст. можна почерпнути з різних джерел, серед яких 

найважливішими є ті, що залишили сучасники. Це переважно мандрівники, які відвідували 

місто й залишили згадки у дорожніх нотатках, або вчені та літератори, зацікавлені історією 

міста, давність якого випливала з літописів, проводили тут науковий пошук археологічних, 

усних і писемних джерел. Внаслідок своїх відвідин Переяслава відомі люди свого часу 

залишили цікаві й більш-менш детальні описи переяславських пам’яток, а також висловили 

свої враження від міста та його мешканців. Ці спостереження у записах, як подих з глибин 

часу, змальовують нам життя міста в його різних аспектах та виявах, характеризують 

діяльність городян та місцевої громади. Оскільки нотатки залишали здебільшого вчені-

історики, то отримані відомості стосуються найперше пам’яток міста і дають уявлення про 

стан їх збереження та рівень дослідження у ХІХ ст.  

У вищеозначеному ракурсі вперше зібрано та проаналізовано найбільш змістовні 

матеріали з опублікованих дорожніх щоденників, спогадів, наукових записів і статей 

подорожніх та науковців, які таким чином зробили неабиякий внесок у вивчення як давньої 

минувшини міста Переяслава, так і його історії ХІХ ст. Для нашого аналізу обрані такі відомі 

культурні діячі свого часу як Отто фон Гун, Олексій Іраклієвич Лєвшин, Яків Іванович 

Благодаров, Іван Михайлович Долгоруков, Павло Петрович Свіньїн, Вадим Васильович 

Пассек, Тарас Григорович Шевченко, Микола Максимович Сементовський, Микола Іванович 

Костомаров, Василь Петрович Горленко, Петро Олександрович Лашкарьов [6; 34; 18; 2; 7; 30; 

26; 13; 35; 32; 11; 41; 4; 14]. 

8 (20) жовтня 1805 р. мандрівник О. фон Гун відвідав Переяслав, залишивши нам цікаві 

нотатки. Отто фон Гун (1764–1832) – лікар, народився у м. Мітава в Курляндії (нім. Митау, 

нині м. Елгава, Латвія). Вчився в університеті м. Галле, згодом – у Геттінгені, де отримав 

ступінь доктора медицини. На початку кар’єри Отто фон Гун працював лікарем Ризького 

польового шпиталю, де одним з перших почав робити щеплення від віспи. Був переконаним 

прихильником цього новітнього на той час медичного винаходу, який врятував життя тисячам 

людей. Певний час він перебував на посаді секретаря графа Олексія Розумовського в Москві 

(1804–1807) [6, с. 908; 34, с. 250]. 

З відомих на сьогодні описів Переяслава нотатки Отто фон Гуна є одними з найбільш 

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

поїздок, О. фон Гун залишив нам подорожні замітки (дорожній щоденник) німецькою мовою, 

які були перекладені й видані у 1806 р. під назвою «Поверхностныя замечания по дороге от 

Москвы в Малороссию в осени 1805 года» [5]. Метою подорожі було обстеження графських 

маєтків, крім того, подорожуючий, як професійний лікар, переймався заходами з 

покращення медичного забезпечення у цих маєтках, передусім він настійливо пропагував 

щеплення від віспи. Зацікавлений мандрівник залишив подекуди більш-менш повні, а 

почасти поверхові описи багатьох міст і містечок Росії та України.  

Місто Переяслав він проїздив 8 жовтня, рухаючись з Яготина на Київ – у Переяславі 

була перша зупинка на поштовій станції. «…Не доезжая семи верст до первой станции, 

города Переяславля, видны уже были нам его башни и по обеим сторонам дороги 

набросанные батареи, деланные ходившими здесь в преждебывшие войны войсками…», – 
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ділиться першими спостереженнями мандрівник [5, с. 93]. Батареями О. фон Гун називав, 

безперечно, курганні насипи на під’їзді до міста, вважаючи їх наслідками численних війн. 

Далі, при наближенні до міста, він описує інші багаточисельні «батареи», але відзначає, що 

останні відрізняються від попередніх, складаючись із значної кількості невеликих круглих 

та видовжених насипів («бугров»), і вірно інтерпретує їх як «кладбище». Напевно, 

подорожній проїздив повз один з давньоруських курганних могильників, який знаходився у 

переяславському передмісті Підварки. Як бачимо, на той час курганні некрополі Переяслава 

дуже добре збереглися. Спостеріг він і напівзруйновані фортечні мури, і широку болотисту 

заплаву річки Трубіж. «Переяславль есть город, окруженный развалившимся валом и 

болотами», – коротко констатував зацікавлений подорожній [5, с. 93]. Це важливе 

зауваження засвідчує, що земляні укріплення давньої фортеці на початку ХІХ ст. вже були 

напівзруйновані.  

Фон Гун коротко описує важливі переяславські установи та споруди. «Здесь живет 

архиерей. Династерия Полтавской епархии и довольно большая семинария составляют все 

примечания здесь достойное. Проезжая город, насчитал я шесть церквей, из коих три 

деревянные, а прочие каменные, а в числе сих последних одна построена со вкусом (мається 

на увазі Вознесенський собор – Г.Б., О.Ю.). Монастырь здешний есть большое важное 

строение...», – відмічає автор нотаток [5, с. 94].  

Загалом містечко своїм неохайним виглядом не справило враження на фон Гуна, що він 

й зауважив у щоденнику: «Домы его суть хижины, обросшие дурманом… На улицах видно 

множество фонарных столбов, но ни одного фонаря…». Мандрівник відзначив, що у місті 

проводиться чотири ярмарки на рік, і в той же час відмічає особливості місцевої торгівлі: 

«Всякий год бывает здесь четыре ярмарки... Сей город не производит никаких торгов… 

Здесь не произрастает никаких плодов, а достают их из Киева», та повідомляє, між іншим, 

ціни на літні фрукти: «За ведро вишень платят тринадцять копеек, за фунт винограда 

восемь». Підмічає також деталі, пов’язані з погодою: «По улицам все ходят уже закутавшись 

в шубы, однако ж, сказывают, что снег еще не пошел» [5, с. 94]. Лікар та мандрівник, він, як 

і всюди до того, поцікавився досвідом щеплень від віспи, який в даній місцевості (а саме у 

Переяславі та Борисполі – Г.Б., О.Ю) виявився невдалим: як розповіли місцеві 

співбесідники, після щеплень так званої «коров’ячої віспи» діти заразилися натуральною 

віспою й померли. «Опять доказательство, столь великое нещастие причинить может тот, 

кто не знает свого ремесла! Без сомнения прививали тут не настоящую оспенную материю. 

Во всем Переяславле один только врач, г. штаб-лекарь Захаржевский, человек, как говорят, 

больной и сам», – з прикрістю відзначає фон Гун [5, с. 95].  

Переночувавши у місцевого почтмейстера асесора Куличевського, «который нас 

осыпал учтивостями», й отримавши від нього та його помічника асесора Рєшетінського 

декілька рекомендаційних листів до «г. губернатора, к викарному преосвященному и к 

одному приятелю», фон Гун на світанку виїхав з Переяслава. «Было уже чрезвычайно 

холодно. Отсюда до самого Киева большая дорога необыкновенно широка, по обеим ея 

сторонам выкопаны рвы, за коими насажены широкие аллеи для пешеходов, которые 

однакож так заросли бурьяном и полынью, что весьма легко приметить можно, сколь мало 

тут ходят пешком», – з легким здивуванням відмітив подорожуючий [5, с. 94–95]. 

Дані нотатки цікаві безпосередніми враженнями й достатньо конкретними оцінками 

особливостей міського життя, спостереженнями і згадками місцевих пам’яток, зокрема 

засвідчують наявність великої кількості добре збережених різночасових курганів, але, з 

іншого боку, підтверджують руйнування давніх укріплень нещодавно могутньої фортеці вже 

на початку ХІХ ст. Незважаючи на короткий строк перебування подорожуючого у 

Переяславі, ці нотатки дають досить живе й яскраве уявлення про місто на початку ХІХ ст.  

У 1815 р. ще в юнацькому віці Переяслав відвідав Олексій Іраклієвич Лєвшин 

(10.05.1798, с. Пожиліно Тульської губ. – 16 (28) вересня 1879, с. Хомутовка Курської губ.) – 

державний діяч, письменник, історик, етнограф, член Державної ради Російської імперії (рис. 

1). Почесний член багатьох наукових товариств: Географічного та Азійського у Парижі (1827–
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1828), Одеського товариства любителів історії та старожитностей (1839), був одним із 

засновників Російського географічного товариства (1845) [18, с. 94].  

О. І. Лєвшин здійснив подорож до Переяслава влітку 1815 р., ще будучи студентом 

Харківського університету, у віці 16-ти чи 17-ти років. Тут він провів декілька днів. 

Інформацію про Переяслав та його історичні пам’ятки виклав у своїй першій книзі «Письма 

из Малороссии», яку молодий автор самостійно підготував і видав у типографії Харківського 

університету в 1816 р. [18, с. 42–56]. 

Прибувши до Переяслава О. І. Лєвшин познайомився з поштмейстером, колезьким 

асесором, драматургом, перекладачем з французької та німецької, а головне з дослідником 

місцевих старожитностей Яковом Івановичем Благодаровим (1764 – 13 (25) червня 1833). 

Останній також значився серед членів Імператорського товариства історії та старожитностей 

російських при Московському університеті в якості «соревнователя». На той час йому вже 

виповнилося 52 роки [2, с. 86]. Я. І. Благодаров справив позитивне враження на молодого 

О. І. Лєвшина. З юнацьким захватом і щирою теплотою він відгукується про нього: «Время 

для нас летит в Переяславе. Мы проводим оное в сообществе с почтенным человеком, который 

соединяет в себе хорошие познания, добрую душу и чувствительное сердце…» [17, с. 45–46]. 

Коротко описує скромне подвір’я Я. І. Благодарова, в будинку якого, не виключено, міг 

проживати дослідник, його захоплення місцевою природою та пристрастю до читання книг. З 

опису виходить, що садиба Я.І. Благодарова знаходилася на одному з передмість Переяслава, 

неподалік від р. Трубіж. Проте не зрозуміло конкретно на якому: під опис підходять два з 

трьох форштадтів – Київський або Aльтицький. 

Молодий студент разом з поважним поштмейстером «…решились вместе осматривать 

окрестности Переяслава, вместе искать памятников, собирать рукописи и делать возможные 

открытия» [17, с. 46–47]. Його цікавили у першу чергу історичні місця та пам’ятки 

архітектури, які він збирався знайти, лише керуючись літописними записами. Дослідник пише: 

«Сколько памятников глубокой древности! Сколько пищи для ума и сердца! Сколько 

предметов для внимания любопытного путешественника!» [17, с. 42, 43]. Із захопленням 

О.І. Лєвшин відгукується про давню історію міста. Він зауважує, що Переяслав наповнений та 

оточений пам’ятками глибокої давнини, маючи на увазі кургани й урочища «которых здесь 

бесчисленное множество» [17, с. 43]. Оглядаючи територію фортечної цитаделі, яка у 

давньоруський час відповідала дитинцю міста, О. І. Лєвшин з сумом повідомляє: «Древняя и 

очень хорошая крепость, которою был обнесен Переяславль, и теперь еще видна. Я был в ней 

и с досадою видел, что памятник сей, самым временем кажется из почтения пощаженный, 

разрывают теперь для выварки селитры» [17, с. 43–44]. О. І. Лєвшин, як й ті, хто відвідували 

Переяслав після нього, вважав, що у місті могли зберегтися споруди сивої давнини, або 

принаймні їх залишки. Проте реальність виявилася іншою. Олексій Іраклієвич спробував 

шукати залишки князівського палацу, але, як сам зізнається: «…тщетно искал я следов оного! 

Они уже давно изгладились» [17, с. 44]. Дерев’яна Успенська церква, у якій, на думку 

О. І. Лєвшина, Б. Хмельницький з козаками присягав на вірність російському цареві, справила 

не найкращі враження: «…также близка к падению», – констатував юнак [17, с. 44]. Останній 

раз ця церква була перебудована упродовж 1767–1770 рр. та відремонтована у 1789 р. і на час 

відвідин Переяслава О. І. Лєвшиним, перебувала в аварійному стані через зношеність 

конструкцій [40, с. 131]. 

Дослідник відвідав Вознесенську церкву, де його зацікавили дві речі церковного 

вжитку – Пересопницьке Євангеліє з дарчим написом гетьмана І. С. Мазепи, а також 

старовинна плащаниця середини ХVІ ст., подарована одним із молдовських господарів (певне 

Олександром ІІІ Лепушняну). Побував у семінарії (нині меморіальний музей Г. С. Сковороди), 

будівля якої знаходилася на монастирському подвір’ї, зауваживши, що там навчається до 700 

учнів [17, с. 44]. Навряд чи протягом навчального року в семінарії могла перебувати така 

кількість учнів. Їх чисельність у різні роки коливалася в межах 110–220 чоловік [28]. 

Про саме місто О. І. Лєвшин зазначив: «Город изрядной и довольно многолюдный. Кроме 

малороссиян, в нем живут жиды» [17, с. 45].  
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Знаючи, що в Переяславі народився і деякий час проживав майбутній поет, письменник 

та драматург М. М. Херасков, О. І. Лєвшин нарікає на переяславців, котрі на той час вже не 

пам’ятали й імені поета. Проте, тут же справедливо зауважує, що покинувши місто, 

М. М. Херасков постарався забути про Переяслав та жодного разу не згадав його у своїх 

творах [17, с. 45].  

У Переяславі Я. І. Благодаров показав О. І. Лєвшину давній невідомий рукопис, у якому 

останнього зацікавив пасаж про заснування Переяслава. Суть його полягала в тім, що поблизу 

міста знаходилося село Перея, з якого походив переможець двобою з печенігом Іоан (Ян) 

Усмошвець. А на місці переможної битви князь Володимир Святославович звелів збудувати 

місто, назвавши його Переяславом в пам’ять Переї, яка прославилася хоробрістю свого 

жителя [17, с. 52]. Як доказ, О. І. Лєвшину знайшли 90-літнього переяславця, котрий 

підтвердив дану літописну згадку, запевнивши, що пам’ятає залишки села Переї. Перевіривши 

розповідь місцевого жителя О. І. Лєвшин зазначає: «Показанное им место действительно 

имеет признаки, бывшего на нём некогда, поселения» [17, с. 53]. Автор статті не уточнив 

показане старожилом місце. Науковцю дуже сподобалася ця версія, яку він вважав настільки 

правдоподібною й ґрунтовною, що навіть схилявся до об’єктивного вивчення цього напрямку, 

ігноруючи інші літописні версії походження міста Переяслава [17, с. 53, 54].  

На прохання О. І. Лєвшина, Я. І. Благодаров відвів його до дерев’яної каплички в 

с. Кондоїдівка (тепер с. Борисівка), в середині якої знаходився кам’яний хрест, датований 

ХVII ст. За церковною традицією ця місцевість вважалася місцем трагічної загибелі князя 

Бориса Володимировича. Молодий дослідник, керуючись літописними згадками, намагався 

знайти руїни кам’яної церкви та палацу, збудованих за наказом князя Володимира 

Мономаха [17, с. 43]. Пошуки видимих ознак кам’яних будівель на поверхні землі не дали 

бажаного результату. Проте Я.І. Благодаров знайшов залишки якогось твердого матеріалу під 

водою ріки Альти. В уяві обох дослідників відразу постала версія, що це залишки фундаменту 

давньої споруди, занесеної річковими наносами за довгий проміжок часу [17, с. 50]. Після 

цього О. І. Лєвшин обстежив вал, визначивши його протяжність у 330 сажнів (704 м), яким 

була обгороджена територія навколо каплички і замалював пам’ятного хреста 1664 р., 

поставленого за розпорядженням переяславського протопопа Г. Ф. Бутовича спільно з 

стрілецьким головою С. К. Білим. Олексію Іраклієвичу сподобалося його перебування у 

цьому, як він вважав, історичному місці, тому свої враження він описав у романтичному дусі, 

як це було притаманно тому часу: «Почтенный Яков Иванович Благодаров, – новый знакомец 

наш, взялся быть путеводителем моим к месту сему, убийствами ознаменованному. Мы 

провели там целый вечер, пили чай, гуляли и думали о событиях протекших веков» [17, с. 50]. 

Іван Михайлович Долгоруков (7 (18) квітня 1764, Москва – 4 (16) грудня 1823, 

Москва) – князь, державний та громадський діяч, поет, драматург, мемуарист [7] (рис. 2). 

Подорожуючи зі своєю сім’єю до Києва та Київської губернії, двічі відвідав Переяслав. Під 

час поїздки вів щоденник, який ліг в основу його автодокументальної праці «Путешествие в 

Киев в 1817 году» [8]. 

На той час йому вже виповнилося 53 роки, за плечима був великий політичний та 

літературний досвід. Як освічена людина свого часу, І. М. Долгоруков читав давні літописи й 

розумів роль і місце Переяслава у давньоруський час як одного з найдавніших та 

найважливіших центрів Русі, тому не оминув нагоди поглянути на місцеві старожитності.  

21 липня (2 серпня) 1817 р. князь їхав до Переяслава через м. Яготин і зупинився 

ночувати на хуторі у поміщиків Каневських (тепер с. Воскресінське). У його планах, в першу 

чергу, було потрапити на обідню до Вознесенської церкви. У Переяслав князь прибув 22 липня 

(3 серпня) 1817 р. Відстоявши обідню, князь оглянув колишнє монастирське обійстя, 

познайомився з отцем Мефодієм, а у семінарії – з її ректором протопопом Федором 

Домонтовичем. Як столичному жителю, Переяслав князю не сподобався – він відверто був 

розчарований. Через упередженість більшість його висновків були суб’єктивними та 

помилковими. Про це навіть вказав у своїх коментарях редактор видання авторського 

щоденника І.М. Долгорукова, який фігурує під ініціалами О.Б. Окрім фортечних земляних 
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укріплень ХVІІ–XVІІІ ст., ікони Переяславської Богоматері й мощів Св. Макарія 

Токаревського сановитий вояжер не знайшов для себе більше нічого цікавого. «Мы были у 

обедни в Переяславле. Городок ничего не значащий, обнесен земляными валами: они одни 

составляют памятник древней его славы; других монументов нет. …О героях слава гремит 

повсюду, о Борисе (князь Борис Володимирович – Г.Б., О.Ю.) едва ведают потомки. Жалко 

смотреть на бедные развалины такого города, который после Киева, был некогда из лучших. 

Ныне в нем живет Архиерей Полтавской и служит обедни в пустом соборе…» [8, с. 65, 66]. 

Далі мандрівник продовжував у тому ж дусі: «…Певчие не хороши, и это странно! Малороссия 

издревле славилась церковными певцами, но они свой напев потеряли… Собор небогат, но 

светел и обширен; в нем почивают мощи Преподобного Макария, в серебряной раке. Между 

иконами заметить должно Богоматерь Переяславскую» [8, с. 67, 68]. 

Попри розчарування князь І. М. Долгоруков трохи згодом відзначає у щоденнику: «Я 

весьма сожалею, что не мог высмотреть города Переяславля: и под ветхой его наружностью 

могут скрываться сокровища для наблюдателя» [8, с. 69]. Роздумуючи про значимість 

давньоруського Переяслава, він робить сам для себе важливе спостереження: «Великие 

князья, переходя с места на место, основывая престолы свои то там, то сям, любили, как видно, 

в воспоминание оставляемых столиц, давать те же имена другим городам: во Владимирской 

губернии есть город Переяславль Залеской: и здесь река Трубеж стекается с рекою Альтой; и 

там также, да и в Переяславли Рязанском, что ныне зовут просто Рязань, протекает река 

Трубеж» [8, с. 69]. 

Удруге І. М. Долгоруков відвідав Переяслав 11 (23) вересня 1817 р. на зворотному шляху 

до Москви. На цей раз він залишив скупі відомості, будучи в місті проїздом і споглядаючи все 

з вікон карети. Переяслав готувався до вечірнього приїзду російського царя Олександра І, 

котрий прямував до Полтави. «Рано поднявшись с ночлега, мы проезжали Переяславль около 

8 часов утра. Уже город весь был в движении; все улицы и хаты выметали; мосты 

докрашивали; толпы людей и многие брички с проезжими наполняли площадь. Пред домом 

маршала готовился щит для иллюминации. Всем сим приготовительным суетам причиною 

был ожидаемый к вечеру приезд государя из Киева на пути в Полтаву», – занотовує у своєму 

щоденнику мандрівник і закінчує більш оптимістично: «Мы все это высмотрели, не выходя из 

кареты, полюбовались на работы жителей и, пожелав им успеха, каждому в его намерении, 

продолжали путь» [8, с. 169]. 

Павло Петрович Свіньїн (8 (19) червня 1787 – 9 (21) квітня 1839, Санкт-Петербург) – 

письменник, журналіст, історик, географ, художник, дипломат, редактор, перший видавець 

літературного журналу «Отечественные записки». [30, с.152] (рис. 3). Свої враження після 

перебування у Переяславі він опублікував у «Отечественных записках» за 1826 р., під назвою 

«Обозрения путешествия издателя Общественных Записок по России в 1825 году 

относительно археологии» [31]. 

Переяслав П. П. Свіньїн відвідав влітку 1825 р. (на той час йому вже виповнилося 38 

років). Нинішній стан міста його не особливо цікавив, а приваблювали лише міські 

старожитності. Як знавець історії, він з повагою відгукується про Переяслав, як про одне із 

найдавніших міст Російської імперії [31, с. 115]. 

У Переяславі Павло Петрович познайомився із згаданим вище краєзнавцем та знавцем 

місцевих старожитностей, який потоваришував у свій час з О. І. Лєвшиним, 

Я. І. Благодаровим – «любителем отечественных древностей», як пише про нього 

П. П. Свіньїн. Не дивлячись на свій поважний вік (62 роки), Яків Іванович став для дослідника 

своєрідним гідом по міських пам’ятках та визначних місцях. Із скупих записів важко 

встановити маршрут їхніх подорожей по місту, проте відомо, що П.П. Свіньїн відвідав 

духовне училище при Вознесенському монастирі. У семінарській бібліотеці він ознайомився 

з двома старими євангеліями. Найбільше зацікавило дослідника Пересопницьке Євангеліє із 

дарчим написом гетьмана І. С. Мазепи, який він наводить у перекрученому вигляді з додачею 

вигаданих фраз. Складається враження, що дослідник чув про книгу, але ніколи не тримав її у 

руках. Саме ж Євангеліє він помилково датував ХІІ – поч. ХІІІ ст. [31, с. 115–116]. Інше 
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Євангеліє залишилося не ідентифікованим. Зацікавило П.П. Свіньїна й вірогідне місце 

убивства князя Бориса Володимировича, згадуване у літописах та агіографічних джерелах, у 

с. Кондоїдівка (с. Борисівка). Він оглянув кам’яний пам’ятний хрест, який так само як О.І. 

Лєвшин датував 1664 р. Залишки давньої цегли, яку дослідник бачив навколо каплички, 

спонукали його висловити думку про існування у давньоруський час кам’яної церкви, що була 

резиденцією князя Володимира Мономаха [31, с. 116]. П. П. Свіньїн зазначає, що жителі 

Переяслава і мешканці навколишніх міст та сіл вшановують день загибелі князя Бориса 

Володимировича, відзначаючи кожного року 2 травня цю важливу для них подію 

водоосвяченням та молитвами. Цікаво, що місцеву р. Альту, на лівому березі якої проходить 

це священнодійство, називає Ялтою [31, с. 116–117]. 

Також П. П. Свіньїн познайомився зі священиком Борисоглібської каплички. Той 

розповів про свої наміри збудувати на її місці кам’яний храм. «Он намеревается выстроить 

здесь церковь и собрал уже несколько тысяч на сей предмет во время своего путешествия по 

епархии в нынешнем году» [31, с. 117]. Справді, сучасна кам’яна церква св. Бориса та Гліба у 

мікрорайоні м. Переяслава «Борисівка» була збудована у 1839–1840 рр. [29]. 

Вадим Васильович Пассек (20 червня (2 липня) 1808, Тобольськ – 25 жовтня (6 

листопада) 1842, Москва) – письменник, історик, етнограф [26, с. 84]. (рис. 4). Під час однієї 

із своїх чергових «учених поїздок», потрапив до Переяслава 1 (14) вересня 1837 р. у віці 29 

років. Свою подорож описав у ІV книзі «Очерки России» в розділі «Окрестности 

Переяславля» [27]. 

Як будь-якого історика першої половини ХІХ ст. В.В. Пассека приваблювала давня 

історія Переяслава, а особливо давньоруські пам’ятки, які могли залишитися з тих часів. Їх 

пошуки вчений проводив керуючись давніми літописами. Разом з тим, він розмірковував над 

часом походження міста, сумніваючись у заснуванні його князем Володимиром 

Святославовичем: «А мне кажется, что он (Переяслав – Г.Б., О.Ю.) древнее того времени, с 

которого привыкли начинать русскую историю, и существовал до прихода в Россию Рюрика 

с братиею» [27, с. 121]. Древність Переяслава з його околицями підтверджувалася, на думку 

В. В. Пассека, курганними пам’ятками та іншими різноманітними старожитностями, 

знайденими у місті: «Город Переяславль со всех сторон, и особенно с восточной и западной, 

окружен могильными насыпями, напоминающими времена битв. Они неправильно набросаны 

одна подле другой, и опытный взор, без труда, отличит их от древних курганов или могил, 

называемых скифскими. Плуг земледельца не редко вырывает человеческие кости, остатки 

оружия и конской сбруи» [27, с. 122]. 

Так само В. В. Пассек бажав побачити Альтське поле, на його переконання, багате 

історичними подіями. Приїхавши до Переяслава, він пішки через Київський форштадт 

вирушив до каплички князя Бориса Володимировича в с. Кондоїдівку (с. Борисівка). Його 

маршрут пролягав від меж міста, якими тоді слугували залишки валу й рову Нижнього міста, 

по ґрунтовому шляху, який тепер повторює вул. Соборна (колишня вул. Паризької Комуни). 

Вийшовши за межі давнього валу, мандрівник потрапив на один із переяславських 

ярмарків, котрий завжди відбувався у християнське свято на честь Симеона Стовпника 1 (14) 

вересня [24, с. 62; 25, с. 44]. Взагалі у Переяславі на рік відбувалося чотири ярмарки [25, с. 44]. 

Ось як дослідник описував місцевий торговий колорит: «Время было около полудня; народ 

толпился за городским валом по ярмарке, богатой более всего прекрасными и дешевыми 

фруктами. Между толпами поселян, с их отличительным малороссийским складом, с 

соломенными шляпами, собственной работы, в коротких свитках полукафтаньях, и между 

поселянками, наряженными в пестрые плахты и корсеты, или в белые свитки, с белыми 

повязками на голове, которые придают им много приятности, сновали, как челноки, вереницы 

жидов в своих черных шляпах, в коротеньком и узком нижнем платье, изношенных чулках и 

стоптанных башмаках. Кой-где были видны: городская дама в огромном чепце, или пан в 

длинном сюртуке…» [27, с. 139]. Рухаючись далі, В. В. Пассек проминув міське кладовище, 

яке мало назву Ярмарківське (від урочища Ярмарківщина, на якому воно знаходилося), й вигін 

для проведення ярмарків. На ньому помітив великі кам’яні хрести, котрі вирішив оглянути 
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після повернення з каплички [27, с. 140]. Спочатку В. В. Пассеку не дуже таланило в пошуках: 

не знаючи точного місцезнаходження, дослідник потрапив спочатку до чийогось селянського 

подвір’я, а потім вже до каплички. Проте вона виявилася зачиненою, а священик – відсутнім. 

Ключі зберігалися у місцевого селянина, який проживав неподалік. Останнього також не було 

на місці, тому капличку відчинила його дочка. Іншими словами, Вадим Васильович мимоволі 

зіткнувся з реаліями провінційного містечка, надто під час ярмаркових днів. Оглядаючи 

інтер’єр каплички, В. В. Пассек зацікавився кам’яним пам’ятним хрестом, що знаходився за 

решіткою, яка розділяла кімнату на дві нерівномірні частини. Перед решіткою знаходився 

аналой з іконою св. Бориса та Гліба, тому заважав читати написи на хресті. Священик, котрий 

прибув згодом, також не міг нічого пояснити – він не знав ні про перекази, пов’язані з цим 

місцем, ні про хрест, ні про написи на ньому. В. В. Пассек намагався сам їх прочитати. Судячи 

з наведеного ним розшифрованого тексту, це йому не надто вдалося. Він помилково 

інтерпретував зображений на цьому хресті герб переяславського протопопа Г.Ф. Бутовича, 

ототожнюючи ініціали останнього «Г» та «Б» з іменами князів-страстотерпців – Гліба й 

Бориса [27, с. 141]. Згодом дослідник виміряв та замалював пам’ятку.  

В. В. Пассек вважав, що на місці каплички у давньоруський час знаходилася кам’яна 

споруда, збудована у пам’ять події: «Это доказывают какие-то камни разбросанные около 

часовни, и в некоторых местах неровности земли, оставшиеся как будто после какого-нибудь 

жилья или здания» [27, с. 141–142]. Описуючи краєвиди навколо Кондоїдівки, В. В. Пассек, 

як і перед ним О.І. Лєвшин, згадує про вал, який тягнувся від каплички, далі лівим берегом р. 

Альта, вгору проти її течії, а потім повертав у напрямку р. Трубіж. «Но к каким временам он 

относиться, мне неизвестно и ничего невозможно было узнать из преданий народа», – записав 

дослідник [27, с. 138]. Обидва вчені так і не дізналися, що таємничий вал був насипаний у 

другій половині ХVІІ cт. за розпорядженням ієромонаха Межигірського монастиря Феодосія, 

щоб обвести ним земельну ділянку, надану їм грамотою московського царя 

Олексія Михайловича ще в 1660 р., для будівництва монастиря на крові Святого 

Страстотерпця Бориса [29, с. 364]. Проте таке «повідомлення» В. В. Пассека дозволило 

російському археологу Ю. Ю. Моргунову помилково вважати, що це і є залишки «змійових» 

валів, споруджених за часів князя Володимира Святославовича, які до нашого часу не 

збереглися, а Великий та Малий «змійові» вали, які розміщені східніше Переяслава, насипані 

населенням скіфської доби і ніякого відношення до давньоруського часу не мають [19, с. 227, 

рис. 1; 20, с. 204, 205, рис. 93; 21, с. 249, рис. 103; 22, с. 10, рис. 2]. Щодо р. Альти, В. В. Пассек 

повторює міф, можливо, навіяний спілкуванням з місцевими жителями, про те, що ріка у часи 

руських князів була чистішою, повноводнішою, власне, іншою, ніж тепер [27, с. 139]. Також 

мандрівник розповідає про майбутнє будівництво кам’яного храму на місці каплички, яке ніяк 

не може розпочатися через різні обставини [27, с. 142]. Однак, у тому ж таки 1837 р. земельна 

ділянка площею в одну десятину поблизу каплички була викуплена у сусіднього поміщика 

І. В. (за іншими даними – М. М.) Кондратьєва, будівництво завершилося освяченням 24 липня 

(5 серпня) 1840 р. [9, с. 365].  

На зворотному шляху В.В. Пассек зайшов на Ярмарківське кладовище, щоб оглянути й 

замалювати кам’яні хрести. При цьому він помітив, що давні надмогильні знаки повторно 

використовуються жителям міста за своїм прямим призначенням, а написи робляться поверх 

старих, вивітрених часом [27, с. 143–144]. Про глибоку давність окремих кам’яних надгробків 

у Переяславі, В. В. Пассек говорить, посилаючись на знахідку на Заальтицькому форштадті 

1835 р. кам’яної стели з давньоєврейським написом, котра датується 1237 р. Учений 

вважав знахідку плити свідченням існування тут єврейського кладовища у давньоруський 

час [27, с. 145]. 

Старожитності Переяслава заворожували й дивували В. В. Пассека, спонукали 

розмірковувати, висувати нові теорії, мріяти. Однак саме місто не справило на нього ніякого 

позитивного враження. «Переяславль в настоящее время не представляет ничего особенно 

замечательного и принадлежит к числу многих уездных городов, которые не привлекают ни 

местоположением, ни выгодами промышленности, ни общественною образованностью», – 
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констатує дослідник, розуміючи величезний контраст між Переяславом другої чверті ХІХ та 

ХІ–ХІІ ст. [27, с. 145]. 

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

Шевченко (1814–1861). У 1845 р. Т. Г. Шевченко за завданням Київської Археографічної 

Комісії приїздив у Переяслав, зупинявся у свого друга А. Й. Козачковського і проживав у місті 

впродовж кількох місяців: здійснив огляд, опис та змалював історико-культурні та 

археологічні пам’ятки Переяслава: культові споруди, речі церковного вжитку, борисівський 

хрест, а також кургани, майдани, «змійовий» вал в околицях міста [39, с. 213–219; 13, с. 44; 35, 

с. 91–93]. Він залишив описи цих пам’яток у своїх «Археологічних нотатках», у повісті 

«Близнецы», а також згадки у поезії «Сон» («Гори мої високії...») [39, с. 213–219; 38, с. 11–

120; 37, с. 39–43]. 

В «Археологічних нотатках» є декілька описів переяславських архітектурних пам’яток, 

у яких проглядаються особисті враження та емоції автора. Дослідник оглянув дерев’яну 

Успенську церкву на території цитаделі (дитинця давнього міста) (рис. 5): «В цитадели 

древней крепости, или в вышнем городе, церковь Успения Пресвятыя Богородицы. Та самая, 

в которой присягал Богдан Хмельницкий на верность московскому царю, сгорела, и на том 

месте в 1760 году построена новая по образцу древней, деревянная о девяти византийских 

куполах с крещатыми окнами во 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. 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 причине невысокой 

пробы серебра...» [39, с. 214]. 

Тарас Григорович оглянув і комплекс колишнього Михайлівського монастиря. Його опис 

небагатослівний. Він не знайшов у самій будівлі храму ознак давнини, хоча зовнішній декор 

церковної будівлі однозначно свідчив про ХVІІІ ст. – певно поет шукав ознак глибшої 

минувшини. «В той же цитадели церковь С. Михаила, по преданию бывший монастырь, 

построенный каким-то князем черниговским Михаилом. Ни снаружи, ни внутри не осталось 

никаких признаков ее древности, окроме колокольни и при ней трапезы, где теперь 

помещается уездное казначейство...» [39, с. 215] (рис. 6). 

Захоплення поета викликала будівля Вознесенського собору, охарактеризованою як 

«великолепная»: «Бывший монастырь, ныне Соборная церковь во имя Вознесения Господня, 

построенная 1701 года гетманом Мазепою, великолепная снаружи и до невозможности 

искажена внутри возобновлениями. В ризнице хранится удивительное по работе Евангелие, 

приношение гетмана Мазепы...» [39, с. 215] (рис. 7). 

Дослідник пройшовся й по околицях Переяслава, відмітивши: «Переяслов и окрестности 

его были б чрезвычайно интересны своими укреплениями и курганами, но о них сохранились 

только названия и почти никаких преданий в народе... По Киевской дороге в пяти верстах от 

Переяслова над самой дорогой три высокие кургана, называемые Три братни могилы... По 

Золотоношской дороге в семи верстах от города высокий курган, называемый Богданова 

могила. И тут же недалеко впадает в древнее русло Днепра бесконечный вал, неизвестно когда 

и для чего построенный...» [39, с. 216]. Т. Шевченко відвідав с. Борисівку – вірогідне місце 

загибелі давньоруського князя Бориса. У 1840 р., за п’ять років до його відвідин, тут було 

збудовано Борисоглібський храм, про який Тарас Григорович озвався вельми критично: «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...» [39, с. 217] (рис. 8). 

У своїй повісті «Близнецы» поет описує мальовничі околиці Переяслава та власно місто 

з його старожитностями (тут автор помилково називає вбитого на Альті князя Глібом, замість 

Бориса): «Берега Альты устланы зеленым высоким камышом, так что самую реку и не видно, 

разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезываются на широком 

пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

26 

выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением 

христолюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который 

знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградою церкви до самого города расстилается 

равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем 

ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского валу издали совсем не видно и 

весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и вообще города, издали 

кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная 

готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, 

полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном 

Мазепою в 1690 году. Другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей 

полуотделяется от серенького фону. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году 

принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом 

Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа 

украинского» [38, с. 18]. Поет вдруге згадує, вже у повісті, «прекрасную, гармоничную 

архитектуру» Вознесенського собору, відзначивши, що «... когда поставили в храме новый 

иконостас, гармония архитектуры исчезла» [38, с. 28]. Ще один раз згадується на сторінках 

повісті й Успенська церква, яка на думку Тараса Шевченка була спотворена перебудовою, 

«...когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили пять, 

экономии ради...» [38, с. 28]. На відміну від «Археологических заметок» в повісті «Близнецы» 

згадується Покровська церква: «Церковь во имя Покрова, неуклюжей и бесхарактерной 

архитектуры, воздвигнутая в знамение взятия Азова П[етром] П[ервым] полковником 

переяславским Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы (рис. 9). В 

этой церкви хранится замечательная историческая картина кисти, можно думать, Матвеева, 

если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху – Покров Пресвятыя 

Богородицы, а внизу – П[етр] П[ервый] с и[мператрицей] Е[катериной] I, а вокруг их все 

знаменитые сподвижники его. В том числе и г[етман] Мазепа, и ктитор храма во всех своих 

регалиях» [38, с. 28]. Привертає увагу емоційність у описі двох храмів, окрім художнього 

смаку автора, викликана, насамперед, його ставленням до історичних подій та історичних осіб, 

пов’язаних з цими спорудами.  

Оглянуті пам’ятки та краєвиди Переяслава ще раз згадуються Кобзарем у поезії «Сон» 

(«Гори мої високії...»): 

«Вечернє сонечко гай золотило, 

Дніпро і поле золотом крило, 

Собор Мазепин сяє, біліє, 

Батька Богдана могила мріє, 

Київським шляхом верби похилі 

Трибратні давні могили вкрили. 

З Трубайлом Альта меж осокою 

Зійшлись, з’єднались, мов брат з сестрою». [37, с. 42]. 

Микола Максимович Сементовський (18 лютого (2 березня) 1819, с. Семеногірка 

(нині с. Червоногірка) Полтавської губ. – 24 жовтня (5 листопада) 1879, с. Семеногірка 

(похований в с. Іркліїв) Полтавської губ.) – історик, етнограф, письменник, член-кореспондент 

Імператорського Санкт-Петербурзького археологічно-нумізматичного товариства, член-

співробітник Імператорського Російського географічного товариства, статський радник [32] 

(рис. 10). Переяслав відвідав під час поїздки до Києва разом з одним із своїх братів. Відомості 

про Переяслав опублікував у праці «Киев и его достопамятности». Свої спостереження за 

містом та його історичними місцями підсилює пасажами, взятими з давньоруських літописів. 

На момент подорожі йому вже виповнилося 32 роки. 

У Переяслав учений приїхав вранці 3 (15) червня 1851 р. Оскільки подорожні поспішали 

до Києва, тому вирішили оглянути місто іншим разом. Судячи з опису, вони заїхали у місто 

Золотоніським шляхом (суч. вул. Літописна), який привів їх на Альтицьке передмістя. 

Переяслав зустрів мандрівників наслідками недавньої пожежі, проте, з опису не зрозуміло, де 
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саме вона відбулася. Можливо, це була територія саме Заальтиччя. Подорожні зробили 

невелику зупинку, щоб оглянути місцевість. «… Переяславль, так недавно еще пострадавший 

от пожара, на каждом шагу горестно напоминал нам о своем бедствии: везде еще видны 

пространные развалины, покрытые кучами угля, щебня, кирпича и обгорелыми остатками 

домов, оград и столбов», – писав із сумом дослідник [33, с. 1, 2]. Також він спостерігав на 

лівому березі р. Альта земляні вали цитаделі переяславської фортеці, по-місцевому називаючи 

її Замком, котрий вважав давнім центром міста, збудованого київським князем Володимиром 

Святославовичем. [33, с. 3]. Далі М.М. Сементовський описує подальший свій шлях: «…мы 

сели в экипаж, чтобы продолжать путь… как в переяславском Вознесенском монастыре 

раздался протяжный благовест. Заочно поклонившись угоднику божию Макарию, коего 

нетленные мощи почивают в этом монастыре, и, испросив у него благословение на дальний 

путь, быстро помчались мы по улицам Переяславля, мимо Замка, по Нижнему Городу... В двух 

местах мы переехали разрытые остатки древнего крепостного вала, коим был обнесен город, 

и знаменитую Альту, некогда судоходную, а ныне совершенно иссякшую, и очутились за 

городом» [33, с. 3, 4]. За цим описом можна відновити маршрут подорожі через місто. Отже, 

перетнувши р. Альту через міст, подорожуючі проминули земляні укріплення цитаделі 

(давньоруського дитинця), які знаходилися відносно них з правого боку, але не стали 

заглиблюватися в місто до Вознесенського монастиря, якого, до речі, не бачили, і повз який 

йшла дорога на Київ (у XVІІІ ст. – вул. Київська, у ХІХ ст. – вул. Монастирська, нині – вул. 

Г. Сковороди). Переїхавши міст, вони перетнули вал колишнього Нижнього міста, де колись 

знаходилися дерев’яні Альтицькі (Ільтицькі) ворота XVІІ–XVІІІ ст. і повернули на вулицю, 

якою вдруге перетнули вал і рів Нижнього міста та виїхали з міста. На нашу думку, цією 

вулицею могла бути лише вул. Кірасирська (у другій половині ХХ ст. – вул. Червоноармійська, 

нині – вул. М. Грушевського). Оскільки М. М. Сементовський не проїздив повз Вознесенський 

монастир, то ця вулиця залишалася єдиною, котрою можна було потрапити за місто, межею 

якого у ХІХ ст. вважалися давні фортечні укріплення. Далі вулиця йшла південною частиною 

Київського передмістя, паралельно лівому берегу Альти, прямуючи до с. Кондоїдівка (с. 

Борисівка). 

Як і попередні дослідники, М. М. Сементовський вважав цегляну Борисоглібську церкву, 

збудовану на місці дерев’яної каплички, справжнім місцем вбивства князя Бориса 

Володимировича (рис. 11). Він також згадує кам’яний пам’ятний хрест 1664 р., правильно 

інтерпретує написи на ньому. Також учений повторює загальноприйнятий для цієї місцевості 

міф, про суднохідність р. Альти в минулому та відмінність її гідрологічного режиму в 

порівнянні з його часом. До нього, як ми знаємо, це зазначали О.І. Лєвшин та В.В. Пассек, 

послухавши, напевно, міські легенди, котрі побутують серед місцевого населення і до 

сьогодні. 

Між іншим, вчений наводить перекази, які побутували серед жителів Переяслава: про 

Кузьму та Дем’яна, про велетнів, про богатиря Свида [33, с. 2]. Він із захопленням 

першовідкривача пише: «Отрадно ехать по этому пути, богатому историческими событиями. 

…Здесь каждое крепостное возвышение, каждый холм и могила, среди полей, насыпанные 

руками человека и облитые его кровью, свидетельствуют о многих событиях минувшего 

времени…» [33, с. 9, 10]. Проте, Переяслав середини ХІХ ст., який так приваблював своєю 

минувшиною, романтикою наукового пошуку, не справив на ученого ніякого позитивного 

враження: «Но многовековая жизнь Переяславля ныне течет тихо, безмятежно, как течет 

жизнь одинокого старца, согбенного бременем лет и обстоятельствами жизни» [33, с. 2]. 

Микола Іванович Костомаров (4 (16) травня 1817, с. Юрасівка Воронезької губ. – 7 (19) 

квітня 1885, Санкт-Петербург) – історик, етнограф, письменник-прозаїк, поет, мислитель, 

громадський діяч, етнопсихолог, член-редактор Петербурзької археологічної комісії, член 

Історичного товариства ім. Нестора-Літописця, член Московського археологічного 

товариства, член-кореспондент Петербурзької Академії наук [11, с. 191–192] (рис. 12). Поїздка 

до Переяслава була задумана Миколою Івановичем у травні 1884 р. у власному маєтку в с. 

Дідівцях поблизу Прилук під час відвідин його Василем Петровичем Горленком (1(13) 
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березня 1853, с. Ярошівка Полтавської губ. – 14 (27) квітня 1907, Петербург/Ярошівка) – 

відомим українським письменником, мистецтвознавцем, фольклористом та етнографом [41] 

(рис. 13). Обидва дослідники полюбляли подорожувати по історичних місцях. Як згадував 

Василь Петрович: «Костомаров всегда и прежде старался посещать места, о которых шел 

рассказ в его исследованиях» [3, с. 114]. Але в той момент історик ще не визначився – 

помандрувати у Гадяч, чи у Переяслав. Проте після важкої травми взимку 1884 р. і через 

погіршення самопочуття, подорож відклали до серпня того ж року. Серпень виявився 

прохолодним, і знову треба було чекати кращої нагоди. М. І. Костомаров вибрав ціллю своєї 

поїздки Переяслав, але з таким наміром, щоб після відвідин міста перетнути Дніпро й побувати 

в Умані, що викликало сумніви В. П. Горленка, зважаючи на стан здоров’я літнього вже 

чоловіка [3, с. 120]. Власне, вже М. І. Костомаров був колись у Переяславі проїздом з Харкова 

до Рівного, але то було вночі й про місто у вченого спогадів ніяких не лишилося [3, с. 122]. 

Разом із своїм товаришем Василем Горленком, якому на той час виповнився 31 рік, 8 (20) 

серпня 1884 р. він вирушив у подорож із маєтку в с. Дідівці до Переяслава. М. І. Костомарову 

на той час вже було 67 років, після отриманих раніше травм, він ослаб і подорож давалася 

йому взнаки – часто стомлювався. Їхній шлях проходив пирятинським трактом через Яготин. 

У Переяслав вчені прибули поночі й, зі слів В. П. Горленка, поселилися в готелі. Наступного 

дня, 9 (21) серпня, перед оглядом храмів Переяслава, мандрівники відвідали давнього 

товариша Т. Г. Шевченка – Андрія Йосиповича Козачковського [3, с. 120, 121, 122]. 

У першу чергу М. І. Костомарова цікавили можливі залишки пам’яток давньоруського 

часу. Не знайшовши нічого подібного, він розчаровано констатує: «В настоящее время 

напрасно было бы искать здесь вещественных памятников удельно-вечевой старины. Такова, 

впрочем, судьба всех наших древних городов. Все здания, за исключением церквей, да и то не 

всех и не повсюду, строились деревянные, а потому исчезали с лица земли… Теперь для 

посещающего Переяслав ничто не напомнит, что на этой местности через ряд столетий 

проживали людские поколения, сменяя одно другое» [12, с. 495]. 

Оскільки старожитностей давньоруської доби не було знайдено, М.І. Костомаров звертає 

увагу на переяславські храми, які, на його думку, могли бути пов’язані з подіями козацької 

епохи. Насамперед, він прагнув оглянути дерев’яну Успенську церкву на території колишніх 

дитинця і цитаделі, де проходила так звана Переяславська рада 8 (18) січня 1654 р., а разом з 

тим і церковні речі, пов’язані з цією подією. Познайомившись з настоятелем цього храму – 

протоієреєм Миколою Олександровичем Терлецьким, учений дізнався від нього, що церкву в 

1874 р. через ветхість визнали непридатною для ведення богослужінь, а у 1880 р. взагалі 

закрили через аварійний стан [12, с. 496; 23, с. 52]. Речі перевезли на зберігання до 

кладовищенської церкви Святого Апостола Хоми, що на Ярмарковому цвинтарі. Туди у першу 

чергу й рушили мандрівники зі священиком [12, с. 498]. М. І. Костомаров коротко, без 

подробиць описує бачені ним речі. Зокрема він зазначає, що євангеліє, на якому присягав Б. 

Хмельницький разом з козацькою старшиною, надруковане в Москві й оббите зеленим 

оксамитом, а проте в описі церковних речей, зробленому в 1867 р. воно числиться, як 

надруковане у Львові 1636 р. і обгорнуте темно-блакитним оксамитом [12, с. 498; 9, с. 18]. 

Останню інформацію підтверджує М.І. Арандаренко у «Записках о Полтавской губернии» [1, 

с. 426]. З напрестольним євангелієм пов’язана ще одна детективна історія. За відомостями 1867 

р. аноніма («Житель Переяслава») у «Полтавских епархиальных ведомостях», книга перебуває 

в Успенській церкві, а в 1879 р. протоієрей М. О. Терлецький у своїй статті пише: «Евангелие 

это теперь хранится в переяславской Покровской церкви» [9, с. 18; 36, с. 869]. Тоді чому в 1884 

р. він веде М. І. Костомарова та В. П. Горленка до церкви Св. Апостола Хоми, знаючи, що 

євангеліє, за його словами, зберігається у Покровській церкві? Забігаючи наперед, зазначимо, 

що, перебуваючи у Покровській церкві, ні М. І. Костомаров, ні В.П. Горленко жодного разу не 

обмовилися про євангеліє, яке повинно було у ній зберігатися [3, с. 122; 12, с. 499–500]. 

За переліком речей 1867 р. у церкві Успіння перебувало три хрести: один не відповідав 

опису М. І. Костомарова і не мав датування, інші два за описом підходили, проте один з них 

1684 р., а інший – 1651 р. Можливо останній і міг бути тим самим хрестом, на якому присягала 
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старшина з козаками [9, с. 16–17; 12, с. 498]. В. П. Горленко доповнює: «В кладбищенской 

церкви хранятся ризница и утварь старой Успенской церкви. Тут находятся Евангелие и крест, 

на которых присягали Хмельницкий и старшина. К ним набожно приложился историк эпохи 

Хмельницкого (М. І. Костомаров – Г.Б., О.Ю.). Ризница очень замечательна одеяньями и 

тканями большой древности» [3, с. 122]. 

Після огляду речей усі повернулися до Успенської церкви. М. І. Костомаров оглянув 

інтер’єр, кроками виміряв внутрішній простір храму. Крім того, М. О. Терлецький показав у 

кількох місцях вівтарної частини Успенського храму залишки старої стіни, яка зовнішньо 

відрізнялася від інших стін храму. Саме через таку різницю кладки стін виникла навіть 

полеміка у науковому середовищі. На її місці планувалося звести цегляний храм. Проте 

Імператорська академія мистецтв виступила проти нового будівництва, спираючись на звіт 

археолога Турвонта Венедиктовича Кибальчича (1848–1913), який, відвідавши споруду, 

запевняв, що під час пожежі 1761 р. не все згоріло, а в церкві збереглися фрагменти стін від 

попередньої – часів Б.Хмельницького, й тому її треба зберегти [12, с. 496, 497]. 

М. О. Терлецький доводив інше, посилаючись на справжній акт про пожежу, – церква, в якій 

присягав гетьман Б. Хмельницький із козацькою старшиною, згоріла в 1761 р. повністю 

(насправді вона згоріла або восени 1661 р., або у липні 1662 р., під час численних облог 

Переяслава військом гетьмана Ю. Хмельницького – Г.Б., О.Ю.), і з того часу вона кілька разів 

перебудовувалася або ремонтувалася [12, с. 496; 40, с. 130–131]. Додатковий матеріал для нині 

існуючої брали з церкви 1824 року будівництва, яка теж згоріла. М. І. Костомаров повністю 

поділяв точку зору протоієрея: «…следовательно ныне существующая мало представляет 

сходство с тою, в которой происходило важное историческое событие», – зробив остаточний 

висновок учений [12, с. 497]. Але ні вони, ні тим більше Т. В. Кибальчич, не знали про 

існування публікації настоятеля Троїцької церкви, протоієрея І. В. Крамаренка «Успенская 

церковь в городе Переяславе», надрукованої в «Полтавских Епархиальных ведомостях» у 1867 

р. під псевдонімом «Житель города Переяслава». У ній автор на основі церковних документів 

доводив, що в 1824 р. дерев’яна Успенська церква не згоріла, а зі згоди єпархіального 

керівництва була розібрана через старість, і в тому ж році наново перекладена у зменшенних 

розмірах із матеріалів розібраної церкви з додачею інших [23, с. 52; 9, с.14; 40, с. 131]. М. 

І. Костомаров помилково вважав, що Успенська церква загинула під час пожежі 1824 р., і 

помилявся, приписуючи перебудованій у тому ж році церкві три бані, хоча малюнок 

П. Гнєдича та описи споруди свідчать на користь тільки одного верху [9, с. 14; 23, с. 52; 12, 

с. 497; 40, с. 131].  

Цікавився М. І. Костомаров місцепроведенням самої Переяславської ради. Спочатку він 

схилявся до версії, що рада могла збиратися на захід від Успенської церкви. Але на його думку 

там замало місця «и это побуждает предположить,», – міркував учений, – «что рада эта 

собиралась на южной стороне от церкви; хотя и там теперь застроено, но постройки, очевидно 

позднейшего времени, а свойство почвы заставляет полагать, что там прежде было открытое 

место, или майдан» [12, с. 498–499]. 

Після Успенського храму мандрівники оглянули кам’яну Михайлівську церкву з 

дзвіницею 1743–1750 рр. будівництва. Будівля знаходилася у найпівденнішій точці колишньої 

цитаделі і зв’язувалася вулицею Михайлівською (нині вул. М. Сікорського) з Успенським 

храмом. Наступна церква, яку відвідали мандрівники, була Покровська, яка у той час 

відігравала роль соборної. Вона знаходилася на території колишнього Нижнього міста, 

неподалік (на північний-схід) від місця колишніх Альтицьких воріт, між вулицями 

Довгомостенською або Довгомостянською (тепер вул. Покровська, проспект 

Червоногвардійців) та Головнотрактовою (тепер вул. Б. Хмельницького). У ній 

М. І. Костомаров розглядав відому ікону «Покрова Пресвятої Богородиці», написану на 

початку ХVІІІ ст. Вона вирізнялася не лише високопрофесійною художньою роботою, але й 

незвичайним і неканонічним зображенням. М. І. Костомаров намагався ототожнити 

зображених на іконі людей з реальними історичними особами. Можливо, він споглядав 

оригінальне зображення, тому що у цьому ж році парафіяни подарують ікону Великому Князю 
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Миколі Миколайовичу молодшому. У свою чергу, Великий Князь накаже виготовити копію 

ікони і в 1890 р. вона прибуде до Покровської церкви. Копія була настільки точною, що якби 

вона не була написана на полотні, а на дошках, як це було з оригіналом, відрізнити її було б 

не можливо. Нині копія ікони зберігається у Музеї образотворчого мистецтва у 

Києві [10, с. 1086; 23, с. 99–100; 12, с. 499–500]. 

