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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 

До чергового числа збірника «Переяславіка: Наукові записки Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» увійшли статті науковців та краєзнавців з Переяслава, 

Києва, Борисполя, Корсуня-Шевченківського, що репрезентують різні галузі історичної науки. 
Матеріали збірника традиційно розподілено на три розділи: «Археологія та давня історія», 

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

Перший розділ «АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ» відкриває перелік публікацій у 

«Наукових записках» ПХДІМ / НІЕЗ «Переяслав» (1959–2019 рр.), який підготували Вікторія 
Вовкодав та Владислава Убоженко. 

Наступною є публікація «Микола Тихонович Товкайло – археолог, музеєзнавець, 
пам’яткоохоронець, цех-майстер київського кобзарського цеху (до 70-річного ювілею)». У цій 

ювілейній статті наведено основні віхи життєвого шляху цього дослідника, коло його наукових 
інтересів та уподобань, проаналізовано його внесок у дослідження вітчизняних археологічних 
пам’яток, неабиякий досвід у музейній роботі, зокрема експозиційній. Тут же наведено 

бібліографію М.Т. Товкайла – повний перелік його друкованих праць за 1989–2018 рр. 
Публікацію супроводжують численні світлини, які суттєво доповнюють текстову інформацію. 

Наступна стаття даного розділу – «Нові дані про позиціонування «Змійових» валів 
Переяславщини» – належить Сергію Вовкодаву. У ній автор наводить результати натурних 
обстежень переяславських «змійових» валів, які були здійснені упродовж 2019 р. 

У статті Ярослава Костіна «Зовнішньополітична діяльність Володимира Мономаха на 
чолі Переяславського князівства» розглянуто основні віхи зовнішньополітичної діяльності 

князя Володимира Мономаха до моменту здобуття ним київського престолу, передусім його 
відносини з іншими руськими князями та половцями. 

Статтю Олександра Колибенка та Сергія Павленка «Переяслав у археологічних та 
краєзнавчих студіях Михайла Брайчевського та Михайла Сікорського» присвячено 
обставинам виявлення та дослідження унікальної пам’ятки переяславської архітектури кінця 

ХІ ст. – церкви Успіння Богородиці 1098 р. У додатку до статті наведено маловідомий і досі 
не опублікований документ з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

імені В. Вернадського – щоденник розкопок Переяславської археологічної експедиції 1958 р. 
під керівництвом М.Ю. Брайчевського. 

Остання стаття першого розділу належить відомому вітчизняному дипломату й археологу-

краєзнавцю Юрію Костенку. Її присвячено 130-річчю від дня народження видатного українського 
орнітолога М.І. Гавриленка, з яким пощастило бути близько знайомим автору статті. 

Наступний розділ збірника – «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ 
ЗЕМЛІ» – відкриває стаття Анатолія Іваненка, у якій на основі аналізу архівних та 

опублікованих матеріалів, а також історіографічних напрацювань вітчизняних і зарубіжних 
науковців ним запропоноване власне трактування деяких маловідомих сторінок біографії 
переяславського полковника та наказного гетьмана Лівобережної України Якима Сомка. 

У статті Людмили Набок «Історія паркових зон Переяслава» на основі документальних 
джерел у хронологічному порядку наведено інформацію про історію садів, парків, скверів 

міста Переяслава Київської області. 
У статті Олени Жам та Тетяни Козостриги розглянуто стан візничого промислу в м. 

Переяславі Полтавської губернії в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Встановлені основні тенденції 
розвитку візничого промислу в місті на фоні загальноімперського дорожнього законодавства. 

Статтю Валентини Молоткіної присвячено характеристиці основних форм і методів 

залучення молоді Переяславщини до антирелігійних кампаній у контексті соціальних змін і 
політичного розвитку радянської України у 20-ті рр. ХХ ст. 

У статті Олександра Горбового «Проєкти великого гідробудівництва на Дніпрі: 
Переяславська ГЕС (1933–1964 рр.)» на основі архівних документів розглянуто проєктування 
Переяславської ГЕС на Дніпрі. 
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Автор наступної статті Оксана Висовень проаналізувала особливості боротьби 

радянського комуністичного режиму з євангельськими християнами-баптистами Білорусі й 
України в 60–70-ті рр. ХХ ст. 

Людмила Хмельницька у статті «Система управління кінематографом в Українській РСР 
другої половини 1960-их – середини 1980-их рр.» дослідила основні напрями партійно-

державної політики в сфері кінематографу, розкрила механізм системи управління 
кінематографічним процесом в УРСР, з’ясувала особливості кінофікації та кінопрокату УРСР 
зазначеного періоду. 

У статті Людмили Тоцької висвітлюються окремі сторінки біографії класика єврейської 
літератури Шолом-Алейхема. 

Останній, третій розділ збірника – «ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» – відкриває стаття Миколи Товкайла «Пантелеймон Коцар – 

співак, бандурист, майстер бандур», де автор зібрав відомості про Пантелеймона Коцара, який 
у 1930-их роках виготовляв бандури для Переяславського будинку культури. Також зроблено 
аналіз інструментів, що характеризують його як майстра. 

У статті Василя Жованика здійснено огляд характеристик певних хордофонів (зокрема 
фрикційних), виготовлених різними майстрами Кобзарського Цеху, іншими (позацеховими) 

виробниками. Висловлено актуальні міркування й спостереження щодо їх особливостей, 
зокрема зумовлених матеріалом (а саме деревиною груші). Увагу зосереджено на т. зв. 
«старосвітській» бандурі – українському національному музичному інструменті. 

Олена Жам та Оксана Степанова зробили спробу проаналізувати джерела, у яких 
містяться відомості про історію створення Музею декоративно-ужиткового мистецтва 

Київщини НІЕЗ «Переяслав». Зроблено висновок про інформаційний потенціал окремих груп 
джерел. 

У статті Юрія Фігурного аналізуються перспективи розвитку музейної галузі в Україні 
в контексті українських етнокультурних процесів. 

Наступна стаття даного розділу належить Наталії Костенко. У ній авторка розглядає 

світлини з сімейного фотоальбому, який належав родині Вербицьких-Рябчевських-
Качинських. До цієї родини входило чимало відомих постатей, пов’язаних з політикою, 

літературою, музикою та художнім мистецтвом. 
Світлана Пригонюк у статті «Портретний живопис Георгія Киянченка в колекції НІЕЗ 

«Переяслав» наводить відомості про знаного українського художника Георгія Киянченка та 

його роботи, які входять до групи «Мистецтво» фондової збірки Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». 

У статті Олени Тонконог на основі спогадів ще одного відомого вітчизняного художника 
Олександра Івановича Мельника висвітлюються особливості мозаїчних зображень на тему 

хліборобства в експозиції НІЕЗ «Переяслав». Увага акцентується на техніці виконання творів. 
Окремі матеріали вводяться до наукового обігу вперше. 

Статтю Олени та Олександра Колибенків «Морська слава Переяслава або хто згубив 

якір?» присвячено виясненню обставин виявлення та історії дослідження надзвичайно цікавої 
(і найбільшої з усіх будь-коли виявлених у Переяславі) пам’ятки – великого морського 

давнього якоря. 
Закриває збірник публікація Людмили Набок «Два старовинні будинки Заальтицького 

форштадту Переяслава», у якій проаналізовано інформацію з документальних джерел про 
історію колишніх будинків в’язниці та винного складу ХІХ ст., розташованих у місті 
Переяславі Київської області. 

Збірник присвячено 60-річчю з дня виходу друком першого випуску «Наукових записок 
Переяслав-Хмельницького державного історичного музею» та 70-річному ювілею відомого 

дослідника вітчизняних археологічних пам’яток, кандидата історичних наук, старшого 
наукового співробітника Миколи Тихоновича Товкайла. 
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Вікторія Вовкодав, Владислава Убоженко 

(Переяслав) 

 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ У«НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ» 

ПХДІМ / НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» (1959–2019 РР.) 

 

1959 р., випуск 1 

 

Наукові записки Переяслав-Хмельницького державного історичного музею: зб. наук. 

ст. – Переяслав-Хмельницький, 1959. – Вип. 1. – 36 с. 

 

1. М. І. Сікорський Селянське повстання в Пологах 

2. М. І. Романенко Перебування Г. С. Сковороди на Переяславщині 

3. М. І. Сікорський Боротьба трудящих за встановлення Радянської влади на 

Переяславщині 

4. В. П. Шкулета Партизанський рух на Переяславщині в період Великої Вітчизняної 

війни 

5. В. П. Шкулета Вони форсували Дніпро. 

6. М. І. Сікорський Археологічні розкопки в м. Переяслав-Хмельницькому 

7. М. І. Сікорський М. І. Одинець 

8. Д. Косарик О. М. Горький в Переяславі 

 

1960 р., випуск 2 

 

Наукові записки Переяслав-Хмельницького державного історичного музею: зб. наук. 

ст. – Переяслав-Хмельницький, 1960. – Вип. 2. – 91 с. 

 

1. М. І. Сікорський., Є. С. Нестеровська., В. А. Юзвіков.,М. І. Романенко Святкування 300-

річчя возз’єднання України з Росією в м. Переяслав-Хмельницькому 

2. М. І. Сікорський Революційний рух чигиринських селян 1875–1879 рр. 

3. П. Яровий, М. І. Сікорський Історія села Студеники 

4. Д. Р. Юра, М. І. Сікорський, Ю. Асєєв Археологічні розкопки в Переяславі-

Хмельницькому 

 

2007 р., випуск 1 (3) 

 

Pereyaslavica: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переясллав» / Релігійне життя Переяславської землі (IX–XXI ст.): зб. наук. ст. – Київ: 

Міленіум, 2007. – Вип. 1 (3). – 207 с. 

 

1. Авраменко Ю. Святий преподомномученик Макарій – заступник і покровитель 

Переяслава 

2. Бабак О. Роль соціального фактору в процесі зміни релігійних цінностей партійною 

ідеологією 20-х рр. ХХ ст.: Історіографія 

3. Бова І. Дарвінізм у розумінні православних богословів 

4. Богуш Т. Становлення і розвиток іконописної збірки Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» 

5. Вишаровський В. Роль Переяславської єпископії у духовній боротьбі на Правобережній 

Україні в другій половині ХVIII ст. 

6. Годліна Л. Вишивка церковних тканин (на матеріалах збірки Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав») 
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7. Годліна Л., Заїка Н. Сакральні мотиви в орнаментиці монастирських рушників в 

контексті прадавніх вірувань українців 

8. Гончаренко О. Релігійне життя в Наддніпрянській Україні періоду нацистської окупації 

(1941–1944 рр.) 

9. Гончаренко О., Гончаренко І. Відродження церковного життя в окупованій нацистами 

Україні за інтерпретацією радянських спецслужб (1944–1946 рр.) 

10. Дембіцький С. Українська автокефальна православна церква на Переяславщині. 20-ті 

роки ХХ ст. 

11. Дем’яненко В. Українська влада і церква: горизонти майбутнього 

12. Дудар В. Почаївський монастир. Історія походження 

13. Захарчук Н. До історії церкви свв. Бориса і Гліба 

14. Захарченко С. Вимоги Переяславсько-Бориспільської єпархії до уложеної комісії 

(1767–1768 рр.) 

15. Калінович О., Калінович Ю. Ікони в українській хаті 

16. Козій Г. Уроки церковного співу в церковно-парафіяльних школах Полтавської губернії 

17. Колибенко О. Вплив єзуїтів на розвиток освіти на Переяславщині у першій половині 

ХVII ст. 

18. Коптюх В., Ховрич С. Церковна історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

на прикладі регіональної історії м. Переяслава 

19. Костюк Н. Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні 

20. Котлярова Л. Трансформація весняних календарних обрядів під час боротьби 

радянської влади з релігією у другій половині ХХ ст. 

21. Коцур А., Коцур Г. Церковно-доброчинна діяльність кошового отамана Запорозької Січі 

Петра Калнишевського 

22. Коцур В., Тарапон О. Релігійне життя Переяславщини в кінці 20-х рр. ХХ ст. (на 

матеріалах преси) 

23. Красножон Н., Висовень О. Культурно-освітні процеси на Переяславщині у повоєнні 

роки (1943–1945 рр.) 

24. Кучеренко І., Гаврилюк Н. Священослужителі собору успіння (Пресвятої Богородиці та 

церкви Свв. Петра і Павла на Переяславщині ХVIII – поч. ХХ ст. (М. Терлецький, 

Г. Богацький, Г. Михайловський.) Історичне дослідження 

25. Кухарєва Н. Врятуємо дітей – залишимось народом-Богоносцем 

26. Лиховид Л. Вклад родини Мировичів у розвиток української культури (Покровська 

церква) 

27. Мельник В. Проблеми збереження Вознесенського собору в Переяславі 

28. Молоткіна В., Хмельницька Л. Антирелігійна пропаганда в діяльності громадських 

організацій Переяславщини в культурно-історичному контексті України (1921–1929 рр.) 

29. Набок Л. Релігійне життя Переяславщини у 20–50-х роках ХХ століття 

30. Набок Л., Колибенко В. Переяславська митрополія: погляд крізь віки 

31. Нікітіна В., Палатна Т. Культурно-освітня діяльність Переяславських єпископів у 

створенні та розвитку Переяславського колегіуму ХVIII – поч. ХІХ ст. 

32. Остронос Г. Мозаїчні роботи та фрескові настінні розписи храмів Переяслава 

давньоруського періоду 

33. Перепелиця А. З історії Спасо-Переображенської церкви міста Чигирина (кінець ХVI–

ХVIІІ століття) 

34. Погорілий М. Церква Петра і Павла. Минуле і сучасне 

35. Потапенко Я. Криза православ'я в Україні: чому так сталося? 

36. Сапін Г. Погляди на світозабудову, виражені в предметно-речовому просторі 

українського народу 

37. Соловйова Т., Ткаченко О. Внесок Івана Мазепи у розвиток релігійного життя 

Переяслава 

38. Тарапон О. Політика радянського режиму у сфері релігії та її наслідки для церкви 
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39. Тетеря С., Гладун Л. До питання про місце сакрального живопису в творчості 

художника з Переяславщини Панаса Ярмоленка 

40. Ткаченко В. Монастирські писанки та їх іконографія 

41. Ткаченко Г. З історії В'юнищанської церкви та її парафії ХVIІІ–ХХ століть 

42. Ткаченко Н. Преподобний Єфрем – митрополит Переяславський 

43. Товкайло М., Бузян Г., Тетеря Д. Поховальний обряд за матеріалами досліджень 

грунтового могильника на околиці Переяславля Руського 

44. Юрченко О. Хрести-релікварії з Переяслава-Хмельницького 

 

2008 р., випуск 2 (4) 

 

Pereyaslavica: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Київ: Міленіум, 2008. – Вип. 2 (4). – 360 с. 

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ТА СЕРЕДНЬОЇ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ 

1. Білоусько В. Знаряддя праці для обробітку ґрунту в Музеї трипільської культури НІЕЗ 

«Переяслав» 

2. Вовкодав С. Облік та збереження археологічних пам’яток засобами геоінформаційних 

систем 

3. Івакін В. Типи поховальних споруд населення давньоруського Києва XI–XIII ст. 

4. Колибенко О., Колибенко О. Борисоглібська традиція на історичній Переяславщині: 

історико-археологічний та топонімічний коментар 

5. Роздобудько М., Юрченко О. Багатошарова пам’ятка в урочищі Германів Ліс поблизу 

Переяслава 

6. Сергєєва М. Кістяні деталі озброєння з Воїнської Греблі 

7. Тетеря Д. Нова знахідка іконки-підвіски на території Переяславля Руського 

8. Товкайло М., Бузян Г., Тетеря Д., Юрченко О. Переяславський давньоруський 

могильник. Матеріали досліджень 2007 р. 

9. Чекановський А. Літописні повідомлення про топографію Києва IX–X ст. 

 

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕНННЯ 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ТА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 

10. Бойко Н. Букринська епопея або «наша помилка» 

11. Гончаренко О. Освіта в Україні періоду нацистської окупації у контексті 

документальної бази досліджень (1941–1944 рр.) 

12. Дембіцький С. Переяславська республіка 1917-й рік 

13. Демуз І. Анатолій Іванович Савенко – представник націоналістичної течії суспільного 

руху початку XX ст. 

14. Калінович Ю. Особливості пасажирських перевезень та опрядження поштових трійок в 

Україні у XIX столітті 

15. Капась І., Нагайко Т. Джерела по вивченню історії Переяславщини у роки нацистської 

окупації 

16. Кукса Н. Старожитності чигиринського краю в «Записках о Южной Руси» 

Пантелеймона Куліша 

17. Кухарєва Н. Окупаційні новини з «Переяславських вістей» 

18. Кухарєва Н., Вишаровський В. Освіта на Переяславщині в 20 – поч. 30-х рр. XX ст. 

19.  Лиховид Л. Освіта Переяславщини за роки незалежної України (1991–2001) 

20. Лук’яненко Л. Традиційні природні святині на Переяславщині 

21. Лялько В. Освіта Переяславщини у XVIII – на початку XX століть 

22. Молоткіна В. Ліквідація неписьменності в діяльності громадських організацій 

Переяславщини в культурно-освітньому контексті України (1921–1929 рр.) 
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23. Нагайко Т. Земельне питання в житті сільського населення України під час окупації 

24. Нікітіна В., Палатна Т. Переяславський пролог 

25. Павлик Н. Історія створення та становлення фабрики художніх виробів ім. Богдана 

Хмельницького в контексті розвитку ткацтва та вишивки 

26. Тарапон О. Радянська періодика 20-х рр. XX ст. 

27. Ткаченко Г. Голодомор 1932–1933 рр. у затоплених селах Переяславщини (В’юнище, 

Городище, Циблі, Козинці) за спогадами очевидців 

28. Ткаченко Н. Петропавлівська церква в Переяславі 

 

ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ТА СЕРЕДНЬОЇ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ 

29. Зубер С. Особливості випікання весільного хліба на Переяславщині 

30. Калінович О. Комори та гамазеї в Україні кін. XIX – поч. XX ст.: особливості побудови 

та призначення (за матеріалами НІЕЗ «Переяслав») 

31. Котлярова Л. «Колодки» на Переяславщині: до історії звичаю 

32. Кучеренко І., Заїка Н. Відображення в українському фольклорі народних уявлень про 

смерть (за метеріалами етнографічних експедицій на Переяславщині та Київському Поліссі 

поч. XX ст.) 

33. Потапенко Я, Левченко І. Символіка образу козака Мамая в українській міфопоетичній 

традиції 

34. Сапін Г. Семіосфера знаково-символічних форм в українському народному житлі 

35. Ткаченко В. Етнографічні дослідження Переяславщини: історіографічний аспект (90-і 

рр. XX – поч. XXI ст.) 

36. Ткаченко Т. Внесок Г. Галагана у збереження культурної спадщини Полтавщини 

37. Хмельницька Л. Язичницьке усвідомлення часу і ментальність традиційного 

суспільства 

 

МУЗЕЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

38. Богуш Т. Матеріали до каталогу іконописної колекції Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Ікони святої великомучениці Варвари 

39. Бойко М. М. М. Бенардос – видатний вітчизняний винахідник 

40. Бондаренко М. Верхній жіночий одяг в екпозиції Музею народного одягу Середньої 

Наддніпрянщини кінця XIX – початку XX століття  

41. Годліна Л., Гладун Л. Українські народні вишиті скатерті в зібранні Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (каталог) 

42. Дмитренко А. Предметний склад етнографічної колекції Волинського музею у 

міжвоєнний період 

43. Жам. О. Пряники і пряничні форми у зібранні Музею хліба Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» 

44. Козій Г. Узорноткані скатерті (каталог фондової збірки НІЕЗ «Переяслав») 

45. Мірошниченко-Гусак Л. Способи перенесення вантажів та різновиди дорожнього 

начиння: до побудови виставки 

46. Набок Л. Меморіальний музей В. Заболотного – шляхи вдосконалення 

47. Соловйова Т., Ткаченко О. Становлення Музею історії Корсунь-Шевченківської битви 

у 40–50-х рр. XX ст.  

48. Тетеря С. Роботи Івана Мартиновича та Миколи Івановича Бурячків у зібранні 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (каталог) 

49. Титова О., Кепін Д. Експонування найдавніших архітектурних пам’яток Середньої 

Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 

 

ДЖЕРЕЛА УСНОЇ ІСТОРІЇ 

50. Колибенко О. Лист із Болгарії або сповідь колишнього офіцера Добровольчої армії 
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51. Дунайна І., Музика Т. Історія старого млина 

52. Нагайко Т., Капась І., Ярмоленко М. Сторінки щоденника Данила Хмельницького 

(епізоди окупації Переяславщини) 

 

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

53. Г. М. Бузян, Л. М. Набок, М. В. Роздобудько, Д. А. Тетеря. Нариси з історії давнього 

Переяслава (до 1100-ліття першої літописної згадки). – К.: Міленіум, 2007. – 264 с. (Колибенко 

О.) 

54. Манько В. Українська народна писанка. – Львів, Монастир Свято-Іванівська Лавра. 

Видавничий відділ «Свічадо», 2005. – 48 с. (Ткаченко В.) 

55. Вітаємо Згідно з Указом Президента України № 229 від 17 березня 2008 року з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва Годліна Лариса 

Олексіївна, головний зберігач фондів НІЕЗ «Переяслав», отримала звання «Заслужений 

працівник культури України». (Ткаченко В.) 

56. Пам’яті Михайла Петровича Толочка. (Колибенко О.) 

 

2009 р., випуск 3 (5) 

 

Pereyaslavica: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: СПД Карпук С. В., 2009. – Вип. 3 (5). –

340 с. 

 

1. Бова І. Деякі особливості використання рослин у побуті українців Середньої 

Наддніпрянщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

2. Бойко М. Косовиця (за етнографічними матеріалами наддніпрянських сіл ХІХ – першої 

половини ХХ ст. 

3. Бойко Н. Без вола і хата гола 

4. Бордіян В. Гончарний промисел на Буковині: минуле і сучасне 

5. Брижицька С. Звертання «Шевченко-Кобзар» як формовияв Національної ідентичності 

відвідувачів-українців Чернечої гори у Каневі (за нотатками книг вражень 1896–1926 рр.) 

6. Бузян Г., Тетеря Д. Фрагменти тканин з грунтового могильника на околиці Переяславля 

Руського 

7. Буйлук М. Кахлі ХVIІ – першої половини ХVIІІ ст. із Переяслава 

8. Верговський С. Етнокультурна спадщина як втілення духовних засад Святогір’я 

9. Герасько М. Винайдення штучної вощини та технологія її виготовлення 

10. Годліна Л., Гладун Л. Народні рушники із сюжетними композиціями в зібранні 

національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

11. Гончаренко О. До питання про окремі проблеми застосування «етнографічної» 

тематики у практиці нацистської окупаційної пропаганди в Україні (на прикладі генерального 

округу «Київ») 

12. Громова О. Весільний хліб на Черкащині в історичному розвитку 

13. Гудченко З. До питання дослідження дерев’яних церков Середньої Наддніпрянщини 

14. Гуменюк П. Космогонічні архетипні моделі ігрової культури в українських народних 

казках 

15. Дем’яненко В., Стріха Т. Природно-кліматичні умови формування поселенських 

структур на околицях та території села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської 

області 

16. Дмитренко М. Народнопоетична символіка: специфіка кодування в епічних піснях 

17. Дунайна І. Дукачі та личмани з колекції НІЕЗ «Переяслав» 

18. Жам О. Методологія організації роботи по збору історико-етнографічних матеріалів на 

основі програм-запитальників. 
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19. Захарченко С. Традиційні елементи родильної обрядовості та їх трансформація в 50–

60-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Переяславщини). 

20. Зелена О. Архаїчні мотиви на вишитих рушниках Чигиринщини (на основі фондових 

матеріалів Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») 

21. Зубер С. Весільний обряд Правобережної Переяславщини (30-ті – поч. 70-их рр. ХХ ст.) 

22. Кодра В. Сплав лісу гірськими ріками Буковини 

23. Козій Г. Особливості тканих рушників Переяславщини з суцільною побудовою 

орнаментальної композиції (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

24. Колибенко О., Губочкін М. Мікротопонімія села Кропивна на Золотоніщині 

25. Костенко Л. Шевське ремесло у містечку Баришівка на Київщині (друга половина ХІХ 

– 60-ті роки ХХ століття) 

26. Костюк Н. Особливості весільного обряду та фольклору села Помоклі, Переяславщина 

(кін. ХІХ ст.) 

27. Котлярова Л. Етнографічні відомості з Переяславщини у працях Володимира Білого 

28. Котлярова Л., Левченко С. Зелені свята на Переяславщині у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття: традиції і сучасність 

29. Кукса Н. Колекція зразків традиційної народної вишивки кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Марії Грушевської 

30. Кучеренко І., Гаврилюк Н. Особливості виховання молоді на християнських засадах у 

кін. ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами етнографічних експедицій у селах 

Переяславщини) 

31. Микитченко С. Збереження в побуті та відтворення народних календарних свят на 

Переяславщині (кінець ХХ – поч. ХХІ століття) 

32. Набок Л. Документальні джерела пам’яток народної архітектури Наддніпрянщини з 

фонду Музею В. Заболотного 

33. Музика Т. Збірка українського фарфору та фаянсу ХІХ – поч. ХХ ст. у Національному 

історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». Волокитинський фарфор 

34. Остронос Г. Народне сніцарство: дереворізьблення та виготовлення вибійчаних дощок 

35. Палатна Т. Погляди Григорія Сковороди на усну народну творчість 

36. Погорілий М. Рослини в інтер’єрі української хати 

37. Пуцко В. Осветительные приборы в древнеруском храме ХІІ–ХІІІ вв. 

38. Свирида Р. Сакральність шиття давніх рушників Київщини 

39. Сидоренко М. Етнічність української співоцької традиції та особливості її прояву на 

Переяславщині 

40. Тарапон О. Звичаєво-обрядова культура Переяславщини в контексті формування 

сільської номенклатурної верхівки (1920-ті рр.) 

41. Тетеря С., Осцепцова Г. Духовна спадщина Марії Буряк (за матеріалами збірки 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 

42. Ткаченко В. Післявеликодні обрядово-звичаєві функції великоднього яйця 

43. Ткаченко Г. Поховальний обряд на Перееяславщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

44. Трощинська О. Символи птахів у народних піснях Чигиринщини 

45. Хмельницька Л. Трансформація громадського устрою населення Середнього 

Подніпров’я кінця ХІV – першої половини ХVI століття 

46. Чернета Т. До проблеми прояву автентичних кобзарських традицій у сучасній 

музичній практиці 

47. Шкіра Л., Степовий О. До питання вивчення побутування чумацького промислу в 

Середній Наддніпрянщині 

48. Шкіра М. Конструктивні особливості господарських будівель для зберігання продуктів 

хліборобства в Музеї Народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

 

2010 р., випуск 4 (6) 
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Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» / Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.): зб. наук. ст. – Переяслав-

Хмельницький: СКД, 2010. – Вип. 4 (6). – 180 с. 

 

II ЄФРЕМІВСЬКІ ЧИТАННЯ «РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ» 

1. Абрамова О. Богуславський Свято-Миколаївський монастир 

2. Авраменко Ю., Вишаровський В. Священики Української Православної Церкви – 

хранителі культових пам’яток м. Переяслава-Хмельницького 

3. Більченко І. Конфесійні видання Києво-Печерської лаври XVIII–XIX ст. в експозиції 

Меморіального музею Г. С. Сковороди 

4. Бова І. Деякі види дерев у язичницьких та християнських поглядах українців 

5. Богуш Т., Ткаченко Н. Іконографічні зображення переяславських святих Єфрема та 

Макарія (за матеріалами зібрання НІЕЗ «Переяслав») 

6. Брижицька С. Іконописне зібрання XIX с. Шевченківського Національного 

заповідника 

7. Бузян Г.. Тетеря Д. Поховальні конструкції ґрунтового некрополя Переяславля 

Руського 

8. Буйських Ю. Народні міфологічні образи п’ятниці та неділі: традиція і трансформація 

9. Вовкодав С. Облік пам’яток курганного типу засобами ГІС 

10. Герасько М. Виробництво свічок , їх використання у побуті та церковних обрядах 

11. Глушко Г. Впровадження технічних засобів у роботу музею – шлях до охорони і 

збереження музейних цінностей та їх популяризації 

12. Губочкін М. Красногірський монастир на Золотоніщині 

13. Жам О. Млинарство православних монастирів України XVIII–XIX століть у контексті 

господарсько-економічної діяльності 

14. Заїка Н., Кучеренко І. Поховальні пісні Переяславщини та Київського Полісся др. пол. 

XX ст. (за етнографічними дослідженнями на Переяславщини) 

15. Захарченко С. До питання церковного хрещення дітей у II пол. XIX – поч. XX ст. (за 

матеріалами Полтавських єпархіальних відомостей) 

16. Зубер С. Окремі аспекти церковного вінчання як складової весільної обрядовості 

українців 

17. Костюк Н. До історії розвитку пісенної творчості на Україні. Канти, псалми, духовні, 

поминальні пісні, як різновид епічного жанру мандрівних співаків – на території Середньої 

Наддніпрянщини 

18.  Кухарєва Н., Бойко Н., Калінович О. Церковне життя на території окупованої України 

в роки Великої Вітчизняної Війни 

19. Мартич Р. Пізнання в біблійній традиції 

20.  Несторенко В. Поминальник Красногірського монастиря 1771 року в контексті 

релігійного життя Переяславщини 

21. Палатна Т., Нікітіна В. Пересопницьке євангеліє: історія і сьогодення 

22. Пільх І. Церковний одяг у збірці сакрального мистецтва НІЕЗ «Переяслав» 

23. Полюшко Г. Всеукраїнське музейне містечко і церковні пам’ятки Переяславщини в 

1920-х роках 

24. Потапенко Я. Релігійність Тараса Шевченка: богошукання через богоборництво 

25. Рик С. Морально-етичний зміст проповідей Івана Леванди 

26. Тарахан-Береза З. Останнє відродження козацького Святопокровського монастиря в 

Каневі у XVIII ст.  

27. Тетеря С., Гладун Л. Сакральні мотиви в поштовій листівці (за матеріалами зібрання 

НІЕЗ «Переяслав», каталог) 

28. Ткаченко О,. Соловйва Т. Соціально-економічна діяльність монастирів України у 

XVIII–XIX століттях 
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29. Ткаченко Г. Новозбудовані храми Переяславщини кін. XX – поч. XXI ст. (церква 

Воскресіння м. Переяслав-Хмельницький, церква Вознесіння с. Мала Каратуль) 

30. Товкайло М. Дерев’яні різьблені хрести Переяславщини в дослідженнях 

Д. Щербаківського 

31. Коптюх Ю., Ховрич С. Досвід створення інтер’єрів дерев’яних православних церков 

(на прикладі реекспозиції Покровської церкви с. Острійки Білоцерківського району Київської 

області) 

32. Хоменко С. Боротьба атеїстичної пропаганди з релігійними переконаннями в 

українському селі 60–80 рр. XX ст. 

 

2011 р., випуск 5 (7) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2011.– Вип. 5 (7). – 434 с. 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АРХЕОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОЇ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

(до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») 

1. Археологічному відділу НІЕЗ «Переяслав» – 30 років 

2. Звернення учасників конференції 

 

АРХЕОЛОГІЯ ЕПОХИ КАМЕНЮ, МІДІ, БРОНЗИ І РАННЬОГО 

ЗАЛІЗНОГО ВІКУ 

3. Залізняк Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу 

4. Кротова О. Культурно-хронологічне членування епіграветських пам’яток азово-

чорноморських степів 

5. Палієнко С. Критерії історико-культурної атрибуції пізньопалеолітичних пам’яток 

Середнього Подніпров’я (60-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)  

6. Пазинич В. Вплив катастрофічних повеней голоценового періоду на розселення в 

Середньому Подніпров’ї 

7. Степанчук В. Про можливі зв’язки Дніпровського та Карпато-Дністровського регіонів 

у верхньому палеоліті (за матеріалами стоянки Міра) 

8. Кухарчук Ю., Романчук О. Кущ палеолітичних пам’яток в районі м. Нетішин  

9. Вєтров Д. Граветська стоянка Троянове 4 на Кіровоградщині та стоянка Пушкарі 1 на 

Чернігівщині: деякі аспекти порівняння крем’яних виробів 

10. Сніжко І. Структура культурного шару пізньопалеолітичної пам’ятки біля с. Кам’янка 

на Харківщині 

11. Нераденко Т. Неолітичне поселення Молюхів Бугор 

12. Нераденко Т., Слєсарєв Є. Розкопки Молюхова Бугра у 2008–2009 роках 

13. Відейко М. Трипільська культура у Середньому Подніпров’ї 

14. Бузян Г., Білоусько В. Поселення трипільської культури Циблі-Узвіз на лівобережжі 

Дніпра 

15. Бурдо Н. Антропоморфні образи в традиції Трипілля-Кукутень 

16. Якубенко О. Розписний посуд з трипільської колекції В. В. Хвойки (зі збірки НМІУ) 

17. Отрощенко В. Проблеми вивчення пам’яток бабинської спільноти Середньої 

Наддніпрянщини 

18. Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини 

В. М. Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) 

19. Роздобудько М. Керамічний комплекс ритуального призначення періоду пізньої бронзи 

з Переяславського Лівобережжя 

20. Куштан Д. Нова пам’ятка фіналу пізньої бронзи у Суботові 
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21. Скорий С., Супруненко О. Культовий комплекс пізньочорноліської культури на півдні 

Лівобережного терасового лісостепу 

22. Головко І. Поховання скіфського часу біля с. Крячківка: ретроспектива 

23. Дерев’янко Н. Прикраси із археологічних колекцій передскіфського та скіфського 

періодів із фондів НІКЗ «Чигирин»  

24. Брель О. Внесок О.І. Тереножкіна у дослідження давньослов’янських пам’яток 

Чигиринщини 

25. Головко І. Історія дослідження та перспективи виявлення пам’яток скіфського часу в 

середній течії р. Удаю (басейн р. Сули) 

26. Радієвська Т. Хведір Вовк. Археологічні дослідження в науковому доробку 

27. Пудовкіна А. Науково-організаційна та практична діяльність Михайла Яковича 

Рудинського під час роботи у Києві (1924–1934 рр.) 