Наступною пам’яткою архітектури, яку відвідали мандрівники, став Вознесенський 

монастир (рис. 14). Вознесенська церква разом із дзвіницею, незважаючи на те, що були 

побудовані у різний час і відповідно в різних архітектурних стилях, 

видалися М. І. Костомарову схожими на архітектуру київської Софіївської церкви з 

прибудовами [12, с. 500]. Згадує про різьблений іконостас ХVІІІ ст., який не так давно 

знаходився у церкві і без потреби був замінений іншим, який не мав ніякої історичної та 

художньої цінності. М.І. Костомаров цікавився й іншими церковними цінностями: мощами св. 

мученика Макарія Токаревського; його книгою «Беседы св. Иоанна Златоуста на 

четырнадцать посланий св. апостола Павла» 1623 р. із власноручним написом; 

Пересопницьким Євангелієм, подарованим гетьманом І.С. Мазепою у 1701 р.; єпітрахіллю, 

подарованою монастирю матір’ю гетьмана – ігуменею Марією Магдалининою у 1700 р.; 

плащаницею молдовського господаря 1569 р., про яку згадував О. І. Лєвшин; фелонню св. 

Єфрема – єпископа переяславського ХІ ст. [12, с. 500–502, 505]. Оглянули мандрівники 

цегляний будинок семінарії, у якому від 1816 р. розміщувалося духовне училище, а також інші 

будівлі монастиря. Інші переяславські храми М.І. Костомарова не зацікавили: «Кроме 

упомянутых церквей, в Переяславе есть еще несколько деревянных церквей, не 

представляющих никаких исторических достопримечательностей, кроме 

Воскресенской церкви, старее прочих, бывшей некоторое время местопребыванием мощей св. 

Макария» [12, с. 507]. Наостанок М. І. Костомаров і В. П. Горленко відвідали місце загибелі 

князя Бориса Володимировича в с. Кондоїдівка (с. Борисівка). М. І. Костомаров хибно датує 

пам’ятного хреста не 1664 р., а 1684 р., помилково вважає побудову князем Володимиром 

Мономахом на цьому місці церкви, руїни якої, як ми знаємо, до нього намагалися знайти 

О. І. Лєвшин, П. П. Свіньїн, В. В. Пассек. Зі слів місцевого монаха-сторожа, наводить давно 

відому історію непростих взаємин між церковною адміністрацією та поміщиком 

Кондратьєвим [12, с. 507–508]. 

Закінчуючи опис переяславських старожитностей М. І. Костомаров підсумовує: «Вот и 

все, что в Переяславе напоминает о былой старине его» [12, с. 508]. Закінчивши огляд 

пам’яток, подорожуючі увечері в екіпажі рушили назад, до с. Дідівці [3, с. 123]. 

Учений присвятив своїм враженням про місто цілий абзац власної праці. Але надамо 

слово самому досліднику: «С виду Переяслав так себе уездный городишко и притом из плохих, 

в сравнении не только с русскими городами вообще, но даже – с уездными городками 

Полтавской губернии. Не говоря уже о губернском городе Полтаве, городки: Ромны, 

Кременчуг, Лубны, Прилуки, – отстроены лучше Переяслава и отличаются большими 

удобствами для жизни. В Переяславе нет ни мостовой, ни приличного освещения улиц, ни 

извозчиков, ни даже бубликов, которые можно найти везде в уездных городках и даже в 

Миргороде, как свидетельствует Гоголь. При такой мизерности современной жизни 

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

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

тысячи лет: здесь нет ни гимназий, ни других каких-либо учебных заведений среднего разряда, 

которые заметно действуют на расширение умственного кругозора обывателей того города, 

где находятся. Городок Переяслав не представляет для путешественника ничего 

привлекательного и по природе своей местности. Трудно найти  местоположение более 

прозаическое. Город стоит на ровном и болотистом пространстве; речонки Трубеж и 

Альта,…заросли камышом и осокою, особенно Альта. И в хозяйственном отношении здесь 

мало замечательного: здесь нет садов, которыми так богата Полтавская губерния, да и для 

хлебного производства окрестности Переяслава мало удобны. Климат сырой и нездоровый. 

Пути сообщения города с остальным миром не представляют удобств. Когда мы 
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приближались к Переяславу по пирятинской дороге, то на последних двух станциях пришлось 

к четверке лошадей припрягать еще две, потому что дорога идет по зыбучим пескам» [12, с. 

495–496]. У своїх спогадах про поїздку В. П. Горленко писав: «Самый город, не живописный 

и грязный, Николаю Ивановичу не понравился. В своей статье, …он (М. І. Костомаров – Г.Б., 

О.Ю.) ничего не сказал о гостинице Симонова (переяславський купець С. З. Симонов – Г.Б., 

Ю.О.), где мы были жертвами «врагов рода человеческого» (так М. І. Костомаров називав 

ліжкових блощиць – Г.Б., О.Ю.) и где нас чуть не отравили рыбой» [3, с. 122]. Більшість 

подорожуючих, як ми бачимо, також негативно відгукувалися про місто, проте у відносно 

м’якій, ніж М.І. Костомаров, формі. Тому списувати слова історика на необгрунтованість заяв 

не слід. Власне, це тема іншого дослідження, яке чекає свого майбутнього дослідника. 

М. І. Костомаров малює непривабливий образ міста, на грунті індивідуального 

неприйняття особливостей Переяслава. Не слід забувати його хворобливий стан, втому та інші 

негаразди, які виникали під час подорожі, що теж вплинуло на загальне враження. Щодо 

пасажу про бублики, який може здаватися трішки дивним, то ще В. П. Горленко згадував про 

пристрасть історика до цього виду здоби, що можна розглядати як примху старої людини, 

змученої важкою подорожжю [3, с. 123]. 

Результати своєї «ученої подорожі» учений оприлюднив у статті «Поездка в Переяслав», 

що була надрукована в історично-літературному журналі «Історичний Вісник» у 1885 р. [12]. 

Це була остання наукова робота видатного історика, яка вийшла вже після його смерті. Як 

зазначав редактор журналу, рукопис статті був переданий М. І. Костомаровим ще за його 

життя, але досліднику хотілося додати до неї малюнки Вознесенської та Борисоглібської 

церков та альтанки у с. Борисівка, де проводиться водосвяття, яку помилково названо 

каплицею і якої на той момент вже не існувало. Виготовлення малюнків, у свою чергу, 

уповільнило своєчасний вихід статті [12, с. 489, 493, 497, 501]. 

1888 р. археологічні дослідження у Переяславі здійснив Петро Олександрович 

Лашкарьов (1.01.1833, с. Карманове Курської губ. – 28.08. (9.09.) 1899, Київ) – юрист, професор 

права Київської духовної академії та Київського університету по кафедрі канонічного права, 

який активно займався археологічними дослідженнями культової архітектури давньоруського 

часу (рис. 15). З 1873 р. він працював над описом давніх храмів Києва, Чернігова, Переяслава, 

Канева [4; 14, с. 409]. 

1888 р. П. О. Лашкарьов разом з київським архітектором В. Николаєвим приїздить до 

Переяслава з метою спостереження за земляними роботами під час будівництва нової цегляної 

споруди Успенської церкви на місці старого дерев’яного Успенського храму. «Успенская церковь, 

как известно, была несколько лет назад предметом газетной полемики, особенно местной – 

киевской. Когда к концу 70-х годов эта церковь оказалась обветшавшею настолько, что в ней 

прекращено было богослужение и возникла мысль о постройке на ея месте новой каменной, 

любители отечественной старины встревожились...», – писав дослідник у своїй статті 1889 р. 

«Остатки древнего храма в г. Переяславле» [15, с. 221]. Далі П. О. Лашкарев пише, що 

практично немає надії на знаходження після двох пожеж решток церкви, де приносив присягу Б. 

Хмельницький, зате «...можно однако же предполагать, что связанное с местом ея предание о 

постройке там первоначальной церкви Владимиром Мономахом найдет для себя подтверждение 

в остатках, по крайней мере, древних фундаментов на месте разобранной церкви...» [15, с. 222].  

Залишки давньої церкви, дослідженої П. Лашкарьовим, були виявлені під час підготовчих 

земляних робіт перед спорудженням нової цегляної споруди Успенської церкви (рис. 16). У 

результаті розкопок було розчищено залишки невеликої за розмірами безстовпної давньоруської 

каплиці ХІІ ст., яку першовідкривач вважав руїнами літописної церкви Успіня Богородиці 

(1098 р.), збудованої Володимиром Мономахом на Княжому дворі. Тими ж дослідженнями 

зафіксовано рештки фундаментів дерев’яної Успенської церкви кінця ХVI ст., що знаходилися 

стратиграфічно над капличкою, а також давні (пізньосередньовічні) поховання церковного 

цвинтаря [16, с. 221–229].  

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

численними перебудовами. За результатами розкопок було складено креслення розчищених 
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частин давньоруської споруди та замальовано уламок пірофілітової плити з пазами для мозаїки. 

Розуміючи цінність відкриття та враховуючи, що залишки займали небагато місця, 

П. О. Лашкарьов запропонував будівельному комітету залишити їх під підлогою нової кам’яної 

церкви у недоторканному вигляді [15, с. 204–210; 16, с. 228–229]. «О. председатель и гг. Члены 

комитета изъявили полную готовность принять меры к сохранению памятника, и со своей 

стороны высказали даже предположение поднять цоколь новой церкви до такой высоты, чтобы 

остатки древних стен не только оставались под полом неприкосновенными, но и могли быть по 

желанию осматриваемы. Глубокий интерес, с каким строительный комитет и само общество г. 

Переяслава отнеслись к открытому памятнику, дает ручательство в том, что как самый памятник, 

так и другие возможные при нем находки не будуть потеряны для науки», – пише автор наукового 

звіту про археологічні дослідження у Переяславі [15, с. 228]. Рішення комітету було виконано і 

цим було покладено початок музеєфікації залишків давніх архітектурних споруд Переяслава. 

Дослідник схвально відзначає активний інтерес освічених городян та в цілому громади міста до 

археологічних досліджень та пам’яткоохоронних проблем. 
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PEREІASLAV IN THE LIGHT OF INTERESTS OF TRAVELERS AND SCIENTISTS 

OF THE XIX CENTURY 

 

The article covers and analyzes information about Pereіaslav and its ancient history in the 

perception of travelers and researchers of the ХІХ century who visited the city or were here in 

scientific search. 
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Рис. 1. Лєвшин О.І.      Рис. 2. Долгоруков І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Свіньїн П.П.     Рис. 4. Пассек В.В. 
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Рис. 5. П. Гнедаш. Успенська церква ХVІІІ ст. Гравюра 

 

 
Рис. 6. Т. Шевченко. Михайлівська церква у Переяславі. Акварель. 1845 р. 
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Рис. 7. Т. Шевченко. Вознесенський собор у Переяславі. Акварель. 1845 р. 

 

 
Рис. 8. Т. Шевченко. Кам’яний хрест у Борисоглібській церкві. Акварель. 1845 р. 
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Рис. 9. Т. Шевченко. Покровська церква у Переяславі. Акварель. 1845 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Сементовський М.М. Рис. 11. Борисоглібська церква. Світлина 2010 р. 
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Рис. 12. Костомаров М.І.    Рис. 13. Горленко В.П. 

 
Рис. 14. Вознесенський монастир. Світлина поч. ХХ ст.  

 
Рис. 15. Лашкарьов П.О. 
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Рис. 16. Успенська церква 1896 р. Світлина 2010 р.  
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УДК 903.53:930.1:908 (477.41) 

Сергій Вовкодав 

(Переяслав) 

 

МАЙДАНИ ТА МАЙДАНОПОДІБНІ СПОРУДИ БАСЕЙНУ Р. БРОВАРКИ: 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 

 

У запропонованому дописі зроблений огляд історії вивчення майданів та 

майданоподібних споруд басейну р. Броварки. Проаналізовано рівень дослідження 

пам’яток, а також частково розглянуто історіографію проблеми їх датування та 

призначення. 

Ключові слова: археологічні пам’ятки, земляна споруда, експедиція, майдан, 

функціональне призначення. 

 

Систематичні археологічні дослідження басейну р. Броварка тривають вже понад 10 

років. У результаті їх проведення узагальнено інформацію про вже відомі пам’ятки, виявлено 

та введено до наукового обігу велику кількість різночасових та різнотипних археологічних 

об’єктів. Використання комплексних підходів під час дослідження мікрорегіону дозволило 

вирішити низку важливих питань: часткової реконструкції давнього ландшафту вздовж русла 

р. Броварка, поетапного просторового аналізу поселенських структур мікрорегіону. Таким 

чином, вдалося у значній мірі відтворити різночасові системи заселення згаданої території. 

Під час дослідження пам’яток епохи бронзи наша увага неодноразово зосереджувалась на 

об’єктах курганного типу. Серед них чільне місце займають майдани та майданоподібні 

споруди. Майданами прийнято називати земляні насипи з вибраною центральною частиною у 

вигляді лійкоподібної ями, що, як правило, доповнюються серпоподібними валами різної 

конфігурації. Аналіз джерельної бази (картографічних даних, даних дистанційного 

зондування Землі (далі ДДЗ), археологічних звітів, наукової літератури тощо), а також 

розвідкові обстеження останніх років, проведені в басейні р. Броварка, вказують на наявність 

великої кількості пам’яток цього типу в межах мікрорегіону. Попередні дані свідчать про 

ознаки щонайменше 17 майданоподібних споруд. Переважна їх частина розташована саме у 

басейні р. Броварки, а також на плато моренної тераси, у межах вододілу між останньою та 

р. Cупій.  

Незважаючи на значне поширення майданів у мікрорегіоні їх спеціальне дослідження не 

проводилось. Хоча добре видимі на поверхні ознаки та особливості просторової конфігурації 

цього типу пам’яток привертали до себе увагу дослідників починаючи з другої половини 

ХІХ ст. Нині можемо констатувати, що лише окремі об’єкти знаходили своє відображення у 

наукових працях попередніх років.  

Загалом, рівень розробки проблематики пов’язаної з майданами та майданоподібними 

спорудами необхідно розглядати в контексті двох взаємопов’язаних напрямків. Перший і 

основний – це дослідження цих пам’яток безпосередньо в межах окресленого мікрорегіону. 

Нині доводиться констатувати, що майдани та майданоподібні споруди басейну р. Броварка, 

як і Переяславщини зокрема, не зазнали цілеспрямованого дослідження протягом попередніх 

років. Про них у науковій літературі існують лише окремі згадки. На майдани Переяславщини 

звернув увагу ще М. О. Максимович. Він вказав на своєрідну назву цих споруд – «кугуми», 

що побутувала у верхній течії р. Броварки (сс. Пологи-Чобітьки, Пологи-Вергуни, Пологи-

Яненки Переяславського повіту) [23, с. 765]. Вчений підняв питання щодо етимології цього 

терміну та зробив припущення щодо його неслов’янського походження. Хоча пояснити його 

значення не зміг [24]. 

У 1906 р. польові обстеження на території Переяславщини провів член Імператорського 

Російського Археологічного Товариства М. О. Макаренко. Він згадав про вісім майданів 

неподалік с. Пологи-Вергуни, називаючи їх «кучуми» (кугуми) [22, с. 37]. Також він 
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зафіксував декілька споруд, що розташовані на суміжних територіях (зокрема, майдан 

«Роблена могила»). Дослідник, навіть, подав опис їх метричних характеристик.  

У 1907 р. декілька майданів у верхів’ї р. Броварки були обстежені та описані 

В. Г. Ляскоронським. Він, у свою чергу, звернув увагу на своєрідну назву одного з 

досліджених об’єктів – «Кугум» і припустив, що даний термін має тюркське 

походження [21, с. 11–12.] 

Майдани Переяславщини також потрапили до кола наукових інтересів 

Л. В. Падалки [30, с. 141–143]. Хоча у його працях інформація про об’єкти, що розташовані в 

межах басейну р. Броварка відсутні. Посилаючись на М. О. Максимовича, він констатує 

наявність на плато правого берега р. Супій земляних споруд, які місцеві жителі називали 

«кугумами» [29, с. 170].  

Протягом радянської доби дослідження майданів та майданоподібних споруд у межах 

басейну р. Броварки відбувалось у контексті діяльності переяславських археологів. Восени 

1975 р. за рішенням Київського обласного товариства охорони пам’яток історії та культури 

була створена експедиція з обстеження курганів на базі Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею (Г. М. Бузян, М. І. Сікорський). Розвідки проводились у 

Переяслав-Хмельницькому та Яготинському районах. У результаті роботи експедиції було 

обстежено майдан «Круглий кугум» (с. Тарасівка) [34, с. 22], «Хавчин кугум» (с. Ульянівка), 

«Кугум» (с. Пологи-Вергуни) [34, с. 20], «Великий майдан» та «Малий майдан» 

(с. Лецьки) [34, с. 15]. У липні та листопаді 1976 р. згадана експедиція продовжила свою 

роботу. Тоді було обстежено споруду «Майдан» (у звіті названий «Сковорода») біля 

с. Лецьки [35, c. 2].  

Впродовж 1988–1991 рр. археологічною експедицією Переяслав-Хмельницького 

історико-культурного заповідника (керівник – Г. М. Бузян) проведені розвідки на території 

Переяславщини. Тоді були обстежені береги річок Супій, Трубіж, Альта, Броварка, Карань, 

що дозволило виявити понад 200 нових різночасових археологічних об’єктів. Учасники 

експедиції також провели додаткові дослідження на відомих раніше пам’ятках, зокрема й 

майданах [4–7]. 

На початку 2000-их рр. дослідження басейну р. Броварка зазнало певного пожвавлення. 

Зокрема, була розпочата робота з узагальнення інформації щодо пам’яток, виявлених у 

мікрорегіоні та їх подальше натурне обстеження. Отримані результати дозволили 

переконатися у перспективності археологічних досліджень даної території. Так, розпочалось 

комплексне вивчення давніх систем заселення басейну р. Броварка. У публікаціях, що містили 

результати таких досліджень, неодноразово згадувались майдани окресленої території [8–12].  

До питання майданоподібних споруд Переяславщини звернувся М. В. Роздобудько у 

монографії «Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки» [32, c. 86–110]. Він 

розглянув здебільшого концептуальні аспекти, пов’язані з даним типом пам’яток, не вдаючись 

до їх детальної характеристики. Зокрема, підняв питання їх функціонального призначення та, 

навіть, зробив припущення щодо часу створення. Автор акцентував увагу на необхідності 

створення своєрідного каталогу відомих майданів Придніпров’я, до якого б входили: план 

пам’ятки, описова інформації та її топографічна прив’язка. На його думку, саме він дозволить 

з’ясувати певні аспекти, пов’язані з хронологічною атрибуцією та призначенням цих 

споруд [31, c. 108].  

Інший аспект дослідження майданів, пов’язаний із трактуванням їх походження на 

функціонального призначення. Його наукова розробка відбувалась зважаючи на усю 

територію поширення пам’яток цього типу. Тому нині існує велика кількість праць, у яких 

представлені різні точки зору на характер виникнення та використання таких споруд. Частина 

дослідників вважала, що майдани – це певні культові місця (О. О. Бобринський, 

А. О. Подберезенський, І. І. Фундуклей) [3; 31; 37]. Інші вбачали в них стародавні городища 

(І. І. Срезневский, Г. Г. Сухано) [1, с. 5], укріплення запорожців (М. Бублієв) чи звіроловні 

споруди (Д. Воронец) [1, с. 5]. В. О. Городцов вважав, що майдани – це кургани розкопані за 

допомогою волокуш скарбошукачами XVII–XVIII ст. [14]. О. А. Спіцин стверджував, що 
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такого типу споруди могли виникнути в результаті використання курганів у селітроварному 

промислі [36]. В. Г. Ляскоронський пов’язував майдани із «змійовими» валами. Він вважав, 

що такі споруди могли використовуватись для проживання людей, утримання худоби та 

зберігання припасів [19; 20]. В. Є. Данилевич розглядав майдани як кочовища або ж місця 

схованки для худоби під час заметілі. До останніх двох теорій також схилявся К. М. Мельник-

Антонович [1; с. 5].  

Цікавий узагальнений огляд історії дослідження майданів зроблений 

В. П. Андрієнко [1; 2]. Праця є однією із перших статей, що розглядає проблематику 

дослідження майданів України. Вона й нині не втратила своєї актуальності. Походження 

майданів та майданоподібних споруд дослідник пов’язує з діяльністю селітроварів XVII–

XVIII ст., але все ж він зазначає, що було б помилково ототожнювати з майданами усі 

незрозумілі земляні споруди.  

Навколо всіх згаданих версій тривалий час ведуться дискусії. Досі не сформовано 

остаточної теорії походження цього типу споруд, хоча останній час вони зазнають активного 

дослідження із боку вітчизняних археологів. Зокрема, у контексті вивчення селітроварного 

промислу: В. Каравайко, О. В. Коротя, В. О. Мокляк, Є. М. Осадчий, В. В. Приймак, 

С. В. Сапєгін, С. А. Скорий, О. Б. Супруненко, В. В. Шерстюк, Б. А. Шрамко тощо [13; 16; 17; 

18; 25; 26; 27; 28; 33; 38]. 

На нашу думку, нині недостатньо фактологічного матеріалу, щоб остаточно зупинитися 

на одній із наведених вище версій. Вирішення проблеми функціонального призначення цих 

споруд можливе лише тоді, коли буде накопичена та узагальнена інформація про майдани з 

усього ареалу їх поширення. Тому виникає потреба дослідження даного типу пам’яток у межах 

певних регіонів.  

Запропонований огляд дозволяє переконатися у порівняно низькому рівні дослідження 

майданів та майданоподібних споруд басейну р. Броварки, що у контексті комплексного 

вивчення минулого мікрорегіону формує потребу зосередження уваги саме на цьому типі 

пам’яток. Зважаючи на активне дослідження подібних об’єктів у інших частинах Середньої 

Наддніпрянщини, відсутність узагальненої інформації про майдани межиріччя Трубежа та 

Супою зумовлює існування певної прогалини для розуміння особливостей їх поширення та 

регіональних відмінностей. Окрім цього, вони, як і кургани, зазнають постійного 

антропогенного впливу, що призводить до їх руйнації. Унаслідок чого вони втрачають 

первинний вид або ж зникають взагалі. Нині пошук, систематизація та узагальнення всієї 

наявної інформації про цей вид земляних споруд є необхідною умовою для цілісного вивчення 

минулого мікрорегіону. 
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Serhii Vovkodav 

MAIDANS AND MAIDAN CONSTRACTION OF THE BROVARKA RIVER BASIN: 

THE HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

 

This article provides the review of the maidans and maidan constructions study history in the 

region of the Brovarka river basin. The author analyzed the level of research of these sights and 

considered the historiography of the problem of their dating and purpose. 

Key words: archaeological sites, earthen structure, expedition, maidan, functional purpose. 
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УДК 902(477.41)(092) 

Наталія Костенко 

(Переяслав) 

 

АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРЕЯСЛАВА В КОНТЕКСТІ 

ДОСЛІДЖЕНЬ РОМАНА ЮРИ: ПАМ’ЯТКООХОРОННИЙ АСПЕКТ 

 

У статті висвітлюються сторінки біографії відомого археолога Р. О. Юри та його 

внесок у дослідження архітектури давньоруського Переяслава. 

Ключові слова: життєвий шлях, археологія, розкопки, М. Сікорський, Єпископські 

ворота. 

 

Переяслав здавна вражав своєю непересічною історичною спадщиною. Адже вже у Х ст. 

він був відомий не тільки як потужний економічний і політичний центр Давньої Русі, а й 

вирізнявся серед інших міст княжої доби як значний культурний осередок. Тут 

зосереджувалася наукова та мистецька еліта, завдяки якій створювалися унікальні витвори 

мистецтва. До них, у першу чергу, належать архітектурні пам’ятки, створені стараннями 

зодчих у Переяславі упродовж ХІ–ХІІІ ст. Вони сформували чудовий архітектурний ансамбль. 

Сучасників вражали своєю монументальністю та вишуканістю кам’яні церковні та 

світські споруди. Серед них величний Михайлівський собор 1089 року, який і в конструкції, і 

в деталях оздоблення продовжував традиції Софії Київської (1037 р.); Єпископські ворота з 

надбрамною церквою Святого Федора, які основним конструктивним рішенням та 

декоруванням наслідували Золотим воротам Києва; церква Андрія, місце розташування якої у 

літописі уточнено – «біля воріт»; так зв. Єпископський палац, мармурові архітектурні 

прикраси для якого довозили із Візантії, та багато інших будівель, жодна з яких, на жаль, до 

нашого часу не збереглася. Їх було зруйновано у часи воєнних лихоліть, у більшості, як 

вважають сучасні дослідники, під час монгольського нападу на місто 1239 р. 

Серед відомих археологів, які відкривали й досліджували архітектурні пам’ятки княжого 

Переяслава, особливе місце займає постать Романа Юри. Завдяки йому в Переяславі було 

досліджено одну з найбільш важливих споруд міста – Єпископську браму. Вона була не тільки 

важливим елементом у системі оборонних споруд міста, а й слугувала парадним в’їздом на 

територію дитинця.  

Роман Олександрович Юра народився 31 серпня 1927 р. в м. Києві (рис.1), у родині 

Народного артиста Української та Узбецької РСР О. П. Юри-Юрського та Заслуженої 

артистки Узбецької РСР А. С. Шведенко-Юри. Малий Роман, як то кажуть, ріс за лаштунками 

театру. Він постійно спостерігав за грою батьків на сцені, а також навчався майстерності від 

своїх дядьків – батькових рідних братів – Терентія Юри, Народного артиста України, та Гната 

Юри, відомого комедійного актора та режисера, Народного артиста СРСР, який двадцять п’ять 

років викладав у Київському театральному інституті.  

Влітку 1944 р. разом з колективом театру Р. О. Юра повернувся після евакуації до Києва 

і вступив на другий курс Київського залізнично-будівельного технікуму. У 1945 р. його було 

прийнято на 1-й курс біологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. 

Шевченка. 1946 р. юнак перевівся на історичний факультет цього ж закладу, який і закінчив з 

відзнакою у 1951 р. Того ж року вченою радою факультету його було рекомендовано до вступу 

в аспірантуру. 

У жовтні 1951 р. Р. О. Юру було зараховано до аспірантури при Інституті археології АН 

УРСР для проведення наукової роботи за спеціальністю «Слов’янська археологія» під 

керівництвом дійсного члена АН УРСР П. П. Єфіменка. Аспірантуру він закінчив у 1954 р., а 

наступного, 1955 р., успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Давній 

Колодяжин». У липні 1955 р. його було зараховано до штату Інституту археології на посаду 

молодшого наукового співробітника, а з 1966 р. – старшого наукового співробітника відділу 

слов’янської та середньовічної археології. 
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Р. О. Юра був членом вченої ради Інституту археології АН УРСР, членом Науково-

методичної ради Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника, членом 

партійної комісії з контролю за видавничою діяльністю Інституту археології, членом 

громадської інспекції при правлінні Київської обласної організації Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури, головою первинної організації товариства «Знання».  

Також дослідник займався обстеженнями пам’яток доби запорозького козацтва на 

території Дніпропетровської та Запорізької областей, брав участь в археологічних 

дослідженнях на островах Велика та Мала Хортиця, опрацьовував фонди музеїв Львова, 

Рівного, Луцька, Кам’янця-Подільського, Острога, Тернополя, Івано-Франківська, Крем’янця, 

рецензував статті для видання Інституту археології – квартальника «Археологія», брав участь 

у роботі над третім томом фундаментальної «Археології Української РСР», працював 

консультантом археологічних розкопок в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, брав 

участь у роботі комісії по вивченню технічного стану лаврських підземних споруд та комісії 

по перевірці роботи Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника, 

займався також популяризацією археологічної науки та результатів археологічних досліджень 

в лекторіях. 

Спільна праця на розкопках здружила двох фанатів своєї роботи – фундатора музейної 

справи в Переяславі М. І. Сікорського та відомого археолога Р. О. Юру (рис. 2). У подальшому 

Михайло Іванович розповідав, що за все життя йому довелось спілкуватися та співпрацювати 

з багатьма дослідниками, але найкращі спогади у нього залишилися саме про Романа Юру, 

якого він відзначав не тільки як професійного науковця-археолога, а й як порядну та чуйну 

людину. Після вищезгаданої експедиції їм доводилося ще кілька разів спільно працювати. Так, 

1963 р. Роман Олександрович був членом вченої ради по розробці проекту парку-музею під 

відкритим небом, результати якої ми можемо і зараз спостерігати на території переяславського 

скансену [3]. 

З теплом згадував Михайло Іванович і родину Романа Юри. Так, під час розкопок 1960 р. 

приїхали провідати свого племінника та подивитися на його роботу Гнат та Терентій Юра 

(рис. 3). Вони з повагою та розумінням поставилися до праці молодих на той час дослідників, 

особливо великі враження від Переяслава залишилися у Гната Юри, який в подальшому 

передав до фондів музею дуже цінний експонат – посольську булаву, яка була виставлена в 

експозиції, присвяченій 300-літтю Переяславської ради [2] 

Як часто буває, за життя Роман Олександрович, можливо через власну скромність, не 

зазнав гучної слави своїх родичів. Його грандіозний внесок до скарбниці археологічних 

здобутків повністю змогли оцінити лише наступні покоління дослідників. 

Отже, будівля, згадувана у літопису під 1089 р. – Єпископські ворота, тобто міська брама 

з надбрамною церквою Св. Федора (рис. 4), була парадним в’їздом у місто. Вона була 

розташована неподалік від Михайлівської церкви. Від брами відходила кам’яна стіна, що 

оточувала резиденцію переяславських єпископів – Єпископський двір. 

Як зазначали у своїй статті 1960 р. Р. Юра та М. Сікорський, – під час розкопок 1959–

1960 рр. було виявлено, що безпосередньо від фундаментів дзвіниці Михайлівської церкви у 

південному напрямку йде масивна кам’яна стіна шириною 1,2 м. На відстані 7 м від дзвіниці 

вона круто повертає на південний схід. Ще через чотири метри від цього повороту стіна 

підходить до невеликого прямокутного в плані (6,2х4,4 м) приміщення, у західній частині 

якого знаходився вхід шириною 1,2 м. Стіни приміщення місцями збереглися і досягають 

висоти 1,7 м при товщині 80–90 см. Східна частина приміщення поділена повздовжньою 

стінкою на дві своєрідні камери. В північній з них місцями збереглися куски штукатурки з 

фресковим розписом, а у південній – уціліло двоє східців, які були викладені з плоскої цегли-

плінфи (рис. 5). 

До східної стінки приміщення прилягає дуже масивна кам’яна стіна, шириною близько 

2 м, з двома виступами – пілонами, товщина разом зі стіною становить близько 3 м. Її вдалося 

простежити на десятиметровому відрізку, а далі вона йде під будинок №29 по вул. Кріпосній. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

47 

У східній частині стіна виявилася сильно зруйнованою і вибраною майже до самого 

фундаменту. 

На відстані 4,15 м на північ від стіни з приміщенням, паралельно їй знайдено другу стіну 

шириною 1,2 м. Вона подекуди уціліла на висоту до 1 м і вивчена тільки упродовж 14 м, бо 

далі знаходиться огорожа садиби №27 по вул. Кріпосній. Вищезгадана стіна мала тут три пари 

прямокутних виступів-пілонів з обох боків шириною 1,2–1,3 м. Характерно, що два пілони 

відповідали таким же виступам на південній стіні. Скоріше за все, вони слугували опорами 

для арок, що сполучали стіни. Між ними на глибині близько 3 м від рівня сучасної денної 

поверхні ґрунту розчищено вимостку з великих добре обтесаних і підігнаних один до одного 

каменів. Фундаменти стін і приміщення складено з великих кам’яних брил на вапняковому 

розчині з домішками шматочків битої цегли – цем’янки. Глибина закладки фундаментів 

становить близько 1м. Нижня частина стін також складена з крупного необробленого каменю, 

а верхня – з обтесаного, який чергується з рядами цегли-плінфи. Такий спосіб кладки 

характерний для архітектурних споруд середини ХІ ст. (рис. 6). 

Важливим показником також є те, що поверх вимостки під час розкопок знайдено дуже 

масивний завал будівельних матеріалів – брили каменю, цегли, шиферні плити, шматки 

вапнякового розчину, уламки штукатурки зі слідами фрескового розпису, шматочки мозаїчної 

смальти, віконного скла, а також рештки свинцевої покрівлі. На рівні кам’яної вимостки 

знайдено також ряд речей ХІ–ХІІІ ст., а саме: уламки керамічного посуду, світильники, ножі, 

ключі, підкову, скляні браслети, тощо [4]. 

Отже, систематизувавши все вищезазначене, дослідники зробили висновок – розкрито 

дві паралельні стіни довжиною близько 7 м, висотою 2 м, які обмежували проїжджу частину 

шириною 4 м. З південного заходу до стіни прибудована башта із залишками сходів, які вели 

до надбрамної церкви, назву якої встановлено згідно з літописними джерелами: за князювання 

у Переяславі сина Ярослава Мудрого Всеволода Ярославовича митрополит Єфрем «докончав 

церковь святого Михаила заложи церковь на воротах городных во имя святого мученика 

Феодора…» (рис. 7). 

Але на момент розкопок значна частина досліджуваної споруди знаходилася під щойно 

збудованим житловим будинком, де проживало молоде подружжя. 

Михайло Іванович Сікорський, як людина мудра, порахував, що будь-яка будівля з часом 

руйнується. Така доля очікувала й дім, який під своїми підмурками ховав рештки такого 

заманливого археологічного об’єкту. Але коли через півстоліття старих господарів не стало, а 

будинок був у досить занедбаному стані, спадкоємці не пристали на пропозицію міської ради 

та заповідника обміняти це дворище на рівноцінну нову ділянку в межах міста, та, не 

афішуючи, продали будівлю молодому подружжю, яке швидко почало проводити роботи по 

відновленню житлового приміщення. (рис. 8; 9). Шанс продовжити розкопки однієї з 

найцікавіших археологічних пам’яток давньоруського часу знову втрачено на невизначений 

період. 

Подібна становище утримується й щодо громадської споруди Єпископського двору – т. 

зв. Єпископського палацу, який був розкопаний у 1962-1963 рр. по вул. Радянській (нині вул. 

Успенська) №26. (Рис. 7). Подальші дослідження унеможливлює житлова забудова. У 

найближчій перспективі, якщо ситуація не зміниться, дослідження унікальної пам’ятки 

неможливе. Вона законсервована у товщі культурних нашарувань на досить тривалий час. 
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Рис. 1. Роман Юра      Рис. 2. М. Сікорський та Р. Юра, 1960 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Гнат, Терентій та Олександр Юри з родинами 
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Рис. 6. Рештки сходової вежі 

Єпископських воріт 
Рис. 7. Реконструкція Єпископських воріт 

 

Рис. 4. Єпископські ворота Рис. 5. Розкопки Єпископських воріт 
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Рис. 8. Вул. Кріпосна, 29, 2019 р. 

 

 
Рис. 8. Вид на будинок на місці Єпископських воріт Переяславля Руського. 2019 р. 
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УДК 902:929(477)"19/20" 

Олена Колибенко, Олександр Колибенко 

(Переяслав) 

 

ТРУДОВІ КНИЖКИ АРХЕОЛОГІВ ТАМАРИ МОВШІ ТА ЄВГЕНІЇ МАХНО ЯК 

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА 

 

Серед паперів службового архіву відділу кадрів Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» зберігаються трудові книжки двох відомих вітчизняних археологів – 

Тамари Григорівни Мовші (1922–2003) та Євгенії Володимирівни Махно (1913–1992). Останні 

десятиліття своєї трудової діяльності вони провели у цьому заповіднику. Наявна у цих 

специфічних документах інформація має певну цінність, оскільки дозволяє уточнити відомі з 

інших джерел дані про життя та діяльність названих дослідників. 

Ключові слова: Тамара Мовша, Євгенія Махно, українська археологія, Інститут 

археології АН УРСР, трудова книжка, Переяслав-Хмельницький державний історико-

культурний заповідник. 

 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» (до 15.03.1999 р. – 

Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний заповідник) завжди мав декілька 

структурних підрозділів, пов’язаних з археологією. Дослідження археологічних пам’яток, у 

тому числі й за межами власне Переяславщини, займали й займають значне місце у науково-

дослідній та експедиційній діяльності його науковців. У складі відділу археології 1970-х – 

1990-их рр., науково-дослідних відділів «Археологічний музей», «Музей трипільської 

культури», «Музей архітектури давньоруського Переяслава» та науково-дослідного сектору 

«Археологічна експедиція» працювали й продовжують працювати висококваліфіковані 

фахівці зазначеної галузі науки. На основі спеціалістів цих підрозділів, завдяки науковому та 

організаторському таланту фундатора музейної справи Переяслава Михайла Івановича 

Сікорського, було сформовано регіональну наукову школу, біля витоків якої стояли два 

відомих дослідника вітчизняних археологічних старожитностей, – Тамара Григорівна Мовша 

та Євгенія Володимирівна Махно. Їх діяльність була пов’язана як з Інститутом археології 

АН України, так і з Переяслав-Хмельницьким державним історико-культурним 

заповідником [26, с. 121]. 

Метою даної статті є публікація двох документів зі службового архіву відділу кадрів 

НІЕЗ «Переяслав». Це трудові книжки Тамари Григорівни Мовші (1922–2003) та Євгенії 

Володимирівни Махно (1913–1992), які останні десятиліття своєї трудової діяльності провели 

у Переяслав-Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику. Ці документи 

залишилися у відділі кадрів у зв’язку з тим, що на момент смерті дані працівники перебували 

у трудових відносинах із заповідником. 

Тамара Григорівна Мовша народилася 20 квітня 1922 р. в м. Любеч на Чернігівщині. 

1939 р. вона вступила на історичний факультет Київського державного університету, який 

закінчила – у зв’язку з Другою світовою війною – 1945 р. (рис. 1). У тому ж році Т.Г. Мовша 

стала науковим співробітником відділу докласового суспільства Київського державного 

історичного музею. Цей відділ вона очолювала з 1952 р. аж до переходу до Інституту 

археології АН УРСР 1977 р. З 1946 р. Т.Г. Мовша брала участь в археологічних дослідженнях 

експедицій під керівництвом відомої дослідниці Т.С. Пассек, а з 1955 р. – проводила 

самостійні дослідження (рис. 2). У процесі досліджень Тамарою Григорівною було виявлено 

унікальні археологічні об’єкти, які стали науковими сенсаціями – оборонний вал і рови 

трипільського городища та комплекс гончарних печей. 1975 р. Т.Г. Мовша в Інституті 

археології АН УРСР захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропоморфна пластика 

Трипілля (реалістичний стиль)». З 1977 р. й до виходу на пенсію 1989 р. вона працювала у 

Інституті археології НАН України, а з 1990 р. й до останніх днів свого життя (4.03.2003) – 

завідувачем Музею трипільської культури Переяслав-Хмельницького державного історико-
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культурного заповідника (з 1 червня 1999 р. – Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав»). Т.Г. Мовша була ініціатором та автором наукової концепції цього 

музею. Нею опубліковано понад 150 наукових праць, проведено численні 

археологічні дослідження, фонди та експозиції музеїв поповнилися десятками тисяч музейних 

предметів [7, с. 167–168]. 

Євгенія Володимирівна Махно народилася 26 лютого 1913 р. у м. Єлисаветград (нині – 

Кропивницький). Після закінчення Зінов’євського інституту соціального виховання, з 1932 по 

1935 р. вчителювала, після чого вступила на історичний факультет Київського державного 

університету, який закінчила 1939 р. (рис. 3). Ще студенткою почала працювати в Інституті 

археології АН УРСР, а після закінчення – на постійній основі. Є.В. Махно працювала в 

Інституті археології упродовж 1939–1975 рр. (з перервою у 1941–1944 рр.), а також, після 

виходу на пенсію, – на тимчасовій основі по декілька місяців у 1976, 1978 та 1979 рр. За цей 

час вона взяла участь у роботі 48-ми експедицій, у 35-ти з яких була керівником експедиції чи 

загону. Вона опублікувала також понад 60 наукових праць та підготувала численні наукові 

звіти про археологічні дослідження [1, с. 112]. 

Багато десятиліть пропрацювавши в Інституті археології АН УРСР, Є. В. Махно, як і 

Т. Г. Мовша, потім багато років працювала також у Переяслав-Хмельницькому державному 

історико-культурному заповіднику. На початку 90-их років ХХ ст. вона була останнім живим 

(і ще працюючим!) колишнім співробітником ще довоєнного Інституту археології АН УРСР 

(рис. 4). Її життя трагічно обірвалося 9 вересня 1992 р. у результаті нещасного випадку. 

Обом цим видатним представницям вітчизняної археологічної науки 40–90-их рр. ХХ ст. 

та їх місцю в українській археології, на жаль, присвячено надзвичайно мало наукових праць. 

Спробуємо проаналізувати їх. 

Найпершою публікацією про Т. Г. Мовшу є коротка інформація про неї, розміщена у 

енциклопедичному словнику-довіднику Г. Г. Мезенцевої «Дослідники археології України», 

що вийшов друком 1997 р. [18, с. 46–47]. 

Кілька подальших публікацій про неї пов’язані з її смертю й датуються 2003 р. Перш за 

все це її некролог у науковому журналі «Археологія» (2003 р., № 4) [7]. Крім нього, у 

матеріалах міжнародної конференції, присвяченої трипільським поселенням-гігантам, у той 

рік було опубліковано дві статті. Одну з них присвячено поглядам Т. Г. Мовші на 

взаємозв’язки населення Степу й Лісостепу в енеоліті – ранньому бронзовому віці [24], інша 

містить матеріал, близький до тексту некрологу [9]. 

Ще один подібний матеріал тих же авторів надруковано 2004 р. у науковому збірнику 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 

«Наукові записки з української історії» [20]. 

Того ж року вийшов друком другий том «Енциклопедії Трипільської цивілізації», де 

окрему статтю присвячено Тамарі Григорівні [6, с. 338–339]. 

2005 р. у віснику археології, мистецтва та культурної антропології «Ант» надруковано 

ще одну публікацію, яка містить матеріал, близький до статті у «Енциклопедії Трипільської 

цивілізації» [10]. 

Автори статті про історію створення та перспективи вдосконалення експозиції музею 

трипільської культури НІЕЗ «Переяслав», що вийшла друком 2010 р., значну увагу приділили 

ролі Т. Г. Мовші у створенні та діяльності цього музею. Вони детально висвітлили усі супутні 

цьому обставини. Внесок Т.Г. Мовші тут складно переоцінити, оскільки саме вона була 

головним ініціатором створення такого музею й розробником його наукової концепції [5]. 

У журналі «Краєзнавство» 2013 р. була опублікована стаття Д. Тетері та В. Білоусько про 

будівничих першого в Україні Музею трипільської культури Михайла Сікорського та Тамару 

Мовшу. Автори проаналізували історію та етапи створення цього музею, принципи його 

структури та функціонування. Значну увагу, як і в попередній статті, вони приділили 

Т. Г. Мовші та її ролі у створенні музею трипільської культури [25]. 

2014 р. у наукових записках НІЕЗ «Переяслав» вийшла друком серія публікацій про 

Т. Г. Мовшу, присвячених 90-річчю з дня її народження. Це статті В. Білоусько «Археолог та 
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музеєзнавець Т. Г. Мовша (до 90-річчя з дня народження)» [4], Г. Бузян «Співпраця 

Т.Г. Мовші з переяславським заповідником» [8] та О. Якубенко й Т. Радієвської «Тамара 

Григорівна Мовша і Національний музей історії України» [27]. У всіх цих публікаціях значно 

ґрунтовніше за попередні розглянуто наукову та музейницьку діяльність Т.Г. Мовші. 

Досить інформативну статтю про дослідницю містить енциклопедичне видання 

«Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014», що вийшло друком 

2015 р. Основний акцент у ньому зроблено на періоді роботи Т.Г. Мовші саме у цьому закладі 

(1977–1989), коли нею було проведено численні археологічні експедиції, здобуто унікальні 

матеріали й отримано надзвичайно важливу наукову інформацію [15]. 

Останньою відомою нам публікацією, присвяченою Т. Г. Мовші, є стаття Т. Радієвської 

та О. Якубенко «Музейний відлік життя Тамари Григорівни Мовші». У цій статті, на відміну 

від попередньої публікації, у першу чергу висвітлено інший, не менш продуктивний, період 

життєдіяльності Т. Г. Мовші – період її роботи у Київському державному історичному музеї. 

Названа стаття, на відміну від усіх попередніх, містить численні документи та документальні 

фотографії, які детально розкривають різні аспекти діяльності дослідниці у даному музеї [21]. 

Найпершою публікацією про Є.В. Махно є коротка стаття про неї у другому томі 

«Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas», який вийшов 1969 р. у Празі 

німецькою мовою [28, s. 747]. 

Ще за життя Євгенії Володимирівни, 1990-го року, в українському видавництві 

«Смолоскип» імені В. Симоненка (Балтімор, Торонто) вийшла друком надзвичайно цікава 

книга спогадів Докії Гуменної «Дар Евдотеї. Іспит пам’яті». У книзі 2-й під назвою «Жар і 

крига» авторка – знана у діаспорі письменниця – описала період свого перебування у Києві, у 

тому числі й участь у археологічних дослідженнях трипільських пам’яток. Д. Гуменна у своїй 

книзі навела короткі, але влучні характеристики тих співробітників Інституту археології АН 

УРСР, з ким вона була більш-менш знайома (після репресій 30-х років їх залишилося не так 

уже й багато). Цікаву характеристику вона дала й молодій дослідниці Жені Махно: «З інших 

співробітників Інституту археології помітнішою для мене була ще Женя Махно, комсомолка 

з всезнайним усміхом активістки. Вона була аспірантка в галузі культури полів поховань. З 

нею мені не щастило розмовляти, та й «поля поховань» мене тоді не цікавили» [14, с. 294]. Ці 

слова Д. Гуменної, яка не дуже шанувала комсомольців, що зустрічалися у її житті, можливо, 

підтверджують думку про те, що Євгенія Махно була секретарем комсомольської організації 

передвоєнного Інституту археології АН УРСР. 

Напередодні загибелі Є. В. Махно була опублікована написана нею у співавторстві з 

Г. Рубай стаття про її чоловіка – етнографа Михайла Слободянюка, у якій розкрито деякі 

сторони їх життя періоду нацистської окупації [16, 1992]. 

Наступною публікацією про Є. В. Махно є її некролог у журналі «Археологія», у якому 

наведено усі основні віхи її життя та здобутки на ниві вітчизняної археології [2]. 

Коротку статтю присвячено Є.В. Махно у енциклопедичному словнику-довіднику 

Г. Г. Мезенцевої «Дослідники археології України», що вийшов друком 1997 р. [18, с. 143]. 

Є. Гороховський у тижневику «Зеркало недели» опублікував статтю про пригоди 

вітчизняних музейних скарбів у часи Другої світової війни, де серед іншого розповідається й 

про німецького археолога та музейного працівника доктора Пауля Грімма, його позитивну 

роль у долі Є.В. Махно та їх зустріч у кінці 70-х рр. у Києві [13]. 

Спогади Є. В. Махно про В. П. Петрова, які вийшли друком 2008 р., містять низку 

цікавих фактів про деякі обставини її життя, пов’язані з цим дослідником [17]. 

У збірнику наукових праць НІЕЗ «Переяслав» Г. М. Бузян опублікувала статтю про 

Є. В. Махно, де основний наголос було зроблено на переяславському періоді її активної 

наукової діяльності – кінці 70-их – 80-их рр. ХХ ст., коли, після звільнення з Інституту 

археології АН УРСР у зв’язку з виходом на пенсію, вона стала працювати у Переяслав-

Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику [11]. 
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У великій колективній монографії, присвяченій 90-річному ювілею М. І. Сікорського, є 

окремі сторінки, де висвітлено діяльність Є. В. Махно на Переяславщині [19, с. 140–142, 155–

156]. 

До 100-річчя Є. В. Махно у журналі «Археологія» вийшла друком стаття Н.С. Абашиної 

та Г.І. Станиціної, у якій детально проаналізовано увесь її життєвий шлях та наукову 

діяльність [1]. 

Того ж 2014 р. С. Сорокіна та О. Завальна опублікували статтю, присвячену діяльності у 

Києві німецького археолога, доктора Пауля Грімма, у якій детально описано його позитивну 

роль у долі Є. В. Махно [23]. 

Цікаві спогади про Є. В. Махно (на відзначення її 100-річчя) діючих та колишніх 

співробітників Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

опублікувала Г. М. Бузян у збірнику «Переяславіка». Названа публікація супроводжується 

також значним числом рідкісних фотографій, в основному з переяславського періоду 

діяльності Є.В. Махно [12]. 

Енциклопедичний довідник «Інститут археології Національної академії наук України. 

1918–2014» містить дуже інформативну статтю про Євгенію Володимирівну [15, с. 509–510]. 

У статті С. Cорокіної, О. Завальної та Т. Радієвської про структуру та персональний 

склад київського Музею до- і ранньої історії (1942–1943) наведена інформація про Є.В. Махно, 

яка перегукується з іншою публікацією двох перших авторів 2014 р. про Пауля Грімма [22]. 

Останньою відомою нам публікацією про Є. В. Махно є стаття Н.С. Абашиної в 

«Енциклопедії Сучасної України», де у стислому вигляді наведено її життєвий шлях та наукові 

здобутки [3, с. 555]. 

Отже, кількість наукових праць та публікацій про Є. В. Махно, як і про Т. Г. Мовшу, є 

досить невеликою, зважаючи на їх внесок у дослідження вітчизняних археологічних пам’яток 

та багаторічну роботу у провідній науково-дослідній установі археологічного профілю. Тому 

будь-який маловідомий документ, пов’язаний з цими дослідниками, має важливе значення. 

Бланк трудової книжки Т. Г. Мовші є потертою книжечкою (102х145 мм) синьо-сірого 

кольору, очевидно, післявоєнного зразка (бланк недатований). На обкладинці у правому 

верхньому куті приклеєно прямокутний шматочок білого паперу з надрукованим на 

друкарській машинці написом великими літерами: «МОВША Т. Г.». Нижче зліва – невелике 

зображення герба СРСР, під ним – друкований напис у 2 рядки дрібним шрифтом: «СССР / 

СРСР». У нижній частині обкладинки двомовний напис у 4 рядки крупнішим шрифтом: 

«ТРУДОВАЯ / КНИЖКА / ТРУДОВА / КНИЖКА». 

Всього книжечка містить 31 пронумеровану та 1 (32-гу) не пронумеровану сторінку, а 

також двомовний (російською та українською) вкладиш до трудової книжки, вставлений та 

заповнений пізніше (22 березня 1955 р.), який також має 32 сторінки (частина пронумеровані, 

частина – ні).  

На першій сторінці трудової книжки угорі в правому куті на чистому полі стоїть напис 

від руки олівцем «42». Нижче, під написом по центру «Трудовая книжка», вказані прізвище, 

ім’я та по батькові, рік народження, освіта, професія, підпис власника трудової книжки, а 

також дата її заповнення (все від руки, російською мовою): 

«Фамилия Мовша / Имя Тамара / Отчество Григорьевна / Год рождения 1922 / 

Образование высшее / Профессия историк / Дата заполнения Трудовой книжки / 27 мая 

1946 г.» (рис. 5). 

На 2-й та 3-й сторінках трудової книжки розміщена інформація під рубрикою 

«СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ». У правому верхньому куті (на 3-й сторінці) напис від руки олівцем 

російською мовою у два рядки: «общий стаж на 1/І 68 г. – 22 г. 4 м. 18 д. непрерывн. – тоже». 

Запис під № 1 датується 13.08.1945 р.: «Государствен. Исторический музей принята на 

должность научного работника отдела «Доклассовое об-во»». У крайній правій колонці 

навпроти вказаний номер наказу, на основі якого зроблено запис: «Приказ № 66 от 13/VІІІ - 

45 г.». 
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Запис № 2 зроблено іншим почерком. Він датований 01.01.1948 р.: «Переведена на 

должность старшего научного работника». У правій колонці наведено підставу: «Приказ 

№ 1 от 2/І - 1948 г. § 3». 

Третій запис датовано 18.04.1952 р.: «Назначена В.И.О. завед. отделом «Первобытное 

общество»». Підстава: «Приказ 30 от 15/IV - 1952 г.». 

Запис № 4 датовано 01.01.1953 р.: «Назначена на должность Заведующего отделом - 

«Первобытное общество». У правій колонці – підстава: «Приказ № 80 от 24.VIII. 1973 г.». 

Тут бачимо явний анахронізм, очевидно помилку (1973 замість 1953) було зроблено тому, що 

сам запис робився набагато пізніше. Це підтверджується наступним записом № 5, розміщеним 

на наступних сторінках (4 й 5) трудової книжки. Цей запис зроблено тим же почерком й тими 

ж чорнилами, що й попередні (№ 3 та 4) записи. 

Згаданий вище запис № 5 датований 01.09.1977 р.: «Освобождена с должности 

заведующей отделом Первобытного общества в связи с переводом по конкурсу в Институт 

археологии АН УССР. Ст. инспектор по кадрам (Катанский)». Підстава: «Приказ № 79 - от 

26.08.1977 г.». Запис завірено гербовою печаткою Державного історичного музею Української 

РСР. 

Наступний запис № 6, який датується 01.09.1977 р., на відміну від усіх попередніх 

зроблено вже не чорнилами, а шариковою ручкою: «Институт археологии Академии наук 

УССР. Назначена на должность младшего научного сотрудника в связи с избранием по 

конкурсу». Підставою є: «Пр. № 91 от 6.07.1977 года». 

Запис № 7, також розміщений на сторінках 4 й 5 трудової книжки Т. Г. Мовші, датований 

16.12.1982 р.: «Переведена на должность старшего научного сотрудника в связи с избранием 

по конкурсу». Підстава: «Пр. № 256 от 14.12.1982 г.». Запис зроблено тим же почерком, що й 

запис № 6. Він належить завідувачці відділу кадрів Інституту археології АН УРСР 70–80-их 

ХХ ст. В. Касименко. 

Наступний запис № 8 розпочинається на сторінках 4 й 5, а закінчується на наступних 

сторінках 6 та 7. Його датовано 01.06.1989 р.: «Уволена по собственному желанию, в связи с 

переходом на пенсию по возрасту ст. 38 КЗОТ УССР. Ст. инж. по кадрам Матковская». 

Підстава: «Пр. № 53-к от 29.05.89 г.». Запис завірено гербовою печаткою Інституту археології 

АН УРСР. 

Запис № 9 датується 01.07.1990 р.: «Переяслав-Хмельницкий государственный 

историко-культурный заповедник. Зачислена на должность зав. отделом». Нижче – іншим 

почерком (українською мовою): «Інсп. по кадрам /А. Богданов/». Запис зроблено на підставі 

наказу № 28 від 05.07.1990 р. й завірено гербовою печаткою, на якій чітко читається: 

«Міністерство культури УРСР. Переяслав-Хмельницький історичний музей». Очевидно, стара 

гербова печатка колишнього Переяслав-Хмельницького історичного музею 

використовувалася для завірення записів у трудових книжках досить довго, ще й на початку 

90-х рр. ХХ ст., тобто більше ніж через десятиліття після отримання статусу заповідника. Про 

це свідчать і два наступних записи у трудовій книжці Т.Г. Мовші, також завірені цією 

печаткою. 

Наступний запис № 10 датований 01.08.1990 р. Його, як і запис № 11, також зроблено 

рукою О. Богданова: «Перевести завідувача відділом Мовшу Тамару Григорівну на посаду 

реставратора археологічного музею. Інсп. по кадрам /А. Богданов/». Підстава: «Наказ № 51 

від 14.07.90 р.». 

Запис № 11, розміщений на сторінках 8 та 9 трудової книжки, датований 07.02.1992 р.: 

«Реставратора Мовшу Тамару Григорівну перевести на посаду завідуючого відділом музею. 

Інсп. по кадрам /А. Богданов/». 

Останній запис у трудовій книжці Т. Г. Мовші, пов’язаний з її трудовим шляхом, 

зроблено вже у спеціальному «Вкладыше в Трудовую книжку», вставленому до неї ще 22 

березня 1955 р. На 2-3-й сторінках цієї вставки зроблено помилково датований 05.05.2003 р. 

(насправді – 05.03.2003 р.) запис: «Трудовий договір припинено у зв’язку із смертю. Інспектор 

/Шакула/». Підстава: «Наказ № 9 від 05.03.2003 р.». 
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Оскільки трудова книжка є двомовною, то вона містить й продубльовані українською 

мовою записи про трудовий шлях дослідниці, які, в окремих випадках, доповнюють наведені 

вище записи російською мовою. 

Отже, 17-та (без номера) сторінка трудової містить інформацію з 1-ї сторінки, але вже 

українською мовою. Під написом по центру «Трудова книжка» вказані прізвище, ім’я та по 

батькові, рік народження, освіта, професія, підпис власника трудової книжки, а також дата її 

заповнення (все від руки, українською мовою): 

«Прізвище Мовша / Ім’я Тамара / По батькові Григорівна / Рік народження 1922 / Освіта 

вища / Професія історик / Дата заповнення Трудової книжки / 27 травня 1946 р.». 

На 18-й та 19-й сторінках трудової книжки розміщена інформація під рубрикою 

«ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ». Запис № 1 датовано 13.08.1945 р.: «Державний Історичний 

Музей. Зарахована на посаду наукового робітника відділу «Докласове суспільство»». Запис 

зроблено на підставі наказу № 66 від 13.08.1945 р. Мова цього запису, як і усіх наступних 

записів у цій частині трудової книжки – українська. 

Запис № 2 датовано 01.01.1948 р.: «Переведена на посаду старшого наукового 

робітника». Підстава: «Наказ № 1 від 2/І – 1948 р. § 3». 

Запис № 3 від 18.04.1952 р.: «призначена т.в.о. завід. відділом «Первісне суспільство»». 

Підставою є наказ 30 від 15.04.1952 р. 

На цьому записи у рубриці «ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ», зроблені в Державному 

історичному музеї УРСР в «українській» частині трудової книжки Т.Г. Мовші, обриваються. 

Наступні сторінки трудової (20, 21, 22 й 23) – незаповнені, лише на сторінках 24 та 25 знову 

йдуть записи українською мовою, зроблені вже в Інституті археології АН УРСР та Переяслав-

Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику. Запис під № 6 від 01.09.1977 

р., як і наступний запис № 7, зроблений рукою В. Касименко: «Інститут археології Академії 

наук УРСР. Призначена на посаду молодшого наукового співробітника за конкурсом». 

Підстава: «Наказ № 91 від 06.07.1977». 

Запис № 7 датовано 16.12.1982 р.: «Переведена на посаду старшого наукового 

співробітника за конкурсом». Підставою є наказ № 256 від 14.12.1982 р. 

Запис № 8 від 01.06.1989 р.: «Звільнена за власним бажанням в зв’язку з переходом на 

пенсію за віком ст. 38 КЗПП УРСР. Ст. інж. по кадрах /Матківська/». Підставою є наказ 

№ 53-к від 29.05.1989 р. 

Останній запис (№ 9) у цій рубриці зроблено 07.05.1990 р. вже у Переяслав-

Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику рукою О. Богданова: 

«Зарахувати на посаду завід. відділом музею Трипільської культури тов. Мовшу Тамару 

Григорівну з 01.07.1990 р. з окладом 180 крб. в місяць». Підстава: «Наказ № 28 від 05.07.90 р.». 

На цьому відомості про роботу в трудовій книжці Т.Г. Мовші закінчуються, але у ній є 

ще один значний масив інформації – відомості про заохочування і нагородження. Ці відомості 

вже у середині 50-х рр. ХХ ст. займали настільки багато місця у її трудовій книжці, що саме 

для них 22 березня 1955 р. було зроблено спеціальну вставку – додаткову книжечку до 

трудової. 

На сторінках 10 та 11 «російської» частини трудової книжки розпочинається рубрика 

«СВЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ». Запис № 1 датується 31.12.1948 р.: 

«Государ. Исторический Музей. Вынесена благодарность за добросовестную и безупречную 

работу – ко дню нового 1949 г.». Підставою є наказ № 147 від 31.12.1948 р. 

Пять наступних записів повідомляють про ті заохочення, які були зроблені Т. Г. Мовші 

раніше – у 1945–1948 рр. Запис № 2 від 05.11.1945 р.: «Вынесена благодарность за 

добросовестное, настойчивое отношение к возложенным обязанностям». Підстава – наказ 

104 від 05.11.1945 р. 

Запис № 3 від 08.03.1946 р.: «Отмечена за добросовестное отношение к своим 

обязанностям в общественно-политической жизни – подготовке к выборам». Підстава – 

наказ 18 від 08.03.1946 р. 
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Запис № 4 від 08.03.1947 р.: «Ко дню женщины отмечена за добросовестное отношение 

к работе». Підстава – наказ 25 від 08.03.1947 р. 

Шість наступних записів про заохочення Т. Г. Мовші зроблено на сторінках 12 та 13 

трудової книжки. Запис № 5 від 31.12.1947 р.: «В день «Ударника» отмечено, как работу 

лучших ударников и вынесено благодарность». Підстава – наказ 147 від 31.12.1947 р. 

Запис № 6 від 08.03.1948 р.: «В день международного женского праздника отмечено 

добросовестную и безупречную работу». Підстава – наказ 19 від 08.03.1948 р. 

Запис № 7 явно дублює запис № 1 від 31.12.1948 р.: «К Новому Году вынесена 

благодарность за безупречную, добросовестную работу». Підстава – наказ 147 від 

31.12.1948 р. 

Запис № 8 від 08.03.1950 р.: «За добросовестную и безупречную работу вынесена 

благодарность». Підстава – наказ 8 від 08.03.1950 р. 

Запис № 9 від 06.11.1950 р.: «За безукоризненную работу объявлена благодарность». 

Підстава – наказ 91 від 06.11.1950 р. 

Останній на цих сторінках трудової книжки запис про заохочення № 10 від 08.03.1951 р.: 

«Вынесена благодарность за добросовестную работу». Підстава – наказ 17а від 08.03.1951 р. 

Продовження отриманих Т.Г. Мовшею заохочень (російською мовою) знаходиться вже 

у вкладці, спеціально вставленій саме для них. На сторінках 12 та 13 цієї вкладки зроблено 

записи №№ 11–15. Запис № 11 від 04.11.1953 р.: «Киевский Государственный Исторический 

музей. Вынесена благодарность за лучшие показатели в работе». Підстава – наказ 120 від 

04.11.1953 р. 

Запис № 12 від 05.03.1954 р.: «За лучшие показатели в работе вынесена благодарность». 

Підстава – наказ 18 від 05.03.1954 р. 

Запис № 13 від 03.1955 р. точно копіює минулорічний запис: «За лучшие показатели в 

работе вынесена благодарность». Підстава – наказ 24 від 05.03.1955 р. 

Наступний запис під № 14 містить лише дату: 29.04.1955 р. Після нього, у наступному 

рядку, знаходиться ще один запис № 14 від 06.03.1956 р.: «За добросовестную работу ко дню 

женщины объявлена благодарность». Підстава – наказ 20 від 06.03.1956 р. 

Запис № 15 датовано 05.11.1956 р.: «Объявлена благодарность за добросовестную 

работу». Підстава – наказ 128 від 05.11.1956 р. 

На наступних сторінках вкладки, після десятилітньої перерви без заохочень, розміщено 

наступні записи про заохочення Т. Г. Мовші, зроблені вже не чорнилами, а кульковою ручкою. 

Запис № 16 від 03.01.1966 р.: «За квалифицированное и культурное обслуживание 

посетителей 2/І - 1966 г. объявлена благодарность». Підстава: «Приказ № 1 по Гос. Истор. 

Музею от 3/І - 66 г.». 

Запис № 17 від 31.12.1964 р.: «За безупречную и долголетнюю работу – объявлена 

благодарность». Підстава – наказ № 132 від 31.12.1964 р. 

Запис № 18 від 17.12.1968 р. несподівано зроблено українською мовою: «За зразкове 

обслуговування школярів-туристів із братніх республік Радянського Союзу – оголошено 

подяку». Підстава – наказ № 115 від 17.12.1968 р. 

Так само українською зроблено наступний запис № 19 від 05.06.1969 р.: «За багаторічну 

і плідну роботу в галузі археологічних досліджень – премійовано місячним окладом». Підстава: 

«Наказ № 701-к Міністра культ. УРСР». Це перше матеріальне заохочення Т. Г. Мовші за 

майже чверть століття роботи у Державному Історичному музеї УРСР. 

Запис № 20 знову повертає нас до вже звичного тексту заохочення. Його датовано 

07.03.1975 р.: «За хорошие показатели в массово-политич. работе объявлена благодарность». 

Підстава – наказ № 16 від 07.03.1975 р. Під цим записом зроблено примітку чорнилами: «см. 

продолж.». 

Наступна сторінка вставки містить першу сторінку її «української» частини під назвою: 

«Вкладка в Трудову книжку», на якій записано прізвище, ім’я та по батькові її власника, рік 

народження, підпис власника вкладки, дату її заповнення – 22 березня 1955 р., та «Підпис 

особи, що відповідає за видачу Трудових книжок» – «Савлучинська». 
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На двох наступних сторінках трудової зроблено (рубрика «ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ») 

зроблено лише один запис чорнилами: «Київський Державний Історичний музей» 

[закреслено – авт.]. Після цього записано: «Награждена значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР Приказом № 183к от 8.VI.70 г. Министра культуры СССР и 

ЦК профсоюза работников культуры. Ст. инспектор по кадрам Катанский». Підстава: «Уд. 

№ 002839 от 10/VI.1970 г.». 

Наступні записи про заохочення Т.Г. Мовші зроблено аж на сторінках 28 та 29 вставки, 

де починається українська частина рубрики «ВІДОМОСТІ ПРО ЗАОХОЧУВАННЯ ТА 

НАГОРОДЖЕННЯ».  

На цих сторінках зверху зроблено напис чорнилами «Київ. Державний Історичний 

Музей». Нижче – кульковою ручкою (російською мовою): «Институт археологии Академии 

наук УССР». Ще нижче розміщено запис № 21 від 15.01.1979 р.: «Премирована за важные 

результаты экспед. работы». Підстава – наказ № 7 від 15.01.1979 р. 

Запис № 22 від 31.01.1983 р.: «Премирована как победитель соцсоревнования». 

Підстава – наказ № 23 від 31.01.1983 р. 

Запис № 23 від 29.04.1983 р.: «Награждена медалью «В память 1500-летия Киева»». 

Підстава – наказ № 98 від 29.04.1983 р. 

Запис № 24 від 26.11.1984 р.: «За активное участие и проведение археологической 

выставки объявлена благодарность». Підстава – наказ № 215 від 26.11.1984 р. 

Запис № 25 від 14.02.1986 р. зроблено українською мовою: «Премійована за 

впровадження в практику результатів наукових робіт та публікацію монографії «Археологія 

Української РСР» І том». Підстава – наказ № 31 від 14.02.1986 р. 

Запис № 26, розміщений вже на наступних двох сторінках вставки, не має дати: «За 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР награждена бронзовой 

медалью». Підстава: «Удостоверение № 59263. Чл. ком. Выстав.». 

Наступний запис № 27 датовано 01.04.1987 р.: «Премирована за качественное и 

своевременное выполнение раздела плановой темы». Підстава – наказ № 73 від 01.04.1987 р. 

Запис № 28 від 01.03.1988 р. містить схожий текст: «Премирована за выполнение 

плановой темы». Підстава – наказ № 26к від 01.03.1988 р. 

Запис № 29 від 24.04.1989 р. аналогічний до попереднього: «Премирована за выполнение 

плановой темы». Підстава – наказ № 54/к від 24.04.1989 р. 

Останній запис під № 30, розміщений у цій рубриці в самому кінці вставки, датовано 

22.04.1986 р.: «Награждена медалью «Ветеран труда». Ст. инж. по кадрам Матковская». У 

правій колонці – підстава: «Решение Киевского горисполкома». 

До внутрішньої сторони задньої обкладинки трудової книжки Т.Г. Мовші приклеєна 

надрукована на друкарській машинці «ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ознакомления с трудовой 

книжкой т. Мовши Т.Г. Дата ознакомления 27/08.77 г. Роспись». Це останній запис, зроблений 

у цьому документі. 

Не менш цікаву інформацію містить і трудова книжка Євгенії Володимирівни Махно. 

Як і у Т. Г. Мовші, бланк трудової книжки Є.В. Махно є потертою книжечкою (102х145 

мм) синьо-сірого кольору, очевидно, післявоєнного зразка (бланк недатований). На 

обкладинці у правому верхньому куті – напис від руки «Махно». Нижче зліва – невелике 

зображення герба СРСР, під ним – друкований напис у 2 рядки дрібним шрифтом: «СССР / 

СРСР». У нижній частині обкладинки двомовний напис у 4 рядки крупнішим шрифтом: 

«ТРУДОВАЯ / КНИЖКА / ТРУДОВА / КНИЖКА». 

Всього книжечка містить 31 пронумеровану та 1 (32-гу) не пронумеровану сторінку. На 

першій сторінці трудової книжки угорі на чистому полі стоїть нечіткий штамп «Пенсію 

призначено / Московський Райсобез м. Києва» із проставленою від руки датою «25 XII 1974» 

та підписом інспектора. Нижче, під написом по центру «Трудовая книжка», вказані прізвище, 

ім’я та по батькові, рік народження, освіта, професія, підпис власника трудової книжки 

(відсутній), а також дата її заповнення (все від руки, російською мовою): 
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«Фамилия Махно / Имя Евгения / Отчество Владимировна / Год рождения 1913 / 

Образование высшее / Профессия археолог / Дата заполнения Трудовой книжки / 23 июня 1947 

г.» (Рис. 6). 

Найбільш цікава інформація розміщена у тій частині трудової книжки Є.В. Махно, яка 

починається з другої сторінки (рубрика «СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ»). Запис під № 1 датується 

23.06.1947 р., тобто датою заповнення книжки: «Общий трудовой стаж до поступления в 

Институт археологии Академии Наук УССР составляет 9 (закреслено) 7 лет (семь лет) 

исправлен. верить». Даний запис зроблено зі слів самої Є.В. Махно, як про це свідчить фраза 

«со слов», що міститься навпроти цитованого вище запису, в правій колонці «На основании 

чего внесена запись (документ, его дата и номер)». Така ж фраза «со слов» супроводжує й 

наступний запис, який також має № 1 і навпроти якого (зліва, у колонці «Дата») стоїть дата 

20.07.1939 р.: «Зачислена ассистентом Института археологии АН УССР». Отже, 

поновлюючи свою трудову книжку у повоєнний час, Є.В. Махно вказала у ній точну дату 

свого зарахування до штату Інституту археології АН УРСР ще у довоєнний час (як асистента 

В. П. Петрова). 

Навпроти запису під № 2 вказана дата 07.06.1944 р.: «Зачислить младшим научным 

сотрудником Института истории и археологии». У крайній правій колонці навпроти 

вказаний номер наказу, на основі якого зроблено запис: «Приказ № 47 по Ин-ту истории АН 

УССР от 19/V-44». 

Запис № 3 має дату 08.07.1944 р. й свідчить про роз’єднання Інституту історії та 

археології на дві самостійні структури: «В связи с переходом Ин-та археологии в 

самостоятельную единицу зачисляется младшим научным сотрудником Ин-та археологии 

АН УССР». Підставою є «Приказ № 1 от 8/VII. 44 г. по Ин-ту археологии АН УССР». 

Перші чотири записи зроблені одним почерком і чорнилами одночасно, при заповненні 

трудової книжки 23.06.1947 р. Цього не можна сказати про два наступні записи (№№ 4 та 5), 

які зроблені іншим почерком та чорнилами, але, мабуть, теж одночасно – 15 грудня 1962 р. 

Запис № 4 має дату 06.02.1946 р. У ньому зазначено: «В связи с новым тематическим 

планом мл. науч. сотрудника Махно Е.В. перевести в отдел археологии славянских племен». 

Підстава: «Пр. № 18 от 6 ІІ - 46 года». 

Наступний запис (№ 5), датований 15.12.1962 р., повідомляє: «Переведена на должность 

ст. научного сотрудника Отдела славянской археологии». Підстава: «Пр. № 197 от 15 ХІІ – 

62 г.». 

На 6-й сторінці трудової книжки (угорі) розміщується перекреслений початок запису 

№ 6 (номер запису, рік та місяць): «6. 1974 012». Нижче знаходиться правильний запис № 6, 

датований 01.01.1975 р.: «Уволена по собственному желанию в связи с переходом на пенсию 

по старости / ст. 38 КЗОТ УССР /». Під цим записом стоїть підпис та дані посадової особи, 

яка його зробила: «Зав. кадрами Института археологии АН УССР В. Касименко». Цей запис, 

як і всі записи з підписами В. Касименко (№№ 6-12), завірено гербовою печаткою Інституту 

археології АН УРСР. У правій колонці підстава: «Пр. № 294 от 25.012.1974 г.». 

Записи № 7-12 свідчать про те, що робота Є. В. Махно в Інституті археології АН УРСР 

не припинилася після її виходу на пенсію, а епізодично продовжувалася на тимчасовій основі. 

Так, запис № 7, датований 16.07.1976 р., повідомляє: «Институт археологии Академии наук 

УССР. Назначена на временную работу на должность старшего научного сотрудника». 

Підстава: «Пр. № 88-к от 16.07.1976 г.». 

У наступному записі (№ 8) від 16.09.1976 р. вказано: «Уволена с должности в связи с 

истечением срока временной работы. Зав. кадров В. Касименко». Підстава: «Пр. № 121 от 

14.09.1976 г.». 

У 1978 р. Є. В. Махно знову тимчасово працювала в Інституті археології, про що свідчить 

запис № 9 від 20.10.1978 р.: «Институт археологии Академии наук УССР. Принята на 

должность старшего лаборанта в Черкасскую новостр. экспедицию временно». Підстава: 

«Пр. № 217 от 16.10.1978 г.». 
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У даті запису № 10 про звільнення вказано лише рік – 1978: «Уволена с должности в 

связи с истечением срока временной работы. Зав. кадрами В. Касименко». Права колонка 

навпроти цього запису, де мала би бути підстава для нього (номер наказу) – порожня. 

Запис № 11 від 01.02.1979 р. повідомляє про останню тимчасову роботу Є.В. Махно в 

Інституті археології АН УРСР: «Институт археологии Академии наук УССР. Принята на 

должность старшего научного сотрудника временно». Підстава: «Пр. № 7 от 29.01.1979 г.». 

У записі № 12 від 01.04.1979 р. вказано: «Уволена с должности в связи с окончанием 

срока временной работы. Зав. кадр. В. Касименко». Підстава: «Пр. № 48 от 29.03.1979 г.». 

Більше Є.В. Махно в Інституті археології не працювала. 

Однак її трудова книжка містить ще низку записів, зроблених у відділі кадрів ІА АН 

УРСР у різний час. Це записи, розміщені в рубриці «СВЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ» (с. 10-

13). Запис № 1 датується 28.04.1948 р.: «Институт археологии АН УССР. Об’явлена 

благодарность за активную работу». Підстава: «Пр. № 131 от 28.IV.1948 г.». 

08.03.1949 р. до трудової книжки було внесено запис № 2 аналогічного змісту: 

«Об’явлена благодарность за активную работу». Підстава: «Пр. № 27 от 8.IІІ.1949 г.». 

У записі № 3 від 08.03.1951 р. формулювання дещо змінене порівняно з двома 

попередніми: «Об’явлена благодарность за хорошую работу». Підстава: «Пр. № 26 от 

8.IІІ.1951 г.». Очевидно, два останніх накази були видані до свята – Міжнародного жіночого 

дня. Всі ці три перших записи, що датуються 1948, 1949 та 1951 рр., зроблені одним почерком 

і містять одну й ту ж помилку – в російському тексті у слові «Объявлена» замість ъ стоїть 

апостроф. Ці записи зроблені тим же працівником відділу кадрів ІА АН УРСР, що й перші 

чотири записи в рубриці «СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ». 

Два наступних записи про заохочення Є.В. Махно також пов’язані з 8 березня і є 

ідентичними. Запис № 4 датується 08.03.1960 р.: «Объявлена благодарность за 

добросовестную работу». Підстава: «Пр. № 23 от 7.ІІІ -1960 г.». Наступний запис № 5 – 

«Объявлена благодарность за добросовестную работу» – має дату 07.03.1961 р. Його 

зроблено на підставі «Пр. № 19 от 7.ІІІ -1961 г.». 

Після майже 20-річної добросовісної праці в Інституті археології АН УРСР Є. В. Махно 

вперше була премійована грошовою премією. Це сталося 1961 р., як про це свідчить запис 

№ 6, датований 26.05.1961 р.: «За опубликование работы «Памятники черняховской культуры 

на территории УССР» в томе № 82 «Материалы и исследования по археологии СССР» 

премирована денежной премией в размере месячного оклада». Підставою є «Приказ № 51 от 

26.V.1961 г.». Даний запис зроблено іншим почерком, ніж два попередніх, хоч від запису № 5 

його відділяє менше трьох місяців. 

Вдруге і востаннє в Інституті археології АН УРСР Є. В. Махно було премійовано 

грошовою премією 17.02.1967 р., як про те свідчить запис № 7 (розмір премії не зазначено): 

«Премирована денежной премией за активное участие в редактировании и издании томов 

«Історії міст і сіл Української РСР»». Підстава: «Пр. № 22 17.ІІ.1967 г.». 

Запис № 8 датований 26.02.1973 р. Як свідчить цей запис, у день 60-річного ювілею 

Є.В. Махно їй була «Объявлена благодарность за многолетнюю и добросовестную работу». 

Підстава: «Пр. № 35 от 26.ІІ.1973 г.». Це було останнє заохочення, яке Є.В. Махно отримала 

в ІА АН УРСР. 

Два останніх записи (№№ 7 та 8) зроблено іншим почерком, ніж попередні. 

Подальша трудова діяльність Є. В. Махно пов’язана вже з Переяслав-Хмельницьким 

державним історико-культурним заповідником, про що свідчать записи № 13 та 14, розміщені 

вже в україномовній частині трудової книжки, на с. 18-19 під рубрикою «ВІДОМОСТІ ПРО 

РОБОТУ». Запис № 13 датується 01.06.1979 р.: «Переяслав-Хмельн. историко-культурный 

заповедник. Оформити на посаду наглядача заповідника». У правій колонці підстава: «Пр. 13 

от 01.06.1979 г.». Нижче від основного запису знаходиться зроблений іншим почерком та 

іншого кольору ручкою (чорною), завірений гербовою печаткою заповідника підпис 

інспектора по кадрах О. М. Богданова. 
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Запис № 14 зроблено 11.09.1992 р. також рукою О. М. Богданова: «Виключена зі 

штатного розкладу працівників заповідника в зв’язку із смертю». Підстава: «Наказ № 61 від 

14.09.92». 

Цей останній запис було зроблено у трудовій книжці Є. В. Махно як тільки у Переяслав-

Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику стало відомо про її трагічну 

смерть 9 вересня 1992 р. у результаті нещасного випадку. 

Під час роботи у заповіднику Є. В. Махно також одного разу було премійовано. Про це 

зазначено у записі під № 9 від 09.11.1990 р. в рубриці «ВІДОМОСТІ ПРО ЗАОХОЧУВАННЯ 

І НАГОРОДЖЕННЯ» (с. 26-27): «Премировать месячным должностным окладом за 

активное участие в подготовке и проведении Первого Всемирного фестиваля народного 

творчества». Підстава: «Приказ № 48 от 09.11.1990 р.». 

Ніяких інших записів, що могли б нести в собі будь-яку інформацію про Є. В. Махно, її 

трудова книжка не містить. Однак, на нашу думку, наявна в цьому документі інформація також 

має певну цінність, оскільки дозволяє уточнити відомі з інших джерел дані про життя та 

діяльність цієї непересічної особистості. Перш за все у трудовій книжці вказано точну дату 

офіційного зарахування молодої випускниці Київського держуніверситету Євгенії Махно до 

штату Інституту археології АН УРСР – 20 липня 1939 р. Крім того, в ній наведено й дату 

зарахування її до штату Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника – 1 

червня 1979 р. Тобто, Є. В. Махно офіційно стала працювати у заповіднику (формально – на 

посаді наглядача, а фактично – науковим співробітником відділу археології) через 2 місяці 

після звільнення з останньої тимчасової роботи в Інституті археології АН УРСР (1 квітня 

1979 р.), а не з 1975 р., як це зустрічається у публікаціях. 

Незважаючи на специфіку, службові документи часто несуть у собі інформацію, яку 

складно віднайти в інших джерелах. Проблема полягає у тому, що подібні документи часто 

знищуються через певні проміжки часу як непотріб, через брак місця у службових архівах. 
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THE LABOR BOOK OF ARCHAEOLOGISTS TAMARA MOVSCHA AND 

YEVHENIIA MAKHNO AS SOURCES OF THE HISTORY OF NATIONAL 

ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES 

 

Labor books such well-known national archaeologists as Tamara Hryhorivna Movscha (1922–

2003) and Yevheniia Volodymyrivna Makhno (1913–1992) are stored among papers of official 

archive of the Human Resources Department of the National Historical and Ethnographic Reserve 

«Pereiaslav». They spent the last decades of their labor activity in this reserve. This specific document 

contains information which has some value, as it makes to be possible to clarify the data known from 

other sources about life and working of these researchers. 

Key words: Tamara Movscha, Yevheniia Makhno, Ukrainian archeology, the Institute of 

Archaeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, labor book, Pereiaslav-Khmelnytskyi 

State Historical and Cultural Reserve. 

 

 
Рис. 1. Студентка 3-го курсу історичного факультету КДУ Тамара Мовша 

(крайня зліва). 1944 р. 
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Рис. 2. Тамара Мовша на розкопках Мізинської стоянки (крайня справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3. Студентка Євгенія Махно.  

30-ті рр. ХХ ст. 
 

Рис. 4. Є.В. Махно на розкопках могильника черняхівської 

культури біля с. Соснова на Переяславщині. 1986 р. 

Рис. 5. Перша сторінка трудової 

книжки Т.Г. Мовші 
 

Рис. 6. Перша сторінка трудової 

книжки Є.В. Махно 
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Юрій Костенко 

(Київ) 

ЗІ СТАРИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ЩОДЕННИКІВ 

 

Публікуються уривки з археологічного щоденника Ю.В. Костенка, де оповідається про 

його участь в археологічних дослідженнях на території Переяславщини та Лівобережжі 

р. Дніпра. 

Ключові слова: археологічний щоденник, Ю.В. Костенко, А.П. Савчук, Є.В. Махно, 

Компаніївський могильник. 

 

Переглядаючи старі щоденники, знайшов записи про участь ще в учнівські та 

студентські роки в археологічних розвідках, експедиціях. Доля склалась таким чином, що 

набуття першого досвіду в археологічній науці пов’язане із знайомством з дуже цікавими 

людьми, видатними науковцями-археологами, чия подвижницька праця стала вагомим 

внеском у вітчизняну науку другої половини XX ст.: В.Й. Довженком, Є. В. Максимовим, 

Є. В. Махно, Л. М. Славіним, А. І. Кубишевим. Прибрав деяку «лірику», у першу чергу 

пов’язану з описами місцевості, природи. Намагався максимально зберегти стилістику тих 

старих, понад півстолітніх записів. Виклад роблю українською, адже навчання у російській 

школі, зрусифікованому університеті у 60-ті рр. минулого століття тоді не давало вибору. 

Отже: 

29 жовтня 1961 року.У Баришівці, разом з Анатолієм Павловичем Савчуком, копали 

поховання навпроти редакції районної газети «Прапор колективіста». А ця співпраця з 

А. П. Савчуком, який на той час був лаборантом Інституту археології АН УРСР, розпочалася 

з його листа від 17 жовтня 1961 року до мого батька – Костенка Василя Семеновича. У цьому 

листі він, зокрема, писав: «мені цікаво познайомитися з вашим сином. Він міг би мені 

допомогти у такій справі: в Баришівці коло редакції виявлено сліди поховань сарматського 

часу – надзвичайно цінна для науки пам’ятка. Ту роботу, яку я передбачаю, треба вспіти 

виконати на протязі одного дня – а для цього потрібен помічник. Може для вашого сина це 

було б цікаво. Зараз я маю відпуску. З нашого інституту нікого не хочу запрошувати, щоб не 

ризикувати авторством». У цьому місці районного центру проходив вал, під яким 

А. П. Савчуком й були виявлені кістяки. Довго не могли їх віднайти, але за допомогою Льоні-

кіномеханіка, який крутив фільми у клубі села Дернівка, знайшли кістяк, на дорозі, на глибині 

10-20 см. Дивно, як він зберігся? Кістки старі, коричневого кольору. Кістяк людини у 

скорченій позі, ніби сидячий. У верхніх шарах землі знайдено три крем’яхи й бронзові 

пронизки, що, на думку А.П. Савчука, визначили це поховання як сарматське. 

З 13 до 18 серпня 1962 року разом із А. П. Савчуком перебував у експедиції, 

організованій Переяславським історичним музеєм. День побув у Переяславі, оглянув місто, 

музей, а потім автобусом поїхали до села Пристроми. Спочатку оглянули давньоруське 

городище, а потім копали поселення часу пізньої бронзи в урочищі Товарячий Гай. Знайшли 

велику кількість фрагментів кераміки білогрудівської культури, з одним пружком, й уламок 

сокири з граніту з отвором. Побували й біля села Вовчків в урочищі Великий Баличин. Зібрав 

фрагменти неолітичної кераміки, дуже схожої на кераміку з урочища Біла Гора з-під Полтави. 

Кераміка дуже крихка й, на відміну від полтавської, має домішки трави у тісті. Є на ній й 

насічки у вигляді гребінки. 

У архівах збереглася копія знятого А. П. Савчуком 17 серпня 1962 року схематичного 

плану пунктів знахідок на дюнній гряді в урочищі Товарячий Гай навпроти с. Пристроми 

(рис. 1). Ця дюнна гряда знаходилась на північ від села, на лівому березі р. Трубіж й мала у 

довжину 925, у ширину 650 кроків. Автомобільна дорога з с. Пристроми до автотраси Київ-

Харків поділила піщану гряду на дві нерівні половини. У центральній її ділянці, позначеній I, 

було зафіксовано слід житла, фрагменти кераміки та уламок сокири білогрудівської культури; 

на ділянці II – раніше (до часу розкопок) знайдено крем’яний серп білогрудівського часу; на 
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ділянці III, найнижчому місці гряди – виявлено розтирач та фрагменти багатоваликової 

кераміки; на ділянці IV – окремі фрагменти кераміки часу середньої бронзи та розтирач; на 

ділянці V – скупчення фрагментів горщика часу раннього заліза; на ділянці VI – фрагменти 

кераміки неоліту та середньої бронзи. 

Варто додати, що протягом шести десятиліть докорінно змінився рельєф урочища 

Товарячий Гай. Зокрема, вздовж дороги на автотрасу Київ-Харків, з обох її боків, протяглись 

меліоративні канави, піщані дюни сплановані бульдозерами. 

Липень-серпень 1964 року. Після завершення першого курсу історико-філософського 

факультету КДУ студенти-історики роз’їхалися до Парутіно досліджувати Ольвію чи до 

Канева копати давніх слов’ян, а я взяв участь у розкопках могильника черняхівської культури 

біля хутору Компанійці, які здійснював Компанійцівський загін Дніпровської експедиції під 

керівництвом видатного дослідника цієї археологічної культури Євгенії Володимирівни 

Махно. Навчаючись на першому курсі, брав активну участь у роботі університетського 

археологічного гуртка, на одному з його засідань представив результати своїх зборів 

матеріалів з поселення черняхівської культури біля хутору Хлопків Баришівського району 

Київської області. Під час підготовки такого  повідомлення, за рекомендацією завідуючого 

кафедрою археології КДУ Лазаря Мойсейовича Славіна, в Інституті археології АН УРСР мав 

декілька зустрічей із Є.В. Махно, отримав чимало слушних її рекомендацій. Тому, природньо, 

кафедра дала дозвіл на проходження археологічної практики не в Парутіно чи Каневі, а в 

Компанійцях. Збереглось «Удостоверение от 22 июля 1964 года. Выдано тов. Костенко Ю.В. 

в том, что он действительно является студентом I курса историко-философского 

факультета Киевского государственного факультета и направляется на производственную 

практику в гор. Кременчуг с 1.VII по 21.VII. 1964 г. Выбыл из Киева 25 июля 1964 г. Прибыл в 

Григоро-Бригадировку 26 июля 1964 г. Выбыл из Григоро-Бригадировки 26 августа 1964 г.». 

Ці дати завірені печатками історико-філософського факультету КДУ та Виконкому Гр. 

Бригадирівської сільради депутатів трудящих Кобеляцького району Полтавської області. Із 

щоденника, що вівся час від часу протягом цього місяця, дізнаємось про наступне. 

25 липня 1964 р. У суботу, вантажною експедиційною машиною від Інституту археології 

із водієм Едуардом виїхали у напрямі на Кременчук. Окрім водія, в авто були Є. В. Махно, 

фотограф Семен Іванович, школярі Олександр Боронтов, Валентин Руденко й автор. О 9-й 

годині вечора підобідали у Пирятині й рушили на Лубни. До Хоролу дорога була чудовою, але 

після нього – шалена тряска. Прибули в село Шматкове вранці 26 липня. Перші дні пішли на 

облаштування, зокрема на встановлення намету (фото 1) поблизу хати наших господарів – 

Гречаного Іллі Кириловича та Уляни Потапівни (відзначаючи 2 серпня його 70-ти річчя, 

дізнався, що він воював ще у Першу світову, усе життя працював столяром), а вже 28 липня 

зранку були зайняті розміткою розкопу, квадратами 2 на 2 метри. 

29 липня 1964 р. Розпочались розкопки. Копачами були місцеві школярі до 8-го класу. 

На квадраті 11А2 знайдено бронзову арбалетну фібулу й залізний втульчастий листовидної 

форми наконечник стріли. З кераміки найцікавішим є фрагмент вінця вази із широким горлом. 

Цікава також лощена кераміка, орнаментована різними лініями та пружком із косими 

насічками на ньому.1 

30 липня 1964 р. Цілий день мили й шифрували знайдену напередодні кераміку. 

31 липня 1964 р. Знову записував знахідки до опису. Перед обідом ходили дивитись на 

розчищене поховання-тілопокладення з двома фібулами та трьома сердоліковими ограненими 

намистинами. Від другого поховання поки що видно лише зольні плями. Чітких контурів ям 

немає, що є характерним для цього могильника (фото 2). 

                                                           
1 Детальніше про цей унікальний археологічний об’єкт див. Махно Е.В. Раскопки на Компаниевском 

могильнике // Археологические исследования на Украине в 1965–1966 гг. – К.: Наукова думка, 1967. – С. 160–

163; Махно Є.В. Типи поховань та планування Компаніївського могильника // Середні віки на Україні. – К.: 

Наукова думка, 1971. – Вип. 1. – С. 87–95. 
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1 серпня 1964 р. Розчищав яму із шматком граніту, поховання № 207. Є.В. Махно 

розчистила поховання № 174 – тілопокладення з двома цілими арбалетними фібулами та 

трьома сердоліковими намистинами. 

3 серпня 1964 р. Розчищав поховання №208, яма із фрагментами кераміки. 

5 серпня 1964 р. Запис і розчистка. 

6 серпня 1964 р. Цілий день записував знахідки за 4 та 5 серпня. 

14 серпня 1964 р. Розкопки тривають. Досліджено вже близько 50 поховань, переважно 

це тілоспалення з фрагментами кераміки. Цікаве поховання № 238 – тілопокладення з 

посудинами: лощеною мискою й ліпним горщиком біля ніг. Миску я склеїв, а горщик – навряд 

чи вдасться. Вже знайдено 5 фібул, 5 сердолікових намистин, ще 5 такого ж типу, але 

перепалених. 

15 серпня 1964 р. Продовжував розчистку своєї ділянки – розчистив уже 8 ям, з яких 5 

сам виконтурував. У 4-й ямі, найбільшій та найглибшій, є цінна знахідка: не дуже сильно 

перепалена сердолікова намистина, трохи пощерблена. У цій ямі багато череп’я, один уламок 

кубка з орнаментацією «коліщатком». 

19 серпня 1964 р. На моєму рахунку 6 ямок самостійно розчищених, 2 – дочищених й 

розборка поховання № 174. 

20 серпня 1964 р. Розчистка цікавої, велетенської ями, що все ширшає і глибшає. Її 

глибина вже сягає 3–3,5 метра. З ями землю викидаю на припічок, а звідти Галя, Рая і Люба – 

ще вище. Під час обіду приїхав голова місцевого колгоспу з механізаторами. Є.В. Махно пішла 

вже обідати, тому для візитерів я провів екскурсію по розкопу. Розповів про знахідки цього 

року, продемонстрував різницю між тілопокладенням (приклад, яма Галі із глечиком) й 

тілоспаленням (розчищені мною поховання з намистиною, керамікою, кальцинованими 

кістками й склом). 

21 серпня 1964 р. Тривала розчистка поховання кочівника епохи бронзи – поховання 

№ 261 Б (фото 3). Повністю зберігся кістяк із підігнутими ногами. Кістки досить крупні. У 

ногах стоїть чудово орнаментована ліпна мисочка. На зап’ястях – дрібні намистини білого, 

зеленуватого й голубуватого кольору, що розсипаються, коли торкаєшся їх ножем. Такі ж 

намистини є й у районі шиї. З лівого боку кістяка – крем’яна скребачка на платівці. Увесь 

кістяк лежить на золистому піску, коричнево-чорного кольору. Біля голови видно волокна 

дерева.2 

22 серпня 1964 р. Цілий день описував поховання, дійшов до 275-го. 

24 серпня 1964 р. Остання неділя на розкопках. Ми описуємо поховання. Цікаве під 

номером 286. Його розчищав спочатку Валентин Руденко, але увесь успіх перепав Галі. Вона 

розчистила дуже красивий глечик й невеликий ліпний горщичок у тілопокладенні із 

залишками кісток, бронзовою арбалетною фібулою й 15-ма оригінальними та красивими 

намистинами. Утрьох, із Галею і Раєю, завершили інвентаризацію поховань з 174 до 295-го. 

До восьмої години вечора до інвентарного опису внесено  західну частину розкопу I й трохи 

північної. Пізно увечері було проведено розрахунок: мої польові становили 30 крб. 70 коп., за 

харчування мав сплатити 37 крб. Отже, ще й доплатив. 

26 серпня 1964 р. Попрощався з Є.В. Махно та господарями й виїхав через Бригадирівку, 

Кременчук, Черкаси на Київ. 

Липень-серпень 1965 року. Участь у розкопках городища Чучин Щучинського загону  

Канівсько-Давньоруської експедиції під керівництвом В.Й. Довженка. Передісторія цього 

наступна. На моє прохання відомий український археолог Анатолій Іванович Кубишев 19 

                                                           
2 Детальніше про це дуже цікаве поховання див.: Махно Є.В., Братченко С.Н. Пастове намисто з катакомбного 

поховання на Компанійцівському могильнику // Археологія. – 1977. – № 24. – С. 53–60. Варто додати, що, як це 

нерідко буває, різні дослідники один й той же археологічний об’єкт визначають по-різному. Так, Є.В. Махно і 

С.Н. Братченко у зазначеній вище статті вважають поховання 261 Б «в ряду перехідних пам’яток, що сполучають 

в собі риси катакомбної культури та культури багатоваликової кераміки». А С.С. Березанська трактувала це 

поховання як таке, що належить нижньодніпровському варіанту культури багатопружкової кераміки 

(Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культуры эпохи бронзы на 

территории Украины. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 32, рис. 11.) 
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липня 1965 року написав листа видатному скіфологу Галині Тихонівні Ковпаненко. Наводимо 

повний його текст мовою оригіналу. 

«Здравствуйте, Галина Тихоновна! Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой помочь 

товарищу, передавшему эту записку, поработать в археологической экспедиции до числа 5-6 

августа. Это студент 2-го курса историко-философского факультета, интересуется 

археологией. Он должен был ехать со мной в с. Комаровку, но сегодня стало известно, что 

работы в Комаровке начнутся где-то (!) в начале августа. Если у Вас есть возможность 

взять его рабочим, то это его вполне устроит. Кроме того, он может оказать помощь в 

чертежах и прочих «археологических работах». Зовут его Юра. На протяжении нескольких 

лет он был в экспедиции Е.В. Махно, которая рекомендует его как серьёзного студента, 

хорошо зарекомендовавшего себя на раскопках. Если такой возможности у Вас нет, то 

покажите товарищу место Ваших раскопок. 

P.S. Больших успехов в скифских поисках! Ни черепка, ни золотинки!! 

С уважением – А. Кубышев». 

20 липня 1965 р., вівторок. О 9-й годині ранку я був в Інституті археології АН УРСР, де 

мав зустріч із видатним дослідником давньоруської історії Василем Йосиповичем Довженком, 

з яким напередодні домовилися, що він мене підвезе до Щучинки, звідки я планував їхати 

пароплавом до Трахтемирова, де Г. Т. Ковпаненко копала відоме скіфське поселення. Розмова 

з В. Й. Довженком завершилась його згодою узяти мене до експедиції, котра досліджувала 

Чучин. 

У обідню пору на експедиційній вантажівці із шофером Едуардом виїхали з Києва. 

Маршрут: Обухів, Кагарлик, Ржищів, село Балико- Щучинка Кагарлицького району. Увечері 

прибули на берег Дніпра, де розташований 21 намет, у яких розміщувалися, зокрема, 40 

школярів київської школи № 54. Прямо від табору – Дніпро, ліворуч – тополиний гайок, 

праворуч – високий корінний берег ріки, де й знаходилось літописне городище Чучин, 

позаду – села Балико та Щучинка.3 

21 липня 1965 р., середа. В.Й. Довженок поставив мене на розкоп жител №№ 1 та 2 

ділянки II дитинця. Доволі цікавою була схема організації розкопок (рис. 2). Роман 

Олександрович Юра вів розкопки ділянки I дитинця. На момент мого приїзду ситуація на його 

ділянці була наступною: житло-напівземлянка з піччю; кістяк XV століття; приміщення без 

печі, можливо господарська будівля; за нею, у напрямі ділянки № II – господарська яма із 

риб’ячою лускою, фрагментами кераміки, печиною. Можливо, це був льох чи щось подібне. 

На ділянці II дитинця розкопки вів Володимир Кирилович Гончаров. Тут намітилось чотири 

житла. У житлі № 1, XIII століття, обпалена піч із припічком, дужки від бочки, уламки жорен. 

Житло № 2, XI століття, із піччю, має господарську яму та ями для зерновиків. На ділянках I, 

II та III посаду розкопки вів Михайло Петрович Кучера. 

Розпочав роботу із розчистки житла № 2 дитинця. Знаряддями праці були лопата, ніж та 

щітка.  Працювали за схемою: година праці, 10 хвилин перекур, з 8-ої до 13 години. Робочий 

день був коротким, оскільки школярам більше працювати не дозволялось. 

22 липня 1965 р., четвер. Наша бригада – Льоня, Люда, Віра, працювала на ділянці II 

дитинця, розчистка, зачистка, перекидання землі з місця на місце. Особливо цікавих знахідок 

не було. Розчищені дві ямки для зерновиків у житлі № 2 XI століття. Дно їх глиняне, обпалене. 

Дуже легко виконтурюються. Піч у цьому житлі глиняна, побудована за принципом: у житло 

заносили глину й у ній викопували склепіння. Після цього зсередини обпалювалось, а 

склепіння залишалось необпаленим й має сіро-жовто-зеленуватий колір. Окрім кераміки, в 

основному денець із клеймами, та просто фрагментів горщиків, у заповненні житла знайдено 

астрагал – кістка задньої кінцівки бика із отвором у центрі, що призначався для гри у кістки. 

На підлозі житла та у його заповненні часто зустрічалися кістки тварин та риб’яча луска. 

23 липня 1965 р., п’ятниця. Незважаючи на дрібний дощик, тривала робота у житлі № 2 

ділянки II дитинця. Розчищена передпічна яма й вдалось «зловити» протилежну пічці стінку. 

                                                           
3 Детальніше про дослідження цього літописного городища див.: Довженок В.И. Раскопки Чучина // 

Археологические исследования на Украине в 1965–1966 гг. – К.: Наукова думка, 1967. – С. 20–24. 
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Цікаві знахідки зустрічались  на ділянці I посаду. У житлі, де збереглася пічка, на невеликій 

глибині, до метра, знайдено горщик із залишками їжі, залізні серп, пара вудил. 

24 липня 1965 р., субота. Нас із Льонею перекинули на розчистку житла № 1 дитинця. 

Зняли два штики землі без зачистки. Наземне житло знаходиться під валом, тому його глибина 

становить близько 2,5 метрів. За обгорілими колодами вже «зловили» усі чотири його стінки. 

На ділянці № I М. П. Кучери, де вчора у житлі XII століття були цікаві знахідки, сьогодні 

знайдено залізні серп, рибальський гачок, цілий горщик, прикрашений орнаментом по вінцю 

у вигляді глибоких рельєфних вдавлень й косими насічками на плічках. 

26 липня 1965 р., понеділок. Зранку розчищав житло № 2, ділянки II дитинця. 

В. Й.Довженок трохи нервує, оскільки після від’їзду 24 липня школярів залишилось дуже мало 

робітників, але він все ж таки вирішив повністю розчистити житло № 2. Виконував виїмку 

печі: черінь дуже добре зберігся, має темно-червоний колір, склепіння також добре 

відслідковується від заповнення. Усередині печі знайдено обвуглене дерево, можливо дрова. 

На ділянці № I дитинця Р. О. Юра продовжував розкопки. Знайдено й майже 

виконтурено напівземлянкове житло № 1. У лівому, протилежному входу куті, виявлено 

залишки печі, біля неї глибока, але невелика ямка. Вище культурного шару Київської Русі 

знаходиться кістяк. Лівіше від напівземлянки, у напрямі ділянки № II, розчищена 

господарська яма й якесь господарське приміщення із слідами від стовпів. Ще лівіше – велика 

господарська яма або, може бути, льох. Крайня яма на ділянці № I – можливо, якесь житло, 

що тягнеться від валу вглиб дитинця. 

У відвалі землі на ділянці № II підібрав із викиду ґрунту астрагал без отвору із сітчастим 

орнаментом на гладенькій стороні. Це вже другий астрагал з ділянки № II. 

Вже майже розчищене житло № 1 на ділянці № I посаду, де розкопки веде М.П. Кучера. 

Піч знаходиться біля протилежної стінки, ліворуч від входу, що добре простежується темною 

плямою. У більшій частині житла розчистка вже дійшла до підлоги й видно дві ями від кутових 

стовпів. Біля одного з них, очевидно, буде господарська яма. Сьогодні у цьому житлі знайдено: 

залізні шило, долото, ніж за піччю, фрагмент замка. Окрім того, у заповненні житла постійно 

трапляються фрагменти горщиків. 

27 липня 1965 р., вівторок. Роботу почали о 15.00, бо зранку був дощ, й велась вона лише 

на посаді, оскільки дощ розмив ділянки Р. О. Юри та В. К. Гончарова. Розчищав напівземлянку 

№ 1 на ділянці № I. У невеликі ямці навпроти входу до житла знайдено: залізне рало, що було, 

вірогідно, у відрі, бо знайдено його дужки; астрагал з отвором, невелика гральна кістка, 

можливо, вівці; шиферне пряслице, може бути, з резами; пружина від дверного замка; три 

гвіздки. Увесь час фіксувались розвали горщиків. Таким чином, це житло майже розчищене. 

На інших ділянках тривали розкопки жител. 

28 липня 1965 р., середа. Зранку бригада з 6 осіб: Льоня Титов, Льоня Соболєв, Люсік, 

Віктор, Льоня Денщиков і я розкопували, вірніше сказати - займалися прирізкою житла № 1 

на ділянці № II дитинця, бо В. К. Гончаров не хоче визнавати це житло напівземлянкою, вони, 

за його словами, щезають з X століття. За день викидано біля 10 кубометрів землі. Завтра, 

очевидно, це житло буде остаточно розчищене, «зловили» останню, протилежну печі, четверту 

стінку. 

На ділянці № I посаду в ямці перед піччю знайдено: два астрагали, шиферне пряслице, 

гвіздки й фрагменти кераміки. 

29 липня 1965 р., четвер. Льоня Деншиков, Льоня Титов, Льоня Прокопенко (Окаєнко) і 

я займалися розчисткою житла № 1 на ділянці № II дитинця. Як наслідок, чітко визначилось 

житло під валом, знищене татарами. Від В. К. Гончарова дізнався, що вал з боку Дніпра не 

зберігся, ця частина городища була підмита паводковими водами. Житло ми ще не розчистили 

до підлоги, але приблизно 10 см від неї позначився темний шар ґрунту із залишками обгорілих 

балок, можливо, стелі.  У південно-східній частині житла, у кутку, знайдено розвал верхньої 

та нижньої частин жорен. Прямо по центру південної сторони, під обвугленою балкою, що 

завалилася, виявлено перевернутий уверх дном горщик, частина його не збереглася. Клеймо 

на денці має вигляд радіусів від центральної точки. Трохи західніше від нього – два невеликих, 
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без слідів використання, гранітних булижників. Цікавою є східна стіна. Там, особливо у 

кутках, збереглися широкі обвуглені дошки, найвірогідніше колоди. У кутках ці колоди 

поставлені вертикально. У північно-західному кутку житла знаходиться піч. Між нею й 

західною стінкою виявлено великий уламок горщика із вінцем. На його плічках є хвилястий 

орнамент, глибоко прокреслений в один ряд. Північніше горщика, під південною стінкою, під 

час розчистки підлоги виявив залишки дерев’яної посудини з широким отвором. 

У другій половині дня група у складі, зокрема, В. Й. Довженка, В. К. Гончарова, 

М. П. Кучери, двох фотографів вантажним авто поїхали до с. Григорівки. Спочатку заїхали до 

с. Уляники, де поблизу церкви було сфотографоване городище з валом часу Київської Русі. За 

словами В. Й. Довженка, це городище знищене пізнім кладовищем. Його розвідки, у свій час, 

не дали позитивних результатів. Через села Ходорів, Великий Букрин проїхали до с. 

Григорівка, що над Дніпром. Ще 15 років перед тим городище часу Київської Русі виявлено 

І. Г. Шовкоплясом. Тоді ж на ньому бував і В. Й. Довженок. На площі яблуневого саду 

зафіксували вал цього городища. 

31 липня 1965 р., субота. Останній день розкопок. Разом із Льонею завершили розчистку 

житла № 2. О 13.00 з Києва приїхали високі гості: П. В. Третьяков з дружиною і сином, 

В. І. Бідзиля з дружиною, Є.В. Махно та інші. 