28. Векленко В., Несправа М. Археологічні дослідження Лівобережного Надпоріжжя: 

перспективи і проблеми вивчення Нижнього Присамар’я 

29. Постовий В. Етногенез української сім’ї в світлі теорії конвергенції 

 

АРХЕОЛОГІЯ РАННІХ СЛОВ’ЯН, КИЇВСЬКОЇ РУСІ, ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, 

ОХОРОНА ТА МУЗЕЄФІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК 

30. Руденко С. Пам’ятки зарубинецького типу в селі Суботів Чигиринського району 

31. Кракало І. Нові черняхівські поховання з Шушвалівки 

32. Брель О. Археологічні дослідження поселення черняхівської культури біля с. Вершаці 

Чигиринського району 

33. Юрченко О. Могильник черняхiвської культури в с. Лецьки 

34. Вовкодав С. Моделювання ресурсних зон поселень пізньоримського часу басейну 

р. Броварка на Переяславщині 

35. Моргунов Ю. О начале «окняжения» Русью юго-западной окраины племенной 

территории летописных северян 

36. Моця О. Археологічні пам’ятки середньовічної України: результати, проблеми та 

перспективи досліджень 

37. Тетеря Д., Товкайло М. Матеріали археологічних досліджень на території давнього 

Переяслава в 2008 р. 

38. Лизогуб Н. До Питання історії та перспектив дослідження Єпископської брами 

Переяславля Руського 

39. Веремейчик О. Розвідувальна експедиція І. І. Ляпушкіна 1947 р. на Чернігівщині 

40. Сытая Л., Шекун А. К вопросу о черниговском Подоле 

41. Скороход В., Ситий Ю. Знахідки виробів зі сланцю на розкопі № 1 посаду городища 

Коровель 

42. Ясновська Л. До історії досліджень давньоруських старожитностей Чернігова першої 

половини ХІХ ст. 

43. Коваленко О., Луговий Р. Кочівницьке поховання ХІІІ ст. біля с. Сторожове Полтавської 

області 

44. Мельникова І. Речовий комплекс давньоруського часу із Тарасівського городища в 

Посуллі 

45. Пуцко В. Про симеонів бронзовий хрест-енколпіон з емалевими зображеннями 

46. Корнієнко В. Графіті на уламках фрескового тиньку з розкопок 2002 року на подвір’ї 

Софії 

47. Супруненко О., Шерстюк В. Польовий стан селітроварів на Більському городищі 

48. Нестеренко В., Нерода В. Кахляна піч ХVІІ cт. з села Орадівка у фондах Черкаського 

обласного краєзнавчого музею 

49. Чміль Л. До питання про описку на кераміці Середньої Наддніпрянщини у XVII–

XVIII ст. 

50. Сергійчук Л. Ржищівський замок ХVІ–ХVІІІ століть 
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51. Діденко Я. Монетно-речовий скарб XVII століття 

52. Пискун О. Керамічний посуд XVII – поч. XVIII ст. із колекції музею Б. Хмельницького 

53. Кукса Н. Кам’яна баба в Суботові: спроба атрибуції 

54. Мінаєва Н. Комплексний підхід до оцінки пам’яток археології давньоруської доби 

55. Губочкін М. Археологічні дослідження лівобережної Черкащини другої половини ХХ 

століття 

56. Нерода В., Нестеренко В. Археологічні пам’ятки лівобережної Канівщини 

57. Козій Г. З історії музеєфікації пізньопалеолітичного комплексу «Добраничівська 

стоянка» 

58. Жам О. Створення експозиції археологічного розділу Музею хліба Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

 

2012 р., випуск 6 (8) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2012. – Вип. 6 (8). – 336 с. 

 

II НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА: 

МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА» 

1. Басиста Н. Традиції і сучасність народної вишивки Канівщини 

2. Белько О. Сприяння Полтавського губернського земства у проведенні повітових 

виставок наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. (на прикладах гончарства) 

3. Блажко Ю. Настільники з фондової колекції заповідника «Гетьманська столиця» 

4. Бова І. Особливості традиційного озеленення української селянської садиби у Середній 

Наддніпрянщині кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст. 

5. Бондаренко М. Верхній хутровий одяг в експозиції Музею народного одягу Середньої 

Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століття 

6. Бузян Г., Тетеря Д. До питання реконструкції житла кінця ХVIІ – середини ХVIІІ ст. в 

Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 

7. Верговська М. Традиційне народне будівництво Київщини за пам’ятками НМНАП 

України 

8. Верговський С. Генеза підводок будівель Середньої Наддніпрянщини й Полісся та їх 

сакральна мотивація 

9. Вовкодав А., Юрченко О. Народні ігри 30-70 рр. ХХ ст. жителів с. Лецьки 

10. Вовкодав С. Реконструкція давнього ландшафту басейну річки Броварки на 

Переяславщині 

11. Громова О. Весільно-перезв’янська обрядовість на Середній Наддніпрянщині. 

12. Грудевич Т. Знаряддя обробітку шкіри на Переяславщині, кін. ХІХ – поч. ХХст. (на 

матеріалах фондової колекції НІЕЗ «Переяслав») 

13. Губочкін М. Творчість народного художника І. М. Шульги як джерело історії 

с. Кропивни на Золотоніщині. 

14. Денисюк І. Збереження світу традиційних рослин в Національному Музеї народної 

архітектури та побуту України 

15. Дунайна І., Музика Т. Традиційний фігурний посуд з глини зооантропоморфного 

характеру в збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Каталог 

16. Жам О., Козій Г. До історії створення Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини (за матеріалами епістолярної спадщини краєзнавця Є.Ф. Іщенка) 

17. Заїка Н., Кучеренко І. Сороміцькі пісні у весільній обрядовості (за етнографічними 

дослідженнями на Переяславщині, Черкащині та Київському Поліссі другої половини ХХ ст.) 

18. Захарченко С. Архівна спадщина с. Верхратського в контексті дослідження родильної 

обрядовості українців (на матеріалах рукописних фондів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського) 
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19. Зелена О. Віхи історії на вишитих рушниках Чигиринщини (на основі фондових 

матеріалів Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») 

20. Зубер С. Село Андруші в архівній спадщині Дмитра Косарика 

21. Калінович Ю. Особливості будівництва сухопутних шляхів сполучення в Україні кін. 

ХІХ – поч. ХХ ст. 

22. Колесник Л. Самодіяльне образотворче мистецтво ХХ ст. села Розсошинці 

Чигиринського району Черкаської області (за картинами хати Харченко Домахи Платонівни.) 

23. Коновалова О. Купальські традиції:минуле і сьогодення 

24. Кукса Н. Ігри та розваги населення Чигиринщини зимового циклу: погляд крізь століття 

(за Марком Грушевським) 

25. Куштан Д. Монетно-речовий скарб ХVIІ ст. з замчища Б. Хмельницького у с. Суботів 

26. Лизогуб Н. Роман Юра – дослідник архітектурних пам’яток княжого Переяслава 

27. Литовка В., Хоменко М. Писанкарство Черкащини: витоки, відродження традиції та 

перспективи розвитку 

28. Микитченко С. Музейні експозиції Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» в системі культуротворчого, освітнього та виховного процесу 

підростаючого покоління 

29. Моісеєнко С. Духовна культура, традиції запорозького козацтва в історичній пам’яті 

народу та їх висвітлення в ексккурсійно-туристичних програмах Національного заповідника 

«Хортиця» 

30. Мормель В. Либонь сто сімдесяте літо… (феномен «Кобзаря Т. Шевченка» у 

кобзарюванні. Спроба підходу до постановки питання «що ж таке Кобзар Т. Шевченка» у 

кобзарстві) 

31. Музика Т. Збірка українського фарфору та фаянсу ХІХ – поч. ХХ ст. у Національному 

історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 

32. Набок Л. Матеріали до словника ремісників м. Переяслава. Персоналії 

33. Нестеренко В. Особливості золотарського ремесла Лівобережжя Черкащини (за 

фондовою колекцією дукачів) 

34. Остронос Г. Технологія виготовлення коліс до селянського воза. Переяславщина, 

кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

35. Павлик Н. Одяг Т. Шевченка на автопортретах як аспект розкриття психології творчості 

митця в книзі Р. Лубківського «Погляд вічності» 

36. Потапенко Я. Етнографія та історія повсякденності: перспективи міждисциплінарної 

взаємодії в контексті доби постмодерну 

37. Радіоненко Т. Життя та побут переяславських бурсаків 

38. Рахно К. Глиняний посуд в ономастиконі традиційної культури 

39. Руденко С. Деякі аспекти традиційного житлобудування Середньої Наддніпрянщини 

40. Свирида Р. Хата с. Дударків Бориспільського району – традиційне житло ХІХ ст. 

Лівобережної Київщини в колекції НМНАП України 

41. Сидоренко М. Псальми як оригінальний музичний жанр в репертуарі українських 

кобзарів та лірників кінця ХІХ – початку ХХ століть та причини їх зникнення з кобзарського 

репертуару 

42. Степанова О. До питання гігієни одягу в українській сім’ї кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. 

43. Тетеря С. Розписи Марії Буряк – джерело українського образотворення 

44. Тетеря С., Гладун Л. Наївне малярство Панаса Ярмоленка (каталог робіт з колекції 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 

45. Ткаченко Г. До історії церковного дзвону і православного дзвоніння на Переяславщині 

(кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) 

46. Ткаченко Н. До історії комплектування двору козацької Покровської церкви на 

території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

47. Тонконог О. Становище сільського населення Полтавської губернії у зв’язку з 

проведенням реформи 1861 р. 
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48. Трощинська О. Сучасна інтерпретація картини «Козак Мамай» (роботи учасників 

симпозіумів народного мистецтва «Суботів» з фондів Національного історико-культурного 

заповідника «Чигирина») 

49. Фігурний Ю., Висовень О. Матеріальна і духовна культура Середньої Наддніпрянщини 

– важливий чинник формування української етнічної і національної ідентичностей 

50. Фролова О. Народні повір’я, обряди та художні особливості Полтавських жіночих 

сорочок 

51. Хоменко М. Сунки (ХХ ст.): занепад великого ремісничого осередку 

52. Чергік Н. «Отак кінчались у січі всякі діла, без того мерзького писання» 

53. Шевчук І. Сучасна народна вишивка та її різновиди у творчості Білоцерківських 

майстрів 

54. Шкіра Л. Українські дерев’яні скрині в зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» 

55. Шкіра Л., Остронос Г., Захарчук Н., Чередніченко Л. Творчість художниці Ганни 

Іванівни Самутіної (каталог робіт домашньої колекції) 

56. Шкіра М. Толока – давній звичай колективної допомоги 

57. Ярмош Т. Канівська кераміка 

 

2014 р., випуск 7 (9) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» / ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)»: 

зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: СПД Карпук С.В., 2014.– Вип. 7 (9). – 310 с. 

 

МАТЕРІАЛИ ІІІ-Х ЄФРЕМІВСЬКИХ ЧИТАНЬ 

«РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ (ІХ–ХХІ СТ.)» 

1. Авраменко Ю. Православна церква і віруючі на Переяславщині під час голодомору 

1932–1933 років 

2. Авраменко Ю., Вишаровський В. Велике архієрейське освячення храму св. 

Архистратига Михаїла в м. Переяславі-Хмельницькому 20 січня 2011 року 

3. Бесхмельніцина М., Коптюх Ю. Вплив ікони образу Миколи Чудотворця на морально-

духовний стан віруючої людини 

4. Бузян Г., Лизогуб Н. Курганний могильник давньоруського часу поблизу с. Сомкова 

Долина 

5. Бондаренко М. Нагороди православного духовенства в зібранні Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

6. Бова І. Деякі види трав і квітів Середньої Наддніпрянщини у язичницьких і 

християнських віруваннях 

7. Висовень О. Становлення баптистських громад та їх діяльність на теренах України (60-

ті – 70-ті рр. ХІХ ст. – 1920 рр.) 

8. Григоренко Т. Вилучення церковних цінностей на лівобережжі Черкащини 

(Драбівський та Золотоніський повіти) під час голоду 1921–1923 років (за документами 

державного архіву Черкаської області) 

9. Герасько М. Міфологічне значення бджоли як символу душі 

10. Грудевич Т. До історії облаштування Старозавітного храму 

11. Годліна Л., Дунайна І. Культові атрибути у збірці Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Каталог 

12. Жам О. Надмогильні хрести з пісковику на загальноміському Ярмарковому кладовищі 

в Переяславі-Хмельницькому  

13. Заїка Н., Кучеренко І. Відродження української православної церкви на Переяславщині 

у 20-х та 90-х роках ХХ ст.  
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14. Захарченко С. Договір громади з священиком як важливий аспект взаємовідносин у 

парафії в ХVІІІ – поч. ХІХ ст.  

15. Зубер С. Церковні братства як заклади духовного відомства (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

16. Калінович О. Єпископи Переяславля Руського ХІ–ХІІІ ст. 

17. Костюк Н. Церковні дзвони: історичний аспект та сприйняття дзвоніння віруючими 

18. Кухарєва Н. З історії виникнення та діяльності недільних шкіл 

19. Кізлова А. Пожежа на київському Подолі 1811 року та її наслідки в щоденнику 

митрополита Серапіона (Александровського) 

20. Невмитий Г. Діяльність парафіяльної громади церкви святого апостола та євангеліста 

Іоанна Богослова с. Строкова, Переяслав-Хмельницького району, Київської області 2001–2011 

років 

21. Пільх І. Плащаниці у збірці Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» 

22. Потапенко Я. Християнство в добу постмодернізму: перспективи і ретроспективи 

23. Павлик Н. Маєстат духовного двокрилля  

24. Ревега В. Історія розвитку церковно-парафіяльних шкіл Полтавської губернії в ІІ 

половині ХІХ ст. 

25. Ревега Н. Використання ляльки-мотанки як духовного оберегу 

26. Слюсаренко П. Служба військового духовенства в армії Директорії Української 

Народної Республіки  

27. Сидоренко М. Український кант як оригінальний музичний жанр епохи українського 

бароко 

28. Тетеря С. Духовність українського народу в розписах Григорія Сокола 

29. Ткаченко Г. Церква Пресвятої Покрови с. Помоклі та її парафія (кінець ХІХ – початок 

ХХІ ст.) 

30. Ткаченко Н. До історії канонізації святих Землі переяславської  

31. Товкайло М. Кам’яний хрест із с. Сушки Канівського району  

32. Топальський В. Душпастирська опіка українських миротворців в Іраку 

33. Тонконог О. Церкви Київщини у період нацистської окупації  

34. Хитровська Ю. Причетність католицького духовенства Правобережної України до 

ліберального та революційно-демократичного рухів у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

35. Хоменко М. Виготовлення та використання свічок у релігійних закладах лівобережної 

Черкащини та Переяславщини 

36. Чирка Л. Категорії смерті і воскресіння у філософії Григорія Сковороди 

37. Шакула В. До історії будівництва церкви святого Єфрема в м. Переяславі-

Хмельницькому 

38. Резолюція ІІІ-х Єфремівських читань «Релігійне життя Переяславської Землі (ІХ–ХХІ 

ст.)» 

МАТЕРІАЛИ МУЗЕЙНИХ ЧИТАНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ 90-РІЧЧЮ З ДНЯ 

НАРОДЖЕННЯВІДОМОЇ ДОСЛІДНИЦІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Т.Г. МОВШІ 

ТА МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ «ПЕРЕСОПНИЦЬКОМУ ЄВАНГЕЛІЮ – 450». 