Оглянули розкоп. Третьяков цікавився печерою – тунелем з дитинця на берег Дніпра. 

1 серпня 1965 р., неділя. Ми з Льонею займалися обмірами об’єктів. В. К. Гончаров робив 

креслення своєї ділянки. 

2 серпня 1965 р., понеділок. Ми продовжували обміри. В. І. Бідзиля зняв моноліт із 

мискою з нашого розкопу. В.К. Гончаров креслив профілі. 

3 серпня 1965 р., вівторок. Допомагав Олені Михайлівні Апанович упаковувати 

знахідки. 

Наступного дня виїхали до Києва. 

З бесід з науковцями дізнався, що В. Й. Довженок досліджував цей об’єкт у 1961–1962, 

1964–1965 рр. У 1110 р. стародавній Чучин був спалений половцями, а 1224 р.ю – татарами. 

Прикро, що ця унікальна пам’ятка нашої історії остаточно була знищена під час 

будівництва меморіалу «Букринський плацдарм» на честь визволення Києва у 1943 р. 

15–19 липня 1976 р. У с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області у 

період відпустки взяв участь в роботі археологічної експедиції, що на чолі із видатним 

українським дослідником ранніх слов’ян Є. В. Максимовим вивчала відоме городище 

скіфського та зарубинецького часу. У складі експедиції були Є. О. Петровська, В. Д. Гопак, 

студенти-практиканти КДУ. У заповненні житла, що знаходилось на краю городища в сторону 

Обухова, розчистив великого розміру майже цілу ліпну миску пізнього зарубинецького типу. 

Поверхня лощена, чорного кольору. На південному схилі поселення копав глибоку траншею, 

у середній частині якої було виявлено завал обпаленої глини, очевидно від огорожі. 

18 липня 1976 р. Перебуваючи у цій експедиції, відвідав околицю с. Підгірці, що 

знаходиться поруч із Ходосівським городищем. На піщаних підвищеннях, а також на 

торф’яному полі біля них, зібрав зразки кераміки пізнього скіфського часу – добре знаної 

підгірцівської. Ці зразки використовував згодом як еталонні для визначення фрагментів 

посудин того часу на Середньому Трубежі. 

 

Yurii Kostenko 

FROM OLD ARCHAEOLOGICAL DIARIES 

 

It was published the extract form Y.V. Kostenko’s archaeological diary, which contains 

archaeological research on the territory of Pereiaslav region and on the Left Bank of the Dnipro 

river.  

Key words: archeological diary, Y.V. Kostenko, A.P. Savchuk, Y.V. Makhno, Kompaniitsi grave 

field. 
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Фото 1. Хата нашого господаря І.К. Гречаного в с. Шматкове Кобеляцького району 

Полтавської області, літо 1964 р. 

Рис.1. Схематичний план пунктів 

знахідок на дюнній гряді в урочищі  

Товарячий Гай навпроти с. 

Пристроми. 
 

Рис. 2. Схематичний план розкопу 

городища Чучин. Пристроми 
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Фото 2. Зразок поховання з «розсіяними кісточками» Компанійцівського могильника, 

серпень 1964 р. 

 
Фото 3. У розкопі поховання № 261 Б Компанійцівського могильника, серпень 1964 р. 
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УДК 94(477) 

Юрій Фігурний 

(Переяслав) 

 

РОЛЬ ТРАХТЕМИРОВА У ПОСТУПАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

Й УКРАЇНЦІВ 

 

У статті аналізується місце Трахтемирова у поступальному розвитку України й 

українців. З’ясовано, що незважаючи на свою так звану безперспективність, Трахтемирів має 

великі шанси відродити свою велич і славу, завдяки вагомій багатотисячолітній історико-

культурній спадщині й  унікальному природному середовищу та біорізноманіттю. 

Ключові слова. Україна, українці, Українська держава, Трахтемирів, українське 

козацтво, український етнокультурний простір. 

 

Вже шостий рік поспіль триває неоголошена російсько-українська гібридна війна. Щоби 

перемогти знавіснілого нападника і знищити останню пострадянську імперію українцям треба 

напружити і мобілізувати не лише військові, економічні, дипломатичні, фінансові та інші 

ресурси, а й інтелектуальні. Росія завжди прагнула поглинути Україну, щоби згодом 

перетворити її на Новоросію, а українців – спочатку на малоросів, а потім на звичайних росіян, 

тим самим остаточно вирішивши так зване українське питання. Саме тому знання власної 

минувшини допоможе українцям здолати внутрішніх і зовнішніх ворогів та зберегти 

самобутність й українськість. 

Актуальність дослідження заявленої теми полягає в тому, що, вивчаючи, долю 

Трахтемирова у поступальному розвитку України й українців, тим самим намагаємось 

осягнути його важливе значення у вітчизняному державотворенні, націєтворенні та 

етнокультуротворенні. 

Наукова новизна праці полягає у розробці актуальної проблематики, яка, незважаючи на 

чимало публікацій з цієї теми, залишається ще недостатньо вивченою й тому потребує 

подальших фахових студій. 

Метою дослідження є аналіз ролі Трахтемирова у поступальному розвитку України й 

українців. Для досягнення поставленої мети доцільно вирішення таких дослідницьких 

завдань: стисло охарактеризувати стан досліджуванної проблематики; окреслити сутність 

українського етнокультурного простору; проаналізувати роль Трахтемирова у поступальному 

розвитку України й українців; підвести підсумки дослідження.  

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з 

державного бюджету «Етнокультурні процеси в Україні (1985–2017)». Вона виконується в 

НДІУ МОН України відповідно до напрямку планової роботи відділу української етнології. 

Багатовікова історія Трахтемирова у контексті вивчення минулого України й українців 

та нагальних проблем сучасності зацікавила багатьох учених. Окремі аспекти даної 

проблематики висвітлювали такі дослідники: В. Гетьман, Н. Бойченко, Л. Виногродська, І. 

Жарких, В. Ластовський, С. Леп’явко, Є. Максимов, В. Назаренко, В. Петрашенко та інші. 

Українські етнокультурні процеси – це довготривалий історичний розвиток під час якого 

на теренах залюднених українцями формується їх власний етнокультурний простір та 

зароджується і розвивається цілісний етнокультурний комплекс прямо й опосередковано, 

пов'язаний зі спільними походженням українців, функціонуванням їх рідної мови, творення 

залюдненої ними етнічної території, побутування традиційної української культури, 

утвердженням християнської віри тощо [6, с. 6]. 

Однією із важливих засад українства є українська етнічна ідентичність (самобутність, 

тотожність тощо) – усвідомлення українцями своєї приналежності до українського етносу 

через ототожнення базових характерних чинників свого духовного світогляду і матеріального 

добробуту з численними ознаками й складниками української етнічної спільноти. Головними 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
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етновизначальними рисами українського народу є: спільність історичного походження 

українців, мовна єдність (побутування в його середовищі української мови), наявність власної 

споконвічної української етнічної території, самобутня духовна і матеріальна традиційна 

культура українського народу, релігійність, збереження й існування самосвідомості, етнічної 

пам’яті, самоназви, менталітету, стереотипів поведінки української етнічної спільноти тощо. 

Всі ці елементи є складовими українського етнокультурного комплексу й творяться в процесі 

тривалого у часі і просторі етнокультурного розвитку України й українців [10, с. 48]. 

У свою чергу, українська національна ідентичність – це сукупність світоглядних ідей, 

поглядів, концепцій й уявлень стосовно засадничих інтересів української нації та пошуку 

дієвих засобів і шляхів їх забезпечення. Загалом, українська національна ідентичність є 

довготривалим і болючим процесом розуміння українським народом своєї належності до 

європейської і світової української політичної нації шляхом усамостійнення і позбавлення 

колоніального комплексу меншовартості (малоросійства). Ми переконані, що поняття «етнос» 

характеризує, насамперед, етнічну спільність людей, яка проживає на певній місцевості, має 

спільну історію, культуру, мову, побут тощо, але немає власної держави (не отримала 

політичного самовизначення). Тоді, як термін «нація» означає найвищий етап розвитку 

людської етнічної спільноти (народу, етносу), коли вона здобуває державність, послідовно 

розбудовує власну національну державу, реалізовуючи на практиці національну ідею (сутність 

якої полягає не в ефемерних вигадках, а у здатності будь-якого етносу стати нацією та мати, 

оберігати й розбудовувати свою державність). Так, з відновленням Української держави у 1991 

р., українці поступально, але не завжди послідовно, створюють конкурентноздатну економіку, 

національне військо (Збройні Сили України), національну культуру, національний 

інформаційний простір, національну безпеку, національну освіту, національну науку, 

національну еліту, національну свідомість тощо.Таким чином, суть української національної 

ідентичності полягає у складному переплетінні вроджених і набутих рис, міфологізованих 

уявлень і реальних образів, а основною є усвідомлений, раціональний вибір українського 

громадянина, який базується на національній свідомості, політичній волі, політичній культурі, 

громадянстві й громадянсько-патріотичній позиції [11, с. 143].  

Наразі є нагальна потреба не лише у пізнанні й осмисленні української минувшини, а й 

у збереженні визначних пам’яток духовної і матеріальної традиційної культури, одним з яких, 

на нашу думку, є Трахтемирів . Особливо важливими ці питання, як наголошує О. Шакурова, 

стають у доленосні для українського народу часи, коли нація намагається відстояти свою 

окремішність і самобутність та припинити зазіхання з боку інших держав [12, с. 5]. 

Український етнокультурний простір поєднує у собі цілісну сув’язь базових елементів, 

що творилися протягом багатьох віків на землях заселених українським людом. Поєднання 

цих неповторних чинників створило унікальний українських етнокультурний комплекс. 

Найважливішими складовими цього комплексу є: споконвічні етнічні території та 

багатовікове існування на них своєрідної етнічної спільноти – українців, які мають спільне 

походження, використовують у повсякденному вжитку свою рідну мову, створюють 

повсякчас самобутню традиційну культуру (матеріальну і духовну), розвивають 

самосвідомість, оберігають і передають із покоління в покоління етнічну пам'ять (насамперед, 

вона фіксується в усній народній творчості – піснях, думах, легендах, переказах, пареміях 

тощо), мають самоназву, власну ментальність, психотип і стереотипи поведінки та 

наповнюють християнську релігію українським змістом і колоритом. Разом з тим, ми хочемо 

відзначити, що всі перераховані вище компоненти не є сталими і стабільними. Протягом 

багатовікового функціонування українського етносу як самобутнього і самодостатнього 

етнічного організму вони постійно розвиваються (контактуючи безпосередньо і 

опосередковано з відповідними етнокультурними складовими сусідніх етнічних спільнот), 

вдосконалюються чи, врешті-решт, занепадають в залежності від тих чи інших історичних 

обставин. Незважаючи на ці позитивні й негативні тенденції, взаємозв’язанність і цілісність 

цих базових етнокультурних компонентів, дають можливість зберігати і передавати 

наступним поколінням українців все те, що було створено, розвинуто і збережено їхніми 
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предками. Засвоєння, збереження і розвиток всіх цих надзвичайно важливих цілісних 

етнокультурних уявлень, знань, звичаїв і традицій допомагає українському народу не лише 

оберігати багатовікову власну етнокультурну спадщину, а й формувати, розвивати та 

поширювати свій етнокультурний простір, використовуючи для цього всі 

існуючи можливості, у тому числі і наявність Української держави та української політичної 

нації [7, с. 101]. 

Особливу увагу викликає велика кількість знайдених дослідниками пам’яток 

матеріальної та духовної культури України, на теренах Трахтемирівщини (стоянки первісної 

людини, скіфське городище, поселення ранніх слов’ян й стародавніх українців тощо) які 

допомагають осягнути величезну етнокультурну спадщину українського 

народу. Проте,найбільшого розвитку Трахтемирів досяг під час так званої козацької 

доби (XVI–XVIII ст.). 

Українське козацтво – складне і багатогранне явище, яке відіграло важливу роль у долі 

України та українців. Саме завдяки козацтву в середині XVII ст. була створена Українська 

держава – Гетьманщина, яка продовжувала державотворчу традицію українського народу у 

пізньому середньовіччі. Завдяки козацтву і його впливові на українську культуру протягом 

бездержавного і колоніального XIX ст., в ментальності українців жило прагнення до волі і 

свободи, а козак став уособленням українського ідеалу чоловіка-воїна Безсмертний козацький 

дух сприяв становленню української державності у XX ст. [9, с. 3]. 

Визначний український письменник і громадський діяч Є. Маланюк у 1954 році писав: 

«Козацтво обіймало всіх «ліпших людей» – чи то був нащадок князівського або боярського 

роду, чи то був повноправний шляхтич Речі Посполитої, чи відважний міщанин, чи 

недовчений богослов, чи врешті посполитий селянин. Козацтво – це було максимальне 

націотворче напруження цілого народу, цілої Батьківщини. Це була тотальна 

мобілізація всіх її духовних, матеріальних, моральних і соціальних, культурних і політичних 

ресурсів» [4, с. 118]. 

Саме тому, українців у XVI–XVII ст. чужоземці називали нацією козаків. Чому так 

трапилось? Козацтво упродовж цього трагічно часу зуміло в умовах цілковитої 

бездержавності України сформувати військовий осередок, витворити соціальну верству 

воїнів-професіоналів, котра поклала на своїй міцні плечі обов’язки кермуючої і провідної сили 

української нації [9, с. 208–209]. 

Важливу роль у розбудові українського козацтва як згуртованої військової організації та 

потужної мілітарної сили відіграв Трахтемирів (Терехтемирів). Феномен українського 

козацтва полягає у тому, що воно стало адекватною та дієвою відповіддю на ці виклики які 

постали перед українцями на зламі XV – XVI ст., а саме агресивні напади тюркомовних 

кочовиків,що несли смерть і спустошення населенню Центрально-Східної Європи.  

У зв’язку з цим історики Ю. Мицик, С. Плохій та І. Стороженко наголошують: « У 

1524 р. польський король Сигізмунд I запропонував створити для захисту південних кордонів 

держави наймане військо з запорізьких козаків. Але вперше здійснити це вдалося його 

наступнику польському королю і литовському князю Сигізмунду II Августу 1572 р. Наймані 

козаки (300 чоловік) були записані в окремий реєстр (список), від чого й дістали назву 

«реєстрових козаків». Польський король Стефан Баторій збільшив реєстр до 600 чоловік і 

надав «реєстровцям» певні привілеї: право землеволодіння, право власної військової, 

адміністративної та судової юрисдикції; передав у володіння створеного війська містечко 

Трахтемирів (нині село на Київщині) з монастирем для розміщення арсеналу та лікування 

поранених і хворих козаків. Король вручив реєстровому війську декілька гармат, 

корову (прапор) та литаври і зобов’язав його нести службу в південних районах 

Придніпров'я» [5, с. 78–79]. 

Здавалося, плідна співпраця поляків й українців допоможе їм не лише зупинити 

смертоносні та руйнівні набіги військових загонів  Кримського ханства, але їм протидіяти 

повзучий агресії Османській імперії. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

76 

Французький письменник і дослідник П. Меріме писав: «Стефан Баторій, котрий стільки 

зробив для слави та процвітання Польщі, нічим не нехтував, аби прихилити до себе населення 

України, в якому він бачив невичерпне джерело поповнення свого війська; проте наступники 

цього великого мужа аж ніяк не пішли за його розумним прикладом. Вони поставились до 

України як до закабаленого краю, поділили між своїми фаворитами її територію, і до всього 

лиха, що звалилося на українців, додалось ще й релігійне переслідування» [1, с. 123]. 

Під час цього протистояння між католиками і православними Трахтемирівський 

(Зарубський) монастир став для українських козаків своєрідною неопалимою купиною й 

твердинею козацького спротиву. 

Ось так про нього лаконічно написав сучасник тих подій, французький військовий 

інженер Г. Л. де Боплан: «Ще нижче лежить Трахтемирівський монастир руських ченців, він 

височить серед провалля, оточений недоступними скелями. Сюди козаки звозять усе 

найцінніше, що мають» [1, с. 32]. 

У жорстокій борні українців з агресивною та асиміляційною політикою Речі Посполитої 

Трахтемирів займав гідне й почесне місце. Зокрема, дослідник Володимир Гетьман 

наголошує: «А був він у кращі свої часи першою козацькою столицею (себто до Чигирина, 

Батурина, Глухова). При православному Зарубському Успенському монастирі (з кінця XV 

ст. – Трахтемирівський) існував військовий шпиталь, куди йшли доживати віку запорожці. 

Золотий, козацький вік Трахтемирова почався з 1578 р., коли польський король Стефан 

Баторій (попри своє суперечливе ставлення до козацтва) офіційно передав його січовикам. До 

речі, в ті часи місто звалося Терехтемирів, а назва Трахтемирів з’явилася згодом, десь у другій 

половині ХVII cт. Терехтемирів був значним тиловим військовим центром (базою): тут 

складувалися зброя, порох, провіант. Була Трахтемирівська сотня у складі Канівського полку 

за Хмельниччини (1648–1654 рр.). У Трахтемирові часто скликалися козацькі ради (остання – 

29 жовтня 1659 р.), обирались полковники, українські гетьмани…» [2]. 

Коли гетьман П. Дорошенко вкотре намагався згуртувати українців і відновити єдину 

Українську Козацько-Гетьманську Державу (Гетьманщину), то Трахтемирів відігравав 

важливу роль у цих консолідаційний процесах [3, с. 190–193]. 

Врешті-решт, у цьому кровопролитному й безжалісному протистоянні поляків та 

українців перемогли росіяни, які спочатку знищили Запорізьку Січ і Гетьманщину, а дещо 

згодом розчленували й ліквідували Річ Посполиту. У цій цивілізаційні боротьбі, нищення 

Трахтемирівського (Зарубського монастиря) і самого Трахтемирова стало лише незначними 

епізодами української історії. 

Незважаючи на ці гіркі поразки, українці змогли зберегти самобутність, мову, традиції, 

звичаї тощо, й навіть значно розширити власний етнокультурний простір та зрештою у 1991 

році відновити Українську державу. 

Здавалося, що з появою на геополітичній мапі світу самостійної та суверенної України, 

українці отримають реальну можливість для відновлення, збереження і розвитку своєї 

ідентичності, мови та етнокультури. Але кланово-олігархічній системі не потрібні свідомі, 

національно-патріотично виховані українські громадяни, не кажучи вже про українську 

політичну націю. Олігархату потрібно «насєлєніє», яке розмовлятиме і думатиме російською 

і суржиком та існуватиме виключно примітивними фізіологічними потребами.За біблійними 

переказами Мойсей сорок років водив свій народ пустелею допоки не помер останній єврей, 

який пам’ятав єгипетське рабство і лише потім він привів їх до землі «обітованої». Багато хто 

з вітчизняних інтелектуалів і політиків пропагує таку тактику дій, суть якої полягає у 

природній зміні людських поколінь. Мовби з часом відійдуть у небуття т.зв. «совки», а молодь 

апріорі виросте патріотами. Ні, так не буде! За Україну й українців треба боротися повсякчас 

і на всіх фронтах (військових, ідеологічних, інформаційних, економічних, політичних, 

культурних, освітніх тощо). У третьому тисячоліття  ми живемо у глобалізованому світі і не 

можна відмежуватися від нього великою стіною на кшталт т.зв. Берлінського муру. Треба 

вміти опановувати ситуацію і допомагати співвітчизникам ставати згуртованою політичною 

нацією, нацією переможців! З цією метою необхідно культивувати любов до рідної мови й 
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етнокультури, впроваджувати національно-патріотичне виховання від дитячого садочку до 

вишу та розвивати усвідомлене знання української історії [8, с. 151]. 

Кланово-олігархічна система не лише гальмує соціально-економічний розвиток України, 

а й активно сприяє знищенню й занепаду вітчизняної історико-культурної спадщини. Так, В. 

Гетьман ще на початку 2004 року писав: «17 лютого 2000 року депутати Київської, а 26 лютого 

того ж року – Черкаської облрад голосують за організацію регіонального ландшафтного парку 

«Трахтемирів» на приватній основі, де засновник – АТЗТ «АЕО «Трахтемирів» із Києва. І це, 

слід зауважити, на території історико-культурного заповідника «Трахтемирів», створеного 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07. 1994 р. № 446. Правда, в 

заповідника й досі немає державного акту на право постійного користування землею. Як у нас 

часто буває – закони не встигають за розвитком подій…» [2]. 

Упродовж майже чотирнадцять років (з 2000 по 2014-ті роки) громадяни України були 

позбавлені можливості відвідувати історико-культурні пам’ятки Трахтемирівщини. 

Новоявлені «господарі життя» безжалісно плюндрували і руйнували історичні артефакти та 

нищили природоохоронні об'єкти. Щоби потрапити на територію приватного регіонально-

ландшафтного заповідника «Трахтемирів» пересічним громадянам треба було мати цілу купу 

довідок і дозвільних документів, та навіть вони не гарантували їм можливість відвідати ці 

терени, оскільки тут відпочивала так звана бізнесова і політична еліта України.  

Така несправедливість не могла тривати вічно. Українська Національна Революція 

початку XXI ст., що розпочалась восени 2013 р. й триває наразі, надала реальну можливість 

українцям ліквідувати кланово-олігархічну систему й розбудувати правову, демократичну, 

інноваційну, духовну, і заможну Українську Самостійну Соборну Державу. У цих 

революційних тектонічних зрушеннях, Трахтемирів має великі можливості відродити свою 

велич і славу, завдячуючи своїй вагомій історико-культурній спадщині й унікальному 

природному середовищу й біорізноманіттю. 

Щодо концепції реформування Трахтемирова існують різні погляди. Зокрема, 

В. Гетьман зазначає: «Спробуємо відшукати істину. Регіональні ландшафтні парки (РЛП) 

належать до об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) України з пріоритетною (нарівні з 

національними природними парками) рекреаційно-освітньою функцією. Вони 

організовуються в мальовничих ландшафтних місцевостях для задоволення оздоровчих, 

пізнавальних, культурно-естетичних та інших рекреаційних потреб відвідувачів. На Заході їх 

називають природними. Ще в 1959 р. Міжнародна спілка охорони природи і природних 

ресурсів (IUCN) розробила принципи організації й розмежування функцій національних та 

природних парків світу, відповідно до яких головне завдання національних парків – охорона 

природи, а науково-пізнавальний туризм, тим більше класична (оздоровча) рекреація в них 

відіграють підпорядковану і обмежену роль. Основна ж функція природних парків полягає в 

організації умов для рекреації, туризму. Розробляючи концепцію моделі як національного 

природного, так і регіонального ландшафтного парку, слід виходити з того, що кожен 

громадянин держави – не просто людина, а частинка народу, українського етносу, носій його 

культури, що, відповідно, виражається у мові, традиціях, моралі, нормах поведінки. Для 

зцілення тіла і душі, інтелектуального збагачення людина прагне до сакральних місць на землі, 

де б’ють життєдайні джерела. Назвемо лише окремі з них в Україні: Святі Гори на Сіверському 

Дінці, заповідні Шацькі озера на Волині, кам’яна казка Карадагу в Криму, історичне урочище 

Бузький Гард на р. Південний Буг, Зарваниця на Тернопільщині… Зразком української моделі 

національного парку може стати невелика ділянка серед Канівських гір – Трахтемирів. 

Місцевість там унікальна, еталонна, можливо, одна з небагатьох місцин в Україні, де 

відчуваєш подих минулих епох і поколінь, що відійшли в небуття, у вічність – з одного боку, 

і зв’язок із космосом, з прийдешнім світом – з другого. На цьому місці відбулось нашарування 

багатьох «часових зрізів» історії та слідів багатовікової людської діяльності. Крім вище 

зазначених, одним з основних функціональних завдань регіональних ландшафтних парків 

автор вважає витворення в населення інтелектуально-гуманістичного світобачення. На ці 
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парки покладається велика місія – виховання патріотичного ставлення до національної 

природної та культурної спадщини, до історії «великої» і «малої» батьківщини» [2]. 

Наразі, Трахтемирів перебуває у жалюгідному стані, і через деякий час він може взагалі 

зникнути як залюднене поселення і стане руїною. Скільки таких покинутих Богом і людьми 

населених пунктів в Україні? Хто знає… Щоби не розчинитися у безкрайньому «русском 

мире» й у величезному глобалізаційному океані, українській політичній нації треба 

згуртуватися і працювати не на іноземного дядька, чи то з Брюсселя, чи то з Вашингтону, чи з 

деінде, а на користь власної Батьківщини. Одним з трендів динамічного розвою сучасної 

світової економіки є розвиток туристично-рекреаційної галузі. Багато розвинених і 

високорозвинених держав у Європі й у світі перетворили цю сферу у високоприбуткові 

кластери народного господарства. Зрозуміло, що все це потребує значних фінансових 

інвестицій, добре розвинутої інфраструктури, й гарно підготовленого персоналу тощо. Само 

собою, з початку треба розвивати внутрішній туризм, оскільки саме ця туристична індустрія 

посприяє становлення Трахтемирова не лише як важливого об’єкта туристично-рекреаційної 

галузі України, а й збереженню унікальної пам’ятки української етнокультурної спадщини. 

Отже, внутрішній туризм забезпечить економічне зростання України і стане першим кроком 

на шляху розбудови національної економіки, а наступним – заохочення і приваблення туристів 

з Євпропи, Азії, Північної та Південної Америк, Австралії, Африки – тим самим посприяє 

наповненню державної скарбниці грошима. Разом з тим, не все вирішує лише бізнесовий 

чинник. Хоча і він є наразі для української економіки дуже важливим в умовах неоголошеної 

російсько-української гібридної війни та тотального зубожіння громадян України. Також дуже 

важливим є державотворчий, націєтворчий та етнокультурний потенціали збереження й 

розвитку визначних історичних місць України, одним з яких, без сумніву, є й Трахтемирів. 

Ось тому, ми хочемо навести переконливі міркування В. Гетьмана: «Трахтемирів – 

ідеальний еталон реалізації ідеї про нерозривність природного й історичного ландшафту. А 

інтегроване розуміння ландшафту як цілісної природно-культурної системи і ціннісної 

категорії наразі знаходить дедалі більше прибічників серед природознавців та гуманітаріїв. 

Поступово змінюючи довкілля, людина змінювалась і сама. Таким чином формувався 

історичний ландшафт, у якому поруч із природними компонентами співіснують історико-

культурні елементи, включно зі слідами життєдіяльності людини (залишки стародавніх 

поселень, культові місця та споруди, ділянки історичного культурного шару тощо) всіх 

попередніх етапів її історії. Насамкінець. Якщо доля землі стає долею людини, тобто 

відбувається ідентифікація етносу з природним середовищем, – звершується розквіт краю. 

Інакше – втрата контролю над природним середовищем і зникнення нації, про що свідчать 

численні приклади з багатовікової історії цілих народів і навіть цивілізацій. Тому до такого 

святого для українців куточка землі, яким є Трахтемирів, слід підходити з доленосною 

мораллю, з совістю. В основі цієї моралі має лежати гармонійне поєднання суто 

меркантильних інтересів (господарських потреб) зі збереженням, охороною і, в міру 

фінансово-матеріальних можливостей, реставрацією пам’яток природи та археології, 

відновленням історико-ландшафтного середовища минулих епох. Пріоритетним у 

використанні природно-культурної спадщини Трахтемирова має стати інтелектуально-

гуманістичний екотуризм» [2]. 

Ми повністю погоджуємося з наведеними думками українського патріота й вважаємо, 

що саме таким шляхом треба розвивати Трахтемирів. Поєднання цінних пам'яток 

багатотисячолітньої минувшини, своєрідного ландшафтного, природного й біологічного 

різноманіття з інноваційними напрацюваннями туристично-рекреаційної галузі, не лише 

допоможе зберегти Трахтемирів як поселення, тим самим врятувавши його від загибелі, але з 

часом перетворить його на визначну пам'ятку історико-культурного і природно-заповідного 

всеукраїнського й світового значення. 

Таким чином, проаналізувавши непересічну долю Трахтемирова у поступальному 

розвитку України й українців, нами з’ясовано, що незважаючи на так звану 

безперспективність, Трахтемирів має великі шанси відродити свою велич і славу, завдяки 
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вагомій багатотисячолітній історико-культурній спадщині й  унікальному природному 

середовищу та біорізноманіттю. Всі ці припущення не є голослівними, оскільки Трахтемирів 

є не звичайним пересічним населеним пунктом, яких є десятки тисяч на мапі України. 

Передусім, Трахтемирів є нерозривною частиною українського етнокультурного простору, 

оскільки розташований на споконвічних українських етнічних землях на яких відбувалося 

формування і розвиток своєрідної етнічної спільноти українців, які мають спільне 

походження, використовують у повсякденному вжитку рідну мову, створюють повсякчас 

самобутню традиційну і модерну культуру, розвивають свою самосвідомість, оберігають і 

передають із покоління в покоління етнічну пам'ять тощо. Історія Трахтемирова – це 

віддзеркалення звитяжної та багатостраждальної історії України і українців із взлетами і 

падіннями. Повчальні уроки минулого треба вивчати й пам’ятати, щоби не повторювати їх, 

наступаючи повсякчас на ті ж самі граблі, а враховувати власний  багатовіковий історичний 

досвід, продовжувати поступальний розвиток України й українців у світовому 

цивілізаційному розвою. Розкрито, що є нагальна проблема у розвитку внутрішнього туризму, 

оскільки саме ця туристична індустрія сприяє становленню Трахтемирова не лише важливого 

об’єкта туристично-рекреаційної галузі України, а й збереженню унікальної пам’ятки 

вітчизняної етнокультурної спадщини. Саме тому, доля Трахтемирова тісно взаємопов’язана 

з долею нашої Батьківщини та її громадян. Відродження Трахтемирова і перетворення його на 

визначну історико-культурну її природно-заповідну пам’ятку всеукраїнського і всесвітнього 

значення, посприяє, врешті-решт, поступальному розвитку світового українства, збереженню 

українськості та розбудові правової, демократичної, інноваційної, духовної, заможної і 

потужної Української Самостійної Соборної Держави. 
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Yurii Fihurnyi 

TRAKHTEMYRIV ROLE IN THE UPWARD TENDENCY OF UKRAINE AND 

UKRAINIANS 

 

The article analyzes Trakhtemyriv role in the upward tendency of Ukraine and Ukrainians. It 

was found that despite its so-called hopelessness, Trakhtemyriv has great chances to revive its 

grandeur and glory, due to its multi thousand years historical and cultural heritage, unique natural 

environment and biodiversity. 

Key words: Ukraine, Ukrainians, Ukrainian state, Trakhtemyriv, Ukrainian Cossacks, 

Ukrainian ethno-cultural space. 
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Віта Бова 

(Переяслав) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДЕННОСТІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ 

СЕМІНАРИСТІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ТА 

ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТІВ ПОЧАТКУ ХІХ СТ.) 

 

Проаналізовано переписку братів Осипа та Федора Бодянських, які писали батькам з 

Переяслава у 1820–1830-их рр. та біографічні твори цього періоду. З’ясовано особливості 

організації побуту семінаристів Полтавської (Переяславської) семінарії на початку ХІХ ст.  

Ключові слова: Переяслав початку ХІХ ст., семінарист, побут, «харчова складка», 

листи Бодянських. 

 

Постановка проблеми. Нині синтетичні та міждисциплінарні дослідження на перетині 

історії, краєзнавства та філософії, тобто такі, які об’єднують різні сфери буття людини у 

конкретних історико-соціальних та хронологічних вимірах, набувають актуальності. Це 

дозволяє, по-перше, побачити історії краю, як вона є, без політичної заангажованості; по-

друге, зрозуміти людину конкретної епохи і регіону як людину, а не героя, вождя, 

проповідника, ворога, письменника, науковця і т.п. 

Це дослідження є спробою частково реконструювати минуле міста Переяслав через 

історії життя молоді, а точніше семінаристів, які навчалася у Переяславській семінарії, через 

їх спогади, зафіксовані у листуванні, біографічних джерелах та творчості. 

Аналіз джерел та публікацій. Перші парадигмальні наукові розвідки у контексті 

висвітлення проблеми розвитку освіти на Переяславщині з’являються у другій половині ХІХ – 

початок ХХ ст. (до 1917 р.). У цей період вийшли друком праці В. Демидовського, 

І. Крамаренка, П. Левицького І. Павловського, В. Пархоменка, П. Попова, В. Щеглова, 

І. Яновського та ін., де уперше розкривається питання освітнього процесу, дається загальна 

характеристика викладацького й учнівського складу, наводяться дані про структуру навчання 

та методику викладання дисциплін, культурно-освітню діяльність переяславських єпископів 

тощо. 

Сучасні дослідники історії краю та історії педагогіки Переяславщини – Т. Багрій, 

Н. Гоцкало, О. Колибенко, В. Коцур, В. Лоха, Л. Набок, О. Коломієць, В. Нікітіна, 

Т. Радіоненко та ін. – у той чи інший спосіб висвітлюють діяльність професури, предметом 

своїх наукових рефлексій обираючи освіту у Переяславі даного періоду. Найбільша джерельна 

база, присвячена найяскравішому представнику педагогічної когорти Колегіуму – Григорію 

Сковороді, зокрема це праці таких науковців як Г. Верби, Н. Дічек, Т. Кононенка, 

М. Корпанюка, В. Нічик, І. Пільгука, І. Стогнія, Д. Тетериної-Блохин та багато ін. Про життя 

та норови давньоукраїнських професорів та студентів знаходимо у дослідженні В. Микитася.  

Проте, якщо наукові розвідки набудуть більш інтеграційного характеру та синтезуються 

в єдиному дискурсі, то історія переяславського соціуму буде цілісною і змістовно наповненою. 

Відтак, це дослідження розпочинає низку наукових рефлексій просопографічного характеру з 

метою створення портретів окремих осіб, діячів освіти і науки, духовенства у той чи інший 

спосіб пов’язаних з Переяславом XVIII–XIX ст., не залишаючи поза увагою їхні зовнішність, 

індивідуальні риси та якості, соціальне й етнічне походження, родинні зв’язки, кар’єру, 

різноманітні політичні й економічні умови життя, побутові обставини тощо. 

Мета статті. Проаналізувати листування братів-семінаристів Осипа та Федора 

Бодянських зі своїми батьками, спогади про дитинство, проведене у Переяславі, Іллі 

Тимківського та твір Василя Наріжного «Бурсак» у контексті опису студентського життя; 

виявити особливості організації спудеївської буденності. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що Переяслав завжди відігравав 

неабияку роль у культурному та державотворчому процесах, які відбувалися у різні часи 
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української державності. У давньоруські часи – це одне з трьох за значенням міст після Києва 

та Чернігова, у козацький період тут знаходився осередок національно-визвольної боротьби, 

у XVIII ст. місто стає одним з освітянських центрів: відкривається колегіум на кшталт Києво-

Могилянської академії, який так і називали – «мала могилянка»[3]. Пізніше колегіум стає 

духовною семінарією.  

На початку ХІХ ст., точніше у 1803 р., після утворення  Полтавсько-Переяславської 

єпархії семінарія була перейменована на Полтавську і введена у штат із виділенням на 

утримання 6500 крб. на рік. Семінарське управління складалося з префекта і двох учителів. До 

Полтави  вона була переведена у 1862 р., а у Переяславі залишилося духовне училище. Проте, 

в цей час у Переяславі та прилеглих територіях масово відкриваються церковно-парафіальні 

школи тощо. Окрім формальних навчальних закладів у місті існували ще приватні пансіони. 

Очевидно, що у різні часи місто було насичене молодими людьми, місцевими та приїжджими, 

які здобували освіту. 

Безперечно, освіта була якісною того часу і про це свідчать лише такі імена, як: 

проповідник, керівник Лаврської друкарні у 1814–1822 рр., ієромонах Єпіфаній; працівник 

Лаврської друкарні, начальник Ближніх печер Києво-Печерської лаври (1807 р.) Петро 

Підшілий (чернече ім’я Павло); випускник повного курсу Києво-Могилянської академії, 

вчитель вищого граматичного класу, грецької мови та риторики Переяславської семінарії, 

ректор Казанської духовної академії, єпископ Воронезький і Черкаський Євдоким 

Канівецький; учень Києво-Могилянської академії до філософського класу включно, викладач 

філософії у Київській першій гімназії (1812–1815 рр.), смотритель Київського повітового 

училища (1812–1813 рр.) Павло Канівецький; учень Києво-Могилянської академії класах 

філософії та богослов’я, з 1798 р. викладач у нижчих класах Переяславської семінарії 

граматики й арифметики Павловський (чернече ім’я Йов), викладач Києво-Могилянської 

академії (до 1817 р.), протоієрей Київського Софійського собору (1829-1849 рр.) Калістрат 

Соколовський; відомий проповідник, викладач поетики, риторики, географії, арифметики 

петербурзьких освітніх закладів (1790–1792 рр.) Андрій Братановський-Романенко; філолог-

славіст, фольклорист, етнограф, літературознавець, письменник, перекладач, історик, педагог, 

журналіст, видавець, громадський та літературний діяч Осип Бодянський та його рідний та 

двоюрідний брати Федір та Павло Бодянські, які учителювали у Полтаві. Усіх цих людей 

об’єднує навчання у переяславській семінарії.  

Такий, далеко не повний, перелік імен уже говорить про якісне наповнення освітнього 

процесу та великої кількості молодих людей у Переяславі. Спробуємо з’ясувати: як жилося 

семінаристам на матеріалах листувань братів Осипа та Федора Бодянських, спогадах Іллі 

Тимківського та описаних подіях Василем Наріжним. 

Брати Бодянські часто писали своїм батькам, перебуваючи на навчанні в Переяславі. 

І якщо листування відомого усім славіста, Осипа Бодянського, в більшості опубліковане, то 

листи його брата на малу батьківщину відкривають нові горизонти дослідження історії 

містечкової повсякденності того періоду.  

Також цікавим для сучасних просопографічних інтерпретацій є біографічні спогади Іллі 

Тимківського, уродженця Переяслава, рідного дядька та наставника Максима Максимовича, 

відомого ученого, який один із перших порушив питання і про старожитність мови слов’ян, її 

зв’язки з іншими давніми мовами та періодизацію історії «славеноросійської» мови.  

Ще один твір, який не можна залишити поза увагою у контексті цього дослідження – це 

роман Василя Наріжного «Бурсак». Може видатися нелогічним поєднання епістолярних 

документів, біографічних творів і твору написаного в жанрі роману, проте він має у своїй 

основі реальні історичні події того часу та описує побут та ментальність переяславських 

семінаристів. Деякі дослідники його творчої спадщини вважають, що сам Василь Наріжний 

навчався не у Переяславі, а у Чернігові. Дійсно, біографічних даних про автора бракує, проте 

є декілька моментів, що дозволяють зробити припущення про перебування його у цьому місті 

та реалістичність описаного бурсацького життя. По-перше, свою першу історико-героїчну 

поему «Брега Альти» він присвячує подіям, які відбувалися на цій місцевості.  
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«Взошед пресветлый Царь небес 

И ризою своей багряной 

Покрыл поля и дальний лес, 

И Алты брег злато-песчаный. 

Взошел и, робко путь свершая, 

Открыл полки российских сил – 

Недавно здесь Владимир грозно 

Врагов кичливых полк разил...» [5, с. 7]. 

По-друге, у «Коментарях» Ю. Манна до цього роману знаходимо цитоване 

висловлювання «Я видел одного умного, почтенного старика протопопа, который, читая 

«Бурсака», то смеялся, то плакал от избытка чувств и душевного умиления. Старик сознавался, 

что в бурсаке он видел почти самого себя и что, воспоминая учение свое в Переяславской 

бурсе, казалось, делался моложе годами 60-тью. «Бурсак», говорил он, списан Нарежным с 

натуры» («Сын отечества и Северный архив», 1832, Љ II, с. 103)» [4]. 

Відтак, спробуємо знайти спільні чи відмінні ознаки життєдіяльності молодих людей, які 

жили і навчалися у Переяславі на початку XIX ст. 

Про саме місто І. Тимківський згадує: «…оточене високим полковим валом з трьома 

наскрізними баштами, з трьома в’їздами, фортецею там, де зустрічаються Альта та Трубіж. 

Місто оточували три передмістя: Київське зверху від однієї річки до другої з великим 

шовковичним садом, інше за Трубежем до степів, і третє за Альтою до Андрушів». Вражають 

його кількість церков: «крім собору і монастиря у фортеці, п’ять лише у місті і Вознесенський 

монастир та дві в передмісті [7, с. 18]. 

Вік молодих людей, які навчалися в семінарії, був різним. Зазвичай починали навчатися 

в 11-12 років і до 25 років. Приїздили сюди із різних міст як Лівобережної, так Правобережної 

України. Зазвичай, елементарні знання отримували вдома. В. Наріжний пише про звичай того 

часу «не заставлять учить ничему детей до двенадцатилетнего возраста» [5, с. 8]. Завершували 

навчання у 25 років і старше. Так, у І. Тимківського домашньому вчителю, Нікіті, або як його 

називали «пан філософ» чи просто Нікій, переяславському семінаристу було 28 років [7, с. 9], 

а Павлу Шпаковському (ритор семінарії зрілого віку, який тільки готувався перейти на 

філософію) – 30 років. О. Бодянський приїхав на навчання у Переяслав у 1820 р. Перший 

відомий нам лист він відправляє з Переяслава батькам з повідомленням про те, що «син ваш, 

залишившись в Переяславі, Слава Богу живий, здоровий і навчаюся по мірі сил своїх…»[1, 

ф. 96, спр. 60, арк. 1] відправлене 1820 р., місяця жовтня, 9 числа, а 3 числа наступного місяця 

йому виповниться 12 років, і перебував тут до 1830 р.  

Навчання тривало від вересня до Трійці, тому в цей час місто оживало, наповнювалося 

новими людьми та подіями. І. Тимківський згадує про домашнє навчання у Переяславі: «съ 

праздника Троицы забрали меня и Елисея по домамъ, однихъ, безъ учителя. – Въ сентябръ же 

отвезли меня опять въ Переяславль, прибравъ послъдній раз въ муддирную черкеску, 

полмъстили въ нашемъ домъ съ прислугою и определили въ семинарию» [7, с. 18]. 

По закінченню навчального року семінаристам видавали лист – білет, у якому 

зазначалася дата повернення та вручення цього листа. У архіві Осипа Бодянського знаходимо 

Билетъ (рис. 1), де повідомляється, що учні вищого відділення Осип і нижчого Федір Бодянські 

«Семинарским Правлением уволены в домъ своихъ родителей, повета Лохвицкого въ 

местечко Варву на вакаціонное время» [1, ф. 99, спр. 119, арк. 190]. У білеті вказується дата 

видачі, 12 липня 1830 р., і прибуття до семінарії, 3 вересня 1830 р., та обов’язкове 

пред’явленням цього документу. Цікавий випадок описаний Осипом у листі до батька у квітні 

1825 р. Очевидно, хлопець не знайшов Білет і вчасно не пред’явив: «Ходилъ къ ректору съ 

билетомъ, (найденнымъ мною въ сундуку); но, слава Богу вышолъ безъ всякого штрафа по 

причине его болезни» [6, с. 6]. 

Побутові умови молодих людей, які приїхали на навчання до міста чи, навіть, можливість 

потрапити до семінарії, прямо пропорційно залежали від матеріальних статків їхніх сімей та, 

подекуди, протекції. «Он имел друга в келейнике ректора переяславской семинарии и посему, 
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запасшись рекомендательным письмом от богатого пана, проживающего в Хлопотах, к сей 

высокой духовной особе, отправился со мною в город…» [5, с. 9]. Проте якість освіти від того 

не залежала. 

Приїжджі семінаристи жили або в бурсі, або на квартирах. Старші могли поєднувати 

навчання з приватним викладанням, і в такий спосіб облаштовували собі побут. Наймали 

семінаристів старших класів домашніми учителями зазвичай не для однієї дитини. Вони 

навчали Часослову, Псалтиря, «гражданскому чтенію», латинської грамоти і письма на 

папері [7, с. 9]. Це відбувалося або за протекцією, або ж випадково.  

Так, згадуваний раніше, «пан філософ Нікіта» почав учителювати у сім’ї Тимківських 

волею долі. Він зі своїм товаришем ранньою весною зайшли до двору «съ именемъ эпетиціи» 

(лат. petere – прохати, вимолювати). Молоді люди співали пісень і возвеличували водночас 

господарів і в такий спосіб добували собі провізію. Після орації Федір Тимківський поговорив 

з ними, подивився на їх папери, звертаючи увагу на почерк, попросив продекламувати текст, 

проспівати «Блажен муж». Після цього одному подякував з винагородою, а іншого – Нікіту – 

узяв учителем. Для цього винайняли кімнати під житло учителю та місце для навчання дітей. 

Навчав «пан філософ» відомого нам Іллю Тимківсьного, його двоюрідного брата Єлисея та ще 

одного хлопця зі знайомої родини [7].  

Про подібні приватні навчальні «заклади» дізнаємося і з бібліографічних даних студентів 

Києво-Могилянської академії, які навчалися у період з ХVII по XVIII ст. Наприклад, 

державний службовець, письменник Яків Галеновський (Галинковський), син останнього 

прилуцького полкового писаря спочатку здобув освіту вдома, з найманими учителями, 

випускниками Києво-Могилянської академії, потім у самій академії, а згодом у «приватних 

пансіонах Прилук і Переяслава. Завершив освіту в Московському університетському 

шляхетному пансіоні» [2, с. 131]. 

У бурсі жили діти зазвичай бідних селян або священників, які понад усе хотіли дати 

дітям освіту, проте не мали змоги винайняти квартиру. Для таких дітей «з допомогою щедрих 

обивателів і за розпорядженням монастирів при семінарії влаштовані просторі хати з однією 

чи двома печами, оточені всередині широкими лавками; за рахунок монастирів 

забезпечувалося лише опаленням, і більше нічого. Такі хати називаються бурсами, а 

проживаючі у них – бурсаками. Старший із студентів, з волі ректора, управляє іншими, несучи 

величне ім’я консула» [5, с. 12]. 

З різних документів переконливою є теза про «голодного студента». Часто, по вихідних 

днях, бурсаки влаштовували епетиції. Це дійство колоритно описується у романі «Бурсак». 

Група, яку очолював ритор або філософ відправлялася до дворів заможних міщан чи козаків, 

співали вірші, гімни, церковні піснеспіви та вихваляли господаря. Добрі господарі 

винагороджували продуктами. Якщо ж невдавалося заробити харчів, то не гребували бурсаки 

і обкраданням городів. «Главный промысел наш состоит в пенни под окнами мирян церковных 

песней или – если кто столько смышлен – в проворстве рук. Мы получаем мукою, свиным 

салом, птицами, зеленью разного рода и отчасти деньгами, которые обыкновенно переходят 

от нас в руки шинкарки» [5, с. 20–21]. Усі продукти приносилися і складалися в «харчевну 

складку». Цікаво, що епетиції – це привілегія лише студентів. «Я мог бы, конечно, и один 

распевать под окнами, но не смею; ибо если в ремесле сем поймают меня прежние товарищи, 

то накажут жесточее, чем правительство наказывает за кормчество» [5, с. 177]. 

З листування Осипа Бодянського з батьками дізнаємося, що на навчання приїхав він з 

братом 1 вересня 1826 р., зняли квартиру за 19 рублів на рік. У цьому будинку здавалися дві 

кімнати: у світлиці жили брати Бодянські і ще два брати семінаристи з Пирятинського повіту, 

а в іншій – також брати з Кременчуцького повіту. Квартира була з господарями. Належала 

переяславському міщанину Константину Зозуленкову. У листі він зазначає, що усі 

перебувають на своїх харчах, проте відтак мали вносити свою долю у «харчевну складку» як 

продуктами так і грошима. Харчевна складка у 1825 р. та у 1826 р. не змінювалася і складала: 

«ржаной муки 10 мер, пшеничной 5 мер, гречаной 5 мер, пшена 21/2 мер, масла 10 фунтов, 

сала 20 фунтов, соли 20 фунтов, олеи 3 кварты, свеч 3 фунта, денег на 1-ю треть 2 рубля, на 2-
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ю 1 рубль 50 копеек и полпуда мяса и денег на третью 2 рубля 50 копеек всего 6 рублей». Через 

рік норми дещо збільшуються на окремі одиниці. Тепер «пшеничной 8 мер, гречаной 10 мер, 

пшена 3 мер, сала 30 фунтов, соли 30 фунтов, олеи 6 кварты» [6, с. 14, 26]. 

З усіх листів простежується, що у місті складно було купити масла або воно дуже дорого 

коштувало, тому діти неодноразово просили батьків передати його посилкою. Окрім 

обов’язкової складчини батьки передавали дітям гостинці, оскільки додому вони їздили не 

часто, особливо Осип.  

Варто зазначити, що Осип і Федір були вдячними і люблячими дітьми, що видно зі стилю 

спілкування в їхніх листах. Вони обґрунтовували кожне прохання щодо грошей чи продуктів, 

і завжди скурпульозно звітувалися про зміст отриманих з дому передач. У листах діти дуже 

лагідно і з повагою зверталися до своїх батьків та рідних: «Дражайшіе родители батюшка и 

матушка», «Любезній братъ Федоръ Максимовичъ» (причому Федору тоді було лише 8 років), 

«ваш покорный сынъ и слуга Іосифъ Бодянскій» тощо. Також простежується любов і 

турботливе ставлення до меншого брата. Ще у перший рік перебування в Переяславі Осип, 

отримавши від батьків гостинці: «картузъ, торщечекъ меду, 10 булокъ, 2 р. денегъ, и 2 

жариныхъ курицъ, ящикъ жареныхъ рыбъ», у відповідь передає своєму меншому брату 

картинку, пряник і 7 бубликів, незважаючи на те, що сам ще був дитиною. Пізніше, коли Федір 

приїде навчатися у Переяслав, він віддасть свою шапку, бо у меншого зовсім зносилася, а 

самому не буде чого одягти. У свою чергу Федя завжди радився з братом у різних питаннях. 

Такі рідні стосунки вони збережуть назавжди [6]. 

Проаналізувавши лише частку історичних документів, можемо частково уявити, яким 

було життя молодих людей, що приїздили на навчання до Переяслава на початку ХІХ ст. 

Подальші дослідження вимагають детального аналізу переписки братів Бодянських та інших 

семінаристів для конкретизації місць їх проживання та інтересів. 
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Vita Bova 

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF SEMINARISTS OF PEREIASLAV 

SEMINARY PEREIASLAV (BY THE MATERIALS OF BIOGRAPHICAL ARTICLES 

AND EPISTOLEAR TEXTS AT THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY) 

 

It is analyzed the correspondence of Osyp and Fedir Bodianskyi brothers, who wrote to their 

parents from Pereiaslav in the 1820–1830s and biographical works of this period. Peculiarities of 

the everyday occurrence organization of seminarists of Poltava (Pereiaslav) seminary at the 

beginning of the ХІХ century are found out. 

Key words: Pereiaslav at the beginning of the XIX century, seminarist, everyday occurrence, 

«food contribution», letters of Bodianskyi. 

 

 
Рис. 1. Білет, виданий Осипу і Федору Бодянським 

Семінарським Правлінням по від’їзді на вакацію 
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УДК 94(477.41-21):72(092)Заболотний 

Людмила Набок 

(Переяслав) 

 

РОДОВІД УКРАЇНСЬКОГО АРХІТЕКТОРА ВОЛОДИМИРА ЗАБОЛОТНОГО 

 

Наукова розвідка присвячена висвітленню генеалогії роду українського архітектора 

Володимира Заболотного. У запропонованому матеріалі вперше на основі першоджерел з 

трьох архівних установ України, спогадів родичів та близьких знайомих оприлюднюються 

відомості про родину архітектора по чоловічій та жіночій лініях, а також вказані його прямі 

нащадки. 

Ключові слова: генеалогія, родина, архітектор, Володимир Заболотний. 

 

Постать Володимира Гнатовича Заболотного настільки яскрава і непересічна на 

українському історичному небосхилі ХХ ст., що оминути її увагою неможливо. Архітектор і 

художник, дослідник і педагог, організатор і депутат, співак і столяр, чоловік і батько та 

насамперед вірний син України: «Я – українець, я за Україну, люблю її хорошу, дорогу 

страдницю, як син матір, і умру за неї, за Україну» [23, с. 129]. 

Наукова розвідка присвячена висвітленню генеалогії роду Володимира Заболотного та 

щодо ґрунтовному комплексному вивченню біографії відомого українського митця. При 

складанні родоводу застосований висхідний та низхідний змішаний напрямок дослідження, 

від Володимира Гнатовича Заболотного до його предків по чоловічій та жіночій лініях, а також 

вказані його прямі нащадки. Під час пошуків були опрацьовані першоджерела з трьох архівних 

установ України: центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, 

центрального державного історичного архіву України м. Київ, державного архіву Київської 

області та меморіального музею академіка В. Г. Заболотного. Зауважуємо, що у 

запропонованому матеріалі вперше оприлюднюються відомості не тільки про предків, але й 

про нащадків відомого архітектора, які були люб’язно надані його сином. До статті додаються 

фотокопії записів з метричних книг, документів, особисті світлини родини, генеалогічна схема, 

загальні фото з музейної експозиції та цвинтарів. 

За метричними записами Георгіївської церкви с. Андруші було встановлено, що прямі 

предки Володимира Заболотного по батьківській лінії належали до стану казенних селян і 

проживали в с. Карань Переяславського повіту Полтавської губернії. Прадідом архітектора був 

Григорій Заболотний, який мав сина Павла Григоровича. Дружиною Павла Григоровича була 

Ксенія Павлівна, яка померла вже вдовою 1 грудня 1906 р. у віці 73 років в с. Карань 

Переяславського повіту, де й була похована на сільському кладовищі [40, арк. 158, зв.-159]. 

Подружжя мало чотирьох дітей, які всі були народжені в селі Карань і охрещені в 

св. Георгіївській церкві с. Андруші Переяславського благочиння Полтавсько-Переяславської 

єпархії. 

І.І. Катерина Павлівна народилася 16 листопада 1867 р. [32, арк. 59], її доля потребує 

вивчення, адже в метричній книзі є відмітка про видачу їй у 193? р. посвідки. Вона була рідною 

тіткою архітектору Володимиру Заболотному. 

І.ІІ. Гнат (церковнослов’янською Ігнатій) Павлович згідно метричного запису народився 

і був охрещений 18 грудня 1870 р. Його хресними батьками стали каранські селяни: Омелян 

Ничипорович Чорний (рос. Чёрный) та Марія Євдокимівна Любченко. Таїнство Хрещення 

здійснив священик Гаврило Прокопенко. В метричній книзі записано, що йому тричі 

видавалися довідки про народження: 05/VII/23 р., 01/IX/1931 р., 13/ІХ/1949 р. Принагідно 

зауважуємо, що на надгробку вказана дата – 20/ХІІ/1870 р. [32, арк. 86]. 

Батько майбутнього архітектора Гнат Павлович Заболотний належав до категорії 

ремісників-кустарів. Колишній селянин с. Карані, він пройшов сувору школу життя. У 

атмосфері сурової конкуренції, він брався за різні роботи. Спочатку займався візництвом, 

потім пішов в учні до відомого переяславського майстра золотих справ – Миколи Орлова 
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(купця 3-ї гільдії), а згодом сам почав приймати замовлення від жителів Переяслава на 

виконання різноманітних виробів із дорогоцінного металу. Ланцюжки, сережки, персні та 

обручки, дукачі, оправи для кишенькових годинників, вензелі на скриньки й портсигари – ось 

перелік речей, які замовляли майстру. Вироби Гната Павловича мали традиційні форми й 

оздоблення і відповідали віковічним уподобанням місцевого населення. В декотрих 

переяславських родинах, як реліквії, до сих пір зберігаються сережки: «місяці», «дуті», 

«пуговички» від Гната Заболотного. Окрім золотарської справи він виявив свої творчі здібності 

ще й у справі проектування та будівництва житла. У Переяславі залишилось три будинки 

споруджені по підряду майстром Гнатом Павловичем. Одним з них є родинний будинок, в 

якому розміщений меморіальний музей В. Заболотного. В 1911 р. прикупивши поруч зі своїм 

обійстям ділянку землі (20 соток), майстер Заболотний зводить для родини нову оселю. Для 

будинку за взірець обрав житло типове для переяславських дворянських родин, яке 

відрізнялось від тогочасних селянських хат, насамперед, розмірами, підмурівками, 

застосуванням грубного опалення. Гнат Павлович запозичив також конструктивні форми вікон, 

дверей, але планував кімнати за власним задумом. Батьківський будинок зберігся до 

сьогодення без змін і є яскравим репрезентантом переяславського міського житла початку 

ХХ ст. витвореного думкою українського народного майстра [4; 11; 12; 21, с. 243]. 

Гнат Павлович одружився 15 жовтня 1895 р. з Одаркою Кіндратівною Цибою, з якою 

прожив все подальше своє життя.  

Вінчання відбулось в Преображенській церкві м. Переяслава, про що й засвідчено в 

шлюбному реєстрі метричної книги: «деревні Карані, селянин власник Ігнатій Павлович 

Заболотний, православного віросповідання, першим шлюбом, 25 років та дочка померлого 

солдата Кіндрата Циби дівчина Дарія Кондратова, православного віросповідання, першим 

шлюбом, 21 рік». Одарка Кіндратівна в дівоцтві наймитувала, ткала килими, а після заміжжя 

була домогосподаркою, шила одяг на замовлення, а ще гарно співала і була першим вчителем 

співів свого сина [39 арк. 64 зв.; 24]. 

В перші роки свого життя молода родина жила в с. Карань, там же в подружжя 

народились діти, яких, як і батька хрестили в Георгіївській церкві с. Андруші ( прим. авт. 

С.  Андруші в 1970 р. було затоплене водами Канівського водосховища, проте церкву 

врятували, перенесли до переяславського музею просто неба). За спогадами переяславців, 

Гнат Павлович був дуже лагідним, тихим, спокійним, всі в Переяславі його любили. Майстер 

Гнат не лише брав замовлення на виготовлення різноманітних речей, але й був щирий у 

спілкуванні, розбирався в політиці, і так добрим словом підтримував. Люди до нього радиться 

приходили – про податки, про господарство, як тримати, як вести торги. Під час окупації у 

1941–1943 рр. Гнат Заболотний спасав від загибелі місцевих жителів. Він був маленького 

зросту, сухенький, через катаракту погано бачив, хворів на виразку шлунку. Працював майже 

до останніх днів життя, тому що не міг сидіти без діла та й жити треба було за якісь кошти, 

адже пенсії йому, як кустарю, призначено не було, хоча, син Володимир щомісяця давав 

батьку 1.500 рублів на прожиття. Не зважаючи на те, що Гнат Заболотний працював з 

дорогоцінним металом, і в порівнянні з іншими своїми односельцями жив заможніше, в 

особистому житті випало на його долю й тяжкі випробування. Від радянської влади йому з 

дружиною двічі довелось зазнати «розкуркулення». Під час другого обшуку, нічого не 

знайшовши, один з членів команди підійшовши до Одарки Кіндратівни і щосили її 

струснув.Через це жінка настільки перехвилювалася та злякалася, що її паралізувало і вона 

пролежала нерухомо довгих сім років, навіть не розмовляючи. Гнат Павлович увесь час сам 

доглядав дружину, бо діти вже працювали і тільки зрідка навідувалися. Гнат Павлович помер 

від тяжкої хвороби, раку шлунку, 8 серпня 1951 р. Похований в Переяславі (з 1943 по 2019 р. 

м. Перяслав-Хмельницький) на Ярмарковому цвинтарі біля своєї дружини. Написи на 

надгробку: «Здесь погребён Игнат Павлович Заболотный Родился 20 октября 1870 г. и на 81 

году жизни умер 8 августа 1951 г. Прощай дорогой  труженик  дорогой отец» [20; 24]. 

Діти Гната Павловича та Одарки Кіндратівни: 
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І.ІІ.1 Первістком в родині Гната і Одарки став Володимир, який, згідно запису в метричні 

книзі, народився 1 серпня 1898 р., в той же день і похрещений. Хрещеними батьками малюка 

стали міщанин м. Переяслава – Трохим Кіндратович Циба (рідний дядько по матері)  та 

міщанка  Тетяна Георгіївна Казакова [38, арк. 164, зв.-165]. Стосовно дати народження, то 

звертаємо увагу на той важливий факт, що сам Володимир вважав днем свого народження 

30 липня й неодноразово  про це свідчив не тільки прижиттєво, святкуючі в цей день свої 

іменини, але й залишивши документальні тому підтвердження. Найпершим таким документом 

є Посвідчення від 6 липня 1928 р. про закінчення інституту де вказано, що: «Видає це 

посвідчення Київський художній інститут громадянинові Заболотному Володимиру 

Гнатовичу що народився в с. Карані Переяславського повіту на Полтавщині 1898 року 30 

липня…» [18]. Ще одним з важливих документів є складена Володимиром Гнатовичем 15 

лютого 1952 р. «Автобіографія», яка розпочинається фразою: «Родился 30 июля 1898 года в 

деревне Карани, Переяславского уезда, бывшей Полтавской губернии…» [31]. 

У 1919 р. Володимир закінчив переяславську чоловічу гімназію; 1927 р. – Київський 

Державний художній інститут; 1928 р. – захистив дипломний проект з присвоєнням 

кваліфікації архітектора-художника, організатора будівництва; 1927–1929 рр. – архітектор, 

старший інженер Управління Південно-Західної залізниці та водночас викладач 

архітектурного проектування КХУ (1927–1950 рр., з 1939 р. зав. кафедрою) та КІБІ (1932–

1940 рр.); 1929–1933 рр. – старший архітектор, головний інженер і головний архітектор 

Державного інституту проектування міст, Київський філіал; 1933–1936 рр. – головний інженер 

і головний архітектор Цівільпроекту НККХ Київський філіал. В цей період розробив 

планування і реконструкцію міст: Каменськ (суч. Дніпродзержинськ), план реалізований в 

нагірній частині нового міста, типові житлові будинки на 20-30 квартир та Палац культури; у 

Кривому Розі – детальне планування нової частини міста частково реалізовано в 1930–1932 

рр. За проектами Заболотного були споруджені: Будинок Вукоопромради (Облпотребспілки) 

в м. Вінниці (1934); в Києві: гуртожиток (на розі вул. Обсерваторної та Павлівської, 1935 р.); 

Польський педагогічний інститут (співавтор Ведерников, вул. Павлівська, 1935 р.); житловий 

будинок (вул. Костьольна), комплекс павільйонів Піонерського парку (у співавторстві, 1935–

1938 рр.), будинок Верховної Ради УРСР (1936–1939 рр.; 1946–1952 рр.) та ін. 1936–1940 рр. – 

головний архітектор Управління Будівництва Верховної ради УРСР.; 1940–1941 рр. – 

головний архітектор м. Києва; 1941–1944 рр. – Завідуючий відділом мистецтва і народної 

творчості інституту Мистецтв Академії Наук УРСР(Уфа-Москва-Київ). За проектами і під 

керівництвом Володимира Заболотного були збудовані в Башкирії: 2 житлових квартали з 2-

поверхових дерев’яних будинків в м. Уфі (1942 р.), малоповерхові житлові будинки з 

демпферного гіпсу власної оригінальної конструкції (2млн. кв.м.). в м. Стерлітамаці (1942–

1943 рр.), в Україні: серія житлових будинків в с. Чирське Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. (1946–1947 рр.), робітниче селище «Будівельник» в Дніпропетровській обл. 

(1948 р., комплексна тема, розроблена групою наукових співробітників під науково-творчим 

керівництвом Заболотного), будинок Укркоопспілки м. Київ (у співавторстві, 1955–1957 рр.). 

Володимир Заболотний стояв у джерел формування вітчизняного містобудівництва в 

1930–1960 рр. та національної архітектурної школи. Очоливши Академію Архітектури УРСР 

(1945–1956 рр.) розробив: структуру Академії та визначив пріоритетні напрямки її діяльності, 

концепцію розвитку національної архітектурної школи в ХХ ст. З 1950 р. завідував кафедрою 

архітектури в інституті аспірантури при АА УРСР. За 25 років педагогічної діяльності 

Володимиром Гнатовичем Заболотним було виховано близько 200 архітекторів-

художників [31]. 

Будучи президентом Академії архітектури України Володимир Гнатович окреслив 

проблеми і завдання, які необхідно було вирішити в архітектурі України після другої світової 

війни. Шляхи їх реалізації виклав у своїх теоретичних працях: «Архітектура малопотужних 

гідроелектростанцій для колгоспів УРСР», «Творчі завдання архітекторів України у відбудові 

міст і сіл», «Научно-исследовательская работа в области жилищного строительства», 

«Тридцять років радянської архітектури на Україні» [3; 16; 27; 28]. 
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В 1956–1962 рр. вчений очолював відділ вивчення народної творчості та історії 

українського мистецтва Академії будівництва і архітектури УРСР. За ініціативою і під 

редагуванням Заболотного були видані: «Архитектура Украинской ССР» в 2-х томах, 

ілюстрований альбом «Памятники архитектуры Украины. Фотографии и чертежи», «Програма 

Історії Українського мистецтва», «Нариси історії архітектури Української РСР», «Українське 

народне мистецтво. Тканини та вишивки», «Українське народне мистецтво. Вбрання», 

«Нариси з історії Українського мистецтва» [3; 14; 15; 29; 30]. 

Протягом життя, своєю наполегливою працею, Володимир Гнатович здобув вчені звання 

та отримав нагороди: професор (1940 р.), Доктор архітектури (1953), Член-Кореспондент 

Академії архітектури СРСР (1941 р.); голова Президії Українського філіалу Академії 

архітектури СРСР (1944–1945 рр.); Дійсний член Академії архітектури УРСР (1945–1956 рр.); 

Президент Академії архітектури УРСР (1945–1956 рр.); Дійсний член Академії архітектури 

СРСР (1950–1956 рр.); Дійсний член двох Академій будівництва та архітектури: УРСР та 

СРСР (1956–1962 рр.); Член правління Союзу радянських архітекторів в УРСР (1948–

1962 рр.); Член  Спілки архітекторів СРСР (1933–1962 рр.); депутат Верховної Ради УРСР 

(1947–1959 рр.); депутат Київміськради (1948–1957 рр.). Нагороди: Почесна грамота Президії 

Верховної Ради УРСР (1940 р.); Почесна грамота Президії Верховної Ради Башкірської АРСР 

(1943 р.); Лауреат Сталінської Премії першого ступеню (1941 р.); Орден Леніна (1948 р.); 

Орден Трудового Червоного Прапору (1950 р.); Лауреат Державної Премії Української РСР в 

Галузі Науки і Техніки (1971р., посмертно) [17]. 

За спогадами сучасників, Володимир Гнатович був дуже вимогливий і прискіпливий 

щодо професійної діяльності, а от в товаристві веселий і компанійський. Окрім обмірів споруд, 

серед захоплень архітектора були малювання, столярна справа, палітурка книг, риболовля, гра 

на скрипці, спів. 

Одружився 22 вересня 1922 р. з Зінаїдою Миколаївною Турович, з якою були знайомі ще 

з юнацтва. Мама Зінаїди, Варвара Миколаївна винаймала кімнату у сусідньому будинку, який 

теж належав Заболотним. Окрім цього Гнат Павлович до 1917 р. здавав в оренду Варварі 

Миколаївні одну з кімнат свого будинку під монопольку, де вдова продавала вино, горілку. 

Зінаїда Миколаївна була одноліткою Володимира; народилася у 1898 р., а от точна дата ще 

остаточно не встановлена: чи то 10 (вересня?), чи 24 (жовтня?) [5, арк. 46; 19]. До шлюбу 

працювала діловодом в конторі переяславського лісгоспу, а потім закінчила київський 

інститут і до 1941 р. працювала інженером-хіміком. Разом з Володимиром Гнатовичем під час 

другої світової війни виїжджала в евакуацію, в м. Уфу. Після визволення України від 

німецько-фашистких  загарбників, повернувшись до Києва, вже майже не працювала, 

доглядала маму, а потім хворого чоловіка. Померла в 1991 р., похована в м. Києві на 

Байковому кладовищі, біля могили своєї мами. За спогадами родичів Володимира Гнатовича, 

Зінаїда Миколаївна була життєвим стержнем для свого чоловіка. Вона підтримувала всі 

родинні зв’язки і завжди уважно ставилася до матеріальних проблем родичів. Володимир 

Гнатович також був турботливим: утримував батька, дружину, тещу, сестра разом з чоловіком 

жила з ним в одній квартирі (займали окрему кімнату), сприяв в отриманні професійної освіти 

позашлюбному сину, надавав йому посильну матеріальну допомогу, оплатив навчання внука 

в спеціалізованій англійській школі-інернаті [24; 25; 26]. Останні роки свого життя Володимир 

Гнатович Заболотний страждав на цукровий діабет, артрит, проте смертельною хворобою 

стала онкологія середостіння. Видатний архітектор помер 3 серпня 1962 р., поховали його в 

Києві на Байковому кладовищі. 

Творча спадщина видатного діяча української культури Володимира Гнатовича 

Заболотного заслужила на особливу увагу, тому одразу після його смерті виконкомом 

Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів ухвалено перейменувати вулицю Візницьку 

в м. Переяславі-Хмельницькому (1943–2019 рр.) на вулицю імені В. Г. Заболотного та 

доручити Переяслав-Хмельницькому історико-краєзнавчому музею організувати 

Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного. За проханням директора історичного музею 

Михайла Івановича Сікорського, батьківський будинок і садиба були передані в дар місту 
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спадкоємцями зодчого: вдовою Зінаїдою Миколаївною, сином Леопольдом-Вольдемаром, 

сестрою Варварою Гнатівною. Музей був відкритий 2 листопада 1963 р. у складі історичного 

музею м. Переяслава-Хмельницького; з 1979 р. став функціонувати як структурний підрозділ 

Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника; а з 1999  р. як структурний 

підрозділ Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». В 2007 р. на 

фасаді переяславської школи №1 (колишнє приміщення чоловічої гімназії), встановлена 

меморіальна дошка. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1998 р. 

та наказу Держбуду України від 25  січня 1999 р. Державній науковій архітектурно-

будівельній бібліотеці присвоєно ім’я видатного зодчого і вченого Володимира Гнатовича 

Заболотного [1; 13, с. 17]. 

Єдиним прямим нащадком Володимира Заболотного став його позашлюбний син – 

Леопольд-Вольдемар Крентц-Заболотний (мати: Аліна Людвіговна Крентц нар.7.03.1894 р. у 

с. Стара Буда Житомирська губернія в родині німецьких колоністів. – пом. 13 червня 1980 р. 

у м. Караганда, Казахстан), який народився 13 жовтня 1930 р. в Києві. В силу життєвих 

обставин родичатися з батьком почав з сімнадцяти років, а саме з квітня 1948 р. З мамою 

зв’язок був втрачений, тому мусив звернутися до батька за допомогою. Документів у 

Леопольда не було, тому жив у Заболотних з квітня по вересень. Батько з сином зверталися 

один до одного виключно на «Ви», а ще вся родина Заболотних називала його Леонідом. 

Невдовзі Зінаїда Миколаївна найняла пасинку вчительку математики на Андріївському узвозі, 

а у вересні батько влаштував сина без документів та екзаменів в Київське ремісниче 

суднохідне училище №3, щоб той мав змогу отримати документ про освіту. Під час навчання 

Леонід жив у гуртожитку, але щонеділі приходив до батька на обід і мачуха давала йому ще 

25 рублів. У квітні 1950 р. в результаті судового розгляду отримав свідоцтво про народження 

і паспорт на прізвище Заболотний. Через місяць закінчив училище на відмінно, став 

судомеханіком і слюсарем-ремонтувальником четвертого розряду. Одразу вирішив вступити 

до Політехнічного інституту проте запізнився з подачею документів, тому звернувся до батька 

і попросив допомогити йому зі вступом. Володимир Гнатович доручив сину взяти ім’я і 

телефон ректора Політехнічного інституту, а також написати йому, що він закінчив, де зараз 

працює, ім’я, прізвище і номер телефону директора моєї організації. Завдяки його клопотанню 

Леопольда Володимировича прийняли до інституту. Леопольд Заболотний закінчив Київський 

політехнічний інститут з відзнакою, згодом захистив кандидатську дисертацію «Композиційні 

матеріали тріботехнічного призначення» (1982 р.), а також докторську дисертацію (1989 р), 

став членом Нью Йоркської Академії Наук [6; 10]. 

Л. В. Заболотний працював в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. Францевича АН 

УРСР. Під його керівництвом започатковано розвиток новий напрямок – тріботехнічне 

матеріалознавство. З метою створення композиційних антифрикційних матеріалів з 

макрогетерогенною структурою  для надзвичайно важких умов експлуатації, було розроблене 

нове технологічне обладнання, способи та прийоми нанесення композиційних матеріалів на 

опорні поверхні деталей вузлів тертя різного призначення. Наукові досягнення, результатом 

яких стала розробка нового класу матеріалів і технологій їх нанесення на деталі вузлів тертя 

шарошечного бурового інструменту для нафтової, газової, горно рудної, вугільної 

промисловості, ряду других галузей народного господарства, дали значний економічний 

ефект, отримали визнання в СРСР. За розробку і впровадження в народне господарство нових 

матеріалів і технологій Леопольд Володимирович був удостоєний премії Академії наук УРСР 

ім. Є. О. Патона (1982 р.), Першої премії ВНТО МАШПРОМ ім. П. Г. Соболевського. Окремі 

технічні розробки, виконані Л. В. Заболотним із співробітниками, експонувались на 

міжнародних виставках у НДР, ФРН, КНР, ЧССР, НРБ, УНР, Канаді, Фінляндії, Австрії, на 

ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР. Він був удостоєний Почесної грамоти визнання на Міжнародній 

виставці винаходів ІНВЕКС-78 в м. Брно, Золотої медалі Міжнародної весняної Лейпцігської 

ярмарки в 1982 р. Л. В. Заболотний нагороджений медалями ВДНГ СРСР, Почесним 

дипломом ВДНГ УРСР, Почесною гарматою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦСПС і ЦК 

ВЛКСМ, йому присвоєне звання «Кращій винахідник АН УРСР» за кордоном [9]. 
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Леопольд Володимирович завжди пишався своїм батьком і прагнув своєю науковою 

діяльністю справдити й достойно наслідувати знамените прізвище академіка Володимира 

Заболотного. Це йому вдалося, адже в професійній діяльності він досяг вершин подібних 

батьку. За характером Леопольд Володимирович був дуже веселий, усілякі негаразди своєї 

долі, як і щасливі моменти життя сприймав оптимістично, щиро і з гумором про них 

розповідав. За статурою був худорлявий, з юнацтва захоплювався спортом, тривалий час 

займався легкою атлетикою. Захоплювався випалюванням на березовій корі та карбуванням 

по металу [22]. 

В сімейному побуті Леопольд-Вольдемар відрізнявся від своїх предків по чоловічій 

лінії – одружувався тричі. Вперше одружився в 1952 р. з Маргарітою Пастушковою. Для 

молодої родини Володимир Гнатович великими зусиллями зумів отримати кімнату в 16 кв.м. 

по вул. Володимирський. Від дружини Маргаріти Пастушкової народились син Володимир 

Леопольдович Заболотний (н. 22 листопада 1952 р.) та Наталя Леопольдовна Пратковская 

(Заболотна) (н. 18 квітня 1959 р.) [22]. З другою дружиною, Людмилою Івакіною спільних 

дітей не було. У 1974 р. одружився з Людмилою Гуріївною Савіною (дочкою Гурія 

Миколайовича Савіна, академіка, віце-президента АНУРСР в 1952–1957 рр.). Від цього 

шлюбу народилася донька Катерина Леопольдівна Богданова (Заболотна) 8 листопада 1977 р. 

За сімейними обставинами родина Леопольда Заболотного в 1998 р. емігрувала до 

Федеративної Республіки Німеччина, де він і помер 09 грудня 2013 р. Похований в м. 

Карлсруе, Німеччина [10; 25]. 

І.ІІ.2. Другою дитиною Гната Павловича і Одарки Кіндратівни була Варвара Гнатівна 

(рідна сестра архітектора В. Заболотного), яка згідно метричного запису народилася 05 січня 

1907 р. в с. Карань Переяславського повіту Полтавської губернії. В той же день була охрещена 

в церкві св. Георгія с. Андруші Переяславського повіту, Полтавської губернії. Хрещеними 

батьками стали селянин Кирило Васильович Кучеренко і дружина Автонома Чорного 

Катерина Василівна [40, арк. 78, зв.]. Звертаємо увагу на те, що в своїй автобіографії Варвара 

Гнатівна вказала датою свого народження 17 січня 1907 р. [21, с. 243]. В Переяславі закінчила 

середню трудову школу №2. В 1926–1931 рр. навчалась на архітектурному факультеті 

Київського інженерно-будівельного інституту, де здобула професію – «архітектор 

громадських та житлових споруд». У 1931 р. вийшла заміж за архітектора Левицького Павла 

Мефодійовича (н. 1900 р., Христиновского р-н Киевской обл.). Дітей в подружжя не було. 

Після отримання вищої освіти В. Г. Левицька працювала архітектором в різних 

установах: на будівництві стадіону «Динамо» в Києві (1931–1932 рр.), облкомгоспу (1933–

1936 рр.), у 1936–1939 рр. працювала під керівництвом брата над робочою проектною 

документацією будинку Верховної Ради. До початку евакуації 30 липня 1941 р. – архітектором 

Украгромадянпроекту при Наркомгоспі в м. Києві. З 26 січня 1942 р. до вересня 1943 р. 

художником Центрсоюзу місцевої промисловості БАРСР. Потім працювала архітектором в 

Науково-дослідному інституті мистецтвознавства та народної творчості Академії наук УРСР 

в м. Уфі. 13 квітня 1944 р. обійняла посаду в.о. старшого наукового співробітника Софійського 

заповідника при Академії архітектури УРСР. З 1 жовтня 1944 р. В. Г. Левицьку було 

призначено завідувачем відділу архітектури Заповідника, але вже з 5 листопада 1944 р. була 

переведена на посаду завідувачки фондів Софійського заповідника [21, с. 244]. Очоливши 

відділ фондів заповідника «Софія Київська» Варвара Заболотна-Левицька керувала обмірами 

мозаїчного розпису центральної апсиди Софії. Дослідниця за допомогою масштабних 

обчислень зробила копії мозаїк як в дійсну величину, так і в масштабному зменшенні. 

Досліджуючи палітру і техніку мозаїчної іконографії соборів Варвара Гнатівна об’єктивно, на 

підставі ґрунтовних досліджень визначила характер кольорової гами смальти, її склад, калібр 

кубиків залежно від характеру зображень, висоти і місця їх розташування. Варвару Гнатівну 

Левицьку (Заболотну) впевнено називають однією з видатних вчених української культури. 

Завдяки її кропіткій праці була доведена версія про місцеве виробництво смальти в Києві, що 

засвідчувало високу професійну майстерність  київських майстрів ХІ–ХІІ ст. [7; 8]. На початку 

1960-их рр. стан здоров’я Варвари Гнатівни погіршився, і у 1963 р. вона змушена була 
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залишити роботу. Померла дослідниця 2 листопада 1970 р. Похована в Києві на Байковому 

кладовищі. 

І.ІІІ. Третьою дитиною в Павла Григоровича Заболотного та його законної дружини 

Ксенії Павлівни був Петро Павлович (рідний дядько архітектора Володимира Заболотного). 

Він також народився в с. Карань Переяславського повіту 25 листопада 1873 р. [34, арк. 23, зв.-

24]. Разом з братом займався візництвом, потім селянською працею. Жив і помер в селі Карань 

та похований разом із дружиною. У 1916 р., 25 січня в Петра Павловича і його законної 

дружини Пелагеї Дионисівни народилася донька Віра Петрівна Заболотна [41, арк. 25, зв.-26]. 

Віра померла 03.01.2004 р., в неї була єдина донька Заболотна Катерина Семенівна 

(н.16/ХІ/1939 р. – п. 3/ХІІ/1995 р. Похована в Переяславі на Заальтицькому кладовищі), та одна 

онука Любов Василівна Романенко (н. 23 березня 1960 р.). З родиною дядька Петра Павловича, 

та його нащадками постійно спілкувалися і Володимир і Варвара, а після їх смерті матеріальну 

підтримку дівчатам надавала Зінаїда Миколаївна [26]. 

І.IV. Стефан, був наймолодшою дитиною Павла Григоровича та Ксенії Павлівни, він 

помер маленьким, у півторарічному віці (н. 19 грудня 1877 р. [ 36, арк. 216, зв.] – п. 1 жовтня 

1879 р. [34, арк. 126, зв.; арк. 234, зв.; 35, арк. 98, зв.]). 

 

Родина Циби 

По материнській лінії родовід Володимира Гнатовича Заболотного вдалось дослідити до 

діда. Зокрема встановлено, що Циба Кіндрат Романович рядовий переяславської поліцейської 

команди вперше одружився у 30-ому віці, 15 жовтня 1872 р. з солдаткою Марією Матвіївною 

Левченко, дівчиною 21 року, православного віросповідання, яка теж вперше йшла під 

вінець [33, арк. 143, зв.]. У них були діти: 

1. Дарія (Одарка) Кіндратівна Циба, народилась 14 березня і охрещена 15 березня 1874 р. 

в Преображенській церкві м. Переяслава – померла 12 липня 1939 р., похована на Ярмарковому 

(Фоминському) кладовищі в м. Переяславі. На надгробній плиті встановленій сином 

Володимиром в 1952 р. напис: «Здесь погребена Дария Кондратьевна Заболотная Родилась 14 

марта 1874 г. и после долгой и тяжкой болезни на 65 году жизни умерла 12 июня 1939 г. Прощай 

родная страдалица Дорогая мать и жена» [33, арк. 42, зв.]. 

2. Трофім (Трохим) Кіндратович, народився 14 квітня 1876 р. У 1898 р. хрестив 

Володимира Заболотного [33, арк. 60]. 

3. Анастасія Кіндратівна, народилася 15 грудня 1879 р., померла 22 червня 1880 р. [33, 

арк. 81, зв., арк. 221, зв.] 

4. Федір, помер 28 червня 1885 р. через три тижні після народження [37, арк. 188, зв.]. 

Дослідження родоводу архітектора В. Заболотного здійснюється вперше, тому, звичайно, 

не є повним і залишає простір для подальших генеалогічних пошуків. 
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Liudmyla Nabok 

UKRAINIAN ARCHITECT VOLODYMYR ZABOLONII GENEALOGY 

 

Scientific research deals with Ukrainian architect Volodymyr Zabolotnii family genealogy. For 

the first time, it is contained information about the architect's family in male and female lines as well 

as his direct descendants in the proposed material, based on the primary sources of the three Ukraine 

archival institutions, the memories of relatives and close friends. 

Key words: genealogy, family, architect,  Volodymyr Zabolotnii. 
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Рис. 1. Церква св. Георгія,с. Андруші. Фото 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Заболотний Гнат Павлович. Фото 

1943 р. Товарячий Гай навпроти  

с. Пристроми 
 

Рис. 3. Заболотна (Циба) Одарка 

Кіндратівна. Фото 1939 р. 
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Рис. 7. Родина Леопольда Заболотного зліва направо: Пратковська (Заболотна) Наталя 

Леопольдівна, Леопольд Заболотний, Людмила Гурієвна (Савіна), Катя Пратковська, 

Віктор Богданов, Катерина Леопольдівна Богданова (Заболотна). Копія 2010 р.  

з фото 2002 р. 

 

 

 

Рис. 4. Заболотний 

Володимир Гнатович. 

Фото 1915 р. 

 

Рис. 5. Заболотний 

Леопольд 

Володимирович. Фото 

1958 р. 
 

Рис. 6. Заболотний Володимир 

Леопольдович. Фото 1971 р. 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Могили Гната та Одарки Заболотних. Ярмаркове кладовище.  

Переяслав. Фото 2019 р. 

Рис. 8. Левицька (Заболотна) 

Варвара Гнатівна. Фото 1960 р. 

 

 

 

Рис. 9. Заболотна (Турович) Зінаїда 

Миколаївна та Заболотний 

Володимир Гнатович. Фото 1960 р. 
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Рис. 11. Метричний запис про смерть Ксенії Павлівни Заболотної, 1906 р. 

 
Рис. 12. Метричний запис про народження Катерини Павлівни Заболотної, 1867 р. 

 

 
Рис. 13. Метричний запис про народження Гната Павловича Заболотного, 1870 р. 
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Рис. 14. Метричний запис про народження Петра Павловича Заболотного, 1873 р. 

 

 

 

Рис. 15. Метричний запис про шлюб Гната Заболотного і Одарки Циби, 1895 р. 

 

 
Рис. 16. Метричний запис про народження Одарки Циби, 1874 р. 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

101 

 
Рис.17. Метричний запис про народження Володимира Гнатовича Заболотного 1898 р. 

 

 
Рис. 18. Метричний запис про народження Варвари Гнатівни Левицької (Заболотної),1907 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Метричний запис про шлюб  

Володимира Гнатовича Заболотного  

і Зінаїди Миколаївни Турович, 1922 р. 

Рис. 20. Довідка про смерть Гната 

Заболотного, 1951 р. 
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Рис. 21. Метричний запис про народження Віри Петрівни Заболотної, 1916 р. 

 

 
Рис. 22. Метричний запис про шлюб Кіндрата Циби і Марії Левченко, 1872 р. 

 
Рис. 23. Метричний запис про народження Трохима Циби, 1876 р. 
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Рис. 24. Генеалогічна схема родини архітектора Володимира Заболотного.  

Складена Л. Набок, 2019 р. 

 
Рис. 25. Святкування 50-річного ювілею В.Л. Заболотного. Зліва направо: Людмила Гуріївна 

Заболотна (Савіна), Володимир Леопольдович Заболотний, Леопольд Володимирович 

Крентц-Заболотний. Ройтлінген, 22 листопада 2002 р. Підпис на фото: «Мой син Володя 

празднует у нас свій 50 летний юбилей». Особистий архів Л. Набок, фотокопія надана 

Л. Крентцем-Заболотним 
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Рис. 26. У Меморіальному музеї В.Г. Заболотного. Зліва направо: Марія Зачепа, Леопольд 

Крентц-Заболотний, Людмила Набок. 12.07.2010 р. Особистий архів Л. Набок, фотокопія 

надана Л. Крентцем-Заболотним 

 
Рис. 27. На подвір’ї будинку Заболотних. Підпис на фото: «13 червня 1960 р. м. Переяслав-

Хмельницький, на подвір’ї будинку Заболотних. Мій батько, я і Карабас». Особистий архів 

Л. Набок, фотокопія надана Л. Крентцем-Заболотним 
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УДК 930.25(477.41):728:316 

Олександр Горбовий 

(Переяслав) 

 

ВПЛИВ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНУ: 

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті на широкій архівній та усній джерельній базі розглядається вплив Канівського 

водосховища на життя переселенців у межах Переяслав-Хмельницького району. 

Ключові слова: Канівське водосховище, Переяславщина, переселення, гідробудівництво. 

 

Актуальність теми. В еру науково-технічного прогресу все більшої гостроти набувають 

суперечності адміністративно-економічної та соціально-психологічної сфер розвитку 

суспільства. Це пов’язано зі значними перетвореннями в природному середовищі заради 

становлення індустріального суспільства. Конкретним прикладом вищезазначених тенденцій 

виступає ситуація із будівництвом Канівської ГЕС. В історичній науці зі зміною соціально-

економічної парадигми на людинознавчу намітилася потреба в дослідженні психологічних 

аспектів різних соціально-економічних перетворень для кращого розуміння соціально-

психологічної сфери суспільства. 

Історіографія. Переселення та адаптація мешканців затоплених сіл відноситься до 

маловивчених проблем. Чи не єдиним комплексним науковим дослідженням, яке порушує дане 

питання можна вважати дисертацію Н. В. Горло «Спорудження водосховищ Дніпровського 

гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50–70-ті рр. ХХ ст.)» [14]. Зокрема в її 

третьому розділі («Реалізація кампанії переселення») розглядаються такі питання, як загальні 

підходи до організації переселення, виплата компенсацій населенню і колгоспам, господарське 

влаштування на нових місцях поселення та соціальні наслідки цього процесу. Дана робота 

характеризуються спрямованістю на вивчення загальних рис переселенських та адаптаційних 

процесів спричинених побудовою дніпровського каскаду водосховищ. Близькі до предмету 

зазначеної теми питання розглянуто в краєзнавчому дослідженні М.П. Лесика «Циблі – моє 

рідне село на Переяславщині» [18]. Основна увага в ньому приділяється висвітленню історії 

зазначеного населеного пункту. Також соціально-етнографічні аспекти сіл, що переносилися із 

зони впливу Канівського водосховища представлені в низці краєзнавчих видань [16–17; 21; 24].  

Важливе місце з-поміж наявного корпусу публікацій з обраної теми займають статті в 

місцевій періодиці. Передусім, це матеріали радянської преси [20; 30] та сучасні краєзнавчі 

розвідки [22–26; 12–13; 15; 28]. Першим притаманна відповідна радянська патетика, у других 

домінують ностальгічні почуття.  

Документально-джерельна база дослідження складається з архівних документів та 

матеріалів польових досліджень. З архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної Ради 

використовуються два фонди. Фонд «Районна рада та її виконавчий комітет» містить рішення 

виконкому районної Ради депутатів трудящих [1–4]. Фонд «Районна планова комісія» зберігає 

проектно-статистичні відомості та економічну характеристику району напередодні 

переселення [5]. Також до дослідження вибірково включені спогади шести переселенців. Два 

наративи висвітлюють ситуацію із Правобережними селами (Зарубинці) [10–11], а чотири – 

Лівобережними (Андруші, Городище) [6–9].  

Мета роботи: спробувати охарактеризувати соціально-антропологічний вплив 

Канівського водосховища на Переяславщину крізь призму усних спогадів переселенців.  

Завдання:  

 визначити ставлення мігрантів до причин будівництва греблі; 

 оцінити психологічно-емоційний стан переселенців; 

 розглянути матеріальний бік переселення з погляду його безпосередніх учасників.  

Виклад основного матеріалу. На історію Переяслав-Хмельницького району Київської 

області другої половини ХХ ст. визначальний вплив мало будівництво Канівської ГЕС. Для 
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потреб гідроелектростанції інженери створили однойменне водосховище, яке лише в цій 

адміністративній одиниці затопило більше десяти населених пунктів на лівому та правому 

берегах Дніпра (див. Додаток А). Вказана подія спричинила невідворотні міграційні процеси 

на місцевому рівні, у яких були задіяні тисячі людей. Як наслідок виник ряд трансформацій у 

соціально-економічній та морально-психологічній сферах життя району.  

Будівництво Канівської ГЕС стало логічним продовженням енергетичної політики СРСР 

у плані комплексного використання водних ресурсів Дніпра. Цей об’єкт став останньою 

гідроелектростанцією у Дніпровському каскаді, який завершив виконання одного з основних 

завдань будівництва всіх Дніпровських ГЕС − утворення суднохідного шляху від Чорного 

моря до гирла Прип’яті. Конкретним її завданням було забезпечення підняття рівня води у 

Дніпрі до 3,65 м [18, с. 4]. Крім того, у зв’язку з останніми тенденціями в гідроенергетиці вона 

повинна була забезпечити погашення пікових навантажень в енергосистемі УРСР та 

покращити діяльність всіх інших гідроелектростанцій каскаду. Про пріоритетний характер 

вказаних причин свідчать і спогади переселенців. Зокрема, мешканка с. Андруші Г. Іващенко 

на зазначену тему говорить: «Ну електростанції хотіли ж строїть і шоб морські кораблі 

приходили аж у Київ» [8, хв. 36.40–36.50]. 

Разом із тим, створення Канівського водосховища стало безпосередньою причиною 

затоплення значних територій у Київській та Черкаській областях (загальна площа водоймища 

становить близько 675 км2) [29, с. 554]. На визначення конкретної зони затоплення вплинули 

два фактори. Перший був пов’язаний із особливостями довколишнього рельєфу. Дніпро 

поділяв місцевий ландшафт на два дуже відмінні береги. Правий берег більш високий, з 

розвинутою яружно-балковою системою та значною кількістю висотних утворень (гори, 

шпилі тощо). Лівий берег вирізняється низинним розташуванням. А тому і затоплення 

територій Лівобережжя носило масштабніший характер. Другий фактор полягав у деякому 

коригуванні визначеної природними особливостями рельєфу зони затоплення шляхом 

будівництва ряду захисних споруд. Зокрема, головний інженер будівництва Канівського 

гідровузла Е. Санасарян зазначав: «Канівське водосховище займе велику територію із 

багатьма населеними пунктами. До затоплення необхідно переселити 4,6 тис. дворів та 

захистити дамбами 26 населених пунктів» [20]. Однак у зв’язку з великою вартістю вказаних 

робіт вони рідко проводилися для захисту сільських населених пунктів.  

Процес будівництва Канівської ГЕС розпочався після прийняття Радою Міністрів УРСР 

постанови №929 від 12 серпня 1963 р. «Про заходи по переселенню населення і перенесенню 

на нові місця будівель і споруд у зв’язку з будівництвом Канівської гідроелектростанції» [2, 

арк. 20–21]. Експлуатувати гідроелектростанцію стали з поданням струму першим її 

гідроагрегатом у 1972 р. На повну потужність вона запрацювала в 1975 р., коли були введені 

в дію всі 24 генератори. Сучасний ареал водосховища остаточно окреслився у 1975 р. [29, 

с. 554]. У зв’язку із цим у Переяслав-Хмельницькому районі було здійснено масштабне 

переселення мешканців більше десяти населених пунктів з подальшою реорганізацією 

адміністративного устрою. 

За даними економічної характеристики району на 1965 р. [5, арк. 3–4] можна оцінити 

адміністративний статус та чисельність населення його поселенських структур. Загалом на 

зазначеній території (без м. Переяслав-Хмельницького) знаходилося 45 сіл, 14 хуторів та 

окремою одиницею виділено радгосп «15-річчя Жовтня». Загальна кількість населення 

становила 61 847 чол. Згідно проекту будівництва Канівського водосховища в зону затоплення 

потрапило дев’ять адміністративних одиниць, які значилися селами з населенням від 454 до 

1 273 чол. А також один хутір (Монастирок) із населенням 172 чол.4. Загальна чисельність 

їхніх мешканців на 1965 р. становила 7 318 чоловік [5, арк. 3–4]. Також, затопленню підлягала 

низка маленьких хуторців, які не зазначені у вказаному документі: Гора, Борок, Гетьманів, 

Чубуки, Лісаневичі, Слобода, Максимівка та інші [18, с. 4]. Територія розташування 

вищенаведених населених пунктів в адміністративному плані входила до п’яти сільських рад: 

                                                           
4 При подальшому аналізі він розглядатиметься в якості сільського пункту. 
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В’юнищанська (В’юнище, Циблі, Козинці), Григорівська (Зарубенці, Трактомирів, 

Монастирок), Дівичківська (Підсінне), Трубайлівська (Андруші), Хоцьківська (Комарівка, 

Городище). У господарському відношенні частина вказаних об’єктів підпорядковувалася 

колгоспам: ім. Шевченка (повністю складався із сіл В’юнище, Циблі та Козинці) та «Комунар» 

(сіл Комарівка і Городище). Інші знаходилися у віданні радгоспів: «Григорівський» (повністю 

складався із сіл Зарубинці, Монастирок, Трахтемирів), «Дніпро» (с. Підсінне) та 

«Переяславський» (с. Андруші). У географічному відношенні слід розрізняти Правобережні 

села (Зарубинці, Трахтемирів й Монастирок) та Лівобережні (Андруші, В’юнище, Городище, 

Козинці, Комарівка, Підсінне, Циблі).  

Проблема створення «штучних морів» безпосередньо торкнулася пересічних мешканців 

окремих придніпровських територій (зокрема і Переяславщини), спричинивши невідворотні 

міграційні процеси в регіоні. Зі зміною адміністративних кордонів відбулися й зміни в 

соціально-економічному та суспільно-громадському житті тисяч окремих селянських родин. 

Таким чином стався розрив цілої мережі історичних, культурно-генетичних та природно-

господарських зв’язків. Природно-географічні та культурно-історичні трансформації 

вплинули на психологічну та моральну складову життя членів окремих громад, потягнувши за 

собою їх відсторонення від звичного способу життя.  

Унаслідок міграційних процесів у Переяслав-Хмельницькому районі другої половини 

1960-их – поч. 1970-их рр., викликаних утворенням Канівського водосховища, виникла 

особлива соціальна категорія – переселенці. Дану групу вирізняє адаптація до нових умов 

навколишнього середовища та способу життя у цілому. Вона спричинена трансформацією у 

трьох основних сферах життя: матеріальній, соціальній та психологічній (духовній).  

Загалом, людині властиво змінювати умови свого проживання. Однак якщо вона це 

робить із власної волі, переслідуючи якісь особисті інтереси (пошук роботи, здобуття освіти 

тощо), то цей процес психологічно проходить значно легше. До того ж, зазвичай, вона не 

втрачає зв’язків із рідними місцями, що теж значно полегшує пристосування на новому місці. 

У випадку з переселенцями ситуація була іншою. Адже, зміни робилися здебільшого проти 

волі людей і мали невідворотній характер. Зокрема, Г. Бечко (переселенка із с. Городище) 

повідомляє наступне: «Ой, було-було, було діточки. Хіба б я сюди прийшла, в цей Гайшин 

жить, аби мене ніхто не займав. Я там народилася, сорок год прожила. Я там би і жила, а 

то мусила я йти куди» [6, хв. 29.40–30.05]. 

Втрата малої Батьківщини складно відбилася на психологічному стані переселенців. 

Даний дискомфорт багато в чому визначив стратегії їхньої поведінки. Типовим мотивом в 

їхніх спогадах є прояв ностальгічних почуттів, туга за назавжди втраченою можливістю 

опинитися у місцях, де вони народилися та прожили значну частину свого життя. Про це 

свідчить наступний уривок із спогадів жителя с. Зарубинці Г. Свитки: «Ну рідного краю, 

хлопці, нема нигде лучшого. Де б ви не були, то рідний край є рідний край. Он по радіо колись 

передавав, шо каже... Як, откуда він є? І досі співає пісню оцей, кажуть, Ігнатюк, шо «рідне 

село, то колиска його». Де б ви не виросли, оце ваша домівка тут, оце вам уже кращого нигде 

немає, бо ви отсюда» [10, хв. 23.10–23.35]. 

Відносно матеріальної сфери, слід сказати, що тут зміни та адаптація до них носять 

суперечливий характер. Проблемою оцінки та відшкодування збитків займалася спеціальна 

районна оціночна комісія, затверджена в 1964 р. [2, арк. 20–21]. Вона проводила 

інвентаризацію будівель та іншого майна, що знаходилося на території садиби. Очевидці 

згадують про її діяльність: «Перед цім, як починали виселять була спеціальна комісія. Ходили 

вони, описували хати. Понумерували хати. Описали там який садок, яке хазяйство, скот і 

начислили» [10, хв. 41.45–42.00]. 

Основу стратегії в процесі переселення мешканців становило намагання розмістити 

максимальну кількість селян у межах району, якомога ближче до колишніх сіл, для економії 

транспортних витрат. Для визначення розмірів компенсації цього виду матеріальних збитків у 

1964 р. було розроблено відповідну схему переселення селян [3, арк. 29]. Ті жителі сіл, які 
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переїжджали не за планом, змушені були робити це за свій рахунок. Решта отримували 

відповідну грошову компенсацію. 

Сума компенсацій залежала від розміру завданого збитку і в різних випадках коливалася 

у досить широких межах: «І грошей скіки твоє хазяйство оцінили там. Дві з половиною тисячі 

було. Це в кого більше там. Всякі було. Тисяча двісті. Найменше це вісімсот було, там сімсот. 

У кого, там, сама хатка була та все» [9, хв. 44.50–45.00]. Після визначення суми її виплата 

була тісно пов’язана з питанням знесення старого житла: «А тоді як лід став, то по льоду ми 

поїхали, бо хату надо убрать іначе другу половину грошей не получиш. Перву половину 

виплачували, а другу вже половину, коли підпишуть акт, шо в тебе там все знесено» [11, 

хв. 46.05–46.20]. Хоча на практиці зазначену умову не завжди вдавалося виконати. 

Підтвердженням даної тези виступають слова жителя с. Зарубинці Г. Свитки: «Тоді ті 

роз’їхалися, ті покидали хати, ті розибрали хати та поперевозили на нове місце, а деякі хати 

покидали, то вони так: то попалили, то погоріли, то погнили, розвалилися. Бо куди людина 

може взять як оце» [10, хв. 42.20–42.40]. Взагалі в житловому питанні держава діяла за 

установленою схемою. Перенесення приватних будинків, спорудження нових, які належали 

колгоспникам і артілям, проводилося за їх рахунок, а будівництво підприємств, споруд і 

будинків для службового використання – за рахунок коштів відповідних відомств і організацій 

[30]. Крім грошових компенсацій, переселенцям надавалася практична допомога у придбанні 

будівельного матеріалу – дерева, шиферу, скла, цвяхів тощо.  

У зв’язку із масовістю централізованого виселення та масштабами перевезень досить 

гостро відчувалася потреба у відповідному транспорті. Особливо великі труднощі в цьому 

питанні відчували правобережні переселенці, оскільки їм потрібно було долати водну 

перепону у вигляді р. Дніпро. Г. Свитка: «Важко було. А перевозить ото. Це ж було – на 

човни. Човном ми возили сюди, на цю сторону. Це хату поваляли. Човном, у човен. Тоді везеш 

на цю сторону, викидаєш тут. А тоді я робив... <…> Да. На машину, та тот... І вещі так 

само перевозили. На пристань, а на пристані тоді вже шукали машину і перевозили. Тім 

селам, які були тут, то вони ж таки коло хати погрузив і до хати привіз. А то ж їдеш, там 

зносиш до берега, тоді у човен, тоді з човна, тоді виносиш на, там, на горб, а тоді аж той. 

Такшо важко було» [10, хв. 55.00–55.45]. 

Крім того, на нових місцях поселення не завжди були підходящі умови для розміщення 

та прогодування худоби. Зокрема, мешканка с. Андруші Г. Іващенко говорила: «Худобу 

раньше. Це ж уже... Да не було де діть. Ідуть у райком, просять, шоб прийняли корови. Такий, 

боже мій… Не було де діть того скота. Усі ж позвозили. Де ж його діть?» [8, хв. 37.25–

37.45]. 

Державна допомога була не зайвою для переселенців, але для повної компенсації 

матеріальних витрат її не вистачало. Для більшості селян державних грошей було недостатньо, 

навіть, на будівництво нової хати. Г. Шевченко (переселенець із с. Зарубинці) наводив таку 

характеристику даної компенсації: «Значить, будівництво хати. Оце все хата, яка тут 

побудована… Я сам столяр-плотнік. Значить, все чисто, всі роботи я робив сам. Ніхто нічого 

не робив, кроме підбивали дранку і драчкували. Це я хлопців наймав, бо то така робота, шо я 

той. Вийшло мені три тисячі. Це матеріал. Я не щитаю, шо той, за роботу, бо робота ж не 

щитається. Це якби я платив… А ті, шо платили, то по п’ять тисяч виходило. Чотири, 

чотири з половиною, п’ять тисяч. А нам заплатили тисячу чотириста. Оце, оце така була 

симуляція нашого труда (підсміюється)» [11, хв. 22.05–22.55]. Попри це певним позитивом у 

матеріальному становищі виступає покращення соціальної інфраструктури в значної кількості 

переселенців. У першу чергу це стосується «соціалістичних» сіл, у яких, зокрема, присутні 

комунальні зручності. Перевагою виглядає у цьому відношенні також відсутність щорічних 

повеней на нових місцях переселення.  

Важливим аспектом матеріальної сфери виступає питання виробничої зайнятості. Саме 

від неї в значній мірі залежить і рівень ностальгії. Адже ті з переселенців, яким вдалося 

отримати роботу і, відповідно, стабілізувати своє матеріальне положення, меншою мірою 

шкодують за полишеними місцями проживання: «Дехто каже, шо він не жаліє за тіми 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

109 

Андрушами. Як вони тут попристроювалися до роботи − не згадують. А ми згадуєм дуже 

часто. Нам отут живеться важко, важко» [9, хв. 42.35–42.50]. Взагалі, характерними 

рисами селянина, як представника соціального класу, завжди були осілість, «важкість на 

підйом» та бажання сталості способу життя. Дана соціальна верства дуже тісно пов’язана з 

навколишніми природними умовами. Зокрема, Г. Шевченко зазначав: «Шо таке, шо таке в їх 

дома випас скота і так дальші. Понімаєте, шо ми селяни до цього привичні були» [11, 

хв. 45.45–45.55]. Руйнація природно-географічних зв’язків ускладнювала переселенцям 

заняття сільським господарством, оскільки доводилося ознайомлюватися вже із новим 

середовищем. Звідси, до речі, випливають і часті поїздки правобережних селян у свої не 

повністю затоплені села. Там вони збирають фрукти, лікарські рослини, ставлять пасіки.  

Зміни в соціальній сфері стосуються у першу чергу статусу переселенців. Адже значна 

їх частина внаслідок переселення із селян перетворилася на міських жителів. Сюди можна 

віднести мешканців, що оселилися у спеціально побудованому населеному пункті с. Нові 

Андруші, яке згодом стало мікрорайоном м. Переяслав-Хмельницького. Певні елементи 

урбанізації відчули на собі й родини, переселені до с. Нові Циблі, яке за своєю соціально-

побутовою інфраструктурою у певній мірі ближче знаходиться до міста, ніж до класичного 

українського села. До цієї групи слід зарахувати й тих переселенців, які безпосередньо 

оселилися у районному центрі або інших містах (Київ, Тараща, Полтава тощо). Це зумовило 

необхідність проходження певної адаптації даної категорії до нових соціальних умов.  

Процес переселення на нові місця мав значний вплив на психологічну сферу життя. 

Переселенці згадують природні багатства та естетичну красу тієї території, що потрапила в 

зону затоплення. Цікавим прикладом використання природних образів для психоемоційного 

відображення ставлення учасника подій до переселенського процесу виступає спогад 

Г. Іващенко: «А оце весною. Боже! Як тільки на лузі пташки співають! А який запах! Разні 

цвіточки там цвітуть, трава пахне. А як переселилися сюди, то зразу ото картоплю 

посадили, да жуки як напали, да як начали травить отім хлорофосом. Боже! Ні окна открить 

не можна, не вийти не можна. Хлорофос воняє. Оце кажу: «Да, послє такого, да у яд 

отакий!» Да. Андруші – то рай. Як Шевченко писав: «Нема на світі такого раю, як ті святії 

Андруші». Чи прекрасні. Забула уже як воно там» [8, хв. 61.20–62.20]. 

Значний психологічній дискомфорт переселенці відчули через втрату зв’язку із 

сакральними комплексами. Адже, території, де вони були розташовані, сплюндровані або 

знищені. До них входили: церковні споруди, сільські кладовища, братські могили тощо.  