39. Білоусько В. Археолог та музеєзнавець Т. Г. Мовша (до 90-річчя від дня народження) 

40. Бузян Г. Співпраця Т. Г. Мовші з переяславським заповідником 

41. Головко І., Супруненко О. Пам’ятки археології Пирятинщини: історія та стан вивчення  

42. Довбня Л., Товкайло Т. Мовні особливості Пересопницького Євангелія 

43. Колибенко О., Колибенко О. «Якби-то ти, Богдане п’яний» або міфи землі 

Переяславської 

44. Якубенко О., Радієвська Т. Тамара Григорівна Мовша і Національний музей історії 

України 
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2015 р., випуск 8 (10) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 8 (10). – 264 с. 

 

1. Ліховий І. Шевченко і Переяслав 

2. Брижицька C. Нове відкриття у біографії Тараса Шевченка  

3. Гальченко С. Особистісне і національне у вірші Т. Г. Шевченка «У бога за дверима 

лежала сокира…» (1848)  

4. Грудевич Т., Шкіра Л. Музей народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини: стежками Кобзаря  

5. Дембіцький С. Відзначення 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка на 

Переяславщині  

6. Жам О., Ткаченко Н. Створення етнографічного парку на честь 150-річчя з дня 

народження Т. Г. Шевченка в Переяславі-Хмельницькому  

7. Козулько А. Переяслав у малюнках Тараса Шевченка 

8. Колибенко О., Колибенко М. Тарас Шевченко у науковій та просвітницькій діяльності 

Гната Стеллецького  

9. Кухарєва Н. Твори Т. Г. Шевченка періоду «петербурзького Переяслава» в історико-

літературних залах «Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка» 

10. Кухарєва Н., Коркач С. Переяславський Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка 

11. Кухарєва Н., Пригонюк С. Тема дитинства у творчості Т. Г. Шевченка  

12. Кучеренко І. Переяславський Вознесенський собор у літературно-мистецькій спадщині 

Т. Г. Шевченка. Архітектурно-етнографічний аспект  

13. Лисенко М. Презентація книги «Коріння шевченкового Роду»  

14. Павлик Н. Концепт «одяг» у творчості Т. Г. Шевченка: комунікація символа й предмета  

15. Піскун О. Конфесійна складова ідентифікації: від Т. Г. Шевченка до сьогодення  

16. Подрига В. Змалювання образу Переяслава в повісті Тараса Шевченка «Близнецы» 

17. Пригонюк С. Шляхами великого кобзаря. Тарас Шевченко і Переяславщина 

18. Тетеря Д., Тетеря С. Кургани давнього Переяслава та його околиць і Тарас Шевченко 

19. Ткаченко В. Переяславські Андруші у творчій спадщині Т. Шевченка та Д. Косарика  

20. Шевченко Л. Історія створення Національного заповідника «Батьківщина Тараса 

Шевченка»  

21. Шкира О., Деркач Т. Бібліотечний проект «Шевченко і Переяславщина» в 

університетській книгозбірні  

22. Фігурний Ю. Феномен Тараса Шевченка  

23. Юрійчук М., Ткаченко В. Образ «вовчиці» у творчості Тараса Шевченка та Івана 

Багряного  

 

2015 р., випуск 9 (11) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9 (11). – 472 с. 

 

1. Абашина Л. Графіті Замкової гори 

2. Білоусько В. Трипільські пам’ятки Переяславщини: історія досліджень 

3. Бойко Н. Агроном Яків Безнос – творець парку на Татарській горі 

4. Бузян Г. М. І. Сікорський та етапи становлення археологічного розділу Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщин НІЕЗ «Переяслав» 

5. Букет Є. Музейні предмети із фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», що походять з села 

Грузького Макарівського району Київської області 

6. Повилюнас В. Роль современного руководителя музея в культурном развитии нации 
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7. Верговська М. З історії формування архітектурної експозиції Лівобережного Полісся у 

Національному музеї народної архітектури та побуту України  

8. Верговський С. До історії започаткування архітектурних експозицій Національного 

музею народної архітектури та побуту України 

9. Визір Н. Юрій Лащук: учений і людина (за спогадами рідних) 

10. Вовкодав С., Юрченко О. Пам’ятки епохи енеоліту-бронзи басейну р. Броварки на 

Переяславщині 

11. Волинець Н. Священик Михаїл Немелівський – організатор музею переслідуваної 

церкви 

12. Гаврилюк Н., Кучеренко І. Медичні працівники Переяславщини ХІХ–ХХ ст. 

13. Гайдукова Г. Из опыта работы с коллекцией текстиля из собрания Белорусского 

государственного музея народной архитектуры и быта  

14. Годліна Л. Переяславські рушники, вишиті рушниковими швами, кінець XVIII – 

початок XX ст. (за матеріалами фондової збірки НІЕЗ «Переяслав»). Каталог розширений 

15. Годліна Л., Жам О. Кам’яні надгробки некрополів м. Переяслава-Хмельницького з 

мотивом дерева 

16. Грудевич Т. Чинбарський промисел на Переяславщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

17. Грукач В., Ткаченко О. Історико-правові аспекти організації державного управління в 

Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 

18. Губський С. Публіцистичні виступи Симона Петлюри на сторінках військово-

історичного журналу «Табор»  

19. Дембіцький С. М. І. Сікорський – творець Переяслав-Хмельницького історичного 

музею 

20. Демуз І. Краєзнавчі пошуки Російського географічного товариства в оцінках 

радянських дослідників 

21. Добрянський В. Печерні християнські скити Лівобережжя Середнього Дністра 

22. Жам О. Борошномельне виробництво Торгового дому «Брати Яхненки і Симиренко» 

23. Заїка Н. «Дерево життя» – основний мотив монастирських рушників (з колекції 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 

24. Зубер С., Захарченко С. Михайло Іванович Сікорський і скансен: внесок у створення 

25. Калашник Є. Пам’ятки археології с. Білики та його околиць на Полтавщині (за 

матеріалами розвідки 2007 р.)  

26. Калінович О. Земська освіта у Переяславському повіті другої половини ХIХ – початку 

ХХ ст.  

27. Калінович Ю. Будівництво, (способи догляду та опорядження) сухопутних шляхів 

сполучення та правила пересування ними в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

28. Калінович Ю., Калінович О. З історії виникнення поштової листівки як нового різновиду 

кореспонденції: типи та види її оформлення в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

29. Ключинська М. Фондова колекція дерев’яної іграшки Національного музею народної 

архітектури та побуту України  

30. Костюк Н. Характерні особливості відтворення українських свят науковими 

співробітниками НІЕЗ «Переяслав». Святкування народної традиції: «Українська Масниця. 

Колодій»  

31. Краснодемська І. Культурницька проблематика в доробку вчених діаспори (ХХ ст.) 

32. Кузьменко А. Мікроклімат приміщень музею та фондосховищ. Способи його 

моніторингу та регуляції мікроклімату 

33. Кукса Н., Діденко Я. Старожитності Чигиринщини в подорожніх нотатках відомих 

особистостей ХІХ – першої половини ХХ століття  

34. Кухарєва Н. Філателістична Шевченкіана у колекції НІЕЗ «Переяслав» 

35. Кучеренко І. Репресовані священики Переяславщини (30-ті роки XX ст.)  

36. Лазарєва В. Проблеми духовних цінностей у художній візії Пантелеймона Куліша  

37. Ластовська О. Чернецтво і монастирі Переяслава в сучасній українській історіографії 
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38. Лизогуб Н. Інтер’єр давньоруського житла (за матеріалами археологічних досліджень 

на Переяславщині)  

39. Луцик О. Соціокультурні та ментально-психологічні особливості сучасного 

українського суспільства 

40. Марціяш Н. Досвід та практика в охоронно-культурній діяльності на прикладі 

Національного заповідника «Замки Тернопілля» 

41. Марченко І. Захист музейних експонатів з деревини від ентомологічної групи шкідників 

в музеях України. Історія питання. Перспективи та актуальність запровадження нових підходів  

42. Орел Л. Художні промисли України  

43. Павлик Н. Літературна спадщина Михайла Івановича Сікорського: текстологічні 

особливості письма 

44. Парацій В. «Навколомузейницькі» інтереси Богдана Лепкого та Зенона Кузелі: до 

характеристики особистостей однієї епохи 

45. Погорілий М. Побутування промислу лозоплетіння в Середній Наддніпрянщині 

46. Потапенко Я. Постколоніальний характер сучасної України: спроба 

миждисциплінарного підходу 

47. Пригонюк С. Самобутність таланту народного митця Василя Завгороднього 

48. Приходько В., Прокопенко К. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у ліногравюрах Василя Лопати 

(на матеріалах фондової колекції НІЕЗ «Переяслав») 

49. Прокопенко К., Наконечна Г. Роботи Степана Куцого в колекції НІЕЗ «Переяслав» 

50. Прядко О. Нумізматичні знахідки із села Велика Бурімка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

51. Ревега В., Ревега Н. Громадська діяльність М. І. Сікорського 

52. Роздобудько М. Пивихинські пам’ятки Переяславського лівобережжя та їх найближче 

пізньотрипільське оточення  

53. Рубан А. Феномен духовності у площині демократизації політичного життя  

54. Свирида Р. Етнографічні дослідження історичної Лубенщини в контексті створення 

архітектурноетнографічної експозиції Національного музею народної архітектури та побуту 

України 

55. Семенова О. Шкіряний кустарний промисел Київської губернії в кінці XIX – першій 

половині XX століть  

56. Соловйова Т., Черепанов А. Територіально-адміністративний розвиток Київської 

губернії у першій половині XIX ст. 

57. Стромилюк Л. Реставрація живопису у північній зовнішній галереї Софійського собору 

в Києві 

58. Терещенко О. Військова організація Давньої Русі (кінця ІХ – першої половини ХІ ст.: 

проблеми та перспективи сучасного стану дослідження) 

59. Тетеря Д. Деякі підсумки та перспективи археологічних досліджень 2003–2008 рр. на 

території Вознесенського монастиря у Переяславі 

60. Ткаченко Г. Канівська ГЕС і Переяславщина: соціальний та економічний аспекти 

61. Ткаченко Н., Жам О. Перший етап виділення землі для створення Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини  

62. Ткаченко Т. Внесок Г. Галагана у розвиток музейної справи України другої половини 

ХІХ ст. 

63. Токар Л. Культура і наука самопізнання: взаємодія та взаємовпливи у процесі розвитку 

українського народу 

64. Толочко Д. Популяризація знань як практичний метод пам’яткоохоронної роботи у 

1920-х – початку 1930-х рр. 

65. Тонконог О. Забезпечення продовольством населення Київщини під час нацистської 

окупації (1941–1944 рр.) 

66. Тригуб О. Нові документи з історії будівлі Чернігівського колегіуму наприкінці XVIII – 

у першій половині XIX ст. 
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67. Фігурний Ю. Роль Переяслава в українському етнодержавонацієтворенні в середині 

XVII ст. в українознавчому вимірі  

68. Харченко Л. Філософські проблеми духовного життя суспільства  

69. Харчук Т. Павло Лимаренко як один із фондоутворювачів Музею гетьманства  

70. Чередниченко Л. Творчість самодіяльної художниці м. Переяслава-Хмельницького 

Валентини Вердоні 

71. Чумаченко А. Позаобрядові весільні жанри Південної Одещини як засіб вираження 

національної самоідентичності 

72. Шкіра М. До питання збереження пам’яток дерев’яної архітектури (з досвіду роботи 

Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини м. Переяслава-

Хмельницького) 

73. Шкіра М., Шкіра Л. До питання вивчення затоплених водами Канівського водосховища 

правобережних та лівобережних сіл Переяславщини в 60-70-х роках ХХ століття 

74. Щербань О. Функції глиняного посуду в культурі харчування українців як об’єкт 

наукових студій ХІХ – першої третини ХХ століття 

75. Юхименко Н. Місце філософії освіти в системі культури 

76. Ткаченко Н. Будівничий Музею  

77. Бузян Г. Спогади про Євгенію Володимирівну Махно (1913–1992) (на відзначення 100-

річчя від дня народження) 

 

2016 р., випуск 10 (12) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» / IV Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (IX–ХХІ ст.)», 

присвячені 1025-літтю хрещення Русі: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: ФОП 

Домбровська Я. М., 2016. – Вип. 10 (12). – 264 с. 

 

1. Більченко І. Вплив історичних процесів ХVIII – поч. ХХІ ст. Переяславщини на зміну 

архітектурних та функціональних особливостей будинку Переяславського колегіуму 1753 

року 

2. Бова І. Елементи лікувальної магії народної медицини у Середній Наддніпрянщині ХХ 

ст. 

3. Бондаренко М. Обрядові хустки та хусточки у зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав»  

4. Висовень О. Методи боротьби радянського тоталітарного режиму з віруючими-

християнами України (60–70-ті роки ХХ століття) (на прикладі конфесії євангельських 

християн-баптистів) 

5. Грудевич Т. До питання історії церковного співу та музики. Витоки та сьогодення  

6. Добрянський В. Археологічно-спелеологічне обстеження гроту святого Онуфрія в с. 

Улашківцях Тернопільської області 

7. Заїка Н., Кучеренко І. Репресовані священики Переяславщини 20–30 рр. ХХ ст.  

8. Калінович О., Пригонюк С. Борисоглібська, Преображенська та Покровська церкви в 

Переяславі: історико-статистичні дані станом на 1870 р. 

9. Климчук А. Гощанський колегіум на Волині  

10. Костюк Н. Запровадження оглядової екскурсії у НІЕЗ «Переяслав» для християн 

паломників на тему: «Православні святині Переяславської землі» 

11. Кукса Н. Свято-Іллінська церква в Суботові в «Описании благочестивых заграничных 

в короне польской» Мельхіседека Значка-Яворського 

12. Кухарєва Н. У червоних жорнах 

13. Кучеренко І. Священицькі династії Гошкевичів, Михайловських та Богацьких як 

осередок духовної еліти Переяславщини сер. ХVІІІ–ХХ ст. 
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14. Молоткіна В. Механізми залучення молоді Переяславщини до антирелігійних кампаній 

в 1920-і рр. 

15. Натока А. Питання створення релігієзнавчих експозицій в шкільних краєзнавчих 

музеях 

16. Нікітіна В. Визначні постаті Переяславського колегіуму 

17. Павлик Н. Сакральний аспект авторських робіт майстра художника вищого класу Кулик 

Катерини Кузьмівни (за матеріалами фондової колекції НІЕЗ «Переяслав») 

18. Пилипчук А. Православні колегіуми України – основні центри розвитку освіти XVII – 

початку XIX ст. 

19. Потапенко Я. Деструктивна діяльність московського патріархату в Україні як чинник 

дестабілізації вітчизняного соціокультурного простору 

20. Рига Д. Переяславська єпархія в останній чверті XVІІІ століття 

21. Ткаченко Г. До питання історії церковного меценатства та благодійництва на 

Переяславщині (XVІІІ–XXІ ст.) 

22. Ткаченко Н. Культ святого Бориса на Переяславщині 

23. Ткаченко Н., Жам О. Створення та діяльність етнографічного відділу у складі 

Переяслав-Хмельницького державного історичного музею на території Михайлівської церкви 

(1958–1963 рр.) 

24. Ткаченко О., Соловйова Т. Роль меценатства у культурно-релігійному житті 

українського населення 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (на прикладі родини Терещенків) 

25. Тонконог О., Кучеренко І. Церковне життя Переяславщини протягом окупації 1941–

1943 рр. 

26. Федорів Т. Борисівські ікони у колекції Національного заповідника «Замки 

Тернопілля»: опис та атрибуція 

27. Фігурний Ю. Вплив Берестейської міжцерковної унії на українські етнічні, 

державотворчі й націєтворчі процеси на теренах Наддніпрянщини в першій половині ХVII ст. 

28. Хмельницька Л. Культурно-освітні аспекти функціонування Київської духовної 

академії (1819–1920 рр)  

29. Чирка Л. Мстислав Скрипник: політик чи єпископ (1941–1944 рр.) 

30. Шугальова І. Тенденції в духовній освіті України ХІХ – початку ХХ ст. 

 

2016 р., випуск 11 (13) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» / V Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)», 

присвячені 1000-літтю убієнія святого князя Бориса: збірник наукових статей. – Переяслав-

Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2016. – Вип. 11 (13). – 218 с.  