На початок ХХ ст. у шести селах досліджуваної території були власні церкви (Андруші, 

В’юнище, Підсінне, Козинці, Комарівка та Циблі) [19]. Через атеїстичну ідеологію у більшості 

сіл у 1930-их рр. культові споруди закривали або ж використовували в утилітарних цілях 

(клуби, зерносховища). Однак, незважаючи на це, селяни продовжували займатися 

релігійними практиками. Зокрема, утворювались так звані православні общини, які збиралися 

в одному з будинків населеного пункту [1, арк. 41–42; 4, арк. 219]. Руйнація або перенесення 

культових споруд у зв’язку з утворенням водосховища викликала негативну реакцію у 

мешканців. Зокрема, М. Бурчик, колишня жителька переселеного с. Андруші, з цього приводу 

зазначала: «За церкву плакали баби, канєшно. Як приїхали, шо знімать церкву, а вони кричали: 

“Хай топить її!”» [7, хв. 11.50–12.00]. Така позиція була зумовлена тісною прив’язкою у 

свідомості селян їх релігійної споруди до навколишньої місцевості та взагалі села. 

Інформативним у цьому контексті виглядає уривок із спогадів мешканки с. Андрушів 

Г. Іващенко: «Нашу церкву перенесли туди, в музей. Ну зовсім не вона, зовсім вона не похожа 

на нашу церкву. Зовсім. У нас стояла церква на возвишенності, ну на фундаменті на високому. 

Покрашена вона була у білий цвєт. Вона дерев’яна. Покрасили там чи в зелений чи в якийсь. 

Як у ямі вона сидить. Я була там, ходила. Ну зовсім не та церква!» [8, хв. 57.40–58.05]. У 

свідомості селян церква відігравала важливу роль, як духовно-соціальний центр населеного 

пункту. Цю думку підтверджує розповідь тієї ж респондентки: «А як уже перенесли, малися 

переносить її, так уже тут землю дали. От були б перенесли б її сюди, на Андруші! Не було, 

не було хазяїна» [8, хв. 58.10–58.25]. 
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Стосовно кладовищ, мешканець с. Зарубинці Г. Свитка так описав вплив переселення на 

сільський цвинтар: «На горі було кладовище. Дали команду, шоб знять кладовище, шо воно 

пол підвалить і той. Нікому воно не мішало. Вони загнали бульдозер, верхній слой зняли, а тоді 

видно ж де ямка. Вони повикопували і вивезли ці всі кості у такі ящики з-під чобіт. Ну ви не 

бачили зараз таких ящиків. Тоді були кирзові чоботи у великих таких ящиках. І то кості туди 

навалили. В Луковиці на кладовищі вирили такий котлован як... великий. Ящички туди склали, 

загорнули. Тоді ше так обгородили. Тепер воно там. Ніхто туди не ходить. Ніхто там тот. 

Вобщем, всьо. На тому кришка. Шо ж. Ото таке було переселення» [10, хв. 47.15–48.10]. 

Офіційно перенесення кладовищ пояснювалося необхідністю захисту дніпровської води від 

хвороботворних мікробів. Також, перепоховання мертвих мало б знизити суспільну напругу. 

Однак сам спосіб виконання зазначеного заходу деякими селянами небезпідставно сприймався 

як плюндрування.  

Окремим питанням в проблемі адаптації новоселів виступає ставлення до них 

старожилів. Адже, переселенці, зазвичай, селилися не на пустому місці. При цьому, певною 

мірою вони порушували місцеві традиції землекористування, збору кормів для худоби тощо. 

Про проблеми, пов’язані з господарською конфронтацією між переселенцями та місцевими 

мешканцями, розповідає житель мікрорайону Андруші м. Переяслав-Хмельницький 

Г. Шевченко: «Ну Ви знаєте, шо порядочна людина, порядочна людина, вона перш за все вобше 

не скаже, а якшо розбереться… Ну робим припущення. Ось сусідка була. Вона нам казала, шо 

той… А вона сама каранська. Дак чого ти прийшла сюди? Іди в Карань! Дак вона мені каже, 

шо Ви прийшли на наші груди. А я кажу тоді − наші там осталися груди» [Шевченко, 

хв. 50.10–50.35].  

Чи не найважче переселенці сприйняли розрив комунікативних зв’язків всередині 

громади. Адже в селі вони були особливо міцними. Зокрема, Н. Моспан, переселенка із 

с. Андруші, зазначає: «Оце вам так. Як жили ми в Андрушах, дак оце у цьому краї і ми знали 

хто живе і шо робить аж у тому краї. А тут - оце тут, а шо вже у тій хаті - мені трудно. 

Ото телевізор, ото газети, там шо. Тут, тут общеніє зовсім не те» [9, хв. 53.00–53.20]. На 

сучасному етапі для їх відновлення членами сільських громад переселенців широко 

практикуються періодичні збори односельчан (підсінян, в’юнищан, зарубинчан та ін.). 

Накопичений травматичний досвід спричинив бажання членів зазначених колективів 

осмислювати проблему переселення, даючи їй оцінку в різних формах самовираження 

(живописі, віршуванні, публікації краєзнавчих розвідок, книг тощо).  

Загальне відношення переселенців до Канівського гідровузла можна узагальнити 

словами Г. Шевченка: «Все це, шо було задумано з ГЕСами, ето всьо було нерозумно» [11, 

хв. 0.40–0.45].  

Висновки. Затоплення сіл Переяславщини призвело до міграції близько 7 тис. осіб, що 

становило 12 % населення Переяслав-Хмельницького району. У зв’язку з цим різко змінилося 

повсякденне життя даної категорії населення. Виникла своєрідна соціальна група – 

переселенці. Визначальною ознакою для даної категорії є приналежність її представників до 

затоплених сіл та участь у переселенському процесі другої половини 1960-х – поч. 1970-х 

років. Примусовий та безповоротній характер зазначеного процесу значно ускладнили 

адаптацію на нових місцях проживання. Державна компенсація у грошовій та натуральній 

формах була недостатньою для повного покриття всіх матеріальних та моральних витрат 

пов’язаних із переселенням. Невизначеність у питанні забезпечення роботою значно 

ускладнило процес адаптації. Селяни-переселенці змушені були пристосовуватися до нових, 

більш урбаністичних умов існування. У межах Переяслав-Хмельницького району компактні 

поселення цієї категорії дозволили зберігати деякі риси власної самоідентифікації.  
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Oleksandr Horbovyi 

THE INFLUENCE OF THE KANIV RESERVOIR ON THE PEREIASLAV REGION:  

SOCIAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS 

The article focuses on influence of the Kaniv reservoir on the lives of settlers within the 

Pereiaslav-Khmelnytskyi district, based on a wide archival and verbal source. 

Key words: Kaniv reservoir, Pereiaslav region, resettlement, hydro-construction. 
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ДОДАТОК А 

Фрагмент проектного плану  

«Районна планіровка Переяслав-Хмельницького району Київської області» 

Карта 1970 р. Синіми штриховими лініями позначені території, які підлягали 

поступовому відселенню через створення Канівського водосховища. 

 

Джерело: Переяслав-Хмельницький міський відділ архітектури. – Інвентарний 

номер 915. – Екземпляр 3. 
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УДК 94(477):316 

Оксана Висовень 

(Переяслав) 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗКОЛУ В ГРОМАДІ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ 

ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ (ІІ ПОЛ. ХХ СТ. ) 

 

У статті проаналізовано закономірності та особливості розколу в євангельсько-

баптистському середовищі в ІІ пол. ХХ ст.; встановлено, що однією із головних причин 

розколу в лоні євангельських християн-баптистів був деструктивний вплив державних 

органів на релігію загалом, і християнські конфесії зокрема, коли ініційоване з боку державних 

органів об’єднання протестантських релігійних громад під егідою Всесоюзної Ради 

Євангельських Християн-Баптистів перетворили Церкву на підконтрольну організацію 

органам спецслужб;  доведено, що конфлікти серед керівництва ВРЄХБ і Ради Церков мали 

штучний характер. Протистояння серед віруючих, головним чином, були спровоковані 

агентами та спецслужбами КДБ і були лише на руку компартійному режиму, що допомагало 

йому контролювати події, утихомирювати одних і репресувати інших.  

Ключові слова: Всесоюзна Рада Євангельських Християн-Баптистів, розкол, 

баптистсько-євангелістський рух, тоталітарний режим. 

 

Завдячуючи оновленню Християнської церкви в ХVІ ст. й утвердження свободи 

сумління, Протестантизм посприяв розвитку країн Західної Європи. Але в ХХ ст. тоталітарні 

держави всіляко намагалися обмежити релігійні почуття віруючих, оскільки релігія 

конкурувала з тоталітарною ідеологією. Українські віруючі за часів радянської влади 

піддавалися величезним випробуванням і репресіям. Командно-адміністративна система діяла 

щодо своїх громадян за принципом «розподіляй і володарюй». Попри провокації влади, які 

призвели до розколів релігійних громад, віруючі зуміли об’єднатися у напрямку боротьби за 

свободу сумління та віросповідання, й зрештою посприяли ліквідації тоталітарного режиму 

наприкінці 80-их рр. ХХ ст. Це стало уроком як для сучасників, так і нащадків. Тема розколів 

у середовищі Євангельських Християн-Баптистів (далі – ЄХБ) та їх причинно-наслідкових 

зв’язків залишається актуальною і в новітній період. Адже під час неоголошеної гібридної 

агресії Кремль намагається розколоти українців не лише  за географічним принципом, але й 

духовно обеззброїти. Тому глибокий аналіз деструктивних дій тоталітарного режиму щодо 

віруючих загалом, так і баптистсько-євангелістського руху зокрема, є суспільно значущою 

тематикою, яка привертає увагу як громадськості, так і фахівців до проблеми унеможливлення 

втручання держави в духовні справи, й навпаки, застерігає Церкву від надмірної політизації 

своєї діяльності. 

Новизна теми полягає в тому, що незважаючи на значну кількість публікацій, 

оприлюднених як на сторінках фахових видань, так і в пресі, тема потребує додаткового 

вивчення, особливо у світлі сучасної військової, інформаційної та духовно-інтелектуальної 

агресії Російської Федерації (далі – РФ). Це дослідження виконується у межах науково-

дослідної теми кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – «Соціальні зміни та 

політичні процеси в Україні ХІХ – поч. ХХ ст.». 

Метою дослідження є аналіз закономірностей та особливостей розколу євангельсько 

християн-баптистського руху в Україні в ІІ пол. ХХ ст.  

Неабиякий інтерес до проблеми «розколу» у ІІ пол. ХХ ст. у середовищі громад 

євангельсько-баптистського спрямування проявляли радянські історики. Так, провідний 

радянський дослідник баптизму Л. Мітрохін, головними причинами розколу у середовищі 

баптистів називає ідеологічні протиріччя з соціалістичним суспільством [9]. Г. Ляліна вважає 

винуватцями розділення консервативних віруючих, які не бачили себе в соціалістичному 
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середовищі [8]. Дослідник Ю. Поліщук вказує, що «Ініціативна група» прагнула під маркою 

релігійності здійснювати підривну роботу [10]. 

Новітня історіографія переглянула та відкинула радянські догмати і стереотипи щодо 

вивчення історії баптизму ХХ ст., тему конфліктів і розколів дослідила з наукових позицій. 

Опрацювавши величезну кількість джерельного матеріалу щодо розколу в середовищі 

євангельських християн-баптистів у 60-их рр. ХХ ст. та їх причинно-наслідкових зв’язків, 

дослідники встановили, що розколи мали як внутрішні, так і зовнішні чинники, але, передусім, 

були спровоковані зовні, а саме агентами та спецслужбовцями Комітету державної безпеки 

СРСР (далі – КДБ). Замовниками деструктивних спецоперацій, спрямованих супроти церкви 

та її вірян, був ідеологічний відділ Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського 

Союзу (далі – ЦК КПРС).  

Так, відомі релігієзнавці Ю. Решетников і С. Санников [11] вважають, що саме Нове 

положення та Інструктивний лист призвели до розділення братства. В. Войналович [3], 

С. Савинський [14], тощо дотримуються позиції про те, що частина віруючих була не згодна з 

тісною співпрацею очільників ВРЄХБ із владою, і вимагали відмови від неї. Один з 

організаторів та очільників «ініціативної групи» Г. Крючков у категоричній формі звинуватив 

керівників ВРЄХБ у співпраці з органами КДБ та закликав їх повернутися в лоно церкви [4].  

Також серед причин розколу євангельсько-баптистського братства  60-их рр. ХХ ст. 

дослідники В. Любащенко [7], В. Войналович [3], Ю. Вільховий [2] називають «хрущовську 

антирелігійну кампанію», під час якої були закриті тисячі громад, проти якої і виступили 

молоді брати на чолі з Г. Крючковим, Г. Вінсом тощо. 

Однією з головних причин розколу в лоні євангельських християн-баптистів, на нашу 

думку, був деструктивний вплив державних органів на релігію, загалом, і християнські 

конфесії, зокрема, коли ініційоване з боку державних органів об’єднання протестантських 

релігійних громад під егідою Всесоюзної Ради Євангельських Християн-Баптистів (далі – 

ВРЄХБ) перетворили Церкву на підконтрольну організацію органам спецслужб. Спочатку все 

робилося нібито в інтересах громад і віруючих. Ще восени 1944 р. з ініціативи контролюючих 

органів тоталітарної держави були зібрані лідери євангельських християн і баптистів для 

проведення наради, на якій було прийнято рішення про об’єднання двох протестантських 

церков в єдиний союз євангельських християн-баптистів, а в 1945 р. до нього були приєднані 

християни віри євангельської (п’ятидесятники) [4, с. 10–11]. На думку дослідників Л. Рощиної 

й О. Горбатенко, «фактично вже в рішеннях з’їзду 1944 року було закладено «підводне 

каміння», що привело до розколу ВРЄХіБ в шестидесяті роки двадцятого століття. А саме: – 

перетягнення ВРЄХіБ на себе ролі керівного органу. В той час, як колишні Органи правління 

(в союзі баптистів) або Президія (в союзі євангельських християн) були виконавчими, а не 

керівними органами в міжз’їздівський період; – у Положенні не було передбачено проведення 

регулярних з’їздів, тоді як раніше тільки з’їзд був самим найвищим органом Ради» [12, с. 312].  

Крім того, суттєво вплинув на конфлікти у середовищі ЄХБ і такий чинник, що ВРЄХБ 

була створена штучно з декількох євангельських громад: християн євангельської віри (ХЄВ), 

християни віри євангельської (ХВЄ), євангельські християни в дусі апостолів, вільні 

християни (дарбісти), церкви Христової і менонітів. Євангельські громади (меноніти, 

п’ятидесятники), маючи окремі відмінності від баптизму, але під тиском спецслужб змушені 

були в 1945 р. приєднатися до ВРЄХіБ [12, с. 312].  

Передумовою розколу 60-х рр. ХХ ст. у середовищі ЄХБ став і той факт, що керівництво 

офіційно зареєстрованої організації ВРЄХБ повністю контролювалося та звітувалося перед 

Уповноваженим у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР П. Вільховим. Так, 

після створення провладного ВРЄХіБ упродовж 1945 р. і до кінця правління Й. Сталіна, 

офіційно не відкрилося жодного молитовного будинку, а тисячі були закриті. Головною 

причиною такої політики щодо віруючих, було небажання влади ділити свій вплив на настрої 

громадян із «сектантами» [16, арк. 172]. Пізніше Г. Крючков (один з чільних лідерів 

оновленого протестантського руху) так прокоментував ці події: «Якщо би братство в той час 

могло зрозуміти, що відбувається, воно молило би про захист і не допустило би такої підміни. 
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Але народ Божий, не розуміючи цього, зі сльозами радості дякував Богу за свободу зібрань, 

не відаючи, що це була не перемога братства, а перемога над братством. Отже, ми бачимо, що 

ВРЕХБ, як союз, не має божественного походження. Ідея його організації була замислена у 

кабінетах органів, які вели боротьбу з церквою, а її втілення в життя розпочалося ще в таборах 

військового часу» [4, с. 11]. 

Тоталітарний режим через посередництво спецслужб повсякчас втручався у духовні 

справи. Така ситуація склалася не тільки в середовищі євангельських християн-баптистів, а 

так співпрацювали з тоталітарним режимом майже всі офіційно визнані релігійні об’єднання і 

церковні громади.  

Після смерті Й. Сталіна (1953 р.) віруючі сподівалися на ліберальні реформи, розпочаті 

М. Хрущовим під час співправління з М. Булганіним і Г. Маленковим, коли були випущені 

разом з політичними в’язнями й в’язні сумління, запроторені в табори сталінським режимом. 

Проте, утвердивши одноосібне правління, М. Хрущов всім показав, що внутрішня і зовнішня 

сутність тоталітарної системи залишилася незмінною. Гостро посилився тиск з боку Ради у 

справах релігій і КДБ на керівників релігійних об’єднань, у тому числі і на керівництво Союзу 

ЄХБ. Саме під його впливом ВРЄХБ у 1960 р. прийняли документи, а саме положення про 

ВРЄХБ і «Інструкційний лист старшим пресвітерам». За свідченням А. Руденка, ці документи 

за своїм змістом суперечили основним баптистським принципам. Зокрема, в них від імені 

ВРЄХБ вимагалося не залучати дітей на молитовні зібрання, довести до мінімуму хрещення 

молоді до 30 років, при цьому новонаверненим встановлювався випробувальний термін не 

менше 2–3-ох років, а учнів, студентів і військовослужбовців взагалі охрещувати 

заборонялося. Не дозволялося допускати на проповіді членів інших громад тощо [13, с. 350–

351]. 

На нашу думку, «Інструкційний лист» став головною причиною, внутрішнього розколу 

Церкви ЄХБ. Весною 1961 р. пресвітер незареєстрованої Узловської церкви Г. Крючков 

вперше поставив перед зборами питання про необхідність створення Ініціативної групи, яка 

мала закликати всіх віруючих до молитви і спільних дій у справі захисту істини і скликання 

Всесоюзного з’їзду ЄХБ. Рух опору антицерковній політиці тоталітарного режиму очолили 

молоді енергійні брати, дух яких не був надломлений у страхітливі роки терору. Вони 

висунули свою програму діяльності церкви, головними пунктами якої були: проповідь 

Євангелія, яка не обмежувалася би стінами молитовних будинків; посилення уваги до 

релігійного виховання дітей; покаяння й освячення віруючих; безумовне впровадження життя 

принципу відділення церкви від держави. Багато громад, особливо тих, які не були 

зареєстровані радянською владою, підтримали «ініціативників», і як наслідок, цей рух набував 

масового характеру і ставав небезпечним для тоталітарної системи. 

Щоб ізолювати Оргкомітет від понад 200 тисяч віруючих, радянська влада дозволила 

функціонерам ВРЄХБ провести в 1963 р. довгоочікуваний з’їзд, за який так ратували 

«ініціативники», але вже без їхньої участі. На ньому реакційно конформістські документи 

1960 р. були відмінені й прийнятий новий статут Союзу ЄХБ, який був дещо кращим за 

попередній [13, с. 351–352]. 

Спровоковане спецслужбами протистояння серед віруючих було лише на руку 

компартійного режиму, воно допомагало йому контролювати події, утихомирювати одних і 

репресувати інших. Проте прибічники змін у середовищі євангельських християн-баптистів 

теж не сиділи склавши рук. Так, послідовники Оргкомітету, перетвореного в Раду Церков, у 

1965 р. створили свій Союз із певною організаційною ієрархією, який почав активно діяти і 

конкурувати зі структурами, підпорядкованими ВРЄХБ [1, с. 1–8]. 

Тут доречно згадати рішення Оргкомітету від 2 лютого 1962 р., за яким весь склад 

ВРЄХБ був відлучений від церкви за антиєвангельські документи та за інші неправильні дії. 

У свою чергу, прихильники ВРЄХБ у середовищі старших пресвітерів разом із деякими 

керівниками громад на місцях практикували політику відлучення від церкви тих віруючих, хто 

підтримував ініціативи Оргкомітету. Проте зрозумівши, що взаємопоборювання в середовищі 

євангельських християн-баптистів не тільки їх ослабить, але може призвести до 
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самознищення, вже з середини 60-их рр. XX ст. ВРЄХБ розпочала здійснювати трохи запізнілі 

спроби об’єднати в єдине ціле євангельських християн-баптистів. Зокрема, в її посланні від 

15 червня 1966 р. повідомлялося: «Прийнявши на з’їзді 1963 р. новий старт, ми цим самим 

всьому нашому братству показали, що ми вміємо усвідомлювати свої помилки і недоліки і 

завжди готові до їх виправлення. В цьому заключається істинне покаяння». А на з’їзді 1966 р. 

декілька керівників ВРЄХБ публічно просили прощення за минулі помилки і гріхи. На думку 

А. Руденка, каяття вищого керівництва – це безпрецедентний випадок в радянській історії [13, 

с. 352]. 

Проте всі ці кроки так і не привели до єднання, а тим часом радянський тоталітарний 

режим продовжував переслідувати євангельських християн-баптистів. Саме тому 16 травня 

1966 р. відбулася унікальна для тих часів подія – мирна демонстрація прихильників Ради 

Церков загальною чисельністю 500 чоловік біля будівлі ЦК КПРС у Москві. Демонстранти 

вимагали від влади припинити репресії. Під впливом руху за незалежність церкви від держави, 

режим вже з другої половини 60-их рр. XX ст. поступово почав послаблювати тиск на офіційно 

зареєстровані громади ЄХБ. Молитовні збори почали відвідувати підлітки, до проповіді 

допускалися пересічні члени і представники інших громад. Унаслідок цих змін і деякого 

послаблення напруги у відношеннях між церквою і владою, багато віруючих і громад, не 

бажаючи подальшої конфронтації, почали повертатися в офіційний союз, яким керувала 

ВРЄХБ. На думку А. Руденка, керівництво ж опозиційної Ради Церков продовжувало займати 

по відношенню щодо ВРЄХБ незмінну позицію, яку можна охарактеризувати формулою «все 

або нічого», тим паче, тоталітарний режим активно переслідував їх прихильників [13, с. 353]. 

Тоталітарна влада і в 70–80-их рр. XX ст. продовжувала репресії щодо віруючих. 

Намагаючись розсварити та послабити їхній вплив на суспільство, режим не тільки закривав 

незареєстровані громади, забороняв молитовні зібрання, саджав за грати, а й фізично 

знищував євангельських християн-баптистів. Як свідчить А. Руденко, всього за 25 років через 

табори пройшли понад 2000 учасників руху, окремі по 5–6 разів. Відстоявши в цій героїчній 

боротьбі один з головних євангельсько-баптистських принципів – відділення церкви від 

держави, багато «ініціативників» почали фактично іти проти інших, не менш важливих – 

демократизму, внутрішнього облаштування церкви і свобод совісті для всіх. У цьому відіграв 

свою роль комплекс ідеологічної нетерпимості, привнесений у свідомість людей за довгі роки 

панування сталінського тоталітарного режиму і його наступних модифікацій. У свою чергу, 

керівництво ВРЄХБ перенесло ідейне спрямування на відділення віруючих від зовнішнього 

світу, і всього з ним пов’язаного [13, с. 354].  

У той же час, безпосередній контроль держави над діяльністю церкви ще більше ослаб, 

особливо це стало відчутним з початком періоду так званої «розрядки» між Сходом і Заходом 

середини 1970-их рр. Нерідко уповноважені Ради у справах релігій на місцях дивилися крізь 

пальці на фактичні порушення у зареєстрованих громадах антицерковного законодавства про 

культи 1929 р. 

Водночас, внутрішньоцерковні події 60-х рр. ХХ ст., які були спровоковані 

спецслужбами КДБ та призвели до розколу громади ЄХБ, відбилися на становищі та 

діяльності Церкви ЄХБ і в період постколоніалізму, оскільки вище керівництво розколотої 

громади (ВРЄХБ і Ради Церков) так і не змогло примиритися і об’єднатися в єдиний союз. 

Роз’єднаність громад євангельсько-баптистського спрямування в сучасних умовах, коли 

зберігається тенденція до співпраці та об’єднання християнських конфесій, значно послаблює 

їхні духовні позиції в Християнській церкві, загалом, й протестантському русі, зокрема. 

Громадам євангельсько-баптистського спрямування слід враховувати глобалізаційні виклики, 

а саме, бути конкурентоспроможними й згуртованими. Колишня Рада Церков і зараз є 

залежною від фінансування діаспори, що суттєво послаблює її позиції в сучасних умовах та 

перспективи розвитку. Ще після розпаду СРСР значна частина вірян незареєстрованих громад 

залишила її лоно та перейшла до колишньої ВРЄХБ, у зв’язку з тим, що остання мала сталі 

організаційні структури та належне фінансування.  
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Отже, в сучасних умовах, коли Українська держава знаходиться в стані неоголошеної 

війни з РФ, протестантські громади, як і їхні члени, не можуть позбутися впливу офіційної 

політики на релігійну конфесію, що впливає на їхню місію та спосіб життя й дозвілля. На нашу 

думку, слід зменшити до мінімуму деструктивний вплив політики на релігію, за якої провідні 

конфесії повністю не розчинилися б у суспільно-політичних рухах, а самі об’єднання не 

перетворилися на державні організації.  

Таким чином, проаналізувавши особливості та закономірності розколу в євангельсько 

християн-баптистському середовищі в ІІ пол. ХХ ст. встановлено, що однією з головних його 

причин був деструктивний вплив державних органів на релігію загалом, і християнські 

конфесії зокрема, коли ініційоване з боку державних органів об’єднання протестантських 

релігійних громад під егідою Всесоюзної Ради Євангельських Християн-Баптистів 

перетворили Церкву на підконтрольну органам спецслужб організацію; показано, що 

конфлікти серед керівництва ВРЄХБ і Ради Церков мали штучний характер. Протистояння 

серед віруючих, головним чином, були спровоковані агентами та спецслужбами КДБ і були 

лише на руку компартійному режиму, що допомагало йому контролювати події, 

утихомирювати одних і репресувати інших; доведено, що під впливом руху за незалежність 

церкви від держави, очолюваного «ініціативниками», режим вже з другої половини 60-их рр. 

XX ст. поступово почав послаблювати тиск на офіційно зареєстровані громади євангельських 

християн-баптистів. Молитовні збори почали відвідувати підлітки, до проповіді допускалися 

пересічні члени і представники інших громад. Внаслідок цих змін і деякого послаблення 

напруги у відношеннях між церквою і владою, багато віруючих і громад, не бажаючи 

подальшої конфронтації, почали повертатися в офіційний союз, яким керувала ВРЄХБ; 

показано, що внутрішньоцерковні події 60-их рр. ХХ ст., які були спровоковані спецслужбами 

КДБ та призвели до розколу громади ЄХБ відбилися на становищі та діяльності Церкви ЄХБ 

і в період незалежності України, вище керівництво розколотої громади (ВРЄХБ і Ради Церков) 

так і не змогло примиритися і об’єднатися в єдиний союз. Це значно послаблює їхні духовні 

позиції в сучасному глобалізованому світі, де важливу роль відіграє згуртованість та 

конкурентоспроможність.  
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Oksana Vysoven 

REGULARITIES AND PECULIARITIES OF THE SPLIT IN THE EVANGELIST 

CHRISTIAN-BAPTISTS COMMUNITY (THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY) 

 

The article analyzes the regularities and peculiarities of the split in the Evangelical-Baptist 

environment in the second half of XX century; it was found out  one of the main causes of the split in 

Evangelist Christian-Baptist environment was the destructive state authorities influence on religion 

in general and Christian denominations in particular, when initiated by state bodies of the union of 

Protestant religious communities under the auspices of the All-Union Baptist Council Church was 

changed for organization under control of special services bodies; it was proved that the conflicts 

between the leadership of the ACECB and the Churches Council were artificial. Conflicts among the 

believers were mainly provoked by agents and secret services of Committee for State Security (KGB), 

it was favorable for Communist party regime and helped it to control events, suppress some peoples 

and repress others.  

Key words: All-Union Council of Evangelist Christian Baptist, split, Baptist-Evangelist 

movement, totalitarian regime. 

  

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87018/03-Roschina.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87018/03-Roschina.pdf?sequence=1


Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

120 

 
 

УДК 903.2(477.41):064.44 

Дмитро Тетеря, Валентина Білоусько 

(Переяслав) 

 

ТРИ ПОСУДИНИ З РОЗКОПОК ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ 

ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті розглядаються три керамічні посудини трипільської культури з музейного 

зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», які автори 

атрибутували як знахідки з розкопок Вікентія Хвойки. Аналізується історія їх знаходження 

та подається детальний опис сучасного стану.  

Ключові слова: трипільська культура, археологічні розкопки, керамічна посудина, 

Вікентій Хвойка, музейне зібрання. 

 

Одним із піонерів і фундаторів української археології є Вікентій В’ячеславович Хвойка, 

який збагатив археологічну науку України, відкривши цілу низку нових культур. Йому 

належить і першість відкриття  культури прадавніх землеробів енеолітичної доби, яка сьогодні 

відома під назвою трипільська культура. Перші знахідки пов’язані з цієї культурою дослідник 

зробив при розкопках у Києві, що проводилися у 1893–1899 рр. на Кирилівській вулиці. За час 

своєї археологічної кар’єри В. В. Хвойка провів або організував розкопки та розвідки на понад 

тридцяти п’яти трипільських поселеннях [2, с. 28]. 

У першу чергу, на особливу увагу серед наукової спадщини вченого-археолога, 

заслуговує здобута ним під час розкопок колекція керамічних виробів. Сьогодні вона, в 

більшості, зберігається у музейній збірці Національного музею історії України. Загалом 

трипільська збірка В. Хвойки в цьому музейному закладі налічує понад дві тисячі одиниць 

зберігання. Більшість з них складають керамічні вироби, зокрема, це близько трьохсот цілих 

форм різноманітного посуду й більш ніж тисяча п’ятсот в уламках та понад сто сімдесят 

одиниць антропоморфної й зооморфної пластики [6, с. 57]. 

Cлід зазначити, що колекція знахідок В. Хвойки значно потерпіла під час ІІ Світової 

війни. Її було вивезено до Німеччини, а після повернення значна кількість речей, крім 

втрачених, що подана у публікаціях В. Хвойки цілими, перебувала вже у розбитому стані в 

уламках або окремих фрагментах. Інколи вони були переплутані або знаходились у різних 

ящиках [6, с. 58]. Незважаючи на велику роботу, проведену науковцями у післявоєнний період 

по упорядкуванню та визначенню речей у приналежності до знахідок В. Хвойки, і на сьогодні 

частина предметів залишаються не атрибутованими. Робота по систематизації та реставрації 

колекції активно продовжується й нині [7, с. 48]. 

Декілька керамічних виробів із колекції В. Хвойки знаходиться і в музейному зібранні 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Вони надійшли до 

переяславського заповідника у 1954 та 1992 рр. із НМІУ, як депаспортизовані речі, тобто, без 

вказівки, де і ким їх знайдено. При детальному вивченні цих старожитностей вже вдалося 

виявити дві знахідки з колекції В. Хвойки – це біноклеподібний виріб та антропоморфна 

покришка [4]. 

Нещодавно, у ході подальшого вивчення керамічної спадщини В. Хвойки в зібранні 

Заповідника, нам вдалося атрибутувати ще три посудини з його колекції керамічних знахідок, 

які нині експонуються в Музеї трипільської культури НІЕЗ «Переяслав». Зроблено це було на 

основі аналізу та порівняння знахідок із досліджень вченого, що були опубліковані ним у 

роботі «Кам’яний вік Середнього Подніпров’я», із керамічними виробами, що 

демонструються в музеї. 

Одна з них – це грушоподібна ліпна посудина (ПХІМ-2199), із зрізаним вінцем (рис. 1). 

Вона має нерівномірний обпал стінок, від коричневого до цегляного кольору. На сьогодні вона 

ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
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реставрована: склеєна із семи фрагментів та догіпсована. Поверхня виробу прикрашена 

заглибленим орнаментом у вигляді стрічок із ліній, у яких простежуються сліди інкрустації 

білою пастою. Орнаментальна композиція на плічках складається із трьох симетрично 

розміщених виступів-опуклин із круглими вдавленнями в центрі. Вони оточені спіральними 

стрічками із семи паралельних ліній біля виступів та з’єднуються до верху посудини у чотири 

лінії. Їх обмежує горизонтальна лінія, що обрамлює устя посудини. Нижня частина спіралей 

обрамлена двома півовалами із семи паралельних ліній, які краями з’єднуються, утворюючи 

три трикутники вершинами догори. Внизу композицію обмежено горизонтальною стрічкою із 

п’яти ліній. Висота посудини складає 23 см, ширина по плічках – 27 см, діаметр устя – 6 см, 

денця – 10 см. 

Зображення описаної нами посудини В. В. Хвойка наводить у таблиці № ХХVІ під 

номером 15 у роботі «Кам’яний вік Середнього Подніпров’я» (рис. 2). Сам дослідник цей тип 

трипільського глиняного посуду охарактеризував наступним чином: «Грушевидные сосуды съ 

небольшимъ отверстіемъ въ верхней части, поверхность которыхъ бываетъ украшена 

глубокими вытиснутыми бороздками, въ виде ленты (оть 3 до 7), проведенными параллелью 

и образующими спирали, концентрическіе круги, пересекающіяся местами в виде 

треугольниковъ волнообразныя линіи и такъ далее. Кроме того, сосуды эти имеютъ иногда 

еще вокругъ 1–3 ряда своеобразной формы ушекъ» [5, с. 805]. 

Атрибутований нами виріб було знайдено під час досліджень В. Хвойки в с. Верем’я на 

Київщині. Розкопки ним проводилися тут впродовж декількох років, зокрема, 1896, 1897–

1999, 1907 (1909?). За топографічним описом автора розкопок, «с. Веремье находится на 

правой стороне р. Днепра, въ 60 верстах к югу отъ г. Кіева и вь 7 верстахь к юго-востоку отъ 

м. Триполья. Окружающая его местность холмиста, изрыта длинными и глибокими оврагами, 

изобилующими въ своей нижней части большимъ количествомъ ключей; вода этихъ ключей 

образуетъ при своемъ дальнейшемъ теченіи несколько прудовъ и небольшую речьку Бобрицу. 

Село расположено частью въ холмистой местности, большею же частью по склонамъ ея 

возвышенности, между которыми лежитъ глубокая котловина съ тремя прудами. Благодаря 

такому характеру местности, с. Веремье представляется какъ бы разделеннымъ на три части: 

первая, по направлению къ м. Триполью, самая возвышенная и меньше другихъ, – вторая 

средняя, самая большая, несколько ниже первой и составляетъ какъ бы отдельную террасу 

холма, врезавшагося почти отвесными стенами между двухъ прудовъ; наконецъ третья, 

находящаяся по направленію къ с. Черняхову, съ которымъ почти соединяется, лежитъ ниже 

прочихъ, и при пониженіи достигаетъ почти уровня долины» [5, с. 778]. Саме в одному з 

розкопів, що був закладений дослідником на найвищій частині останнього пагорба, й було 

виявлено фрагменти вище описаної грушоподібної посудини. Як зазначає В. Хвойка, у цьому 

місці ним було знайдено уламки та фрагменти, які походять щонайменше від 60-ти посудин. 

Більшість із них були декоровані врізним орнаментом із паралельних ліній, що утворюють 

спіралі, при перехрещенні яких складаються овали, трикутники, косі трикутники та 

концентричні кола [5, с. 780] (рис. 3). Нині реставрований виріб демонструється у Музеї 

трипільської культури НІЕЗ «Переяслав».  

Керуючись загальними рисами кераміки, які різнилися за матеріалом та технікою 

виконання, дослідник розділив знахідки на дві групи – культуру А і культуру В. Пам’ятку біля 

с. Верем’є В. Хвойка відніс до культури А, яку вважав більш розвиненою і пізнішою у часі за 

примітивну культуру В. Нині ці матеріали дослідники датують середнім етапом трипільської 

культури ВІ–ВІІ (4300–4200 рр. до н.е.) [1, с. 81]. 

Ще дві посудини, що сьогодні знаходяться у музейній експозиції, були віднайдені 

В. Хвойкою поблизу с. Халеп’я на Київщині.  

Перша – це ліпна посудина (НДФ-11309), з високими, злегка відхиленими вінцями 

(рис. 4). Її поверхня має обпал коричнево кольору. Нині виріб реставровано. Збереглася його 

верхня частина, яка склеєна із 12 уламків, дно та придонна частина догіпсовані. Посудина 

декорована врізними лініями та наколами. Орнамент складається із двох композиційних смуг, 

які розділені трьома горизонтальними лініями. Верхня і середня лінії знизу підкреслені 
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наколами. Головний узор двох смуг складають потрійні навскісно розміщені відрізки ліній, 

обмежені з двох боків наколами. Висота посудини складає 24 см, діаметр вінця – 21,5 см, 

денця – 10 см.  

Цю посудину Вікентій Хвойка зобразив на малюнку, який планував використати в якості 

обкладинки до своєї роботи «Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в 

доисторические времена». Працю було видано у 1913 р. та перевидано із коментарями 

сучасних дослідників у 2008 р. На малюнку вищезгадана посудина знаходиться ліворуч від 

верхньої частини біноклеподібного виробу, декорованого врізним орнаментом (рис. 5). 

Друга – ліпна посудина (НДФ-11344), типу кратер (рис. 6). Вона має високе вінце, злегка 

відігнуте назовні. Колір обпалу нерівномірний, плямистий: з середини – коричнево-цегляний, 

ззовні – від світло-коричневого до сіро-цегляного. На сьогодні виріб реставровано, збереглася 

верхня частина, яка склеєна із 3 уламків, частина вінця, дно та придонна частина догіпсовані. 

Посудина орнаментована врізними лініями, які нанесено на перетині вінця з бочком. Узор 

складає кільцеву лінію, від якої донизу відходять навкісні паралельні відрізки згруповані по 4, 

5, 7 та 8 ліній. Висота посудини складає 25 см, діаметр вінця – 34 см, денця – 13 см. 

З’ясувати, що ці дві посудини, як і перша, входять до керамічної колекції В. Хвойки нам 

вдалося знову ж за публікацією дослідника в роботі «Кам’яний вік Середнього Подніпров’я». 

У цій праці їх зображення подано на рис. 79 під номерами 1 та 4 (рис. 7) та табл. ХХV № 17 і 

19 (рис. 8). 

Розкопки на трипільських селищах в с. Халеп’я археолог здійснив 1897 р. Місця 

розкопок та топографію території, де проводились археологічні роботи, В. Хвойка описує 

наступним чином: «Местность, окружающая с. Халепье, изобилуетъ возвышенностями, на 

которыхъ встречаются площадки такого же характера, т.-е. образующія круг сь несколькими 

отдельными площадками въ средине, какъ и описанныя прежде. Раскопки производились 

здесь на поляхъ, принадлежащихъ этому селу, при чем более тщательному изследованію 

продвергнуты только три изъ этихъ возвишенностей, а именно две, расположенныя на юг оть 

с. Халепье, вь 2–3 верстахь оть последняго, отличавшіяся весьма незначительнымъ 

содержаніемъ, и третья, вь 4–5 верстахъ отъ него по направленію к с. Веремье, которая будучи 

раскопана, дала весьма богатый и интересный матеріалъ» [5, с. 772]. 

Матеріали, віднайдені в с. Халеп’я, В. В. Хвойка відніс до культури В. За періодизацією 

Т.С. Пассек, сучасні дослідники відносять цю пам’ятку до пізнього етапу трипільської 

культури С І (3800–3500 рр. до н.е.) [3, с. 570]. 

Отже, у результаті вивчення керамічної колекції трипільської культури, що входить до 

музейного зібрання НІЕЗ «Переяслав», виявлено три вироби, що належать до знахідок 

першовідкривача культури ранніх землеробів В. В. Хвойки. Таким чином, на сьогодні в Музеї 

трипільської культури експонується вже п’ять знахідок із його розкопок, які вдалося 

атрибутувати останнім часом. У подальшому робота в цьому напрямку буде продовжена, що, 

ймовірно, дозволить розширити колекцію предметів, пов’язаних з археологічною діяльністю 

вченого-археолога, у музейному зібранні Заповідника. 
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Dmytro Teteria, Valentyna Bilousko 

THREE VESSELS FROM VIKENTII KHVOIKA’S EXCAVATION IN THE EXPOSITION 

OF THE TRYPILLIAN CULTURE MUSEUM OF THE NATIONAL HISTORICAL AND 

ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

 

The article deals with three ceramic vessels of Trypillian culture from the museum collection 

of the Pereiaslav National Historical and Ethnographic Reserve, which authors determined as 

findings from the excavations of Vikentii Khvoika. The history of their location is analyzed and it is 

detailed description of the current state. 

Key words: Trypillian culture, archaeological excavations, ceramic vessel, Vikentii Khvoika, 

museum collection. 

 
Рис. 1. Грушоподібна посудина із розкопок В. Хвойки 
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Рис. 2. Таблиця знахідок В. Хвойки опублікована у матеріалах ХІ Археологічного з’їзду  
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Рис. 3. Акварельний малюнок В. Хвойки знахідок із розкопок у с. Верем’я  

з автографом автора, 1896 р. 

 
Рис. 4. Посудина із розкопок В. Хвойки 
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Рис. 5. Посудина типу кратера із розкопок В. Хвойки 

 
Рис. 6. Малюнок В. Хвойки для обкладинки книги 
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 Рис. 7. Ілюстрація знахідок із розкопок біля с. Халеп’є 

 
 Рис. 8. Таблиця знахідок В. Хвойки опублікована у матеріалах ХІ Археологічного з’їзду  
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УДК 94:633.1]:069.514(477.41-21)НІЕЗ 

Олена Жам 

(Переяслав) 

 

КОЛЕКЦІЯ ДАВНІХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті запропоновано огляд колекції зразків давніх зернових культур Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Розглядається історія формування 

колекції, зроблено систематизацію та класифікацію зернових культур за видовим складом.  

Ключові слова: злаки, зернові культури, музей, колекція, видовий склад. 

 

Генетичні, геоботанічні та палеоботанічні докази, накопичені внаслідок ретельних 

досліджень в останні десятиріччя ХХ ст., доводять, що коріння раннього хліборобства 

«лежить» на Близькому Сході (сучасні Сирія, Палестина, степи Курдистану, міжгірські долини 

Загросу, східні плато Туреччини, долина Дворіччя) і датується періодом 8 600–7 800 рр. до н. 

е. Саме на цій території виявлені найдавніші рештки зернових культур з ознаками того, що 

вони вже були культивовані.  

Завдяки науці палеоботаніка, яка з’явилася у 50–70-их рр. ХХ ст., вдалося встановити 

асортимент зернових культур неолітичного хліборобства на Близькому Сході. Це пшениця 

двозернянка, пшениця однозернянка і ячмінь. Доповнювали цей первісний асортимент бобові: 

сочевиця й горох, та менш поширені – нут і віка ервілія. Цікаво, що ці предки (однорічні 

дикорослі двозернянка та однозернянка) ростуть і сьогодні в тій «нуклеарній» зоні, де 

зародилося хліборобство. Біля 6800–6900 рр. до н. е. перші зернові культури разом з 

технологією їх вирощування потрапили до Греції, трохи пізніше з’явилися в долині Нілу, а в 

2-й пол. VІ тис. до н. е. – у Європі, включаючи територію України. Цьому сприяли масові 

переселення та товарообмін. Палеоетноботанічні дані свідчать, що скрізь на цій великій площі 

вирощувався однаковий склад рослин, до якого входили саме ті рослини, які першими були 

введені в культуру [11, c. 27–29].  

У фондовій збірці НІЕЗ «Переяслав» зберігаються зерна (цілі й обвуглені), зразки 

відбитків зерен на глиняній обмазці та денцях горщиків, датовані часом від енеоліту до 

давньоруської доби. Ця збірка ще не була об’єктом самостійного дослідження, що обумовлює 

актуальність введення інформації про неї в науковий обіг. 

В Музеї хліба експонуються фрагменти валькової обмазки з відбитками зерен і колосків 

плівчастого ячменю IV–ІІІ тис. до н. е. із розкопок трипільських поселень в с. Миропілля 

Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. (інв. № НДФ-3846) та в с. Майданецьке 

Тальнівського р-ну Черкаської обл. (інв. № 3845). Фрагменти обмазки у 1983 р. передав 

Державний історичний  музей для експонування в Музеї хліба. Варто згадати, що на 

Майданецькому поселенні-гіганті археологи, окрім слідів ячменю, виявили й інші зернові 

культури. Так, у 1977 р. лише на чотирьох квадратних метрах було виявлено чимало зерна 

пшениці та гороху (777 зернин), неподалік був горщик-зерновик та зернотерка [5, c. 153–154]. 

Воно й не дивно, адже відомо, що трипільці були землеробськими племенами із високо 

розвинутою хліборобською культурою.  

На думку відомого дослідника хліборобства трипільців Вадима Мицика (директор 

Тальнівського музею історії хліба) хліборобство, як галузь вважається розвиненим, коли 

вирощується три злакові культури. Трипільці-хлібороби вирощували їх аж десять: чотири 

види пшениці (однозернянка, двозернянка, спельта і карликова); два види багаторядного 

ячменю (плівчастий і голозерний); горох, сочевицю, вику ервілію, вику звичайну, чину 

дрібнонасінну, просо [6, c. 66]. Просо вперше знайшов у польових дослідженнях Василь 

Доманицький у 1898 р. під час розкопок селища трипільців у Колодистому Звенигородського 

повіту Київської губернії, а під час дослідження Тальянківського та Чичиркозівського праміст 

археологи виявили примітивні просорушки – глиняні, щільно утрамбовані майданчики, 
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товщиною до 20 см, на яких з допомогою зернотерок рушили просо. Проте в господарстві 

трипільців переважала пшениця-двозернянка та ячмінь голозерний. За допомогою пилкового 

аналізу з культурних злаків, окрім пшениці та ячменю, виділено ще пилок жита й вівса. 

Очевидно, були й сорти, бо трипільці-хлібороби сіяли однозернянку, а вона у своєму складі 

має сім хромосом, що дає можливість їх виводити [5, c. 153]. 

Серед найдавніших знахідок зернових культур, що зберігаються у фондах НІЕЗ 

«Переяслав» привертають увагу колоски плівчастої пшениці двозернянки і однозернянки із 

залишками мішка, знайдені в ранньокатакомбному похованні кін. ІІІ – поч. ІІ тис. до н. е. в с. 

Болотня  Джанкойського р-ну Кримської обл. (розкопки В. Н. Корпусової 1978 р.). Відомо, що 

в цьому похованні було виявлено цілий мішок із зернами пшениці. До 1983 р. знахідка 

зберігалася у Державному історичному музеї, потім була передана Переяслав-Хмельницькому 

державному історико-культурному заповіднику для Музею хліба. 

Асортимент зернових рослин значно зріс у давньоруську добу. Давньоруському 

землеробу були відомі злакові (озимі і ярі) і бобові культури. На полях сіяли жито, пшеницю, 

ячмінь, овес, просо, гречку, горох, вику, сочевицю, боби. Всякий хліб на пні і в зерні називався 

на Русі словом «жито». Поєднання в одному слові понять хліба взагалі і окремої культури 

свідчить про особливе значення її серед інших хлібних рослин [3, c. 129]. 

Найважливішою хлібною культурою в епоху Київської Русі було жито (Secale cereale). 

Свідчення про його вирощування в письмових і археологічних джерелах є майже по всій 

території тогочасної давньоруської держави. Велике поширення жита пояснюється його 

місцем в сівозмінах. При розподілі земель на озимі і ярі поля жито як озима культура там, де 

не вирощувалася озима пшениця, займало половину всієї посівної площі. Жито було основною 

культурою в північних районах Русі, де природні умови були менш сприятливі для 

вирощування другого основного злаку – пшениці. 

Жито належить до найбільш давніх культур у Європі, на території якої воно поширилось, 

як вважають, з країн Середземномор’я, де виникло з дикоростучих форм. На рубежі нашої ери 

жито із засмічувача полів виділилося в окрему культуру і до ХІІІ ст. посіло одне з провідних 

місць серед зернових. Протягом одного тисячоліття (з кінця I тис. до н. е. до кінця I тис. н. е.) 

цей злак перетворився із супутньої культури плівчастої пшениці та ячменю в одну з 

домінуючих зернових культур. Жито можна вирощувати на будь-яких типах ґрунтів, що 

пояснюється його невибагливістю і доброю пристосованістю. Але найважливішим фактором, 

що дав змогу культивувати і широко застосовувати в землеробстві жито, було вдосконалення 

орних знарядь. Дослідники пов’язують широке впровадження жита з появою залізних 

наконечників, що давали змогу робити глибшу та якіснішу оранку [2, c. 59]. 

На території України відома значна кількість давньоруських археологічних пам’яток X–

XIII ст. (городищ і поселень), розкопки яких дали знахідки зерен жита. Дослідниця В. П. 

Левашова, яка зібрала відомості про знахідки зерен культурних рослин в древньоруських 

пам’ятках, нараховує у своїй праці 21 пункт, де було виявлено жито [4, c. 52–55]. І число таких 

поселень з кожним роком збільшується. Зокрема, зерна жита у великій кількості (в 46 місцях) 

виявлені в 1935 р. на Райковецькому городищі ХІ – ХІІІ ст. в с. Райки Бердичівського р-ну 

Житомирської обл. [1]. Частина цього зерна (4,7 г) нині експонується в Музеї хліба НІЕЗ 

«Переяслав» (інв. № НДФ-3850). Його передав у 1983 р. Державний історичний музей в м. 

Київ. Це зерно обвуглене і змішане із зернами вівса, ячменю плівчастого, пшениці м’якої. 

Другим за важливістю і поширеністю хлібним злаком в давній Русі була пшениця: 

плівчаста (Triticum dicoccon) і голозерна (Triticum aestivum s.l.). Відомий дослідник пшениці, 

доктор сільськогосподарських наук М.М. Якубцінер вважав, що пшениця є автохтонною 

культурою на території СРСР і що виникла вона тут з дикоростучих форм, які були поширені 

в деяких місцевостях південної частини країни. Зерна пшениці у вигляді відбитків на глиняній 

обмазці стін і підлоги жител та на глиняних виробах були виявлені під час розкопок поселень 

трипільської культури. Рештки зерен пшениці знайдені на пам’ятках скіфського часу 

Середнього Подніпров’я. 
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Перші згадки писемних джерел про вирощування пшениці слов’янським населенням 

відносяться до VI ст. н. е. Маврикій в своєму творі «Стратегікон» зазначає, що у антів є велика 

кількість «плодів земних, що лежать у купах, особливо проса і пшениці». Про пшеницю 

говориться в «Повісті минулих літ», у тій частині, яка присвячена найдавнішим періодам 

історії Русі. У розповіді про облогу Білгорода печенігами в 997 р. вона згадується як основний 

продукт в харчуванні жителів міста. Взагалі, в давньоруській народній творчості пшениця 

виступає як основний продукт харчування населення. Прислів’я, де вона згадується, наводить 

Данило Заточник: «Пшеница много мучима, хл'ъбъ чистъ являеть». Існувала легенда, 

запозичена з Візантії, згідно з якою пшениця з водою впала з неба [3, с. 130]. Особливо 

пшениця була поширена в південних районах древньої Русі. Про вирощування її в цих районах 

згадується в Іпатіївському літописі. В давній Русі вирощували озиму і яру пшеницю. Озима 

пшениця була найбільш поширена в південних районах Київської Русі; яра пшениця – в 

північних районах, бо кліматичні умови і властивості ґрунту тут менше сприяли вирощуванню 

озимої. Пшениця була знайдена під час археологічних розкопок древньоруських пам’яток в 

багатьох пунктах. В деяких з них зерна пшениці виявлені у великій кількості.  

Різновидністю пшениці є дворядна пшениця (двозернянка), так звана полба – 

найневибагливіший у всіх відношеннях вид пшениці, що відрізняється скоростиглістю і 

міцністю колосу [2, с. 61]. У Музеї хліба експонується обвуглене зерно пшениці полби (інв. № 

НДФ-3838) вагою 8,9 г із заповнення зернової ями, виявлене у 1974 р. під час розкопок 

городища Заруб VІІІ–Х ст. в с. Зарубинці Канівського р-ну Черкаської обл. Це городище свого 

часу досліджували археологи Микола Біляшівський та Михайло Каргер. У 1889 р. М. 

Біляшівський опублікував результати археологічної розвідки на території тогочасного 

Канівського повіту Київської губернії. За матеріалами археологічної розвідки М. 

Біляшівського Петро Лебединцев атрибутував городище між тогочасними селами Монастирок 

і Зарубинці як літописне місто Заруб.  

Одночасно з житом і пшеницею русичі вирощували просо (Panicum miliaceum), хоча 

знахідки його зерен відомі ще на поселеннях трипільської культури. Про поширеність проса у 

східних слов’ян в І тис. н. е. свідчить візантійський письменник Маврикій, який зазначав, що 

у антів його велика кількість і воно лежить у купах. Арабський письменник X ст. Ібн-Руста 

також зазначав, що східні слов’яни «найбільше сіють просо». В епоху Київської Русі посіви 

проса займали значну частину полів, особливо на низовинах в лісових районах, які були 

сприятливими для його вирощування. Але і на орних ґрунтах посіви проса були дуже 

поширеними. В «Повісті минулих літ» розповідається, як в 1095 р. у Середньому Подніпров’ї 

на поля напала сарана («прузи»), яка «ядуще траву и проса». Літописець тут говорить про 

винищення нею полів і пасовиськ; отже, в уяві літописця з полями пов’язувалися перш за все 

посіви проса [2, с. 131]. 

Просо – рослина посухостійка, що швидко достигає (вегетаційний період короткий – від 

сходу до дозрівання 80–100 днів), характеризується незначним осипанням зерна, добрими 

харчовими якостями. Крім того, ця культура невимоглива до родючості ґрунтів. Під посіви 

цієї рослини можна використовувати широкий спектр ґрунтів – від чорнозему до 

солонцюватих і болотистих. Ці якості зумовили домінування цього злаку у слов’ян протягом 

тривалого часу – з III ст. до н. е., а у V–VII ст. просо стало одним із найважливіших разом із 

іншими невимогливими рослинами (ячменем плівчастим, пшеницею плівчастою). Просо не 

вимагає глибокої оранки, а відтак не потребує складних орних знарядь. Дослідники вважають, 

що, імовірно, наприкінці І тис. до н. е. і протягом усього І тис. н. е. просо було головною або 

значущою зерновою культурою на Правобережжі лісостепової частини України, а також у 

степовій зоні України [2, с. 52]. Знахідки зерен проса зустрічаються майже на всіх 

давньоруських поселеннях, де в тій або іншій мірі збереглися зерна культурних рослин. На 

деяких поселеннях просо було знайдено у великій кількості. На городищі біля с. Воїнська 

Гребля розкопано приміщення, в якому майже на всій його площі знаходилося обгоріле просо; 

тут же виявлено обгорілі рештки посудин, плетених з очерету та лози, в яких зберігалося 

просо [3, с. 131]. 
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Серед знахідок зернових культур, представлених у Музеї хліба, наявне й просо. Так, 

наприклад, експонується обвуглене зерно проса (інв. № НДФ-3837) вагою 17,7 г із заповнення 

зернової ями городища Заруб VІІІ–Х ст. н. е. із с. Зарубинці Канівського р-ну Черкаської обл. 

(розкопки Є.В. Максимова, 1974 р.). До музею зерно потрапило у 1983 р. в наслідок передачі 

із фондів Державного історичного музею. Також у Музеї хліба експонується обвуглене зерно 

проса  (інв. № НДФ-3849) із Райковецького городища ХІ–ХІІІ ст., розкопане в 1935 р. в с. 

Райки Бердичівського р-ну Житомирської обл. Вага знахідки лише 0,9 г. Передане зерно у 

1983 р. із Державного історичного музею. Одночасно до Музею хліба надійшло обвуглене 

зерно проса (інв. № НДФ-3322) із розкопок Райковецького городища, яке спеклося у дев’ять 

невеликих грудочок. Привертає увагу обвуглене зерно проса (інв. № НДФ-3321) збите в 

грудочку розміром 2х1,7 см, ймовірно, з розкопок В. Хвойки на трипільському поселенні в ур. 

Коломийщина. Знахідку передав Державний історичний музей у 1983 р. 

Цікавим експонатом є фрагмент кераміки (інв. № НДФ-3847) з відбитками проса й 

плівчастого ячменю з розкопок черняхівського поселення І–V ст. в с. Хлопків Баришівського 

р-ну Київської обл. (розкопки В.Д. Барана, 1982–1983 рр.), який передав у 1983 р. Музею хліба 

Державний історичний музей. Підсипання зернівок проса під днища горщиків відоме з 

матеріалів усіх без винятку слов’янських археологічних культур території сучасної України. 

Зернівки цієї культурної рослини (розміри не перевищують 2–2,5 мм; майже округлої форми) 

дуже часто використовували як підсипку; вони виконували роль своєрідних 

шарикопідшипників, на яких простіше було повертати горщики, а потім знімати готові форми 

з робочої поверхні [2, с. 67]. Продукт проса – пшоно – було одним з основних в харчуванні 

давньоруського населення. В «Руській Правді» воно зазначається як один з продуктів, які 

давали вірникам (княжий слуга) і мостикам (будівничі мостових) на покорм. Пшоно разом з 

іншими продуктами продавалося і купувалося на ринках в давньоруських містах. Цікаво, що 

ціни на пшоно були значно вищими, ніж на жито і навіть пшеницю [3, с. 136]. Пшоняна каша 

(з медом) часто згадується серед страв монастирської кухні. На території Пастирського 

городища VІІ–VІІІ ст. (скіфського і ранньосередньовічного часу) поблизу с. Пастирське 

Смілянського р-ну Черкаської обл. знайдений млинець, випечений із зерен проса [13, с. 79]. 

До найдавніших культур в нашій країні належить ячмінь плівчастий (Hоrdеum vulgare). 

Відбитки зерен ячменю простежено на глиняній обмазці жител та на глиняних виробах з 

поселень трипільської культури; обвуглені зерна ячменю було виявлено на ряді поселень 

античного часу. Згодом культура ячменю була розповсюджена у ранніх слов’ян та в епоху 

Київської Русі, де вона стала однією з найпоширеніших. Тривалий час ячмінь плівчастий, як і 

просо, був одним із найважливіших злаків, що вирощувався слов’янами. Разом із плівчастою 

пшеницею він є однією з найдавніших культурних рослин, що вирощувалися на території 

сучасної України.  

Ця культура не примхлива до кліматичних умов, родючості ґрунту та агротехнічних 

можливостей. Ячмінь може рости на менш родючих ґрунтах, ніж пшениця, витримує легку 

засоленість. Завдяки цьому посіви ячменю займають великі площі, і він є однією з важливих 

зернових культур на Землі. Ячмінь плівчастий належить до посухостійких та швидкостиглих 

культур (період його вегетації становить 60–110 днів). Саме ці якості тривалий час визначали 

домінуючу роль ячменю плівчастого в господарстві слов’янських культур. Проте, як і просо, 

в роменський і давньоруський час ячмінь поступово витіснили більш врожайні зернові 

культури. Скорочення обсягів вирощування ячменю було пов’язано з підвищенням технічного 

рівня знарядь для обробітку ґрунту. Завдяки розвитку агротехніки з’явилася можливість 

вирощування примхливіших, але й більш урожайних культур. Ячмінь неодноразово згадується 

як в оригінальних, так і в перекладених давньоруських писемних джерелах. 

Про поширеність ячменю в епоху Київської Русі свідчать і знахідки цієї культури в 

давньоруських пам’ятках. Цей злак був широко розповсюджений наприкінці I тис. до н. е. – 

поч. I тис. н. е. на всіх пам’ятках слов’янських культур. Його вирощували у великих кількостях 

у верхньому Подніпров’ї, на території Правобережжя середнього Подніпров’я, а також 
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верхнього Подністров’я і Західного Побужжя. На всіх згаданих територіях ячмінь був одним 

із найрозповсюдженіших злаків [2, с. 59]. 

У Музеї хліба НІЕЗ «Переяслав» демонструються обвуглені зерна плівчастого 

багаторядного ячменю (інв. № НДФ-3848) І–ІІІ ст. н.е. із с. Широка Балка Білозірського р-ну 

Херсонської обл. (розкопки 1888 р.). У 1983 р. Державний історичний музей передав для 

Музею хліба 4 грами цих зерен.  

Однією з важливих зернових культур на Русі був овес (Avéna satíva). За гіпотезою М.І. 

Вавілова батьківщина вівса – Монголія і північно-східні провінції Китаю. Його почали 

культивувати пізніше, ніж пшеницю і жито – у ІІ тис. до н.е. Він засмічував посіви полби, але 

землероби не намагалися з ним боротися, оскільки вже тоді були відомі кормові властивості 

цієї рослини. Під час просування посівів на північ овес витіснив більш теплолюбну полбу [8]. 

Вирощування вівса в давньоруській державі засвідчено писемними джерелами. Він вперше 

згадується в «Повісті минулих літ» під 997 р., де наведено відоме оповідання про облогу 

Білгорода печенігами і звільнення від цієї облоги завдяки приготуванню вівсяного киселю. В 

цій легенді овес разом з пшеницею виступає як головний продукт харчування слов’янського 

населення. «Руська Правда» в числі харчів, що їх одержували вірник і городник, згадує овес, 

який призначався для годівлі коней:  «А конем на рот сути овес». «Правда Мономаха» 

установлює вірнику «самому ехати со отракомь на дву коню, сути же на рот овес». Овес також 

згадується додаткових статтях до «Руської Правди», в яких обчислюється прибуток в 

боярському господарстві [3, с. 137]. Овес йшов не лише на харчування коней, а 

використовувався для приготування страв. Страви, приготовлені із вівсяного борошна 

(толокна), протягом століть були звичайною їжею населення Русі.  

У колекції НІЕЗ «Переяслав», на жаль, не представлені самостійні знахідки зерен вівса. 

Але він наявний в зернових сумішах. Наприклад, у суміші обвуглених зерен  (інв. № НДФ-

3840) із розкопок поселення черняхівської культури ІІ–V ст. в с. Афанасіївка Снігурівського 

р-ну Миколаївської обл. Поселення досліджено у 1951–1952 рр. експедицією ІА АН УРСР під 

керівництвом Л. М. Славіна. В одному з жител виявлено близько 10 кг обвугленого зерна [10, 

с. 112]. Із цієї знахідки 30,5 г дісталося Музею хліба НІЕЗ «Переяслав» у 1983 р. із фондів 

Державного історичного музею.  

Зерно вівса також міститься у обвугленій суміші зерен (інв. № НДФ-3841). Воно 

виявлене під час розкопок поселення VІ–VІІІ ст. салтівської (салтово-маяцької) культури 

південного сходу Східної Європи, що знаходиться в степовій зоні на р. Євсуг в с. Рогалик 

Станично-Луганського р-ну Луганської обл. Археологічні дослідження цього поселення 

проводив К.І. Красильніков у 1974–1977 рр. У 1977 р. під час розкопок житла № 20 було 

виявлено значну кількість обгорілих зернівок культурних рослин.  

Основна маса зерна була знайдена на підлозі житла; частина обвуглених зернинок була 

в горщиках в межах житла. В центрі й ближче до північно-східної стіни знаходився майже 

однаковий по товщині шар (5–6 см на площі майже 10 кв. м) зерна, яке зберігалось, очевидно, 

на горищі і просипалося на підлогу під час обвалу даху при пожежі. Зерно повністю не згоріло, 

а лише обвуглилося. Воно було законсервоване попелом, що утворився після згорання даху. 

Частина зерна, очевидно, зберігалася в господарській ямі в середині житла. Ще одна 

господарська яма з обгорілим зерном знаходилася в прибудові до житла № 20. Частина зерна 

зберігалася в горщиках – ймовірно була відібрана для посіву. Загальний об’єм зернового 

матеріалу із цього об’єкту – біля 5 відер, тобто майже 30 кг. Палеоетноботанічний аналіз 

знахідки засвідчив, що переважає в ній ячмінь плівчастий пляшкоподібний, на другому місці – 

овес посівний, на третьому – просо звичайне. Плівчасті пшениці (однозернянка, двозернянка) 

і жито виявлені у незначній кількості. Пріоритетність ячменю і вівса свідчить про те, що 

землеробство салтівців підпорядковувалось потребам скотарства [9, с. 226]. Знахідка зернових 

культурних рослин із поселення Рогалик зберігається в Державному історичному музеї. У 

1983 р. 20 г цієї зернової суміші передано для експонування в Музеї хліба.  

Також зерна вівса входять до обвугленої суміші зерен (інв. № НДФ-3843), виявленої під 

час розкопок давньоруського городища ХІІ–ХІІІ ст. поблизу с. Колодяжин Романівського р-
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ну Житомирської обл., яке ідентифікують як літописне місто «Колодяжин». Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1761 від 27. 12. 2001 р. городище літописного міста Колодяжин 

занесене до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка археології 

національного значення. Вивчення цього давньоруського міста проводилося впродовж кількох 

сезонів (1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 pp.) Волинською експедицією Інституту археології 

АН УРСР під керівництвом В. К. Гончарова за участю Житомирського краєзнавчого музею. 

Знахідки зберігаються в фондах Інституту археології АН УРСР та Державного історичного 

музею. Останній у 1983 р. 11,5 г суміші зерен із розкопок 1949 р. В.І. Довженка передав Музею 

хліба НІЕЗ «Переяслав». 

Окремо варто згадати суміш обвугленого зерна (інв. № НДФ-3842) із розкопок 

Р. С. Орлова 1979 р. в м. Біла Церква Київської обл. У 1978 р. за проханням Білоцерківського 

міськвиконкому з метою визначення часу виникнення м. Біла Церква і його спадкоємності із 

давньоруським Юр’євим була створена Білоцерківська експедиція Інституту археології АН 

УРСР під керівництвом Р.С. Орлова. Впродовж 1978–1983 рр. експедицією були проведені 

археологічні розкопки. Обвуглене зерно (просо, пшениця, овес) виявлені в житловій споруді 

та господарчій ямі в межах місцевого шосе. У згорілій споруді  (розкоп № 2, шурф 1, розкопки 

1978 р.) біля печі, між жорнами, знайдено 2 кг обвугленого зерна (карликова і м’яка голозерна 

пшениця з домішками пшениці двозернянки, вівса,  жита та ін.). В комплексі «поварні» 

(будівля № 2) в обвугленому шарі виявлено 5 кг проса і просяного борошна  [7, с. 30–62]. У 

1980 р. в одному з об’єктів знайдені запечені у грудки зернівки проса та світло-жовта маса з 

лусок проса, у другому – переважало жито [12, с. 480]. У 1983 р. Державний історичний музей 

12,8 г суміші обвугленого зерна із розкопок давньоруського міста Юр’єва передав для 

експонування в Музеї хліба.  

На превеликий жаль, в Музеї хліба НІЕЗ «Переяслав» не представлені знахідки зерна 

гречки давньоруського часу. Про культуру гречки в епоху Київської Русі в писемних джерелах 

немає згадок, проте зерна цієї культури було виявлено під час розкопок 

давньоруських поселень. Так, наприклад, гречку виявлено на Донецькому городищі на 

території м. Харкова [3, с. 137].   

Перші об’єктивні дані про вирощування гречки на теренах України отримано у 1994 р., 

коли на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника розкопками 

музейного об’єднання під керівництвом С.О. Балакіна було відкрито вигрібну яму 1-ї пол. 

XVI ст., в якій серед сміття різного походження знайдені зернівки пшениці, проса, а в 1997 р. 

в ході продовження розкопок – декілька обвуглених грудок, утворених із щільно спечених 

зернівок гречки [12, с. 479]. 

На території Давньоруської держави окрім зернових вирощували й бобові культури: 

горох, вику, боби, сочевицю («сочиво»). Це підтверджують письмові й археологічні джерела. 

Горох згадується в «Руській Правді» в числі продуктів, що призначалися на покорм вірнику. 

Зерна цих культур виявлено на багатьох поселеннях. Зокрема, горох, вика й сочевиця знайдені 

у 1935 р. на Райковецькому городищі поблизу с. Райки Бердичівського р-ну Житомирської 

обл. У 1983 р. Державний історичний музей, якому належить ця знахідка, 3,2 г обвуглених 

зерен гороху (інв. № НДФ-3852) передав Музею хліба НІЕЗ «Переяслав» для експонування.  

Писемними джерелами і археологічними пам’ятками давньоруського часу засвідчене 

вирощування технічних зернових культур – льону та конопель. Льон згадується в «Повісті 

минулих літ», церковному уставі князя Ярослава Володимировича. Відомі знахідки насіння 

льону і конопель на давньоруських поселеннях, в тому числі Райковецькому та 

Зарубинецькому городищах ХІ–ХІІІ ст. Обвуглені зерна льону (інв. № НДФ-3839) виявлені в 

житлі № 5 на Зарубинецькому городищі (розкопки Е. В. Максимова, 1974 р.) поблизу с. Заруб 

Канівського р-ну Черкаської обл. Зберігається знахідка в Державному історичному музеї. У 

1983 р. цей музей 12,2 г льону разом із іншими знахідками зерен хлібних культур передав для 

Музею хліба. Обвуглені зерна коноплі (інв. № НДФ-3851), окремі й спечені куском вагою 

121 г, знайдено під час розкопок Райковецького городища (с. Райки Бердичівського р-ну 
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Житомирської обл.)  у 1935 р. Цікаво, що на шматку спечених зерен коноплі збереглися 

достатньо чіткі відбитки тканини мішковини. 

Отже, наші предки вже на ранньому етапі землеробської діяльності мали чималий 

асортимент зернових культур, які для придатності споживання потребували подрібнення. 

Людина завжди прагнула зберегти врожай, ретельно обробити зібране і перетворити його на 

придатну для споживання їжу. Звичайно, при цьому аж ніяк не можливо було обійтись без 

спеціальних млинарських знарядь праці, серед яких значну частку займають кам’яні 

зернотерки, ступи, жорна. Для подрібнення зерна на борошно й крупи давні хлібороби 

користувалися ручними зернотерками й ступами, а  давньоруське населення – жорнами. 

Відрізнялися зернотерки та жорна тим, що в зернотерках рухали верхнього каменя-розтирача 

паралельно до основи (зернотерки), а в жорнах верхній камінь крутили по колу. У першому 

випадку зерно розтирали, а в другому – розмелювали. Менше розтирається зерно, буде крупа, 

довше – борошно. Велика кількість злакових культур давала можливість варити і випікати 

різноманітні страви, серед яких головним був хліб. В Музеї хліба НІЕЗ «Переяслав» 

демонструється унікальна знахідка – житня хлібина (інв. № А-283, позиція № 168) ХІ–ХІІІ ст. 

із розкопок Десятинної церкви (розкопки М. К. Каргера, 1946–1947 рр.). Цей обвуглений 

скам’янілий уламок є найдавнішим зразком хлібних виробів, знайденим на території України, 

і неоціненною святинею нашої історії й культури.  
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THE ANCIENT CEREAL CROPS COLLECTION IN THE COLLECTION OF THE 

NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

 

The article suggests the review of the collection of samples of ancient cereal crops of the 

National historical and ethnographic reserve «Pereiaslav». It is deals with the history of the 

collection formation, and the systematization and classification of cereal crops according to its 

species composition are made. 
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ДВІ ЖІНОЧІ ПРИКРАСИ XVIII–ХІХ СТ. З СЕЛА КРОПИВНА НА ЗОЛОТОНІЩИНІ 

 

У статті вводиться до наукового обігу випадкова знахідка – жіноча прикраса XVIII ст. 

та подана характеристика дукача ХІХ ст. з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», що 

походять з сучасного села Кропивна на Черкащині. 

Ключові слова: дукач, с. Кропивна Черкаської області, золотарство, жіночі прикраси, 

мистецтво, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

 

Серед різноманіття видів та напрямів українського народного мистецтва важливе місце 

займає творчість сільських та міських ювелірів, яких в народі називали золотарями. У деяких 

місцевостях ця назва настільки закріплювалася за конкретною людиною, що навіть 

перетворювалася на прізвище чи прізвисько. Їхні вироби дають нам змогу прослідкувати 

осередки золотарських майстерень різних регіонів України та сусідніх територій. 

Пам’ятки золотарства викликають жвавий інтерес як в середовищі музейних закладів, 

які завдяки етнографічним експедиціям та фондово-закупівельним комісіям формують цілі 

колекції українських жіночих прикрас ХІХ – початку ХХ ст., так і серед приватних 

колекціонерів, що скуповують дані вироби на стихійних ринках і через мережу Інтернет. 

Завдяки приватним колекціям жіночих прикрас різних поціновувачів старовини, а також 

професійним консультаціям відомого колекціонера та сучасного золотаря Ю. Г. Коваленка з 

Черкас, вийшли друком наступні видання: Врочинська Г. «Українські народні жіночі прикраси 

ХІХ – початку ХХ століть» [1], «Українське золотарство. Дукачі: альбом» (упорядник Олекса 

Валько) [9], Самков О. М. «Українські дукачі» [6], Самков О. М. «Нариси з історії золотарства 

на Черкащині» [5], «Українські прикраси. Альбом» (упорядники Самков О. М., 

Лепський В. В.) [10]. 

Серед дослідників нумізматики, медальєрики та українських жіночих прикрас вже стала 

класичною монографія І. Г. Спаського «Дукати і дукачі України: Історико-нумізматичне 

дослідження» [7], в якій вчений вперше науково обґрунтував важливу галузь українського 

художнього мистецтва – виробництво дукачів. 

Цінною для дослідження жіночих прикрас та дукачів є також праця М. З. Петренка 

«Українське золотарство XVI–XVIII ст.» [4], в якій автор на основі мистецтвознавчого аналізу 

розглянув історію золотарства та художнього лиття в Україні, а також подав словник 

українських майстрів-золотарів із зображенням їхнього тавра на виробах. 

До революції 1917 р. у значної кількості селянських родин зберігалися срібні та золоті 

монети, різноманітні медалі та нагороди їхніх предків, які й слугували матеріалом для 

ювелірних виробів. Замовник приносив таку коштовну річ майстру, а той з неї виготовляв 

прикрасу для доньки, що починала дівувати або як подарунок дружині [5, с. 7]. 

Навесні 2013 р. під час сільськогосподарських робіт на кутку «Луки» («Промінь») 

с. Кропивна Золотоніського р-ну Черкаської обл. було випадково знайдено частину жіночої 

прикраси другої половини XVIII ст. (рис. 1). 

Цей виріб можна умовно назвати дукачем-образком. Він був виготовлений з 

олов’янистого (чи свинцевого) сплаву та вірогідно має уніатське походження. 

Розміри: d монети – 3,7 см; вага – 3,9 г. 

На лицьовому боці схематичне зображення Божої Матері з немовлям на лівій руці. На 

плечах Богородиці накидка, обидві постаті в коронах. Край образка прикрашено подвійним 

пояском із косою штриховкою, а під ним орнамент з маленьких кружечків з крапкою 

всередині. По обидва боки від голови Богородиці розміщено традиційне позначення її імені. 

На зворотному боці зображено латинський хрест, який вписано у фігуру з двох квадратів 

(схематичне зображення «Зірки Давида»). 
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Дуже близькі аналогії знахідці наводить черкаський краєзнавець О. М. Самков у своєму 

альбомі-каталозі [10, с. 175, іл. 13.18., 13.19.], що датуються другою половиною XVIII ст. та 

походять з Південної Київщини. Дослідник відносить їх до уніатської традиції, яка 

пропагувала культ святих сердець Ісуса Христа та Божої Матері, що почав поширюватися в 

полонізованій частині України в 70-х роках XVIII ст. За твердженням дослідника, такі образки 

могли носити в якості дукачів як на Правобережжі, так і на Лівобережжі України [10, с. 51]. 

Лівобережна Черкащина була одним з тих осередків ювелірного промислу, де творчість 

сільських золотарів проявила себе особливо яскраво. У цьому регіоні були розповсюджені 

«вереміївські», «плетені» та «рогаті» дукачі. Серед жіночих прикрас населення с. Кропивна та 

навколишніх сіл найчастіше зустрічаються останні. 

У зібранні фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» вдалося віднайти дукач, який також походить з с. Кропивна Золотоніського р-ну 

Черкаської області, куди він потрапив під час етнографічної експедиції 1975 р. (рис. 2). Дукач 

належав жительці вищезгаданого населеного пункту – Джулай Вірі Андріївні, 1937 р. н. 

Нижче подаємо опис цієї жіночої прикраси. 

Облікові позначення: дукач ПХІМ Н – 467, СД – 13, КВ – 3690. 

Розміри: d монети – 4 см; бант – 6х5 см; h – 10 см; вага – 29,5 г. 

Матеріал та техніка: срібло, скло (червоне, зелене); лиття, карбування, позолота, 

штампування, ручна робота. 

Бант «рогатий», класичний: з’єднані між собою 6 листочків, в центрі – квіточка, в 

серединці якої червоне скельце. По краях та вгорі ще 5 скелець червоного та темно-зеленого 

кольору, з яких верхнє праве втрачене. 

Медальйон – карбованець російського царя Миколи І, 1842 р. 

На аверсі зображений герб Російської імперії, навкруги якого напис по колу «чистаго 

серебра 4 золотника 21 доля». На реверсі – номінал «Монета рубль», 1842, С.П.Б. 

Оправа складається з пружинки та шнурочка. Вона кріпиться до банта трьома 

ланцюжками за допомогою кілець, що припаяні вгорі [2, с. 23]. Це так званий «рогатий» дукач. 

Фото та опис майже аналогічного дукача подає черкаський краєзнавець О. М. Самков у 

альбомі «Українські прикраси» [10, с. 115, іл. 5.29, 5.29 а]. Дослідник зазначає, що один із 

центрів золотарства знаходився в с. Загородище Іркліївської волості Золотоніського повіту 

(відстань від с. Кропивна до с. Загородище 19 км, тому, на нашу думку, він був замовлений чи 

придбаний саме в одного із золотарів цього населеного пункту – М.Г.). Там працювало близько 

19 майстрів. Серед інших, вони виготовляли «рогаті» та «плетені» дукачі. Банти перших мали 

вигляд великої квітки з шістьма міцними пелюстками. Кінці верхніх виходили за краї банта, 

нагадуючи роги, через що й отримали таку назву. Між верхніх пелюсток вміщали хрещату 

розетку, яка замінила собою хрест, що носився під шиєю. Бант прикрашався шістьма великими 

каменями-скельцями, зазвичай червоного та зеленого кольорів. Особливістю цього типу 

дукачів було те, що зі зворотного боку вони часто мали по три скоби для підвішування. Це 

допомагало краще фіксувати дукач під час танцю [10, с. 27–28]. 

Дукачі в с. Кропивна були досить розповсюдженими серед жіночого населення і кожна 

незаміжня дівчина бажала мати таку прикрасу, про що свідчить світлина «Дівчата с. Кропивна 

в 20-ті роки» (рис. 3) з Музею Івана Гончара у м. Києві [3]. 

Стосовно ювелірів та золотарів Кропивнянщини та її околиць, то в архівах можна 

зустріти лише загальні відомості. Відповідно до «Третьей подворно-хозяйственной земской 

переписи в Полтавской губернии» [8, с. 222] в 1910 р. по Золотоніському повіту налічувалося 

карбувальників, а також золотих та срібних справ майстрів: 

 м. Золотоноша   – 1 

 Мельниківська волость  – 2 

 Кропивнянська волость  – 2 

 Іркліївська волость   – 1 

 Вереміївська волость  – 2 

 Васютинська волость  – 1 
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 Гельмязівська волость   – 2 

Та все ж черкаські краєзнавці не сидять на місці, а намагаються відшукати будь-яку 

інформацію стосовно талановитих земляків-ювелірів, про що свідчать публікації монографій 

та альбомів-каталогів українських народних жіночих прикрас, які згадувалися на початку 

статті. 

Причиною зникнення золотарського ремесла на селі стало зубожіння селянства 

внаслідок війн, революцій та голодоморів. Не повернулася з війни, потрапила в заслання чи 

загинула під час голоду значна частина чоловічого населення, що була носієм ювелірного 

народного мистецтва та змогла б передати його майстерність наступним поколінням. 

Економічна скрута та безгрошів’я призвели до того, що люди міняли свої родинні прикраси 

(дукачі, намиста, сережки, каблучки, хрестики тощо) на хліб, здавали в пункти прийому, 

збували, щоб оплатити примусово нав’язані облігації державних позик [5, с. 8]. 
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Mykola Hubochkin 

TWO FEMALE JEWELS OF THE XVIII-XIX CENTURIES FROM KROPYVNA 

VILLAGE IN ZOLOTONOSHA REGION 

 

In the article it is introduced to the scientific circulation the accidental find – the female jewel 

of the XVIII century and represented characteristic of ducach of the XIX century from the fund 

collection of National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», found on the modern 

territory of Kropyvna village in Cherkasy region. 

Key words: ducach, Kropyvna village in Cherkasy region, goldsmithing, female jewel, art, 

National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». 
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Рис. 1. Частина жіночої прикраси другої половини XVIII ст. з с. Кропивна 

Золотоніського р-ну Черкаської обл. 

 
Рис. 2. «Рогатий» дукач ХІХ ст. з с. Кропивна Золотоніського р-ну Черкаської обл. 
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Рис. 3. Світлина з Музею Івана Гончара «Дівчата с. Кропивна в 20-ті роки» 
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НАВЧАЛЬНІ КНИГИ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСІВ ПОЕТИКИ ТА РИТОРИКИ  

У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ КОЛЕГІУМІ 

 

У статті розкрито проблеми використання підручників та навчальних посібників 

XVIII–XIX ст., висвітлена їх роль у навчально-виховному процесі класів поетики та риторики 

Переяславського колегіуму. Здійснено аналіз колекції підручників XVIII–XIX ст. з експозиції 

Меморіального музею Г. С. Сковороди Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»  

Ключові слова: колегіум, підручники, класи поетики та риторики, навчальний процес, 

стародруки. 

 

Характеризуючи стан вивчення підручників XVIII–XIX ст., слід зазначити, що вони все 

ще мало досліджені. Більшість підручників не опубліковані, отже, недостатньо відомі. Деякі 

історики культури вважають, що ця вторинна література зовсім не цікава. Але ж саме за цими 

скромними підручниками студенти вивчали обов’язкові предмети й знайомились із творами 

попередників. Це стосується і учнівської аудиторії православних колегіумів. 

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.  

ХІХ ст. з’являються окремі наукові розвідки, присвячені Переяславському колегіуму, в 

яких дослідники розширили коло питань розглядом їх у певній системі. У 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, введено 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 епархиальніе ведомости». 

1888 р. з’являються статті В. Демидовського, П. Попова, в яких окрім характеристики 

викладацького і учнівського складу Переяславського колегіуму, містилися відомості про 

структуру навчання та методику викладання дисциплін. 

Частина дослідників зверталася до аналізу підручників з окремих предметів. Зокрема, 

дослідженню давніх українських поетик присвятили свої праці І. Іваньо («Поетика» 

Митрофана Довгальського, 1973 р.), Д. Наливайко («Київські поетики XVII – поч. XVIIІ ст. в 

контексті європейського літературного процесу». 1981 р.), Г. Сивокінь («Давні українські 

поетики»), в яких відзначили високий рівень тодішньої поетико-теоретичної думки. Аналізом 

курсів риторики займалися В. Нічик («Сборник курсов риторики и философии профессоров 

Киево-Могилянской академии в ЦНБ АН УССР»), Я. Стратій («Описание курсов философии 

и риторики»). 

Курси поетики і риторики в колегіумах виконували завдання вивчення класичних мов, а 

також розвитку характеру і розумових здібностей учнів. Тому при дослідженні підручників 

класів поетики та риторики враховувалися дидактична мета, призначення, а також методичні 

прийоми, які застосовували викладачі для досягнення педагогічних цілей. 
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Висловлювання як учителів, так і учнів православних колегіумів свідчать, що вони добре 

розуміли завдання, які ставилися у процесі тлумачення зразків поетичних творів античних 

авторів у курсі поетики та риторики. Так, Григорій Сковорода писав у листі до свого учня 

Михайла Ковалинського: «Май на увазі, доказом твоєї любові до мене буде твоя любов до 

грецьких муз», а в іншому листі знову повторював цю настанову : «люби грецькі музи разом з 

доброчесністю» [8, с. 223, 332.] 

Враховуючи, що перші викладачі православних колегіумів були вихованцями Києво-

Могилянської академії, можна стверджувати, що зміст, спрямованість і методи викладання 

поетики та риторики у цих закладах істотно не відрізнялися. 

Висвітлюючи дану тему, автор ставить за мету розглянути зміст курсів поетики і 

риторики, а також методи їх викладання з точки зору того місця, яке відводили їм у процесі 

навчання та виховання особистості учня. 

Навчання поетики продовжувалося із використанням основних, уже відомих учням із 

граматичних класів, завдань. Невелике теоретичне положення засвоювалося шляхом 

виконання «екзерцицій», які писалися у класі під керівництвом учителя, а також «окупацій», 

тобто домашніх вправ, які учитель потім перевіряв, роблячи зауваження. Професор 

пропонував учням набір синонімів до ряду понять з метою їх подальшого застосування. 

Типовим прикладом є «conficiendae odae carmine heroico», фактично словник синонімів, який 

надавав учням Переяславського колегіуму учитель Пилип Гошкевич 1742 р. для використання 

при складанні віршів [6, с. 85]. Завдяки таким прийомам у початківців розвивалася ерудиція 

для написання власних творів. 

Якщо коротко охарактеризувати змістовне наповнення курсу поетики, слід відзначити, 

що «загальна поетика» включала визначення та пояснення її природи, користі та важливості, 

а також поетичних правил. У «спеціальній поетиці», яку вивчали у подальшому, йшлося про 

види поетичних творів, правила їх написання та зразки віршів. Видів поезій виділялось від 

трьох до шести. Найважливішими вважалася епічна поезія, драматична поезія, лірична поезія 

з елегійною та епіграматична поезія. 

Дидактичні завдання, які ставились у класі поетики були спрямовані на подальше 

опанування латинської мови. Тому учень мав настільки вільно володіти латиною, щоб 

самостійно писати твори на різні теми, перетворювати прозу на поетичні рядки. Заняття 

поетикою відбувалося, вочевидь, не заради того, щоб зробити із вихованців поетів. При 

вивченні поетики ускладнювалися, урізноманітнювалися і додавалися нові завдання та 

прийоми опанування латинської мови. 

Найчастіше на початковому етапі в українських колегіумах використовували посібник 

Якова Понтана «Поетичні настанови» насамперед тому, що виклад основних поетичних 

постулатів було пристосовано до потреб «шкільної науки», оскільки його автор був 

викладачем православної академії, то найбільше він спирався на праці двох провідних 

авторитетів – «Поетики» Арістотеля і «Послання до Пізонів» Горація. Ці посібники (різних 

років видання) були представлені у бібліотеках православних колегіумів, а отже, були 

доступні професорам поетики. 

Використовувався і посібник В. Тредіаковського «Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов с определениями до сего надлежащих знаний» (1735). Оскільки учні мали 

перекладати латинські твори російською прозою, а потім поетичними рядками, їм 

пропонувалася як посібник праця В. К. Тредіаковського. 

Викладачі поетики колегіумів використовували спочатку рукописний курс поетики 

Феофана Прокоповича, а пізніше – друкований Prokopowicz Th. «De arte poetica libri III ad usum 

et institutionem studiosae juvetutis roxolanae dictate Kioviae in Orthodoxa Academia anno domini 

1705» (1786). 

Частина викладачів поетики розробляли «власний» курс лекцій, про що засвідчують 

рукописи курсів поетики. Зокрема зберігся рукописний збірник курсів поетики, риторики, 

синтаксису, прочитаних у Переяславському колегіумі викладачем Пилипом Гошкевичем у 

1742–1743 рр. (збірник знаходиться у Державній бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна в Москві). 
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Він має назву «Сад муз». На прикладі віршів і байок, якими ілюстрував виклад курсу 

П. Гошкевич, В. Маслюк звернув увагу, що як сама назва, так і структура викладу теоретичних 

основ даного курсу відображала кращі традиції  гуманістичних поетик XVII ст. [4, с. 63]. На 

основі записів цього курсу можна зробити висновок, що як сама назва, так і структура викладу 

теоретичних основ відображала традиції гуманістичних поетик XVII ст., а також 

демонструвала дидактичні прийоми, які використовували викладачі класу поетики 

православних колегіумів XVIII ст. Учитель поетики обирав тему – певну моральну сентенцію 

(з творів античних авторів, тексту Святого письма, псалмів тощо), й за цим взірцем писалася 

віршована імітація латинською або слов’янською мовами. У давніх поетиках часто 

використовувалися езопівські сюжети. Переяславський вчитель також звернувся до 

Езопівських творів, використав їх сюжети для створення своїх прикладів [6, с. 87]. 

Свій особистий курс поетики для Переяславського колегіуму написав і Г. С. Сковорода. 

Конспект його курсу, на жаль, не зберігся, проте дослідники творчості філософа на підставі 

різних джерел наголошують на новаторському характері курсу [15, с. 187–188]. Активні творчі 

пошуки Г. Сковороди спричинили конфлікт із переяславським єпископом. Виклад поезії 

Сковородою відрізнявся від традиції, яка утвердилася у колегіумах, що викликало резонанс у 

духовних колах Переяслава. Ймовірно, Сковорода не відступив від положень курсу, який він 

читав у Переяславському колегіумі, коли перейшов до Харківського колегіуму. Можливо, саме 

тоді, під час викладання курсу, виникла відома байка Сковороди про козеня і вовка, яка була 

написана для учнів. Написання наставником прикладів поетичних творів, зокрема байок на 

езопівські сюжети, було традиційним прийомом викладання в колегіумах. 

На початку ХІХ ст. була надрукована латинська хрестоматія, укладена ректором 

Харківського колегіуму Андрієм Прокоповичем «Latina chrestomatia pro discentibus poesin» 

(1812), яка містила чимало уривків з творів латинських поетів. Андрій Прокопович викладав у 

колегіумі понад 20 років, тому хрестоматія була результатом його багаторічної викладацької 

праці. Вона перевидавалася декілька разів, нею користувалися не тільки учні колегіумів, а й 

студенти університету. 

Колишні учні в своїх спогадах згадували методи викладання в поетичному класі. 

І. Крамаренко писав, що учитель Переяславського колегіуму Леонтій Іванович Савич 

надзвичайно любив поезію і прагнув передати цю любов учням. Він декламував різні твори 

латинською і російською мовою, пропонував учням вірші для читання вдома [1, с. 407]. Серед 

книг, які належали студентам колегіумів були «Енеїда» Вергілія, байки Езопа, праці Овідія, 

Цицерона, Горація.  

Російська поетика. З другої половини XVIII ст. у колегіумах розпочалося викладання 

російської поезії. Основним посібником з російської поезії була праця М. Ломоносова 

«Краткое руководство к красноречию: Книга первая, в которой содержится риторика 

показующая общия правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии» (1776). У 

колегіумах учителі при викладанні російської поезії зверталися переважно до цього посібника. 

З другої половини 70-их рр. XVIII ст. у поетичних класах також почали використовувати 

посібник, укладений професором поезії Московської академії Аполлосом Байбаковим 

«Правила пиитическия: В пользу юношества, обучающагося в Московской славено-греко-

латинской Академии, в Заиконоспаском монастыре (1774). Він перевидавався у 1780–1790 рр., 

а також на початку ХІХ ст. Це був посібник, який мав чимало спільного із «старими» 

латинськими поетиками, у своїй основі спирався на поетику Герарда Воссіуса і лише почасти 

на праці В. К. Тредіаковського. Він був присвячений і російській, і латинській версифікації. З 

третього видання (1785) у ньому з’явився поетико-історичний словник, місцями він 

наближався до хрестоматії, оскільки був насичений уривками латинської поезії, перекладами 

російською уривків із Вергілія (пісень з «Енеїди»), Овідія, які були розміщені паралельно із 

латинським текстом. Як ілюстративний матеріал наводилася поезія Феофана Прокоповича, 

Михайла Ломоносова, Михайла Хераскова, Олександра Сумарокова. Це був перший 

підручник поетики, написаний російською мовою, автор якого орієнтувався на тодішній стан 

російської мови та вірша. 
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Після впровадження цього підручника, викладачі колегіумів здійснювали спроби 

написання власних поетик російською мовою. Зокрема, викладач Харківського колегіуму Яків 

Толмачов надрукував у Москві посібник «Русская поэзия в пользу юношества, обучающегося 

в Харьковском коллегиуме» (1805). 

Серед кола поетичних творів російських авторів, які читали учні Переяславського 

колегіуму в останній чверті XVIII ст. згадуються поезії Г.Р. Державіна [1, с. 406]. Для занять 

поетикою купували поетичні твори М. М. Хераскова [10, арк. 46]. 

Складання учнями класу поетики власних віршованих творів було одним з головних 

методів навчання. Кращі вихованці виступали із декламуванням віршів під час урочистих 

подій, які відбувалися як в колегіумі, так і в місті. За спогади випускника Переяславського 

колегіуму І. Тимківського, на святкові події від кожного класу виставляли кращого учня, який 

читав вірші ректору чи архієрею [9, с. 22]. Яскравим зразком учнівської поезії є збірка 

віршованих привітань студентів префекту Переяславського колегіуму Федору Домонтовичу 

[2, с. 450–454]. «Шкільний вірш» також допомагає окреслити коло навчальної літератури, яку 

вивчали у православних колегіумах, а також педагогічний сенс поетики, адже в них яскраво і 

наочно відбивається мета, яку ставили учителі перед поетичними заняттями – розвиток 

особистості учня та його моральних якостей [6, с. 95]. 

Риторика. Курс риторики був зорієнтований на продовження виконання тих завдань, 

які були поставлені у попередніх класах. Опанування учнями латинської мови мало піднятись 

на таку висоту, щоб учень міг самостійно складати твори на різні теми а також письмові та 

усні промови. Учні цього класу вправлялися зі складання промов, вітань, панегіриків, листів. 

Особливу увагу в колегіумах приділяли епідектичним (святковим) промовам панегіричного 

характеру. 

У класі риторики застосовували велику кількість латинських лексиконів. Так, для 

Переяславського колегіуму 1774 р. було придбано 25 «Геснерових лексиконів» [10, арк. 46]. 

Геснер И. М. «Полной латинской Геснеров лексикон с российским переводом: с прибавлением 

к нему греческих слов  и российскаго реэстра / испр. и умнож. Моск. университета проф. 

философии Д. Синьковским. ч.1-3.» (1796–1798). Йоганн Матіас Гессер – професор елоквенції 

Геттінгенського університету, засновник філологічної семінарії, відомий тим, що упродовж 

1730–1740 рр. підготував тексти античних авторів та ряд словників для навчальних потреб.  

У слов’янському контексті оригінальним трактатом з риторики була «Риторика» 

Феофана Прокоповича, яка ознаменувала переломний момент в історії ораторського 

мистецтва Києво-Могилянської академії. Як зазначають дослідники, майже в усіх риториках, 

створених XVIII ст., відчувається вплив курсу Феофана Прокоповича. Серед професорів 

риторики називають Митрофана Довгалевського, Лаврентія Горку, Георгія Кониського, 

Порфирія Крайського [6, с. 103]. 

Рукописні риторики, за якими викладали у православних колегіумах України у першій 

половині XVIII ст., мали пишномовні назви. Так у курсі поетики і риторики Пилипа 

Гошкевича 1742 р. Переяславський колегіум названо закладом, що розташований «на 

парнаському переяславо-берловіанському пагорбі». У назвах рукописів нерідко присутній 

також образ «саду». Зокрема і лекції П. Гошкевича мали назву «Hortus musarum» («Сад 

муз») [6, с. 104]. 

У записах курсів неодноразово зазначалося, що риторики створювалися для «сприйняття 

та використання роксоланською (тобто українською) молоддю». Таке визначення аудиторії, як 

відзначає дослідниця Л. Ю. Посохова, спостерігається і в курсі риторики Стефана 

Джевецького, який був прочитаний у Переяславському колегіумі 1739/1740 н. р. [6, с. 105]. 

Збереглися лише уривки курсу. Рукопис цього курсу, як і лекції Гошкевича, знаходяться в 

рукописному відділі Російської Державної бібліотеки (ф. 152, д. 126). 

У деяких конспектах риторики також розміщені підібрані вчителем цитати, моральні 

міркування, нотатки з творів різних авторів, які розбиралися на заняттях. Про такі заняття за 

дослідженнями Л. Посохової, свідчить риторика, яку читав у Переяславському колегіумі 
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префект Гавриїл Гиновський 1747 р. У ній окрім слів отців церкви, були зроблені виписки із 

творів філософів (Сократа, Епікура тощо) [6, с. 107]. 

З середини XVIII ст. практика рукописних записів курсів поступово згасла. На зміну 

приходили друковані підручники. Одним із популярних друкованих підручників, який 

використовували у риторичних класах всіх православних колегіумів, була риторика Бургія. 

Посібник Йоганна Фрідріха Бурга «Основи риторики» (Burg Johann Friederich «Elementa 

oratoria») був перекладений М. М. Бантиш-Каменським 1776 р. (Burg «Elementa oratoriaex 

antiquis atgue recentioribus facto praeseptorum delectu tironibus eloquentiae ab imis principiis ac 

fundamentis sensim ad difficiliora et summa justo ordine manuducendis et prudenter insituendis 

accomodate antea quidem in usum Guninasiorum Vratislaviensium nune vero juventutis Rossicae 

revica, aucta et emendata / edidit Nicolaus Bantisch-Kamenski» (1776). Як додаток до видання 

1776 р. М. М. Бантиш-Каменський подав описання російських книг, які він рекомендував для 

«наукової освіти» юнацтву («De notatia librorum Rossicorum systematic expositorum»). Цю 

невеличку працю бібліографи вважають одним із перших бібліографічних покажчиків 

рекомендаційного характеру, який складався із урахуванням навчально-виховних завдань 

духовних закладів [6, с. 109]. 

Повертаючись до підручника риторики Й. Ф. Бурга, слід сказати, що він перевидавався 

десятки разів у наступні десятиліття, й у більшості семінарій його вивчали ще й наприкінці 

1830-их рр. Безумовно, у ХІХ ст., коли з’явилися нові посібники, цей підручник застарів, але 

його використання зумовлювалося нестачею інших навчальних книг. 

Заслуговує на увагу посібник французького єзуїта, професора риторики Паризького 

університету Габрієля Франсуа Лежайя (Lejay G.F. Ars rhetirica ad tullianam Rationem exacta, in 

qua praesepta et exempla complectuntur, quae ad oratoriam facultatem pertinent. – Petropoli [St. – 

Peterburg], 1797). Саме курс риторики, прочитаний ним у Парижі, був покладений в основу 

названого посібника. 

З другої половини XVIII ст. з введенням вивчення в колегіумах російської елоквенції 

(красномовства) та поезії, вивчення їх проводили за посібниками М. В. Ломоносова «Краткое 

руководство к красноречию: Книга первая, в которой содержится риторика показывающая 

общия правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии» (1776). 

У колегіумах цей посібник використовували як додатковий до названих вище 

«латинських риторик». У різних джерелах знаходимо свідчення про те, що риторика 

Ломоносова вивчалась завжди паралельно із латинською риторикою. Про це свідчить і реєстр 

книг, закуплених для Переяславського колегіуму 1774 р., у якому зафіксоване придбання 

тридцяти «Риторик» М.В. Ломоносова та двадцяти «латинських риторик» [10, арк. 46–46 зв.]. 

На межі 1780–1790 рр. бєлгородський єпископ Феоктист Мочульський написав посібник 

з російської риторики (призначений спеціально для потреб дворянства), яким користувалися в 

Харківському колегіумі (Феоклист (Мочульский). «Логика и риторика для дворян» (1789). Це 

було зумовлено необхідністю навчати виступати на зборах і писати листи знаменитим особам. 

Посібник показує, що від цього курсу все очікувалося повідомлення певних правил написання 

текстів і складання промов. Риторика сприймалась, перш за все, як набір риторичних прийомів 

та навичок. Книга мала невеликий наклад і не набула широкого розповсюдження в інших 

навчальних закладах. 

На початку ХІХ ст. була надрукована й латинська хрестоматія, призначена для студентів 

риторичного класу, укладена ректором Харківського колегіуму Андрієм Прокоповичем 

«Latina chrestomathia pro discentibus rhetoricam» (1887), яка містила чимало уривків з творів 

латинських поетів. Цією хрестоматією користувалися не тільки учні колегіумів, а й студенти 

університету. 

Окрім підручників, викладачі православних колегіумів рекомендували учням 

риторичних класів читати й інші книги. Це були збірки, які містили розповіді на філософські, 

моральні та історичні теми – так звані «Феатрони». Розбираючи приклади із цих книг, учні 

знайомилися із подіями біблійної, всесвітньої та вітчизняної історії, історією культури. 
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Встановленню кола книг, які вивчали професори православних колегіумів України у 

XVIII ст. з метою використання їх у процесі викладання, можуть посприяти нотатки викладача 

риторики Переяславського колегіуму Захарія Піючевського, складені ним на межі століть. Це 

джерело було описане В. Перетцем (доля рукопису невідома) «Отчет об экскурсии семинария 

русской филологии в Полтаву и Екатеринослав» (1910). Автор нотаток – колишній студент 

Києво-Могилянської академії, який робив виписки із різних книг протягом багатьох років, 

коли був викладачем поетики, потім риторики Переяславського колегіуму, аж до 1812 р. 

(виписки зроблені саме у роки вчителювання). Характер записів демонструє скрупульозне 

ставлення З. Піючевського до творів, які він читав. Їх перелік свідчить про цілеспрямовані 

заняття учителя з метою удосконалення курсів поетики і риторики. Найбільше виписок 

Захарій Піючевський зробив латиною з Цицерона, Вергілія, Горація, Корнелія і Непота. Він 

робив виписки також німецькою мовою. Велику кількість віршів підібрано з творів російських 

поетів: Г. Р. Державіна, В. А. Жуковського, М. М. Хераскова, Я. Б. Княжніна, В. В. Капніста. 

Були цитати з праць Георгія Кониського. В. Перетц відзначив особливий інтерес викладача до 

історичних подій, адже він занотував велику кількість історій (анекдотів) із життя великих 

людей різних часів. Серед виписок зустрічаються такі західноєвропейські автори, як 

Ж. Ж. Руссо і В. Шекспір. Спрямованість виписок на підготовку до занять підкреслює логіко-

риторичний розбір одного із «Слів» М. Ломоносова. Аналіз виписок свідчить, що 

З. Піючевський читав Анакреонта в оригіналі грецькою мовою, яку він також викладав у класі 

риторики. У нотатках З. Піючевського було й декілька його власних віршів. Таких джерел, які 

відображають зацікавлення учителів, процес підготовки до занять, збереглося небагато. Дана 

збірка демонструє опанування учителем колегіуму одного із найбільш розповсюджених 

інструментів інтелектуальної праці викладача, адже складання збірок цитат полегшувало їх 

використання на заняттях. 

Грецька мова. Хоча тільки 27 серпня 1784 р. у Російській імперії з’явився указ про 

обов’язкове вивчення грецької мови в духовних семінаріях, та її вивчення почалося значно 

раніше. Зокрема, в Києво-Могилянській академії з 1738 р. 

За інструкцією грецьку мову вивчали не раніше класу риторики. Пояснювалося це тим, 

що посібники з граматики грецької мови були надруковані латиною. Отже, щоб вивчати 

грецьку мову, учні мали вільно володіти латиною.  

У колегіумах грецьку мову вивчали зазвичай два роки. Одним з перших викладачів 

грецької мови у харківському колегіумі був Іов Базилевич (що упродовж 1771–1776 рр. був 

Переяславським єпископом). Ще при призначенні його настоятелем Курського Знаменського 

монастиря 1770 р. у рекомендації Бєлгородський єпископ Самуїл Миславський серед різних 

чеснот Йова назвав гарне знання давньоєврейської та грецької мов, які той декілька років 

викладав у Харківському колегіумі. Серед викладачів давньогрецької варто відзначити 

Г. С. Сковороду, який теж викладав цю мову у Харківському колегіумі. Як засвідчують 

джерела, грецьку мову викладали і в Переяславському колегіумі [3, с. 10]. 

Одним із посібників грецької мови (написаний латиною) була граматика 

В. Лащевського, переклад якої був зроблений В. Петровим (Варлаам (Лящевский) «Греческая 

грамматика: в которой синтаксис, также различные греческие диалекты и просодия из разных 

древних писателей выбранными правилами и примерами объяснены» / пер. с лат. яз. 

В. Петровым (1788). Цей посібник наприкінці століття став надзвичайно популярним у 

колегіумах. Були й інші грецькі граматики та греко-латинські лексикони. Граматичні правила 

закріплювалися читанням прикладів Аганіта, перекладами із Езопа, промов Єфрема Сиріна, 

Іоанна Златоуста. Під час святкових подій, які відбувалися в колегіумах, виголошувалися 

промови грецькою мовою. 

Історія та географія. Знайомство з історичними та географічними працями у 

колегіумах фактично починалося з вищого граматичного класу й продовжувалося у наступних 

класах. У класі піїтики студенти колегіумів отримували певні відомості з історії, міфології, 

географії, які вони черпали з історичних праць Цезаря, Лівія, Курція. У класі риторики, окрім 

теорії красномовства, фактично починалося викладання історії, старожитностей римських та 
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грецьких, міфології та географії. У цьому класі, по-суті, вони отримували найбільше 

історичної інформації. Упродовж XVIІ–XVIIІ ст. більшість студентів отримували історичні 

знання саме від професорів риторики, а не історії. Отже, дослідження курсів риторики надає 

можливість окреслити коло знань, які набували учні православних колегіумів України у 

XVIII ст. Саме тому при повідомленні історичних фактів у рамках зазначених курсів (поетики 

і риторики) за мету ставилося насамперед те, щоб зробити більш цікавими ораторські та 

поетичні зразки, ілюструючи їх яскравими епізодами з історії та культури переважно 

античного світу. 

Уже в перші роки існування колегіумів спостерігалося прагнення долучити учнів до 

вивчення священної, давньої та середньовічної історії. Саме такі оповідання були вміщені у 

другій частині книги, складеної Іоаном Максимовичем «Алфавіт реформами 

сложенный» (1705). 

Викладання історії, як самостійного предмета у Харківському колегіумі розпочалося ще 

до 1741 р. У Переяславському колегіумі (при його незначних прибутках, які він отримував від 

невеликої єпархії) утримувати ще одного викладача було обтяжливо. Тому викладання історії 

та географії доручалось учителю риторичного або поетичного класу. Виокремлення історії та 

географії з курсів риторики та поетики у Переяславському колегіумі відбувалося через 

читання їх додатково у рекреаційні дні. Переяславський єпископ Сильвестр Лебединський 

радив вивчати російську історію за працею М. М. Щербатова та М. В. Ломоносова 

(«Краткой российской летописец с родословием»), при цьому використовувати й відповідні 

мапи [7, с. 83–84]. 

У бібліотеках колегіумів були переклади російською праць С. Пуфендорфа «Введение в 

историю» (першого посібника з всесвітньої історії у Російській імперії), церковної історії 

Баронія, праць Г. Кураса «Введение в генеральную историю» та про діяння Олександра 

Великого, які могли використовувати при викладанні історії. У 1760–1780-их рр. у бібліотеках 

з’явилося декілька нових видань, які були написані як книги для читань з російської історії: 

«Краткой российской летописец с родословием» М. В. Ломоносова, «Краткая московская 

летопись» О. П. Сумарокова, «Изображения российския истории» А. Шльоцера. У бібліотеках 

колегіумів були також примірники журналу «Ежемесячные сочинения», в яких публікувалися 

історичні праці, розвідки з етнографії, описи старожитностей тощо. 

Серед студентів у XVII–XVIII ст. були популярні і праці римських істориків, зокрема 

праця Квінта Курція Руфа «История о Александре Великом царе македонском», 

«Ксенофонтова история». Праці німецького вченого Х. Вольфа, які вивчали в колегіумах, 

також містили історичні сюжети, пояснення ходу історій з позицій теорії «природного права». 