 

1. Басиста Н., Ярмош Т., Гусейнова Ю. Колекція ікон у фондах науково-дослідного 

відділу «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського Національного 

заповідника 

2. Бузян Г. Давньоруський курганний могильник поблизу с. Ничипорівка та одночасові 

йому некрополі Переяславщини 

3. Верговська М. Громадська та культурно-просвітницька діяльність сільських 

парафіяльних священиків в центральній Україні ХІХ – початку ХХ століття 

4. Губочкін М. Ікона «Богородиця з немовлям» Кропивнянського народного художника 

Іллі Максимовича Шульги 

5. Зінченко А. Український церковний рух на Переяславщині у 1920–1925 рр.: перебіг та 

учасники 

6. Іваненко А., Колибенко О. Вплив суспільно-політичних чинників на процеси 

сакралізації імовірного місця загибелі князя Бориса Володимировича (перша половина XVII – 

початок XX ст.) 
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7. Кожолянко Г. Язичництво і християнство Русі у час панування монголо-татар (ХІІІ cт.) 

8. Кожолянко О. Писанкарська обрядовість українців Буковини: поєднання язичництва і 

християнства 

9. Коркач С. Переяслав у археологічних нотатках Т. Г. Шевченка 

10. Кукса Н. Свято-Михайлівська церква в Суботові в «Описаніи благочестивых 

заграничных в короне Польской» Мельхіседека Значка-Яворського 

11. Кучеренко І., Калінович О. Трагічні долі репресованих священиків на Переяславщині 

(30-ті рр. ХX ст.) 

12. Лизогуб Н. Зображення переяславських церков в експозиції Меморіального музею 

академіка В. Г. Заболотного 

13. Лящук Н. Михайлівська церква XVII ст. на «Козацьких могилах»: історія і сучасність 

14. Нагайко Т., Набок Л. Віднайдене джерело з історії Гланишівської церкви 

15. Нікітіна В. Навчальні книги при вивченні філософсько-богословських дисциплін у 

Переяславькому колегіумі 

16. Парацій В. Пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури Бережанського краю (західне 

Тернопілля) у традиціях пам’яткоохоронного акцентування (др. пол. ХІХ ст. – 1930-і рр.) 

17. Пригонюк С. Система навчання і виховання в Україні за часів козаччини (XVI–

XVIIІ ст.) 

18. Прядко О. Нова знахідка давньоруської іконки-підвіски з с. Хоцьки на Переяславщині 

19. Радіоненко Т. Книги гражданського друку авторів духовного чину в експозиції 

Меморіального музею Г. С. Сковороди 

20. Ревега В. Сакральні сюжети на поштових марках України з фондової колекції 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

21. Саган О. Православ’я в Україні : суспільний запит та чинники формування помісності 

22. Свирида Р. Культ предків у народних віруваннях 

23. Семелюк Л. Свято-Троїцький костел у Берестечку – архітектурна пам’ятка ХVIІІ 

століття 

24. Сокульський А. Микола Гоголь і Хортиця 

25. Сокульський А., Сокульський Є. Український козацький пантеон 

26. Сорокіна К. Культ святих страстотерпців князів Бориса та Гліба: церковна традиція та 

наукова інтерпретація (за матеріалами «Повісті минулих літ») 

27. Товкайло М., Тетеря Д. Переяславський грунтовий могильник давньоруського часу за 

матеріалами досліджень 2013 року 

28. Тетеря С. Релігійні погляди Георгія Ткаченка 

29. Ткаченко В. Великодня писанка в Україні у 30-х – середині 80-х рр. ХХ ст. 

30. Ткаченко Н., Невмитий Г. До 1000-ліття трагедії на Альті. Хресні ходи 

31. Фігурний Ю. Релігійне життя і релігійність на Наддніпрянщині у ХVIІІ–ХІХ ст. у 

контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку 

32. Юхимчук М. «Козацькі Могили» в умовах радянської влади 

 

2017 р., випуск 12 (14) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. – 

Вип. 12 (14). – 566 с. 

 

1. Авраменко С. Внесок парафіяльного духовенства у розвиток початкової освіти в 

Переяславському повіті Полтавської губернії (середина ХІХ – початок ХХ ст.) 

2. Астапенко Н. Проведення українських народних свят літнього календарного циклу у 

Національному музеї народної архітектури та побуту України: традиції і сучасність 

3. Білоусько В., Бузян Г. Два унікальні артефакти з поселення трипільської культури 

Косенівка 
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4. Більченко І. Джерельна та історіографічна база дослідження діяльності Михайла 

Сікорського – фундатора музейної справи Переяславщини 

5. Бова І. Колекція сулій у фондовій збірці Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав»  

6. Бойко Н. Нацистський режим на Переяславщині в спогадах очевидців (огляд 

документів ЦДАГО України) 

7. Бойченко В. Хатні ікони Середньої Наддніпрянщини з колекції НМНАПУ 

8. Болюк О. Дерев’яні сакральні споруди Покуття: локальні взаємовпливи теслярства і 

топографія архітектурного декору  

9. Бузян Г. М. І. Сікорський та археологія Переяславщини 50-80-х рр. ХХ ст.  

10. Бузян Г., Юрченко О. Дослідники археолого-архітектурних памʼяток Переяслава 40 – 

60-х рр. ХХ ст.: матеріали до енциклопедичного довідника 

11. Верговська М. Життя та побут сільських парафіяльних священиків Середньої 

Наддніпрянщини кінця ХVIІІ – початку ХХ ст.  

12. Верговський С. Миколаївська церква 1763 р. з с. Городище Менського р-ну 

Чернігівської обл. (до обгрунтування відтворення первісного вигляду) 

13. Вовкодав С., Юрченко О. Система заселення пізньоримського часу басейну р. Броварка 

на Переяславщині 

14. Вовченко П. Традиція вкривання дахів м’ятою соломою на Полтавщині та 

Слобожанщині та її продовження в музеях просто неба 

15. Гедз В. Г. С. Черешньов – фундатор фондової колекції Макарівського районного 

історико-краєзнавчого музею  

16. Главацька Л. Народний одяг Рожнятівського та Долинського районів Івано-

Франківської обл. кінця ХІХ – середини ХХ ст. (на матеріалах польових експедицій та колекції 

НМНАПУ) 

17. Громова О. Кожух у побуті та родинній обрядовості українців 

18. Грудевич Т. Вітальні листівки з особистого архіву М.І. Сікорського (за матеріалами 

фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 

19. Грудевич Т., Жам О. Чорнильниці ХІХ – 70-х рр. ХХ ст. у зібранні Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: характеристика колекції 

20. Губський С. Реалізація ідеї Національної державності в діяльності УПСР і УСДРП в 

роки революції 1917–1920 рр.  

21. Дембіцький С. Вплив інтелектуальної та духовної спадщини Т. Г. Шевченка на життя 

громади Переяславщини. 1861–1916 рр. 

22. Дубина Р. Бондарство як один із допоміжних промислів населення східної Бойківщини 

(на матеріалах польових досліджень)  

23. Жам О., Ткаченко Н. Реконструкція козацької залоги ХVIІ ст. на території Музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: історія створення 

24. Заїка Н. Переяславські вишиті рушники 60–90-х рр. ХХ ст.: традиційні риси та 

особливості (за матеріалами фондової збірки НІЕЗ «Переяслав») 

25.  Зозуля Н. Порядкування та прикрашання подільських хат напередодні Великодня: 

традиції та сьогодення  

26. Зубер С. Весільний обрядовий хліб Середньої Наддніпрянщини: правобережні та 

лівобережні села 

27. Зяблюк Н. Масниця на Київщині. XІХ – початок ХХ ст. 

28. Іваненко А. Московська військова присутність як визначальний фактор ухвалення 

Переяславської угоди 1659 року 

29. Калінович О., Калінович Ю., Шкіра Л., Шкіра М. Жіночі пояси (крайки) 

Переяславщини, Полтавщини та Черкащини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у фондовому зібранні 

НІЕЗ «Переяслав» 

30. Карандєєва Т. Традиційний український інтер’єр як відображення традиційно-

звичаєвої культури українців (на матеріалі експедиційних досліджень) 
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31.  Кобаса Г. Колекція пам’яток черняхівської культури у фондах Національного 

заповідника «Замки Тернопілля» 

32. Кожолянко Г. Проведення музеями етнографічних експедицій на початку ХХІ ст.: 

технічне забезпечення 

33.  Кожолянко О. Етнічні та екомузеї Буковини 

34. Конюшенко Ю. Микола Федорович Сумцов – фундатор музею Слобідської України 

35. Копилова С. Створення 3-d візуалізації як етап проектування музейної експозиції (на 

прикладі проекту січового куреня) 

36. Косицька З. Витинанки українських майстрів з колекції О.М. Петриченка в історико-

художньому музеї м. Домодєдово Московської обл., Росія 

37.  Костенко Л. Народні ремесла та промисли Переяславщини кінця ХІХ – 60-х рр. ХХ ст. 

38. Костюк Н. Діяльність культурних центрів Української еміграції в розбудові Музею 

кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

39. Кулішова О. Стародавня сакральна тканина – гаптована плащаниця кінця ХVI ст. 

40. Кухарєва Н. Літературна творчість Т.Г. Шевченка Переяславського циклу 

41. Кучеренко І., Калінович О. Літографії художників З. Толкачова і М. Горшмана до творів 

класика єврейської літератури Шолом-Алейхема у фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» 

42. Кушерський А. Подарунки президентам України як основа музейної колекції (на 

матеріалах колекції фонду президентів України Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського) 

43. Ликова О. Керамологічна колекція музею: традиційні й нові способи формування (на 

прикладі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному) 

44. Литвиненко Р. Бабинські пам’ятки Середньої Наддніпрянщини в системі 

старожитностей культурного кола Бабине 

45. Литовченко О. Пам’ятки архітектури Чернігова у кінострічці «Допінг для Ангелів» 

(1990 р.) 

46. Мицик Ю., Тарасенко І. Важливий твір ХІХ ст. про церкви Переяслава 

47. Назаренко Л. Кахлі Петра Гаврищіва у фондовій колекції Національного музею 

народної архітектури та побуту України 

48. Павлик Н. Т. Г. Шевченко та Шевченкіана І. С. Марчука: до питання творчих 

взаємозв’язків 

49. Пригонюк С. Творчість Василя Завгороднього: історіографія дослідження 

50. Прядко О. Іркліївська фортеця ХVIІ–ХVIІІ ст. 

51. Ревега В. Марки українського товариства охорони пам’яток історії та культури з 

фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

52. Ревега Н. Дерев’яні церкви Київського Полісся кінця ХІХ – початку ХХ ст. та сакральні 

предмети з Іванківського району Київської обл. у фондовому зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» 

53. Русінова Т. Колекція мідних монет з фондової збірки Національного музею народної 

архітектури та побуту України 

54. Свирида Р. Традиційні печі Полісся й Наддніпрянщини 

55. Склярова О. Питання соборності в програмових документах українських політичних 

партій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

56. Сокульський А. Спроба ідентифікації великого образу методом історизму 

57. Сокульський А. Україна козацька: філософія пізнання й естетика історичної поеми 

Валентина Северинюка 

58. Сокульський А., Сокульський Є. Експоненціальний розвиток: що далі? 

59. Солдатова К. Колекція керамічних мисок та тарілок Національного історико-

культурного заповідника «Гетьманська столиця» (ХVIІ–ХVIІІ cт.) 

60. Татарчук М. Майстри народних музичних інструментів та музиканти Наддніпрянщини 

61. Тетеря Д., Юрченко О. Зброя ближнього бою давньоруської доби з території південно-

західної Переяславщини 
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62. Тетеря С. «Московський період» у формуванні творчої особистості Георгія Ткаченка 

63. Ткаченко Н., Прокопенко К. Переяславський іконописець Василь Корнійович Руденко 

та його роботи у фондовій колекції Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» 

64. Товкайло А. Передумови виникнення українських адвокатів Переяславщини та роль 

союзу українських адвокатів у першому українському адвокатському самоврядуванні 

65. Троцька В. До питання вивчення та збереження давньої кераміки в Україні (1954–

1990 рр.) 

66. Трощинська О. Колекція картин «Козак Мамай» сучасних художників з фондів 

Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 

67. Фігурний Ю. Вагомий внесок М. Сікорського у вивчення українського етнокультурного 

розвитку 

68. Філіпова Г. Резонанс навколо пожежі Києво-Печерської лаври 1718 р. за матеріалами з 

фондів ЦДІАК та ІР НБУВ 

69. Філь В. Рушники у весільному обряді Наддніпрянщини ХХ ст. (за експедиційними 

матеріалами Смілянського району Черкаської обл.) 

70. Чергік Н. Експозиція просто неба на о. Хортиця в роботах закритого конкурсу 1969 р.: 

до історії становлення історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» 

71. Чередниченко Л. Роботи Марії Оксентіївни Приймаченко (з фондової колекції НІЕЗ 

«Переяслав») 

72. Чечель Ж. Науковий спадок Лесі Данченко у культурній керамології другої половини 

ХХ ст. 

73. Шакула В., Жам О. Колекція головних уборів із соломи Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» 

74. Юрійчук М. Народознавчий музей загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Новосілка: 

до історії створення 

75. Якубенко О. Антропоморфна та зооморфна пластика з трипільського поселення 

Солончени ІІ на Дністрі 

 

2018 р., випуск 13 (15) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» / V обласна наукова конференція «Археологія Київщини: дослідження, знахідки, 

проблеми охорони та збереження»: зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: ФОП 

Домбровська Я. М., 2018. – Вип. 13 (15). – 160 с. 

 

1. Білоусько В. Відбитки тканин на кераміці трипільської доби із фондової збірки 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»  

2. Бондаренко Т., Зайцева О. Археологічні дослідження на Київщині у 50-60-ті роки ХХ 

ст. 

3. Бузько О., Саєнко В. Марія Вязьмітіна – дослідниця мистецтва Скіфії  

4. Бузян Г. До історії досліджень памʼяток трипільської культури на Лівобережжі 

Середнього Дніпра 

5. Бурдо Н. Керамічні прясла з пізньотрипільських пам’яток Київщини 

6. Відейко М. Дослідженя пам’яток трипільської культури на Київщині у 2016–2017 роках 

7. Відейко М. Археологічні розвідки в Обухівському районі Київської області у 2017 році  

8. Гудзій О. Дослідження трипільської культури на Ржищівщині 

9. Нераденко Т. Підсумки археологічних досліджень Молюхового бугра у 1992–2013 

роках 

10. Павлик О. Наукові виміри співпраці журналів «Археологическая летопись Южной 

России» та «Киевская старина» 

11. Прядко О. Яготинська фортеця на р. Супій: за результатами археологічних розвідок 
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12. Роздобудько М., Юрченко О. Енеолітичне поховання на пізньотрипільській пам’ятці 

Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава-Хмельницького 

13. Стрельник М. Особливості створення меморіальних археологічних виставок (на 

матеріалах Національного музею історії України) 

14. Тетеря Д., Прядко О. Нові матеріали до археологічної карти південно-західної 

Переяславщини (за даними археологічної розвідки 2017 року) 

15. Толкачов Ю., Крамарова С., Осадчий Р., Пономаренко В. Декілька слів про стан 

пам’яток культурної спадщини на території Київської області на прикладі маєтку фон Мекк та 

городища в с. Світильня 

16. Шерстюк В. До реконструкції давніх шляхів з Посулля на Переяслав 

17. Юрченко О. Багатошарова пам’ятка Дубки на Переяславщині 

18. Якубенко О. Антропоморфна пластика з трипільських поселень Жолудівка та Грушова 

поблизу с. Халеп’я на Київщині  

19. Михайло Роздобудько – дослідник переяславської старовини (до 70-річчя з дня 

народження) 

 

2018 р., випуск 14 (16) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» / Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку 

української нації, державності й культури» (до 100-річчя започаткування музейної справи на 

Переяславщині; до 95-ої річниці від дня народження Героя України М.І. Сікорського), 29 

листопада 2018 року: зб. наук. ст. – Переяслав (Київська обл.), 2019. – Випуск 14 (16). – 428 с. 

 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 

1. Бузян Г., Юрченко О. Історія та археологія Переяслава в пошуках перших дослідників 

ХІХ – початку ХХ ст. 

2. Коваленко М. Дослідження давньоруських селищних пам’яток Переяславщини у 1980–

2010-х рр. 

3. Козюба В. Питання про «своїх поганих» у Київському Задніпров’ї у ХІІ ст. 

4. Колибенко О., Колибенко О. Переяславль Руський на перехресті життєвих шляхів 

руської та візантійської еліти 

5. Павлик О. Археологічні дослідження у контексті підготовки до ХІ Археологічного 

з’їзду 1899 р. у Києві (за матеріалами часопису «Археологическая летопись Южной России») 

6. Прядко О. Укріплення Вереміївської фортеці за даними картографічних джерел ХVІІ–

ХVІІІ ст. 