У 1780-их рр. при викладанні історії і географії почали користуватися працею із 

всесвітньої історії Ієроніма Фрейера. «Краткая всеобщая история, с продолжением оной до 

самых нынешних времен и присовокуплением к ней российской истории: для употребления 

учащагося юношества, с немецкого на российской язык переведена, исправлена и умножена 

про Императорском Московском университете» (1769). 

Дослідники наводили відомості про вивчення у Переяславському колегіумі у другій 

половині XVIII ст. «Історії Гібнера» (Гюбнер И. «Сто четыре священныя история Ветхаго и 

Новаго завета: выбранныя из священнаго писания и изряднейшими нравоучениями 

снабденныя: изданыя г. Иоанном Гибнером: пер. с латинского на российский язык студентом 

Матвеем Соколовым» (1781). Ця праця зі священної історії, написана із навчальною метою 

уславленим німецьким педагогом та письменником Йоганном Гюбнером, була перекладена на 

російську мову й декілька разів перевидана у Російській імперії. 

Першим систематичним курсом географії російською мовою був посібник Бернарда 

Варенія «Географиа генералная: Небесныи и земноводныи круги крупно с их свойствы 

идеисвы: В трех книгах описующая: переведена с латинск. языка на российский и напечатана 

в Москве повелением царскаго пресветлаго величества» (1718). Це – один із найкращих творів 

того часу. Зміст цієї праці далеко випереджав загальний рівень географічних знань, й вона була 

оцінена по заслугах лише у XVIII ст. 
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Ще одним посібником при вивченні географії був твір Йоганна Гюбнера «Земноводнаго 

круга краткое описание». Ця книга була перекладена всіма європейськими мовами та 

витримала ще за життя автора 36 видань. Вона писалася саме з навчальною метою та містила 

навіть розділ про «Землю козаків». 

Отже, навчальний процес православних колегіумів у класах поетики та риторики 

свідчить про їх приналежність до типу гуманістичної школи із притаманною їй гуманітарно-

філологічною спрямованістю. Зміст, порядок та дидактичні прийоми викладання 

підтверджують вплив на них навчальної практики Києво-Могилянської академії. 

Першочерговою метою вивчення поетики та риторики було опанування латини. З другої 

половини й особливо в останній третині XVIII ст. у класах поетики та риторики відбулися 

суттєві зміни. Прослідковувалося поступове розширення предметів за рахунок «реальних» 

дисциплін: російської і «нових» мов, математики, історії та географі. Поступово курси поетики 

та риторики перебрали на себе завдання гімназійної програми.  
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EDUCATIONAL BOOKS IN THE STUDIES OF POETICS AND RHETORIC IN 

PEREIASLAV COLLEGIUM 

 

The article deals with issue of using of textbooks and teaching aids of the 18th–19th centuries, 

their role in the educational process of the poetics and rhetoric classes of the Pereiaslav collegiums. 

It was analyzed the textbooks collection of the 18th–19th centuries from the exposition of the H.S. 

Skovoroda Memorial Museum of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav».  

Key words: collegium, textbooks, poetics and rhetoric classes, educational process, old printed 

books. 
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КОБЗАРСТВО ТА БАНДУРНИЦТВО В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – 

ПОЧАТОК ХХІ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ 

 

У статті здійснено аналіз опублікованих наукових досліджень, автори яких тією чи 

іншою мірою висвітлювали тему відродження, побутування кобзарствата та бандурництва 

в Україні. Зроблено спробу систематизувати та синтезувати наявні опубліковані праці 

історичного, мистецтвознавчого, музикознавчого характеру з метою визначення рівня 

наукового дослідження даного питання. Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

дослідити, систематизувати та узагальнити опубліковані праці, які стосуються процесу 

відродження феномену української етнокультури – кобзарства, та окреслено роль постаті 

Г. К. Ткаченка у цьому процесі. 

Ключові слова: кобзарство, бандурництво, бандура, кобза, ліра, фольклорист. 

 

Удругій половині ХХ ст. в Україні розпочалися процеси відродження української 

традиційної культури. Основну роль у цих культурно-просвітницьких порухах відігравали 

люди, які стали на шлях відродження кобзарства та бандурництва. Ці події знайшли 

відображення у ряді публікацій, як сучасних науковців, так і перевиданнях наукових праць, 

присвячених даній темі. 

Одним із провідних дослідників у цій галузі вважається Порфирій Мартинович – 

видатний український художник, етнограф та фольклорист. Завдяки йому до наших днів 

дійшов опис корогви Костянтиноградського кобзарського цеху. Його можна знайти в 

«Українських записах» Порфирія Денисовича Мартиновича. Ось як він це фіксує: «В нашім 

Костянтиноградськім соборі з лівого боку крилоса між корогвами була кобзарська корогва, на 

котрій на малиновому плату корогви була намальована бандура Запорозька без приструнків 

головкою вверх, а корпусом униз, а над бандурою вверху булава горизонтально лежача, а 

бандура вертикально. І це образовувало так як букву ”Т”». За даним описом її було відтворено 

лише з незначними змінами – бандура має приструнки, і на сьогоднішній день – це символ 

Харківського кобзарського цеху. 

Етнографічні розвідки П. Д. Мартиновича побачили світ у друкованому виданні 

«Українські записи» (2011 р.). До книги, присвяченій 155-річчю від дня народження автора, 

увійшли аналітичні статті провідних фахівців – дослідників життя, етнографічного та 

мистецького доробку П. Д. Мартиновича. Праця містить найвідоміші художні роботи майстра, 

доповнена біографічними матеріалами [11]. 

У продовження теми мандрівного традиційного співоцтва, особливої уваги заслуговує 

нотна збірка відомого українського музичного фольклориста П. Д. Демуцького (1860–1927) 

«Ліра і її мотиви», що вийшла друком 2012 р. Ця робота давно визнана, як одне з найповніших 

зібрань творів лірницького репертуару. Пропоноване перевидання містить також матеріали, 

присвячені життю та творчості її автора, а також коментарі й примітки фахівців минулого і 

сучасності. 

Дане видання підготовлено до 110-річчя першого виходу в світ збірки «Ліра і її мотиви» 

(Київ, 1903), а також до 85-річчя від дня смерті П. Д. Демуцького [4]. 

За радянської доби з’являються поодинокі публікації та видання на кобзарсько-

лірницьку тематику, які мали яскраве ідеологічне забарвлення, проте містять і багато цінної 

інформації для фахівців, які проводять дослідження по темі традиційного кобзарства. Це, 

зокрема, монографія авторів Б. Кирдан та А. Омельченко «Народні співці музиканти на 

Україні», яка вийшла друком 1980 р. у Києві у видавництві «Музична Україна». У дослідженні 

автори звертаються до історії вивчення життя і творчості кобзарів та лірників, де проводять 
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ґрунтовний аналіз тих досліджень, які були проведені по даній тематиці. Автори розглядають 

репертуар та виконавські особливості того чи іншого традиційного співця.  

Зокрема, Б. Кирдан та А. Омельченко звертаються до історії розвитку традиційного 

співоцтва ХІХ – початку ХХ ст., виокремлюючи у своїх дослідженнях такі важливі чинники, 

як суспільне становище кобзарів, старцівські об’єднання, репертуар. 

Не оминають своєю увагою дослідники й створення перших шкіл гри на бандурі. 

Теоретичні дослідження автори ілюструють малюнками О. Сластіона, які органічно 

доповнюють матеріал, оскільки не мають аналогів у світовій практиці. Це чи не єдині 

прижиттєві зображення кобзарів. Саме Опанас Георгійович мандрував Україною понад 

півстоліття та малював портрети кобзарів. Природньо, що його роботи позначені як 

стилістичною манерою виконання, так і часовими соціальними обставинами життя в Україні. 

За композиційною побудовою портрети різні. Ми бачимо темний або нейтральний фон, який 

обмежено світлою рослинною рамкою. В інших роботах фон показаний з дещо «рваними» 

краями, сліди пензля поривчасті, різнобічно спрямовані, що зазначає нервову експресію 

зображуваних, тобто кобзарів. Гнучкі лінії квіткових рам у портретах контрастують зі 

статичними фігурами кобзарів і це надає образу відчуття емоційної напруги. Проте радянська 

ідеологія завжди з особливою пересторогою відносилася до традиційної культури, зокрема, до 

кобзарства. Не оминули ці перестороги і дану працю [7]. 

Ряд ґрунтових праць про феноменальну гілку української етнокультури – кобзарство 

написав В. Кушпет. Серед них «Самовчитель гри на музичних інструментах. Кобза О. Вересая, 

бандура Г. Ткаченка, торбан Ф. Відорта», яка вийшла 1997 р. Віками відбувалося становлення 

українських народних музичних інструментів, формувалася їх конструкція, стрій, спосіб гри, 

аж доки не набувши глибокого етнонасичення, вони запанували на культурному терені Руси-

України. Кобза, бандура, та в певних межах торбан (панська бандура) були досить широко 

розповсюджені серед козаків, селян, городян та українсько-польської шляхти [9].  

Наступне наукове дослідження автора це – праця «СТАРЦІВСТВО: мандрівні співці-

музиканти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.)», яка вийшла 2007 р. Дана книга являє собою новий 

погляд на унікальне явище української культури – діяльність мандрівних співців-музикантів. 

Автор на основі джерел досліджує феномен старцівства в контексті європейської історії, 

показує його високу духовну місію в житті українців протягом кількох століть. У праці 

розповідається про устрій професійних об’єднань мандрівних кобзарів, бандуристів та 

лірників. Особлива увага приділяється навчанню та таємничим «Устиянським книгам». 

У книзі розглядається дуже важливе питання реконструкції старосвітських музичних 

інструментів та способам гри на них. Дане видання містить ємний і інформативний 

ілюстративний матеріал, нотні зразки творів із старцівського репертуару [10]. 

За часів незалежної України дослідники все частіше торкаються теми традиційного 

співоцтва. Зокрема цій ідеї підпорядкована праця Б. М. Жеплинського «Українські кобзарі, 

бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник» яка побачила світ у Львові 2011 р. 

Дана книга присвячена українському кобзарству та бандурництву. Тут подані творчі 

біографії кобзарів, бандуристів, лірників, майстрів з виготовлення музичних інструментів 

кобз, бандур і лір. Також у виданні міститься інформація про окремих учасників ансамблів та 

капел бандуристів. Це перше і чи не єдине енциклопедичне видання, де вміщено інформацію 

про кобзарів, бандуристів, носіїв кобзарської традиції. У ній розміщені імена, як відомі 

широкому загалу, так і ті які тільки відкриваються для дослідників. 

У праці також містяться деякі висловлювання народних музик, які характеризують їх 

погляди на мистецтво та творчість своїх побратимів. Книга ілюстрована портретами 

персоналій [6]. 

Роль особистостей, які стояли на шляху відродження кобзарства в Україні аналізується 

у цілій низці публікацій. Беззаперечний факт, що ключовою фігурою у цьому процесі був 

Г. К. Ткаченко. Багато дослідників присвятили цій особистості свої праці, але особливо повні 

та ґрунтовні – це роботи М. Селівачова. Адже він був особисто знайомий з Георгієм 

Ткаченком, базував свої роботи на основі власних спостережень та досліджень. Зокрема – це 
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публікація «Вічна загадка любові» в журналі «Київ», №2 за 1984 р. У ній автор аналізує творчі 

здобутки митця на тлі об’єктивних та суб’єктивних чинників, які впливали, тим чи іншим 

чином, на формування творчої особистості [15, с. 155–159]. 

Талант Георгія Ткаченка – невичерпний та багатогранний. Він був не тільки носієм 

кобзарської традиції, а ще й талановитим художником, архітектором. Саме ці грані таланту 

митця розкриває у своїй публікації «Етнографічні акварелі Георгія Ткаченка» О. Фисун, 

надрукованій у журналі «Народна творчість та етнографія» №6 за 1968 р. У статті подано 

аналіз багатогранних творчих здібностей митця, що формувалися у досить 

складних життєвих реаліях. Особлива увага приділяється творчості Г. Ткаченка по переїзді до 

Києва [19, с. 82–87]. 

Робота М. Селівачова, яка вийшла в журналі «Народна творчість та етнографія» №2-3 за 

1994 р. під назвою «Пам’яті найстарішого кобзаря України Георгія Ткаченка» присвячена 

світлій пам’яті Г. Ткаченка. У ній аналізується творчий шлях кобзаря та зазначається перелік 

його репертуару з розподіленням за жанром [16, с. 88–89]. 

Однією з останні праць М. Селівачова є монографія «Після війни… Спогади» (2015 р.) 

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. У цій праці дослідник на основі спогадів про 

своє дитинство у Києво-Печерській лаврі, навчання у Ленінградській художній академії, 

професійне та громадянське становлення в колі української художньої інтелігенції 1960-х рр., 

розкриває для читачів велич та геніальність постаті Георгія Кириловича Ткаченка [17]. 

Дослідженню творчої спадщини Георгія Ткаченка присвятила ряд публікацій і 

С. Й. Грица. Зокрема, дослідниця аналізує роль Георгія Кириловича у збереженні та 

популяризації українського епосу в статті «Епос у виконанні Георгія Ткаченка», яка була 

опублікована в журналі «Народна творчість та етнографія» №2 за 1988 р. У даному 

дослідженні проводиться глибинний аналіз репертуару Георгія Ткаченка, який він перейняв від 

традиційного кобзаря П. Древченка (Дригавки), доніс і передав своїм послідовникам. Після 

Другої світової війни Ткаченко лишився єдиним носієм кобзарської традиції, способу гри та 

репертуару [2, с. 52–60]. 

Безпосередньо духовний репертуар Г. Ткаченка досліджує С. Й. Грица у своїй публікації 

«Митець і народна творчість псальми в репертуарі кобзаря (До 95-річчя від дня народження 

Георгія Ткаченка». Це дослідження надзвичайно важливе, адже з українського фольклору і 

фольклористики в умовах тоталітарного режиму майже повністю більш як на півстоліття було 

викинуто глибинний пласт духовної спадщини – духовні вірші, псальми, пісні-молитви, 

пов’язані з християнством. У народі про них часто боялись навіть згадувати. В науці їх або 

замовчували, або критикували як пережиток, пов’язаний з релігією. Однак надто глибоко і 

міцно у свідомості людей були закладені принципи духовного життя, до яких закликали 

релігії світу, у тому числі й християнська, щоб так просто їх можна було назавжди 

викорінити [3, с. 42–47]. 

Серед послідовників Г. Ткаченка виділяється така ключова фігура, як М. П. Будник. Цій 

постаті присвячена монографія М. Й. Хая «Микола Будник і кобзарство», яка вийшла у Львові 

2015 р. Книга представляє на розгляд зацікавленого читача унікальний новітній погляд на 

феномен і проблематику одного з найунікальніших явищ української традиційної культури – 

кобзарства і лірництва. Крізь призму світобачення легендарного панотця – цех майстра 

Київського кобзарського цеху Миколи Будника та власних спостережень й експериментів, у 

процесі багаторічного спілкування та активної співпраці з майстром, автор доходить важливих 

висновків про історичну сутність кобзарських практик в Україні, виникнення й еволюції 

супровідного інструментарію, такого як гусел, автентичної бандури, вересаєвської кобзи, 

колісної ліри, та репертуару, що виконувався на цих інструментах. 

Дане видання є важливим етапом усвідомлення наукової істини про основи епічної й 

старцівської традиції українців. Воно містить конструктивну критику сучасного, так званого 

«академічного» бандурництва, й розвінчує цілу низку міфів про кобзарство. 

Висловленні у дослідженні гіпотези, теоретичні роздуми про самого Миколу Будника і 

кобзарство загалом корисні для молодих дослідників, виконавців-реконструкторів, 
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композиторів, студентів, а також величезної когорти слухачів та поціновувачів кобзарства й 

української традиційної культури загалом [20]. 

Одним із провідних дослідників кобзарства в Україні є цех-майстер Харківського 

кобзарського цеху, подвижник – Кость Черемський. Цій темі присвячена його книга 

«Повернення традицій» (1999 р.). Це наукове видання є однією з перших наукових розвідок 

про нищення спотворення характерного й невіддільного складника традиційної української 

культури – кобзарства і бандурництва. У праці розглядаються перспективи відродження 

автентичного кобзарського виконавства. Робота базується на матеріалах державних архівів, 

музеїв, історико-літературних видань, періодики, результатах етнографічних експедицій, 

свідчень очевидців. Дослідник подає аналіз цього малодослідженого явища, його еволюції та 

причин занепаду, наводить статистичні відомості про народних співців і характерні 

репресивні заходи щодо них. 

В окремому розділі «Кобзарська катедра», автор зібрав матеріали, присвячені 

концептуальним засадам автентичного виконавства та кобзарського інструментарію. 

Цікавими є практичні нотатки до початкових кобзарських студій, документи, спогади й 

поетичні твори про трагедію кобзарства [25]. 

Наступні наукові розвідки К. Черемського знайшли своє відображення у праці «Шлях 

звичаю», (2002 р.). Дане дослідження присвячене маловідомим сторінкам виникнення і 

розвитку українського епічного співоцтва. На основі архівних матеріалів, наукових джерел і 

польових записів подається диференційований розклад набутку «незрячого» кобзарського і 

«зрячого» бандурницького відгалужень української співоцької традиції. Значну увагу у праці 

приділено аналізу взаємодії між кобзарством і бандурництвом у різні періоди історії, 

осмислюється перспектива функціонування традиційних співоцьких форм у сучасну пору. 

Окремі розділи присвячені визначним дослідникам епічної спадщини, подвижникам та 

ентузіастам виконавства на традиційних кобзарських інструментах. Розвідка відкриває цікаві 

матеріали сакральної «вустинської» спадщини незрячих співців. У дослідженні вперше 

систематизовано також матеріали з історії Слобідського кобзарського цеху. Книга 

розрахована на зацікавлене коло фахівців та пересічних громадян, що цікавляться етнічними 

витоками [26]. 

Наступний науковий доробок цього ж автора вийшов під назвою «Традиційне співоцтво. 

Українські співці-музиканти в контексті світової культури». Книга присвячена традиційному 

українському співоцтву, його походженню та історичним особливостям розвитку. На основі 

запропонованого автором нового концептуального підходу і залучення маловідомих 

джерельних матеріалів у роботі, вперше в українському мистецтвознавстві, здійснено 

системне дослідження форм і груп традиційного українського співоцтва, висвітлено феномен 

цього явища у контексті світової культури [27]. 

Ґрунтовні дослідження у галузі кобзарства та бандурництва Полтавщини провела 

Л. О. Розсоха у своїй книзі «Миргородські кобзарі й бандуристи» (2015 р.). 

У даній монографії розкривається малодосліджена тема історії кобзарства на 

Миргородщині. Особлива увага приділяється новітньому бандурництву 20–80-их рр. ХХ ст., 

яке було яскравою віхою в історії української культури. Подано численні персоналії досі не 

відомих, забутих і напівзабутих народних музик та співаків [13]. 

Вагомі дослідження в галузі традиційної співоцької культури були здійснені Гнатом 

Мартиновичем Хоткевичем (1877–1938). Друга редакція книги «Музичні інструменти 

українського народу», чекала на свою публікацію 75 років. У порівнянні з першою редакцією, 

яка вийшла в світ 1930 р., друга редакція безсмертної та єдиної у своєму роді праці Гната 

Хоткевича не лише вдвічі більша за обсягом, а й має відмінності на концептуальному й 

теоретичному рівнях. 

Дане вагоме та всебічне дослідження проілюстрована раритетними зображеннями, 

доповнена цікавими фото біографічними матеріалами та фаховими статтями найкращих 

інструментознавців сучасності. Видання приурочено 135-річчю від дня народження 

автора [21]. 
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Інше видання авторства Г. Хоткевича «Твори для харківської бандури», що вийшло 

2007 р. є унікальним зібранням музичних творів для «харківської школи» виконавства на 

бандурі. Дана виконавська школа належить до вершинного набутку бандурного мистецтва. 

Вона дає можливості повноцінно розкрити технічні й мистецькі можливості бандури й, 

спираючись на народну традицію, надає гідну перспективу розвитку інструмента в сучасному 

музичному світі. У даному контексті книга є цінним практичним посібником для всіх, хто 

прагне опанувати або удосконалити гру на бандурі. Збірка досі неопублікованих і маловідомих 

творів Гната Хоткевича дозволяє сучасному виконавцю повною мірою опанувати 

неоціненним творчим спадком митця. 

Видання укладене визначним науковцем, дослідником та бандуристом сучасності 

Віктором Мішаловим (Канада), невтомним популяризатором «харківської бандури» на 

світових сценах, доречно доповнене його ґрунтовними коментарями [22]. 

«Підручник гри на бандурі» Г. Хоткевича, що вийшов друком 2004 р. є першим 

репринтним перевиданням опублікованих 1909, 1921–1931 рр. частин фундаментального 

посібника та короткого курсу гри на бандурі харківського типу. Навчально-методичне видання 

надає можливість студентам, учням, дослідникам-інструменталістам, етнологам і всім охочим 

опанувати десятипальцевий спосіб гри на бандурі [23]. 

Г. Хоткевич намагався підняти бандурництво на небачений до цього часу рівень. Він 

створив перший репертуар для цього інструмента, який презентує, зокрема, у збірці «Вибрані 

твори для бандури». Створений митцем репертуар для бандури – цікавий у жанровому та 

стилістичному відношенні [24]. 

Науковий доробок Г. Китастого, одного із представників діаспори, – це збірник «Вставай 

народе». У ньому зібрані твори для капели бандуристів, хори, солоспіви. Дане видання 

здійснене коштом Фундації імені Івана Багряного 1996 р. Даний збірник – це перша в Україні 

публікація творів Григорія Китастого, написаних у різні роки. Більшість з них входила до 

концертних програм «Капели бандуристів ім. Т. Шевченка». Видання вміщує три розділи: 

хорові твори для чоловічої капели бандуристів та мішаних хорів у супроводі ансамблю бандур; 

вокальні твори у супроводі бандури або фортепіано; солоспіви у супроводі фортепіано. У 

збірці подаються короткі дані про окремих авторів слів. Пропоновані також деякі матеріали 

про життєвий і творчий шлях Г. Китастого та діяльність Капели бандуристів ім. Т. Шевченка, 

а саме: «Промову на святі 60-ліття Григорія Китастого» відомого письменника Уласа Самчука, 

уривки з «Автобіографії» Г. Китастого та інші матеріали, які дають більш повніше уявлення 

про творчий подвиг, що здійснили у роки Другої світової війни артисти та  художній керівник 

Капели Г. Китастий [8]. 

Василь Ємець – яскравий представник бандурного мистецтва – керівник першого 

кобзарського хору створеного за протекції П. Скоропадського. Перебуваючи в еміграції він 

написав книгу «У золоте 50-річчя на службі України. ІІ Про козаків-бандуристів». Дане 

дослідження присвячено становленню та творчому і життєвому шляху капели бандуристів та 

тим творчим особистостям, які присвятили себе служінню істинно народному мистецтву [5]. 

1990 р. у Торонто (Канада) вийшов збірник «Українська ліра та лірницькі думи, псальми 

та пісні з репертуару кобзаря-лірника Василя Нечепи». У це видання увійшли пісні з 

репертуару кобзаря та лірника Василя Нечепи, які він виконував під час концертних гастролей 

в Австралії, Канаді та Сполучених Штатах Америки упродовж 1989–1990 рр. 

У збірнику подано також короткий опис історії української ліри та деякі відомості про 

Василя Нечепу, його спогади про маловідомих постатей, пов’язаних з унікальним українським 

інструментом – колісною лірою. Маловідома в українській громаді ліра набула широкої 

популярності на Заході. Створювалися лірницькі товариства та клуби в Англії, Франції, 

Німеччині та Австралії. Ці процеси відбувалися завдяки людям, котрі стали на шлях 

відродження лірницької традиції [12]. 

Роль представників української діаспори, котрі стояли на шляху збереження та 

популяризації кобзарства та бандурництва, переоцінити практично неможливо. Їхніми 
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зусиллями починаючи з 80-их рр. ХХ ст. виходить музично-літературний журнал «Бандура». 

На його випуск жертвували кошти як окремі благодійники так і різні благодійні організації.  

У переважній кількості номерів журналу вміщенні статті за матеріалами Г. Хоткевича, 

які виходять за редакцією В. Мішалова. Дані публікації є неоціненним джерелом інформації 

для науковців та дослідників.  

У журналі публікували свої наукові доробки визнані фахівці, музикознавці, дослідники 

кобзарської та бандурної справи з України: Б. Жеплинський, С. Грица та ін. [1]. 

Улас Самчук у своїй книзі «Живі струни. Бандура і бандуристи», що вийшла друком 

1976 р. в м. Детройт (США), прослідкував шлях кобзарів і бандуристів від найдавніших часів 

до сьогодення. Та особлива увага у дослідженні приділяється хранителям бандурного 

мистецтва, котрі волею долі проживають за океаном – капелі бандуристів імені Тараса 

Шевченка з м. Детройт (США).  

Це дослідження надзвичайно важливе для вітчизняних науковців, адже подана точка 

зору та використані матеріали належать представнику діаспори, який максимально об’єктивно 

висвітлює дану проблематику з огляду на середовище та світогляд етнічних українців, які 

проживають за океаном та зберігають українське традиційне мистецтво для прийдешніх 

поколінь [14]. 

Цікавим для науковців є і видання «Українська капеля бандуристів ім. Тараса Шевченка. 

Україна 6.VI. 1991 24 VI.». Брошура містить велику кількість документів, фото, історичних 

довідок, які дають можливість максимально об’єктивно та всебічно висвітлити діяльність 

капели бандуристів з часів створення в 1918 р. до її творчої діяльності в США після еміграції 

до цієї країни. У даній публікації значна увага приділяється ролі особистості на цьому 

складному і тернистому шляху [18]. 

Узагальнюючи результати аналізу наукового доробку вітчизняних науковців та 

представників української діаспори США маємо підстави стверджувати, що було проведено 

системне та комплексне дослідження питання зародження, розвитку й побутування кобзарства 

та бандурництва. У працях вітчизняних та зарубіжних науковців проаналізовано репертуар 

кобзарів та бандуристів. Окремий напрямок ґрунтовних наукових розвідок – це музичні 

інструменти та їх стрій. Проте наявні наукові праці та доступні архівні джерела дають 

можливість на сьогоднішні день більш детального дослідження окремих аспектів побутування 

традиційної культури в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

Отже, на основі проведеного аналізу наукових робіт, вітчизняних дослідників та 

представників української діаспори США, які були введені в науковий обіг у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст., маємо підстави стверджувати, що в цей період було проведено 

системне та комплексне дослідження питання зародження, розвитку й побутування кобзарства 

та бандурництва. У працях українських та зарубіжних науковців детально розглядався 

репертуар кобзарів та бандуристів. Окремий напрямок ґрунтовних наукових розвідок склали 

музичні інструменти та їх стрій. У той же час, слід зазначити, що наявна наукова та архівна 

джерельна база дає можливість в майбутньому більш детального дослідження 

джерелознавства по окремих аспектах побутування традиційної культури в Україні, 

розглянутого хронологічного періоду. 
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Svitlana Teteria 

KOBZA AND BANDURA PLAYING IN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE XX 

CENTURY – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY: HISTORIOGRAPHY 

 

The article analyzed published scientific research, the authors of which to some extent deal 

with the topic of revival and existence of kobza and bandura playing in Ukraine. It is emphasized the 

role of G. Tkachenko figure in this process. It was made attempt to systematize and synthesize 

available published works of historical, art study, musicological field in order to determine the level 

of scientific research of this issue. According to the goal, the following tasks are assigned: to explore, 

systematize and summarize the material, published works concerning the revival process of 

Ukrainian ethnoculture phenomenon – kobza playing, and denote the role of G. Tkachenko figure in 

this process. 

Key words: kobza playing, bandura playing, kobza, bandura, lyre, folklorist. 
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ПРЕДМЕТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БУКОВИНИ ТА ПОКУТТЯ У ФОНДОВІЙ 

ЗБІРЦІ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

Фондова колекція Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

налічує більше ніж 200 тисяч музейних предметів основного та допоміжного фондів. Попри 

те, що основна частина колекційних збірок представляє матеріальну культуру Середньої 

Наддніпрянщини та Полтавщини, чимало предметів маємо з інших етнографічних районів 

України. Серед них виділяються вироби, що репрезентують народну культуру Буковини. 

Ключові слова: НІЕЗ «Переяслав», Буковина, фонди, колекція, сорочка, писанка, вітряк. 

 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» – один із провідних 

наукових та культурно-освітніх закладів України (статус національного закладу надано 

Указом Президента України від 01.06.1999 р. № 598/99.). Переяслав-Хмельницький (до 1943 

року – Переяслав) має давню і багату на визначні події історію. За даними руських літописів 

він був третім великим містом давньоруської держави – після Києва і Чернігова. У Переяславі 

князювали: Всеволод Ярославович, Володимир Мономах, Юрій Долгорукий, Володимир 

Глібович. Саме з цим містом пов’язана перша згадка в літописі слова «Україна». Тут 

народилися або жили й творили відомі діячі національної та світової культури (Г. Сковорода, 

Шолом-Алейхем, В. Заболотний, Герой України М. Сікорський та ін). Саме у Переяславі 

Т. Шевченко в грудні 1845 р. написав один з найвідоміших своїх творів – «Заповіт». 

Заповідник існує на базі комплексу визначних пам’яток історії та культури, 

різноманітних музейних колекцій, що мають велике історичне й художнє значення.  

У складі закладу діють тематичні музеї різних профілів, більшість з яких розміщується 

у пам’ятках архітектури (церкви, колишні міщанські та поміщицькі будинки, селянські хати 

та ін.). 

Основний фонд Заповідника нараховує понад 180 тис. одиниць зберігання. 

Найзначнішими пам’ятками унікальної археологічної колекції (біля 90 тис. од.) є: кам’яні 

монументальні скульптури та поховальні скрині ІІI–ІI тис. до н.е. (69 од.); комплект скляних 

«шашок» ІІІ ст. н. е., бронзові хорос-люстра ХІ ст. і свічник західноєвропейської роботи ХІ–

ХІІ ст., водолій у вигляді лева ХІІІ ст. До етнографічної колекції (понад 30 тис. од.) входять 

різноманітні предмети побуту, знаряддя праці, меблі, музичні інструменти тощо. Велику 

наукову і художню цінність мають колекції одягу (10 тис. од.), рушників (4 тис. од.), 

стародруків ХVІІ–ХІХ ст. (близько 5 тис. од.), ікон (понад 1200 од.), гутного скла ХVІІ–ХVІІІ 

ст. Вражає колекція вітряків (15 од.) і народного сухопутного транспорту (понад 60 од.). У 

збірці декоративно-ужиткового мистецтва представлені керамічні вироби, різьба, сволоки, 

оклади ікон та Євангелій. Серед творів народного мистецтва – роботи відомих майстринь Г. 

Собачко-Шостак, М. Приймаченко та К. Білокур та ін. [2]. 

Усі матеріали, якими багата фондова збірка НІЕЗ «Переяслав», збиралася десятиліттями. 

Найбільш активно експедиційно-пошукова робота велася у 60–80-ті роки ХХ ст. Наукові 

співробітники здійснили тисячі експедицій у різні етнографічні райони України: на 

Слобожанщину і Полісся, Полтавщину і Середню Наддніпрянщину та навіть за окремими 

експонатами на Буковину та Галичину. Все це дало можливість показати розмаїття української 

народної культури.  

У цей час на основі зібраних колекцій ведеться значна науково-просвітницька діяльність, 

влаштовуються різнотематичні виставки, досліджуються фондові зібрання. 

Серед багатьох архітектурних пам’яток та предметів ужиткової культури вирізняються 

етнографічні матеріали з Буковини та Покуття. 
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Зокрема, серед колекції вітряків, уособлено вирізняється об’єкт з Буковини. Згідно з 

паспортом на об’єкт культурної спадщини (охоронний номер 5949-Кв, Наказ Міністерства 

культури України від 27.03.2013 № 228) та «актом обстеження техніко-конструктивного стану 

вітряка з с. Недобоївці Хотинського р-ну Чернівецької обл., від 9.06.1968 р., підготовленим 

комісією у складі завідувача філіалу Музей просто неба М.І. Жама, головного реставратора 

П. Ф. Щербини та техніка-будівельника І. Г. Міненка, він збудований у середині ХІХ ст. 

місцевими майстрами на кошти сільської громади. У плані забудови розміщувався на околиці 

села. Під час колективізації був усуспільнений. До 1968 р. належав колгоспу «Радянська 

Буковина». Використовувався для помелу зерна господарства і колгоспників. За типом 

конструкції вітряк стовповий, двоповерховий, стіни каркасні, вертикально обшальовані 

дошками, шестикрилий, на один постав. Верхній, другий, поверх у вітряка нависає над 

нижнім. Дах двоскатний, критий дранкою. Дверей двоє: на першому та другому поверхах 

фасадної сторони з протилежних її боків. Двері з’єднані між собою сходами з поручнем. На 

рівні дверей другого поверху влаштовано невеликий навісний балкон з піддашком. На ньому 

встановлено коловорот («баранець»), за допомогою якого піднімали мішки з зерном на верхній 

поверх. Висота вітряка – 4,86 м, довжина – 5,90 м, ширина – 4,13 м» [1; 5]. 

Перевозці вітряка на територію Музею архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини передувало листування директора Переяслав-Хмельницького державного 

історичного музею, відділенням якого був музей-скансен, Михайла Сікорського з головою 

колгоспу «Радянська Буковина» с. Недобоївці В. Ворончихиним. З листування відомо, що «в 

селі було кілька вітряків, проте правління колгоспу зголосилося передати музею лише один: 

«Правление колхоза «Радянска Буковина» с. Недобоевци Хотинского района Черновицкой 

области, на Ваше письмо от 10/VІІІ-68 г. за №49, сообщает, что правление колхоза дает 

согласие отдать в дар музею одну ветряную мельницу. За чем можете прислать представителя 

Вашего» (лист від 16.09.1968 р. за № 121)» [5]. 

Не менший інтерес у колекції Заповідника викликають предмети, в основному одягу, що 

представляють Буковину та Покуття. Незважаючи на те, що ці райони мають свій певний 

колорит в одязі, кількість предметів є незначною. Як не прикро, але Буковина представлена 

тільки однією жіночою сорочкою, що датується серединою ХІХ ст. У 2002 році, як зазначено 

у документах, її передала у фонди Національного заповідника Марина Порошенко. Сорочка 

(ін. № Т-11666) є тунікоподібною (немає плечового шва) рукав широкий, прямий, з 

ластовицею, у дві пілки. Під рукавом у бочках по лінії талії вишиті клинці. Спинка має по лінії 

талії пришиту смугу, що імітує пояс. Шийний виріз «каре». Виготовлена з фабричного 

полотна, до «підточки». По лінії талії полотно призібране у складку. Розріз пазухи не 

глибокий. На горловині є зав’язка з китичками. Вишита різнокольоровими нитками 

(блакитними, жовтими, зеленими, світло-коричневими, рожевими, темно-синіми), хрестиком, 

гладдю, штапівкою, мереживом. Узор: по краю розрізу пазухи та горловина оздоблені 

звивистою гілочкою троянд з листочками (жовтого кольору із вкрапленням синьої нитки), на 

місці манишки вишиті стилізовані різнокольорові квіти з листочками, які по краю обрамлені 

чорною звивистою гілочкою різнокольорових троянд (червоних, синіх, оранжевих, фіолетових 

ниток з зеленими листочками; на місці з’єднання рукава зі станочком – з’єднувальний шов – 

«городки», який з обох сторін оздоблений виводом дрібних жовтих квітів з листочками та 

смугою стилізованих квітів з листям, внизу рукава такий узор, як на манишці. Низ рукава 

підрублено прутиком та пришито мереживо (синього кольору); розріз пазухи та горловина 

оздоблена плахтовим швом, виконаним гачком. Низ сорочки прикрашено «мереживом» 

(жовтого кольору) [3]. 

Цікавішим є комплект жіночого одягу, який доповнюють окремі предмети дитячого та 

чоловічого, переданий у 1996 р. В. М. Гринюк із с. Смодна Косівського р-ну Івано-

Франківської області, що регіонально представляє Косівщину.  

Сорочка жіноча (ін. № Т–9483), із домотканого полотна, датується І пол. ХХ ст. Вишита 

нитками рожевого, світло та темно-зеленого, червоного, чорного, кольорів. Узор: «на 

квадрат»: манишка та горловина прикрашені багатокутниками рожевого кольору з червоним 
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прямокутником у середині. Між прямокутниками ромби голубого кольору, утворені із 

клинців. Від них відходять по дві кривульки. Узор обрамлено пилочкою. Манишка 

зав’язується ниткою з китицями різного кольору. На місці уставки вишито такий самий узор 

як на рукавах. Останні, горловина, манишка позубцьовані [3]. 

До комплекту також входять: запаска (ін. № Т–9490) прямокутної форми із сукна темно-

коричневого кольору, переписаного смугами зеленого, синього рожевого, бузкового, 

фіолетового, оранжевого та золотистого кольорів. Краї обрамлені смугою темно-вишневого 

кольору.  

Фартух та попередниця (ін. № Т–9491 (1-2). Фартух із темно-синьої тканини. Під 

пояском тканина, призібрана в дрібненькі складочки. Низ фартуха прикрашено 3-а 

вистрочками, а нижче – плесіровка. Попередниця прямокутної форми із сукна коричневого 

кольору, переписаного смужками червоного, зеленого, синього, білого, бузкового, жовтого 

кольорів. Краї попередниці обрамлено смужками жовтого і синього кольорів (з боків і вгорі), 

а внизу – смужками жовтого, синього та бузкового кольорів. До пояса підшита тканина 

оранжевого кольору. Краї попередниці підкочені [3]. 

Крайка (ін. № Т–9488) ткана, переписана смугами білого, голубуватого, рожевого, 

жовтого, зеленого, оранжевого, бузкового, чорного кольорів. На кінцях – торочки [3]. 

Також В. М. Гринюк було передано два кептарики. 

Кептарик (ін. № Т–9492) нагольний, білий, розшитий гарусом, чорною шкірою. Прямого 

покрою. По краях та швах виріб оздоблений шкіряними зубчиками. Застібка – в ґудзики, на 

які накидаються петлі із кольорових ниток. Комір стоячий. По боках дві накладні кишені, 

апліковані зубчиками зі шкіри. Біля коміра прикріплено шкіряний шнур [3]. 

Кептарик (ін. № Т–9493) нагольний, білий, розшитий гарусом, коричневою шкірою. 

Прямий. Узор: по краях та швах шкіряні зубчики та фігурно вирізана шкіра, обведена 

різноколірним гарусом. По смугах гарусу пришито невеличкі бубончики різного кольору. Має 

4 різноколірні плетені петлі (застібки) із ниток. Комір стоячий. Біля якого прикріплено 2-а 

шкіряні шнури із китицями. На кептарику внизу пришито дві накладні кишеньки, що 

апліковані шкірою, гарусом та овечим хутром [3]. 

У комплект одягу входять і постоли (черевики), (ін. № Т–9494) шкіряні, коричневого 

кольору. Датуються І пол. ХХ ст. Носки високо підняті, загнуті, загострені. Від носочка по 

поверхні косицею переплетено дві смужки шкіри. По краях та задник взуття прикрашене 

вертикальними смужками зі шкіри. Застібається на два ремінці [3]. 

Разом із жіночим костюмом жителька с. Смодна В. Гринюк передала по одному 

екземпляру чоловічої та дитячої сорочок. 

Сорочка чоловіча (ін. № Т–9487), виготовлена із домотканого полотна, вишита 

хрестиком, жовтими, чорними, зеленими, оранжевими, червоними нитками. На комірці-

стоєчці, манишці, на чохлах геометричний узор: смуга споюваних клинців з лінією переділу. 

Між ними стовпчики з лініями переділу. Узор обрамлено пилочкою. Рукава перед чохлом 

призібрано. Сорочка датується 80-ми рр. ХХ ст. [3]. 

Колекція дитячих сорочок в збірці тканин НІЕЗ «Переяслав» є незначною, включає 

декілька примірників. Серед них і одна з Покуття. Інвентарний номер – Т–9484, виготовлена 

із коленкорової тканини, вишита хрестиком, заполоччю голубою, жовтою, світло та темно-

зеленою, оранжевою, чорною, вишневою, червоною нитками. Узор: смуга споюваних ромбів 

та напівромбів, розділена східчастими кривульками, в западинах яких невеликі ромби, між 

ними – вітрячки. Краї узору обрамлені пилочкою. Такий узор і на комірі та чохлах. Манишка 

застібається на гаплики. Сорочка датується І пол. ХХ ст. [3]. 

Дещо відрізняються від предметів одягу із с. Смодна кожушок і кептарик із с. Торговиця 

Івано-Франківської обл., що датуються І пол. ХХ ст. 

Кожушок жіночий (ін. № Т–4569), виготовлений зі шкіри, вишитий різнокольоровим 

гарусом. Білий, по талії відрізний, призібраний, поли скроєні клинами. Спинка викроєна 

заодно з передніми пілками, прийми занижені. Узор: по лінії талії смуга червоно-зеленої 

«косиця» (у вигляді пояса), від якої відходить вниз 6 коротких перпендикулярних смуг 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

160 

«косиць», що закінчуються гарусними помпонами. Такі ж помпони на «косиці» – на поясі та 

6-ти поперечних смугах, а також на грудях. Комір – «стійка», внизу з боків 2 невеликі 

розрізи [3]. 

Кептарик жіночий (ін. № Т–4570), білий, вишитий різнокольоровим нитками. Узор: на 

грудях – широкі смуги орнаменту: вивід 5-пелюсткових різнокольорових квіток та пуп’янків, 

обведений «косариком» та кривулькою з трикутниками. «Косарики» та по дві смуги таких же 

трикутників обводять комір-стоєчку, пройми, низ, бокові шви та виступають півколами на 

спину. На спині, внизу – розетка. По орнаменту пришиті дрібні гарусові ґудзики-помпони. 

Такі ж, тільки сап’янові, ґудзики й на застібці, під шиєю, зав’язки з китицями [3]. 

Із с. Торговиця було передано також одну жіночу сорочку (ін. № Т–4571). Виріб вишито 

гарусом чорним, рожевим, зеленим, синім, жовтим. Крій: з полотнища, перегнутого вдвічі, в 

бокові шви якого вставлені прямокутні клинці, рукав довгий, призібраний і вшитий до 

широкого чохла. Виріз горловини чотирикутний. Узор: на рукаві – уставка – суцільна смуга 

ромбів у ромбах; далі густі ряди «осьмирожок», на чохлі – різнокольорові «човники», на 

манишці (вишита смуга біля розрізу пазухи) – вивід різнокольорових квітів [3]. 

Окрім комплекту одягу та його окремих елементів В.М. Гринюк було передано і 

предмети, що використовуються у побуті, зокрема, два тканих рушники. Варто зазначити, що 

в структурі Національного заповідника існує окрема експозиція, присвячена тематиці 

українського рушника. Незважаючи на те, що регіонально тут більше представлено домоткані, 

вишиті, вибійчані та інші види рушників в основному із Середньої Наддніпрянщини, певне 

місце займають вироби з Полтавщини, Чернігівщини, українського Полісся, а також 

монастирські та фабрик художніх виробів, що діяли в Україні в радянський час.  

Рушник тканий (ін. № Т–9486) в «сосонку», червоними, чорними, жовтими, світло- та 

темно-зеленими, коричневими нитками. Узор: посередині широка смуга яскраво-жовтого 

кольору, на якій три 8-пелюсткові квітки червоного й коричневого кольорів, розділених 4-ма 

стовпчиками у вигляді спарених клинців зеленого та червоного кольорів. Зверху і внизу від 

орнаменту різнокольорові смуги з геометричним орнаментом. Внизу рушника – торочки. 

Виріб датований 80-ми роками ХХ ст. 

Інший рушник, тканий білими, червоними та чорними нитками. І смуга – із 5 ромбів 

окреслених ламаною лінією із дамочок. Між ромбами по 2 споювані напівромби. 2-га смуга 

на червоному фоні. 3 з восьмикутних зірок, між ними ромби, на вершинах яких угорі та внизу 

по 2 клинці та лінія переділу. З боків – кривулька із дамочок. 3-тя смуга узору така ж як і перша 

та обрамлені широкими червоними смугами. Поле переписано широкою смугою вишневого 

кольору та 2 лініями червоного кольору. По краях рушника – торочки. Рушник датується 80-

ми рр. ХХ ст. [3]. 

Серед музейних предметів виділяється колекція писанок із Космача, передана жителем 

Києва В. Коваленком у фонди Заповідника у 2008 році. Збірка була придбана у майстрині-

писанкарки Марії Варцаб’юк. Вироби виконані традиційною восковою технікою розпису, 

мають неповторну красу та назви: «божа ручка», «рукави», «верба», «княгиня», «олень», 

«традиційний великодній», «вербовий хрест», «колоски», «коники під деревом», «коник», 

«коники», «барани», «олені та коні», «коні й пташки», «пташки», «традиційний» [4]. На її 

писанках зображено й інші елементи орнаментальних мотивів, які говорять про розуміння 

краси навколишнього середовища та мистецьку обдарованість їх автора.  

Отже, у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» та серед пам’яток народної дерев’яної 

архітектури зберігаються предмети матеріальної, духовної культури українців Буковини та 

Покуття. Вони значно збагачують їх та показують різноплановість збірок, що дає можливість 

науковцям проводити порівняльні дослідження.  
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Viktor Tkachenko 

ARTEFACTS OF BUKOVYNA AND POKUTTIA OF THE FUND COLLECTION 

OF NHER «PEREIASLAV» 

 

The fund collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» has 

more than 200 thousand museum objects of the main and auxiliary funds. Despite the fact that the 

bulk of the collections represents the material culture of the Middle Dniper area and Poltava region, 

there are a lot of subjects from other ethnographic regions of Ukraine. Goods that represent the folk 

culture of Bukovyna are notable among them. 

Key words: NHER «Pereiaslav», Bukovyna, funds, collection, shirt, pysanka, windmill. 
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ДОСВІД ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ НІЕЗ 

«ПЕРЕЯСЛАВ» ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ ePHSUIR 

 

У статті описано досвід наукової співпраці між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Національним історико-

етнографічним заповідником «Переяслав» у сфері організації відкритого доступу до наукових 

доробків співробітників останнього через інституційний репозитарій ePHSUIR. 

Ключові слова: наукова комунікація, інституційний репозитарій, е-архів, співпраця, 

бібліотека. 

 

Розвиток сучасного інформаційного суспільства потребує відкритого доступу до 

наукової інформації, яка постійно змінюється і поширюється в часі та просторі, за допомогою 

певних засобів та методів. Серед них важливим елементом є наукова комунікація, що 

забезпечує обмін науковою інформацією між вченими та спеціалістами різних галузей знань. 

Складовою частиною наукової комунікації є архівування та збереження інформації. 

Досить довго цим займалися лише бібліотеки, але з появою різноманітних онлайн-ресурсів та 

кризою серійних видань (зростання цін на друковану продукцію), вони втратили цей привілей. 

Зараз існує величезна кількість електронних баз даних (БД, е-архіви), що дозволяють зберігати 

і розповсюджувати інформацію у відкритому доступі [3, с. 4]. Серед них вагоме місце займає 

репозитарій. За визначенням мережевої енциклопедії Wikipedia – це електронний архів для 

зберігання, накопичення та надання для вільного доступу результатів наукових досліджень, 

що проводяться у певній установі. Найчастіше репозитарії все ж таки асоціюються із 

бібліотеками різних навчально-наукових інституцій, які можуть містити наукові статті, 

автореферати дисертацій та самі дисертації, навчальні матеріали, матеріали конференцій, 

аудіо- та відеофайли, комп’ютерні програми тощо. Вони відносяться до Інституційних 

репозитаріїв (далі – ІР), особливостями яких є відкритий доступ до результатів наукових 

досліджень установи та їх зосередження в одному місці. Та це не означає, що вільний доступ 

не сумісний із авторським правом, адже з кожним автором (співавтором) наукової роботи 

складається «Авторський договір». Сам репозитарій не бере на себе видавничих функцій. Він 

лише архівує та зберігає інформацію у вигляді цифрових документів, які можуть бути різних 

форматів.  

Зручність користування подібними ІР полягає в простоті використання  його довідково-

пошукового апарату, який відповідає основним принципам інформаційно-комунікативних 

технологій – одноразове введення інформації та багаторазове її використання. Крім того, праці 

науковців, які внесені до репозитарію мають набагато більший індекс цитування, ніж ті, що 

вміщені в традиційних виданнях. Це забезпечує подальше існування дослідження, але вже 

через розвідки інших вчених [4, с. 37]. 

З 2014 р. подібний е-архів існує на базі бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» під назвою ePHSUIR 

(Electronic Pereyaslav-Khmelnytsky State Higher Educational Institution Repository). Він 

функціонує на основі безкоштовної програмної платформи DSpace і нині налічує 9 фондів, 

понад 30 підфондів, 100 колекцій та 3300 документів [1]. 

З 2015 р. у межах співпраці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» та НІЕЗ «Переяслав» послугами цього е-архіву 

користуються наукові співробітники останнього. Праці науковців потрапляють до фондів 

репозитарію завдяки ефективній координаційній роботі вченого секретаря та співробітників 

науково-методичного відділу охорони культурної спадщини вище зазначеного закладу, хоча 

заносити власні наукові доробки можна і самостійно. Для цього необхідно з дозволу 
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адміністрації вузу отримати доступ до ресурсу на правах адмін-користувача. Хоча, 

самоархівування авторами своїх публікацій не надто поширена практика, адже вона потребує 

значних зусиль по проведенню із ними індивідуальних та групових занять щодо коректного 

введення метаданих.  

З 2015–2019 рр. до фонду «Краєзнавство», у підфонд «Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав» ІР ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» було занесено понад 400 наукових 

праць [2]. Цей під-фонд відкритого архіву складається з колекцій: «Монографії», «Наукові 

роботи», «Переяславіка», «Фактор простору в історичних дослідженнях». Кожна колекція 

цього фонду постійно поновлюється новими науковими доробками працівників Заповідника.  

До колекції «Монографії» входять монографічні праці, збірники статей одного автора, 

бібліографічні, біобібліографічні покажчики та етимологічні словники, авторами або 

співавторами яких є співробітники НІЕЗ «Переяслав». Ця колекція налічує 13 одиниць. 

Колекція «Наукові роботи» нараховує 371 одиницю, до якої входять наукові статті 

працівників Заповідника, опубліковані в різних виданнях.  

Колекцію «Переяславіка» складають збірники наукових статей «Переяславіка: Наукові 

записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» із 2007 по 2018 рр. 

Їх налічується 11 одиниць. «Фактор простору в історичних дослідженнях» – всього 2 одиниці 

і складається зі збірок матеріалів доповідей круглого столу «Фактор простору в історичних 

дослідженнях» за 2018 р. та однойменної Всеукраїнської наукової конференції за 2019 р.  

Важливою особливістю е-архівів є можливість відслідковувати статистичні дані 

відвідувань тих чи інших фондів, під-фондів, колекцій тощо (рис. 1, рис. 2). Так, підфонд 

«Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» за весь час його існування 

відвідувався 227 разів особами з різних країн світу (Україна, Швеція, Росія, Великобританія, 

США, Нідерланди) (рис. 3). Більше, звичайно, відвідувань здійснено з України (міста Київ та 

Черкаси), а також з США (м. Чікаго) та Росії (м. Бор) (рис. 4). Це свідчить про існування 

інтересу до наукових доробків працівників НІЕЗ «Переяслав» не лише у середині країни, а й 

за кордоном.  

Зауважимо, що, крім великої кількості позитивних сторін е-архівів існують і негативні. 

Однією з них є залучення великих фінансових та людських ресурсів: обладнання, 

телекомунікації, редакційної та механічної роботи працівників тощо.  

Таким чином, ІР ePHSUIR є дієвим інструментом популяризації доробку співробітників 

НІЕЗ «Переяслав». Його систематичне поповнення дозволить забезпечити постійний доступ 

до результатів досліджень, що реалізовуються в Заповіднику та подальшого їх використання 

науковою спільнотою. Залучення подібних сервісів варто розуміти як закономірне явище 

розвитку закладів, одним із основних напрямків яких є пошукова робота. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бібліотека Переяслав-Хмельницького педагогічного університету [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_Переяслав-

Хмельницького_педагогічного_університету (дата звернення 19.11. 2019). – Назва з екрана. 

2. Національний історико-етнографічний заповідник  «Переяслав» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/handle/8989898989/2685 (дата звернення 

19.11. 2019). – Назва з екрана. 

3. Передерій І. Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації 

відкритого доступу до інформації / Ірина Передерій, Вікторія Вощенко // Вісник Книжкової 

палати. – 2016. – № 12. – С. 34–37. 

4. Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарій та їх роль у науковій 

комунікації:перші двадцять років / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2011. – №5. – 

С. 3–10. 

 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 15 (17), 2019 
 

164 

Victoria Vovkodav 
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OF NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREYASLAV» 
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The article describes the experience of scientific cooperation between the Pereiaslav-

Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University and the National Historical and 

Ethnographic Reserve «Pereyaslav» through of the Institution Repository. 

Key words: scientific communication, Institution Repository, e-archive, collaboration, library. 

 

 
Рис. 1. Колекції пі-фонду «Національний історико-етнографічний заповідник  

«Переяслав» в репозитарії ePHSUIR 

 
Рис. 2. Cтатистика запитів підфонду «Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав» (жовтень 2019 р.) 
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Рис. 3. Статистика відвідувань підфонду «Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав» (травень-листопад 2019 р.) 

 

 
Рис. 4. Статистика кількості відвідувань підфонду «Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав» (травень-листопад 2019 р.) 
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