7. Сиволап М., Борисов А., Марченко О. Сокири давньоруського часу з фондів Черкаського 

міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини 

8. Тетеря Д., Білоусько В. Сакральні вироби трипільської культури: нові надходження до 

зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

9. Фігурний Ю. Роль Володимира Барана у вивченні етнокультурних процесів на території 

України 

10. Чміль Л. Пам’ятки Іванківщини XVII–XIX ст. у матеріалах експедиції 1932 р. 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 

11. Блануца А. Литовська доба в історії Переяславської землі: історіографія питання 

12. Бова В. Символізм християнсько-язичницького синкретизму у культурному житті 

українців 

13. Бойко Н. Боротьба окупаційного режиму з партизанами на Переяславщині у 1941–1943 

роках (аналіз документів ЦДАВО України) 

14. Жам О., Кучеренко І. До історії створення та діяльності переяславської земської лікарні 

(за матеріалами постанов і звітів Переяславської повітової управи) 
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15. Кузьменко А. Переяслав у житті Шолом-Алейхема 

16. Лоха В. Військові походи козаків Переяславського полку (1700–1710 рр.) 

17. Чаков В. Българите и Казак алаят на Михаил Чайковски – Садък паша 

18. Шкіра Н. До історії школи села Підсінне Переяслав-Хмельницького району Київської 

області (1964–1968 роки) 

 

ЕТНОГРАФІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

19. Бондаренко М., Юхименко Н. Традиційний натільний одяг українців із фондової збірки 

НІЕЗ «Переяслав»: каталогізація 

20. Будугай А. Патріотичні мотиви у творах авторів альманаху «Ворота в небо», 

присвяченого 1100-літтю першої літописної згадки про Переяслав 

21. Будугай О. «Нехай духовне краєзнавство нас і зміцнить, і просвітлить!»: історичні й 

культурологічні акценти збірок поезій Олега Князенка (Коломійця) «Прапор Переяславського 

полку» і «Переясла́вна» 

22. Верговська М. Жіночий традиційний одяг історичної Уманщини 

23. Верговський С. Із досліджень давніх храмів Полісся 

24. Галько О. Одяг міщан Галичини міжвоєнного періоду 

25. Губочкін М. Доля мистецької спадщини Іллі Максимовича Шульги 

26. Заїка Н. Інтерпретація традицій у сучасному асортименті Переяслав-Хмельницької 

фабрики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького 

27. Зубер С. Українські народні сорочки кінця ХІХ – середини ХХ століть (Полтавська 

губернія, Гадяцький повіт) із фондового зібрання НІЕЗ «Переяслав» 

28. Корусь О. Фарфорова пластика скульпторів Київського експериментального кераміко-

художнього заводу Владислава Щербини, Оксани Жникруп і Леонтіни Лозової у збірці НІЕЗ 

«Переяслав» 

29. Костенко Л. Народні календарні свята Переяславщини (50–70-ті роки ХХ століття) 

30. Костюк Н. Традиційна музика клезмерів як складова української музичної культури 

31. Пригонюк С. Декоративні дерев’яні пласти Василя Завгороднього (з фондового 

зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 

32. Свирида Р. Звичаї й обряди, пов’язані з народженням дитини та їх духовна мотивація 

33. Cтепанова О. Художньо-стилістичні особливості орнаментики килимів та гобеленів з 

фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» 

34. Тонконог О. Роботи майстрів по дереву Є.В. Шаповала та Є.І. Шевченка у фондовому 

зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

35. Шакула В. Жіночі сорочки Переяславщини з фондової колекції Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

 

МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

36. Більченко І. Основні напрямки роботи Переяслав-Хмельницького історичного музею в 

1952 році 

37. Бова І. Колекція знаків розрізнення лісової охорони із фондового зібрання 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

38. Бойченко В. Про походження образу божої матері з немовлям з фондів НМНАПУ 

39. Вовкодав В. Пам’ятки сакральної архітектури НІЕЗ «Переяслав» на сторінках газети 

«Вісник Переяславщини» 

40. Горбовий О. Затоплене Придніпров’я: місця пам’яті та музейні експозиції (ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

41. Єгоров Є. НІЕЗ «Переяслав» у фільмографії 1950–2010-х рр: проблематика 

дослідницького пошуку 

42. Жам О. Гамазей із с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – перша 

пам’ятка музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: історія 

музеєфікації 
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43. Костенко Н. До питання зображення переяславських храмів в експозиції 

Меморіального музею академіка В. Г. Заболотного 

44. Кузьменко А. Реставрація унікальних пам’яток – литовських статутів (з книжкових 

колекцій заповідників України) 

45. Наконечна Г. Вплив навколишнього середовища на стан збереження екстер’єрної 

скульптури Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

46. Нікітіна В. Книжкові знаки автографи та маргіналії на підручниках XVIII–XIX ст. із 

колекції Меморіального музею Г. С. Сковороди 

47. Паламарюк І. Національно-патріотичне виховання в роботі Національного історико-

культурного заповідника «Гетьманська столиця» 

48. Панченко А. Проблеми і досягнення музеїв Харківщини за часи незалежності 

49. Радіоненко Т. Репертуар книг гражданського друку XVIII–XIX ст. Меморіального 

музею Г. С. Сковороди 

50. Петруня А., Ревега Н. Експедиційна діяльність на Переяславщині в 50–70 роках ХХ 

століття за офіційними документами Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» 

51. Татарчук М. Закарпатські народні музичні інструменти у фондовій колекції НМНАПУ 

52. Фігурний Ю. Роль Михайла Сікорського у музеєфікації визначних пам’яток 

матеріальної та духовної культури 

 

2019 р., випуск 15 (17) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав (Київська обл.), 2019. – Випуск 15 (17). – 166 с. 

 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 

Пам’яті Олександра Васильовича Юрченка 

1. Вовкодав В. Бібліографія О. В. ЮРЧЕНКА 

2. Бузян Г., Юрченко О. Переяслав у світлі інтересів мандрівників та вчених ХІХ ст. 

3. Вовкодав С. Майдани та майданоподібні споруди басейну р. Броварки: історіографія 

питання 

4. Костенко Н. Археологічна спадщина давньоруського Переяслава в контексті 

досліджень Романа Юри: пам’яткоохоронний аспект 

5. Колибенко О., Колибенко О. Трудові книжки археологів Тамари Мовші та Євгенії 

Махно як джерела до історії вітчизняної археології та музеєзнавства 

6. Костенко Ю. Зі старих археологічних щоденників  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 

7. Фігурний Ю. Роль Трахтемирова у поступальному розвитку України й українців 

8. Бова В. Побут та дозвілля переяславських семінаристів (за матеріалами біографічних 

творів та епістолярних текстів початку ХІХ ст.) 

9. Набок Л. Родовід українського архітектора Володимира Заболотного 

10. Горбовий О. Вплив Канівського водосховища на Переяславщину: соціально-

антропологічний аспект 

11. Висовень О. Закономірності та особливості розколу в громаді євангельських християн-

баптистів (ІІ пол. ХХ ст.) 

 

ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

12. Тетеря Д., Білоусько В. Три посудини із розкопок Вікентія Хвойки в експозиції Музею 

трипільської культури Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

13. Жам О. Колекція давніх зернових культур у зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». 
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14. Губочкін М. Дві жіночі прикраси XVIII–ХІХ ст. з села Кропивна на Золотоніщині 

15. Нікітіна В. Навчальні книги при вивченні курсів поетики та риторики у 

Переяславському колегіумі 

16. Тетеря С. Кобзарство та бандурництво в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ 

ст.): історіографія 

17. Ткаченко В. Предмети матеріальної культури Буковини та Покуття у фондовій збірці 

НІЕЗ «Переяслав» 

18. Вовкодав В. Досвід популяризації наукових праць співробітників НІЕЗ «Переяслав» за 

допомогою інституційного репозитарію ePHSUIR 

 

2019 р., випуск 16 (18) 

 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. – Переяслав (Київська обл.), 2019. – Випуск 16 (18). – 234 с. 

 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 

1. Вовкодав В., Убоженко В. Перелік публікацій у «Наукових записках» ПХДІМ / НІЕЗ 

«Переяслав» (1959–2019 рр.) 

2. .Микола Тихонович Товкайло – археолог, музеєзнавець, пам’яткоохоронець, цех-

майстер Київського кобзарського цеху (до 70-річного ювілею) 

3. Вовкодав С. Нові дані про позиціонування «змійових» валів Переяславщини 

4. Костін Я. Зовнішньополітична діяльність Володимира Мономаха на чолі 

Переяславського князівства 

5. Колибенко О., Павленко С. Переяслав у археологічних та краєзнавчих студіях Михайла 

Брайчевського та Михайла Сікорського 

6. Костенко Ю. Мудрий наставник (до 130-річчя від дня народження М. І. Гавриленка) 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 

7. Іваненко А. До питання промосковської орієнтації переяславського полковника та 

наказного гетьмана Якима Сомка 

8. Набок Л. Історія паркових зон Переяслава 

9. Жам О., Козострига Т. До питання розвитку візничого промислу в м. Переяславі 

Полтавської губернії в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

10. Молоткіна В. Механізми залучення молоді Переяславщини до антирелігійних кампаній 

в 1920-і рр. 

11. Горбовий О. Проєкти великого гідробудівництва на Дніпрі: Переяславська ГЕС (1933–

1964 рр.) 

12. Висовень О. Громади євангельських християн-баптистів на теренах Білорусі та України 

у лещатах комуністичної доби (60–70-ті рр. ХХ ст.) 

13. Хмельницька Л. Система управління кінематографом в Українській РСР другої 

половини 1960-их – середини 1980-их рр. 

14. Тоцька Л. Народне дихання художніх творів класика єврейської літератури Шолом-

Алейхема 

 
ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

15. Товкайло М. Пантелеймон Коцар – співак, бандурист, майстер бандур 

16. Жованик В. Досвід майстрування музичних інструментів з деревини груші 

17. Жам О., Степанова О. До історії створення Музею декоративно-ужиткового мистецтва 

Київщини: огляд джерел 

18. Фігурний Ю. Перспективи розвитку музейної галузі в Україні в контексті українських 

етнокультурних процесів 
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19. Костенко Н. Нові надходження до фондів Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» – фотоальбом родини Вербицьких-Рябчевських другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. 

20. Пригонюк С. Портретний живопис Георгія Киянченка в колекції НІЕЗ «Переяслав» 

21. Тонконог О. Мозаїка Олександра Мельника в експозиції Музею хліба Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

22. Колибенко О., Колибенко О. Морська слава Переяслава або хто згубив якір? 

23. Набок Л. Два старовинні будинки Заальтицького форштадту Переяслава 
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МИКОЛА ТИХОНОВИЧ ТОВКАЙЛО – АРХЕОЛОГ, МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ, 

ПАМ’ЯТКООХОРОНЕЦЬ, ЦЕХ-МАЙСТЕР КИЇВСЬКОГО КОБЗАРСЬКОГО ЦЕХУ 

(ДО 70-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ) 

 

Микола Тихонович народився 24 грудня 1949 р. в с. Коров’є Хмельницької області. 

Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, 

спеціалізувався на кафедрі археології та музеєзнавства (1977–1983).  

З 1976 по 1983 р. та впродовж 2001–2015 рр. працював у Інституті археології НАН 

України. З 1976 р. бере участь у археологічних експедиціях. Його першою експедицією стала 

Південно-Бузька під керівництвом Г. Т. Ковпаненко. Згодом він переходить до Миколаївської 

новобудовної експедиції Інституту археології, очолюваної ОГ. Шапошніковою, у якій 

працював багато років (1983–1988).  

З 1983 р. розпочав трудову діяльність у Переяслав-Хмельницькому історико-

культурному заповіднику (з 1999 р. – Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав»), спочатку – на посаді старшого наукового співробітника, у 2000–2010 рр. 

очолював сектор «Постійно діюча археологічна експедиція» Заповідника, у 2015 р. працював 

на посаді завідувача науково-дослідного сектора «Музей кобзарства». 

За час роботи в археологічних підрозділах Заповідника М. Т. Товкайло разом з колегами-

археологами майже щороку (1984–2015) здійснював археологічні дослідження численних та 

різночасових пам’яток: розкопки культурних нашарувань, житлово-господарських об’єктів та 

укріплень давнього Переяслава, дослідження поховань Соснівського могильника 

черняхівської культури, розвідки трипільських поселень Правобережжя Середньої 

Наддніпрянщини, рятівні дослідження пам’яток узбережжя Канівського водосховища, 

масштабні багаторічні археологічні розвідки території Переяслав-Хмельницького та 

Яготинського районів, розкопки трипільського поселення Крутуха-Жолоб під Переяславом, 

відкриття та вивчення передгородь давньоруського Переяслава, дослідження ґрунтового 

могильника давньоруського часу в ур. Гора (кар’єр) тощо. Взяв участь у складанні 23 наукових 

звітів за результатами цих досліджень. Його внесок в археологію Переяславщини впродовж 

28 років є неоціненним. Він також здобув неабиякий досвід у музейній роботі, зокрема 

експозиційній, взявши участь у створенні експозицій Музею хліба, Музею трипільської 

культури, Археологічного музею тощо.  

У ці ж роки Микола Тихонович продовжував досліджувати пам’ятки на берегах 

Південного Бугу. Красень Півдня України швидкоплинний Буг – давня любов Миколи 

Тихоновича. Впродовж багатьох років він вивчав численні археологічні пам’ятки Черкащини 

та Миколаївщини (2000–2008). Наукові відкриття вченого вносять нові уявлення про розвиток 

цього унікального регіону України. Захисту природи та археологічних пам’яток Південного 

Бугу дослідник присвятив своє серце, енергію та неабияку наполегливість. Багатошарове 

поселення в ур. Пугач та поселення й різночасові могильники часів неоліту та енеоліту в ур. 

Гард Микола Тихонович досліджує впродовж 2009–2019 рр. 

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Неоліт Степового Побужжя». Він 

організатор та учасник археологічних досліджень в Черкаській та Миколаївській областях. 

Автор близько 90 наукових статей та публікацій, в т.ч. монографій «Неоліт Степового 

Побужжя» (2005), «На берегах священної ріки Богу. Історико-археологічні дослідження» 

(2018). Микола Тихонович і сьогодні продовжує активну роботу на археологічній ниві. Вчений 

бере участь в археологічних експедиціях на Побужжі та Переяславському Лівобережжі, 

опрацьовує матеріали в фондових збірках, вивчає архівні та літературні джерела в ряді 

наукових установ України.  

Ювіляр – людина надзвичайно різностороння в своїх захопленнях і уподобаннях. З 

дитинства мав схильність до музики. Ця схильність в поєднанні з патріотичним настроєм 

привела до захоплення бандурою, поштовхом до чого стало знайомство з надзвичайною 

людиною, художником та бандуристом Г. К. Ткаченком. Георгій Кирилович був його 

вчителем гри на старосвітській бандурі та навчив майструвати цей давній інструмент. 
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Невдовзі учень й сам став вчителем – Микола Товкайло довгий час вів клас виготовлення 

бандури у кобзарській школі, яка працювала при Заповіднику. На даний час його обрано Цех-

майстром Київського «Кобзарського цеху». 

Бажаємо нашому шановному колезі міцного здоров’я, щастя, творчого довголіття, нових 

відкриттів і звершень у науковій та мистецькій діяльності! 
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Рис. 1. Микола Товкайло, 24 грудня 2019 р. 
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Рис. 2. Микола Товкайло в Київсько-Трипільській 

експедиції, с. Жуківці, Київщина, 1984 р. 
Рис. 3. Микола Товкайло (крайній ліворуч) з 

колегами-музейниками у Музеї народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини, 1984 р. 

 

Рис. 4. Встановлення експозиції «Половецьке 

святилище ХІІ–ХІІІ ст.» у Музеї народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини, 1984 р.,  

(стоїть Микола Товкайло). 

 

Рис. 5. Микола Товкайло під час розвідок  

трипільських пам’яток на Київщині, 1985 р. 
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Рис. 6. Виступ Микола Товкайла на святі  

«Зеленої неділі», Музей народної архітектури  

та побуту Середньої Наддніпрянщини, 1990 р. 

Рис. 7. Микола Товкайло (зліва), Юрко Товкайло та 
Олександр Костюк на розкопках трипільського 

поселення Крутуха-Жолоб, 1996 р. 

 

Рис. 8. Микола Товкайло, Миколаївська 

експедиція, 2000-і рр. 

 

Рис. 9. Микола Товкайло (у центрі) у 

Меморіальному музеї Г.С. Сковороди з родиною  

та колегами, 2002 р. 

 

Рис. 10. Микола Товкайло (крайній зліва) на 

розкопках Переяславського ґрунтового могильника 

давньоруського часу, 2005 р. 
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Рис. 11. У Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини з друзями та 

колегами. Зліва направо: Анатолій 
Хмельницький, Микола Товкайло, Наталія Заїка, 

Олександр Колибенко, Микола Буйлук, 2009 р 

Рис. 12. Микола Товкайло із бандуристом  

Віктором Мішаловим у Музеї кобзарства  

НІЕЗ «Переяслав», 2009 р. 

 

Рис. 15. Відзначення 60-річного ювілею. 

Микола Товкайло (зліва) з колегами-

музейниками: Валентина Нікітіна, Ніна 

Захарчук, Галина Козій, 2009 р. 

Рис. 13. Микола Товкайло з донькою 

Яриною, Канів, 2009 р. 

 

Рис. 14. Микола Товкайло у складі 

переяславської делегації в Каневі у день 

перепоховання Т.Г. Шевченка, 22 травня 2009 р. 

 

Рис. 16. Микола Товкайло (зліва) та Дмитро 

Тетеря на розкопках укріплень давнього 

Переяслава, 2010 р. 
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Рис. 17. Микола Товкайло на науковій 

конференції, Київ, 2011 р. 

Рис. 18. Микола Товкайло в Музеї трипільської 

культури з колегами-археологами НІЕЗ 

«Переяслав» (зліва направо): Олександр 

Юрченко, Михайло Роздобудько, Галина Бузян, 

Валентина Білоусько, Дмитро Тетеря, Наталія 

Костенко, Микола Товкайло, 2012 р. 

 

Рис. 19. Микола Товкайло в архіві 

Інституту археології НАН України, 2012 р. 

р. 

Рис. 20. Микола Товкайло в археологічному 

відділі НІЕЗ «Переяслав», 2012 р. 

 

Рис. 21. Микола Товкайло в експедиції на 

Південному Бузі, 2017 р. 

 

Рис. 22. Разом з родиною. Зліва направо: Іван 

Шпиталь, Римма Товкайло, Ярина Товкайло, 

Микола Товкайло. 
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УДК 902/904:930.1 

Сергій Вовкодав 

(Переяслав) 

 

НОВІ ДАНІ ПРО ПОЗИЦІОНУВАННЯ «ЗМІЙОВИХ» ВАЛІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

 

У статті подані результати натурних обстежень переяславських «змійових» валів, що 

проведені впродовж 2019 р. Отримана під час цих розвідок інформація дозволила значною 

мірою доповнити уявлення про особливості просторової конфігурації валів. Зокрема, нами 

виявлено нові відрізки споруд, а також уточнено лінію розташування зруйнованих сегментів. 

Ключові слова: насип, «змійові» вали, конфігурація, космознімок, GPS-позиціонування. 

 

«Змійові» вали Переяславщини як об’єкт наукових досліджень почали розглядати вчені 

другої половини ХХ ст. Зокрема, вперше на них звернув увагу Т. Г. Шевченко. Він згадав їх у 

своїх нотатках про результати подорожі Україною, здійсненої за дорученням Київської 

Археографічної комісії (кінець 1945 – початок 1946 рр.) [1]. У подальшому вали 

досліджувалися М. О. Максимовичем [11; 12], А. В. Стороженком [27], М. О. Макаренком [10], 

В. Г. Ляскоронським [8; 9], Л. В. Падалкою [19; 20], Б. О. Рибаковим [21], Б. А. Шрамком [21], 

М. І. Самойловським [26], М. П. Кучерою [7], Ю. Ю. Моргуновим [13–18], Д. А. Тетерею та 

М. В. Роздобудьком [22–24]. Крім цього, споруди неодноразово розглядалися у низці праць, 

присвячених як давньоруському, так і скіфському часу, про що йшлося у наших попередніх 

публікаціях [4; 6]. Впродовж понад 150-ти річного періоду вивчення цих пам’яток була 

визначена основна проблематика їх дослідження, здійснена низка спроб щодо позиціонування 

та з’ясування просторової конфігурації валів, а також неодноразово висловлені припущення 

стосовно їх датування та призначення [3]. Наша дослідницька увага на ці об’єкти була 

звернута ще в 2009 р. у контексті вивчення археологічної ситуації басейну р. Броварка. 

Зокрема, дослідження поселенської структури давньоруського часу окреслило необхідність 

визначення просторових особливостей системи «змійових» валів та з’ясування їх зв’язку з 

населеними пунктами мікрорегіону. Опрацювання результатів досліджень попередніх років 

не дозволило нам сформувати чітке уявлення про характер розташування різних сегментів цих 

споруд, оскільки опубліковані описи, плани та карто-схеми їх локалізації не давали уявлення 

про низку важливих просторових аспектів. Для наших подальших досліджень було важливо 

зрозуміти: де саме лінія валів мала перериви, яким чином під час їх будівництва враховувалися 

природні перепони та як вони впливали на генеральний напрямок споруд. Крім цього, 

принципово важливим завданням було відтворення конфігурації «змійових» валів, 

максимально наближеної до первинного вигляду. Зважаючи на стан збереження різних їх 

сегментів, значна частина яких зруйнована, отримати необхідну інформацію лише шляхом 

проведення натурних обстежень неможливо. Тому в 2009 р. розпочато комплексне 

дослідження, спрямоване на аналіз та систематизацію інформації з різнотипних джерел 

(наукової літератури, карт, супутникових знімків тощо) [2; 5]. Важливе значення у даному 

контексті мав пошук та позиціонування відрізків валів, що збереглися дотепер. 
У 2009 р. нами здійснено GPS-позиціонування та фотофіксацію видимих частин 

Великого валу на всій його протяжності. У цьому ж році позиціоновано частину Малого 

валу: у лісі на північний захід від с. Хоцьки (ур. Валок) та від с. Строкова до заплави 

р. Трубіж. Впродовж 2015 р. проведені розвідки з обстеження Малого валу на відрізку від 

с. Натягайлівка до с. Помоклі. У результаті позиціоновано та сфотографовано збережені 

сегменти Малого та Перехресного валу. Також у межах ур. Дібровка, що на північно-

східній околиці с. Натягайлівка, нами було виявлено два невідомі раніше частково 

зруйновані сегменти насипу.  

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

48 

Упродовж 2019 р. здійснено декілька розвідок, спрямованих на повторний огляд уже 

відомих відрізків «змійових» валів та пошук нових сегментів. З метою виявлення 

візуальних ознак зруйнованих сегментів під час польових обстежень споруд 

використовувався квадрокоптер. У цьому році обстежено частину спланованого валу на 

території с. Пологи-Чобітьки. Це дозволило ідентифікувати на присадибних ділянках ледве 

помітні підвищення, що співпадають із генеральним напрямком лінії Малого валу. Також 

невеликий відрізок невисокого насипу довжиною близько 75 м вдалося знайти на південній 

околиці с. Травневе. Під час декількох аеророзвідок нами зроблені спроби зафіксувати 

місце розташування невидимих частин споруд між селами Травневе та Строкова, в 

околицях с. Пологи-Чобітьки, а також на північ від с. Хоцьки (між лісом та с. Пологи-

Чобітьки). Ознаки лінії валу виявлено лише на полі між ур.  Валок, на північно-західній 

околиці с. Хоцьки, та західною околицею с. Пологи-Чобітьки. 

Результати обстеження «змійових» валів, що проводилися нами в попередні роки, не 

дозволили з’ясувати особливості розташування споруд у межах сіл Строкова та Помоклі, 

тому подальші розвідки були проведені саме в цих населених пунктах. На південній 

околиці с. Строкова зафіксовано два сегменти Великого валу загальною довжиною 462 м 

(рис. 1. 7). Насип сильно розплився, місцями ледь помітний. Неглибокий рів 

прослідковується майже на всій протяжності. Виявлені об’єкти знаходяться у межах густо 

засадженої деревами території. Також прослідковано лінію Великого валу в центральній 

частині с. Строкова впродовж 250 м (рис. 1. 6). Тут насип не зберігся. З ним просторово 

суміжна вулиця села. На колишнє розташування споруди вказують характерні зміни 

рельєфу обабіч дороги.  

Крім цього, повторно був здійснений пошук місця з’єднання Малого та Великого 

валів. Орієнтиром для нього слугувала військово-топографічна карта Ф. Ф. Шуберта 1860–

их рр., масштабу 1:126000 (ХХІІІ ряд, лист 10 «Полтавская и Киевская губерния») та відомості 

про раніше позиціоновані нами сегменти. Зокрема, у межах присадибних ділянок мешканців 

села в ур. Кутнянка виявлено майже повністю спланований сегмент насипу довжиною 128 м 

(рис. 1. 4). Краще збереглася його зовнішня частина, що використовується як межа між 

городами (висота 85 см). У 1988 р. цей відрізок обстежувався експедицією Переяслав-

Хмельницького державного історико-культурного заповідника. Тоді була здійснена спроба 

локалізувати місце сполучення Великого та Малого валів та, на основі усних свідчень, 

складений окомірний план його умовного розташування. Нами ж було виявлено сильно 

розораний відрізок Малого валу довжиною 47 м, що прилягав до згаданого вище сегменту 

(рис. 1. 5). Таким чином, вдалося точно позиціонувати точку з’єднання обох споруд (рис. 1; 2; 

3). За 100 м на північний захід від неї зафіксовано невиразне підвищення довжиною 40 м 

(рис. 1. 3). Далі, за 362 м від попереднього, розташований ще один спланований сегмент 

довжиною 85 м (рис. 1. 2). Він закінчується недалеко від лісу, за 34 м від наступного відрізку, 

виявленого нами в попередні роки (рис. 1. 1). 

Під час обстеження території від умовного місця з’єднання до східної околиці 

с. Строкова збережених сегментів Малого валу не було знайдено. Хоча вздовж його лінії 

подекуди вдавалося зафіксувати незначні підвищення, що маркувалися відповідними GPS-

точками. Добре помітний відрізок зафіксований у межах залісненої території за 400 м на 

схід від с. Строкова та за 10 м від дороги до с. Помоклі. Він простягається із заходу на схід 

вздовж дороги на відстань близько 400 м (рис. 1. 8). Через 45 м на південний схід 

зафіксовано продовження цього ж сегменту. Так, протягом 250 м він пролягає в південно-

східному напрямку. На цій ділянці вал має виражений насип та рів (рис. 1. 9).  

За 90 м на південний схід від закінчення згаданого відрізку, на північно-західній околиці 

с. Помоклі, позиціоноване продовження Малого валу довжиною 180 м (рис. 1. 10). Далі 

протягом 10 м ознаки споруди відсутні, а потім простежуються 225 м. На цій ділянці на 

південно-західній (внутрішній) частині валу знаходиться піщана дорога, тому зберігся лише 

його північно-східний схил та рів. За 55 м від краю попереднього сегменту продовжується 
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наступний – довжиною 115 м. Протягом 40 м споруда має виражений насип та рів, а далі вал 

частково зруйнований дорогою (рис. 1. 11).  

Подальше обстеження території с. Помоклі вздовж лінії валу дозволило виявити лише 

незначні підвищення, які цілком можуть бути залишками зруйнованих насипів. Але все ж 

хаотичний характер їх розташування не дає нам можливості остаточно позиціонувати споруду 

на цій ділянці. Через 480 м на південний схід від попереднього відрізку розташований ще один 

сегмент довжиною 59 м (рис. 1. 12). Він теж має виражений насип, рів зберігся частково. На 

поверхні розташовані декілька поховань. За 450 м від нього у межах цвинтаря виявлений 

наступний відрізок довжиною 103 м. Сегмент майже на всій протяжності має виражений насип 

та рів. На його схилах розташовані поховання. Він переривається за межами південно-східної 

частини цвинтаря (рис. 1. 13). Через 15 м знову з’являються два відрізки довжиною близько 

50 м із розривом між ними 6 м. Далі впродовж 45 м ознаки насипу відсутні, після чого 

розміщений сегмент 24 м, за ним перерив 27 м і знову наступний відрізок довжиною 95 м 

(рис. 1. 14). Він теж має добре виражений насип та рів. На наступних 80 м ознаки валу не 

проглядаються, після чого виявлено розпливчасте низьке підвищення. Воно простежується 

впродовж 100 м (рис. 1. 15). Через 150 м позиціоновано сегмент довжиною 119 м (рис. 1. 16). 

Він має добре помітний розпливчастий насип на всій протяжності. Найкраще збереженою 

залишилась його північно-західна частина. На поверхні росте багато дерев та кущів. Потім він 

переривається, а через 17 м виявлено ще один сегмент довжиною 20 м, що має такий же стан 

збереженості. 

Останній видимий відрізок валу довжиною 68 м позиціонований за 15 м від південно-

східного краю попереднього. Він має різний стан збереженості: від добре вираженого 

розсунутого насипу до незначного підвищення. Південно-східний кінець цього сегменту 

закінчується у межах присадибної ділянки, за 7 м від дороги з асфальтовим покриттям (рис. 1. 

17). З іншого боку дороги чітко визначити лінію розташування Малого валу нам не вдалося. 

Хоча обстеження цієї ділянки дозволило зафіксувати два піщані насипи, які паралельно 

простягаються близько 70 м із північного заходу на північний схід та лягають у генеральний 

напрямок валу. Можливо, одне з виявлених підвищень є залишками зруйнованого насипу. Під 

час подальшого натурного обстеження місцевості вздовж напрямку валу (на південний схід 

від згаданих сегментів) час від часу зустрічалися невеликі підвищення, що, ймовірно, є 

решками насипів. Позиціонувати чітку лінію валу на цій ділянці не вдалося. Хоча огляд 

супутникового фото місцевості дозволив виявити за 320 м на південний схід від згаданої 

дороги ознаки двох сегментів довжиною 164 м та 111 м.  

Таким чином, проведені нами в 2019 р. розвідкові обстеження переяславських «змійових» 

валів дозволили позиціонувати ділянки Малого валу загальною протяжністю понад 2 км, а 

також окремі відрізки Великого валу – 540 м. Місце розташування більшості виявлених 

сегментів до цього часу було невідоме. Загалом, отримані результати дають чітке уявлення 

про просторову конфігурацію лінії валу в межах сіл Помоклі та Строкова. Важливим 

досягненням проведених обстежень є визначення місця сполучення Малого та Великого валів, 

що донедавна ідентифікувалося лише умовно. Також під час досліджень уточнені дані про 

розташування Малого валу між лісом у північно-західній околиці с. Хоцьки та с. Пологи-

Чобітьки. Зазначена інформація у поєднанні з даними, отриманими в ході попередніх 

досліджень, дозволяє повністю відтворити лінії розташування переяславських «змійових» 

валів. 
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NEW INFORMATION ABOUT THE POSITIONING OF THE SERPENT'S WALL OF 

PEREIASLAV REGION 

 

The article presents the results of field research of the Pereiaslav serpent's wall conducted 

during 2019. During these explorations obtained information made it possible to substantially 

supplement the understanding of the peculiarities of the spatial configuration of the serpent's wall. 

In particular, we have identified new sections of these structures, as well as refined the location of 

their destroyed parts. 

Key words: earth embankment, serpent’s wall, configuration, space image, GPS positioning. 

 

 
Рис. 1. Сегменти валів, що позиціоновані в межах сіл Строкова та Помоклі 
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Рис. 2. Місце розташування точки сполучення ліній Малого та Великого валів 

 

 
Рис. 3. Місце сполучення лінії Малого та Великого валів у с. Строкова 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА НА 

ЧОЛІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА 

 

У статті розглянуто основні віхи зовнішньополітичної діяльності князя Володимира 

Мономаха до моменту здобуття ним київського престолу, передусім його відносини з іншими 

руськими князями та половцями. Значну увагу приділено діяльності князя щодо відновлення 

стабільності і єдності Русі. Досягнуто висновку, що саме перебування Володимира Мономаха 

на чолі прикордонного Переяславського князівства відбилося на його миротворчій діяльності. 

Ключові слова: Володимир Мономах, Переяславське князівство, Любецький з’їзд, 

половці. 

 

На питання, коли почала розпадатися на окремі князівства Київська Русь, історики вже 

давно дали відповідь. Вважається, що початком дезінтеграції одної з провідних держав 

тогочасної Європи став 1054 р. – смерть Ярослава Мудрого і поділ територій між його синами. 

Хоча тенденції до розпаду простежувалися ще зі смерті Володимира. Так, ще у 1020-их роках 

фактичну незалежність від Києва здобуло Полоцьке князівство. 

Але хоч князь Ярослав залишив по собі чіткі вказівки, кому має належати влада і які 

мають бути відносини між політичним центром і провінціями, проблеми виникли вже 

невдовзі. Князів стало забагато і кожен намагався отримати собі якесь володіння, і то бажано 

значніше. Київський стіл же залишався найбажанішим, хоч вищість його була суто 

номінальною. До останнього десятиліття ХІ ст. налічувалося вже більше десятка самостійних 

князівств. Об’єднувало їх лише те, що кожен з князів намагався примножити свої володіння 

та/або посісти більш значне князівство [7, с. 107]. 

Та був в історії Русі ще один період, коли вона знову стала політично єдиним організмом, 

і пов’язується він з іменем Володимира Мономаха (1053–1125). Ще до того, як він став 

великим князем (так називали тоді князя, що володів Києвом), він проявив себе здібним 

державним діячем. Неабияке значення у формуванні його державницьких здібностей мало те, 

що його князювання було пов’язане з прикордонням – Переяславським князівством. 

Він був сином Всеволода Ярославича, тобто онуком Ярослава Мудрого. Дитинство і 

юність провів у Переяславі, де князював його батько. З ранніх років брав участь у військових 

походах проти половців, очолював князівську дружину. Виконував також дипломатичні 

доручення. У 1067 р., після смерті матері, покинув батьківський дім (ймовірно, через особисті 

причини) і став князем ростовським. Згодом деякий час князював у Смоленську. 

1078 р. Володимир Мономах став чернігівським князем, його ж батько Всеволод став 

одноосібним київським князем. Переяслав же переходить до молодшого брата Володимира – 

Ростислава. У 1093 р. Всеволод помирає, і Володимир, маючи змогу посісти київський стіл, 

але не бажаючи боротися за нього з іншими князями, поступається правами своєму 

двоюрідному братові Святополку, синові Ізяслава Ярославича (Ізяслав князював у Києві 

раніше за Всеволода). За собою він залишив Чернігів. 

Того ж року, скориставшись зі смерті Всеволода, половці напали на Русь. Перед тим вони 

послали послів до Києва з вимогою викупу, однак посли були ув’язнені. Половці почали 

погром Київської землі, обложили Торчеськ. Проти них вирушили війська Святополка, 

Володимира і Ростислава. Біля Треполя відбулася нарада, під час якої Володимир 

запропонував залишатися на лівому березі річки Стугни, користуючись нею як природним 

захистом, та почати переговори про перемир’я. Однак кияни наполягли на необхідності 

перейти річку і дати бій степовикам. Тож 26 травня 1093 р. на правому березі Стугни відбувся 

бій, у ході якого руські війська зазнали поразки. При втечі через річку потонув молодший брат 

Володимира Ростислав, і, рятуючи його, ледь не загинув сам Володимир.  
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Половці після цього розділилися – частина лишилася під Торчеськом, інші почали 

грабувати околиці Києва. Святополк виставив проти них ще одне військо, але й воно зазнало 

поразки 23 липня на р. Желані (тепер місцевість Жуляни в Києві). Захисники Торчеська 

зрештою змушені були здатися. 

У своєму «Повчанні» Володимир Мономах згадує ще один тогорічний бій за своєї 

участі – під Халеп’ям. Результат цього бою невідомий, але з половцями був укладений мир, 

скріплений одруженням Святополка Київського на дочці половецького хана Тугоркана. 

У 1094 р. розпочалася чергова міжусобна війна. Князь-вигнанець Олег Святославич, теж 

онук Ярослава Мудрого, разом з половцями напав на Чернігів. У результаті восьмиденної 

облоги міста, Володимир Всеволодович здався і повернувся князювати у Переяслав. Половці, 

приведені князем Олегом, в нагороду за допомогу, отримали можливість пограбувати околиці 

Чернігова. 

Наступного, 1095 р., половці прислали послів – ханів Ітлара й Кітана, у Переяслав до 

Володимира вимагати викупу за мир. Володимир спочатку погодився і навіть, за давньою 

традицією, віддав у заложники свого сина Святослава. Але згодом, послухавши пораду 

боярина Слав’яти, що прибув від Святополка з Києва, наказав повбивати послів. Мотивом 

убивства послужило порушення половцями всіх угод і домовленостей. 

Після цього було прийнято рішення про похід на половців. Володимир і Святополк 

запросили до участі в ньому й Олега Святославича. Однак той не пішов з ними, і, хоч похід 

був успішним, між князями постала ненависть. Відносини погіршувало й те, що Олег 

відмовлявся видати чи вбити Ітларевого сина, що перебував у нього при дворі. 

Та все ж Святополк і Володимир шукали миру з Олегом. Однак на їх запрошення 

прибути до Києва той відмовився. Тоді князі вирішили діяти силою. Навесні 1096 р. почався 

їх похід на Чернігів. Однак звідти Олег утік до Стародуба. Кияни й переяславці обложили 

Стародуб. Лише після 33-денної облоги та великої кількості вбитих з обох боків, Олег здався. 

Однак князі відпустили його по брата Давида, щоб вони разом прибули до Києва, а самі 

рушили назад. 

Поки Святополк і Володимир перебували на півночі, половці скористалися відсутністю 

значних руських сил на півдні і вчинили ряд нападів: хан Боняк плюндрував околиці Києва, 

хан Куря – околиці Переяслава, спаливши місто Устя, а хан Тугоркан обложив Переяслав. 

Облога тривала кілька тижнів, поки з півночі не прибули князі Володимир та Святополк з 

військами, які й погромили половців. У бою загинув і тесть Святополка хан Тугоркан. 

Однак у той же час війська ханя Боняка ледь не захопили Київ, пограбували монастирі 

довкола міста, зокрема, й Печерський. Та коли половці дізналися про поразку Тугоркана на 

Трубежі, то спішно втекли у степ. 

Коли Мономах поступився Олегу Черніговом, то ще розраховував повернути його назад. 

Однак половецька загроза не сприяла амбіціям князя – він мав передусім замиритися з іншими 

князями, а тому від ідеї повернення Чернігова під свою руку довелося відмовитись.  

Очевидно, що саме перебування Володимира Всеволодовича на чолі прикордонного 

Переяславського князівства, а відтак безперервна боротьба зі степовиками, змушували князя 

діяти не лише у напрямку надання відсічі нападниками, а й у напрямку встановлення 

внутрішнього порядку у руських князівствах, а саме припинення князівських міжусобиць. 

Слід сказати, що вже на кінець ХІ ст. Русь становила собою конгломерат фактично незалежних 

князівств, об’єднаних лише традицією. Окремішність цих державних утворень, які часто вели 

війни одне з одним, значно ослаблювала і кожне князівство окремо, і Русь загалом. Наслідок 

цього можна спостерігати у результатах перших битв з половцями – майже всі вони 

закінчувалися поразками, а прикордонні терени були спустошені внаслідок грабіжницьких 

нападів кочовиків. Ситуацію могло змінити лише те, що князі спрямують свої дружини не 

один проти одного, а разом стануть проти Степу. Посприяти ж припиненню цих міжусобиць 

мало встановлення чітких і відповідних обставинам правил успадкування княжої влади. 

Володимир Мономах став ініціатором з’їзду князів у Любечі 1097 р., який і мав вирішити 

ці питання. Було узгоджено припинення князівських міжусобиць та утвердження принципу 
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вотчинності, за яким кожен князь мав володіти тими землями, якими володів його батько, і 

зобов’язувався не зазіхати на володіння інших князів [7, с. 103]. Таким чином, вже наявний 

поділ Русі на окремі князівства був закріплений. Відбулася лише спроба унеможливити 

князівські міжусобиці. Також на цьому з’їзді князі узгодили спільні дії проти половців. 

Однак навіть рішення цього з’їзду виконані не були. Так, Новгород за цими 

домовленостями мав належати роду Святополка, однак фактично він належав роду Мономаха 

і поступатися ним останній не мав наміру. Природно, що Святополку така ситуація не 

подобалася, але прямо діяти проти могутнього суперника він не наважився. З подальших подій 

видно, що діяти він вирішив руками інших. Так, вже того ж року один з учасників з’їзду, 

волинський князь Давид Ігорович з намови Святополка осліпив теребовлянського князя 

Василька Ростиславовича та відібрав його володіння. Підставою для цього була змова, що 

нібито існувала між Васильком і Володимиром Мономахом. 

Ця ситуація ніяк не сприяла встановленню миру між князями. Мономах, очевидно, знав, 

хто насправді винен у осліпленні Василька, але не міг починати нову міжусобицю. Внаслідок 

подальших подій зрозуміло, що вину було покладено лише на Давида. 

Порушення Давидом домовленостей, закріплених спільною присягою князів-учасників 

Любецького з’їзду, стало головною темою Витичівського з’їзду 1100 р., скликаного знову з 

ініціативи Володимира Мономаха. За рішенням цього з’їзду Давида Ігоровича було 

позбавлено Володимир-Волинського князівства (хоч і надано натомість Бузьк, Острог, Дубно 

та Чорторийськ).  

Рішення Любецького і Витичівського з’їздів узаконили поділ держави на вотчини, 

керовані тою чи іншою династичною гілкою. Так, Київське, Волинське (без Погориння) і 

Турово-Пінське князівства – Святополком і його нащадками, Переяславщина, Смоленщина, 

Новгород та північно-східні землі – володіння Мономаха та його нащадків, Святославичам же 

дістались Чернігівське, Новгород-Сіверське та Муромське князівства. 

Святополк все шукав можливості здобути собі Новгород. Він був готовий навіть 

поступитися Мономаху Волинню, однак той не пристав на цю пропозицію. З цієї ситуації він 

вийшов з хитрістю. Скориставшись із того, що у Новгороді були сильні еліти (які самі часто 

вирішували, кого вони хочуть бачити князем), він відкликав сина звідти і дав можливість 

Святополку чи його сину стати новгородським князем. Однак новгородці заявили, що вони не 

хочуть бачити в себе князем ні Святополка, ні його сина. Отже, Святополк мусив поступитися. 

Також на витичівському з’їзді було ще раз узгоджено припинення міжусобиць та спільну 

боротьбу з половцями. За пропозицією Мономаха, було домовлено завдати половцям удару на 

випередження, не чекаючи, поки ті самі нападуть на Русь. Ці і подальші домовленості мали 

наслідком переможні походи початку ХІІ ст. 

У вересні 1101 р. відбувся ще один з’їзд князів – на річці Золотчі поблизу Києва. Сюди 

прибули князі Святополк, Володимир, Давид і Олег Святославичі, Ярослав. Також прибули 

посли від половецьких князів з пропозиціями миру. Князі їм дали відповідь: «Якщо ви хочете 

миру, то зберімось коло Сакова». 15 вересня біля Сакова (нині – Сальків у межах села Процева 

Бориспільського району) між сторонами було домовлено про мир, відбувся обмін 

заручниками. 

Але вже за рік, восени 1102 р., коли Мономах перебував у Смоленську, дніпровські 

половці хана Боняка знову напали на переяславські землі. Питання про необхідність відсічі 

степовикам постало з новою силою. 

На початку 1103 р. біля Долобського озера під Києвом Володимиру Мономаху вдалося 

переконати учасників чергового з’їзду (а це був, за свідченням літописця, київський князь 

Святополк з «дружиною» (очевидно, мається на увазі військова верхівка, так само, як і з боку 

Мономаха) у необхідності спільного і невідкладного походу в Дике поле. Зокрема, у відповідь 

на непевність Святополкової дружини Володимир використав ілюстрацію вже звичного 

розвитку подій у житті русичів: «…А сього чому не розглянете, що стане смерд орати, а 

половчин, приїхавши, ударить смерда стрілою, а кобилу його забере. А в оселю його в’їхавши, 

забере жону його, і дітей, і все майно його візьме. То коня його ти жалієш, а самого чому не 
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жалієш?» [1, с. 158]. Це нібито й стало переломним аргументом, після якого Святополк дав 

згоду на участь у поході. Князі послали гінців до Давида й Олега Святославичів, щоб ті теж 

взяли участь у поході. Давид погодився, Олег же послався на нездужання. 

Сам похід відбувся тієї ж весни, участь у ньому взяли, окрім згаданих князів, також 

Давид Святославич (Чернігів), Давид Всеславич (Полоцьк), Мстислав Всеволодович, 

В’ячеслав Ярополчич і син Мономаха Ярополк. Спочатку війська з Переяслава на човнах і 

конях дісталися урочища Протолчі і острова Хортиця, звідти суходолом до річки Сутіні. Там 

4 квітня й відбулася вирішальна битва, у якій війська княжої України здобули значну 

перемогу. У бою було вбито більше десятка половецьких ханів. Живим до рук руських воїнів 

потрапив хан Белдюз. Він став пропонувати за себе великий викуп Святополку, однак той 

віддав його Володимиру. Володимир же за порушення присяги не нападати на Русь наказав 

його стратити. Також русичі взяли велику здобич. 

Цей похід хоч і був відчутний для половців, однак не зупинив їхніх набігів. У 1105 і в 

1107 рр. вони знову вчиняли напади на Русь. У другому випадку ціллю знову стала 

Переяславщина. Половецьке військо під проводом хана Боняка обложило прикордонну 

фортецю Лубен (нині Лубни). Укріплення їм взяти не вдалося, а невдовзі прибули Володимир 

та Святополк з військами та змусили половців втекти, полишивши навіть обоз та здобич. 

Літопис датує цю битву 12 серпня 1107 р. Через кілька місяців, у січні, між Володимиром 

Мономахом, Олегом і Давидом Святославичами та половцями було укладено мир. Він був 

зміцнений двома династичними шлюбами: син Мономаха Юрій був одружений з дочкою хана 

Аепи Осіневича, а син Олега Святослав – на дочці Аепи Гіргеневича. 

Однак перемир’я тривало недовго. Вже у 1109 р. Володимир послав свого воєводу 

Дмитра Іворовича в похід, і той 2 грудня біля Дінця захопив половецькі вежі (табори). 

Наступного року, навесні, за даними літописів, Святополк, Володимир і Давид пішли на 

половців, але з невідомих причин і з невідомим результатом повернулися назад, дійшовши 

тільки до прикордонного міста Воїня. Того ж 1110 р. половці грабували села під Переяславом, 

однак ніяких даних про реакцію Володимира літопис не подає. Ймовірно, половці були просто 

відігнані. 

Масштабним був похід руських військ у Степ 1111 р. У цьому поході взяли участь князі, 

дружини та ополчення з Київської, Чернігівської та Переяславської земель. Через три тижні 

війська вийшли до берегів Сіверського Дінця й обложили місто Шарукань. 19 березня 

обложені здалися, вийшовши з дарами з міських воріт. Невдовзі було взято і спалено Сугрів. 

Попри це, половецькому ханові Шарукану вдалося вивести свої війська з-під удару. 24 березня 

половці напали на передові загони руських військ, але були відкинуті. 27 ж березня на 

Сальниці, біля її гирла відбувся вирішальний бій. Половці стягли туди усі свої сили і мали 

значну чисельну перевагу. Першими під удар степовиків потрапили полки київського князя 

Святополка. Однак їм вдалося вистояти, а прибулі на допомогу переяславці і чернігівці 

повернули ситуацію в інший бік. Кіннота Мономаха розділила половецькі війська на частини, 

внісши безлад у стан суперника. До рук князів потрапили два десятки ханів та «зо двісті 

ліпших мужів». Усі вони були страчені. 

Поразка 1111 р. підломила сили Половецького поля. Після цього вони лише раз, по 

смерті Святополка 1113 р., підходили до кордонів Русі, а в 1116 р. син Мономаха Ярополк з 

чернігівцями знову погромили половців на Дінці і ті відкочували на Кавказ, на деякий час 

облишивши свої напади на Русь. 

Навесні 1113 р. помер князь Святополк. Після цього у Києві почалося повстання. Було 

спалено двір тисяцького Путяти Вишатича, почалися погроми володінь лихварів. До причин 

повстання відносять як економічні (зловживання князівської адміністрації, податковий тиск), 

так і політичні (лихварі, переважно євреї, бажали бачити князями у Києві Святославичів). За 

літописними даними, кияни послали гінців у Переяслав до Мономаха ще в перший день 

повстання, 17 квітня, але він приїхав до Києва лише після другого запрошення, у якому також 

були погрози погромити монастирі і князівські хороми. Так Володимир став великим князем 
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київським. Переяславське князівство дісталося його сину Святославу, а по його смерті у 

березні 1114 р. – Ярополку.  

Перебування Володимира Мономаха на чолі Переяславського князівства, що тривало 19 

років, сприяло зростанню його значення серед князівств Русі. Увесь цей час князівство 

перебувало в епіцентрі всіх значних подій в державі. З ініціативи переяславського князя 

відбулося кілька князівських з’їздів, що надовго припинили протистояння принаймні у межах 

«ядра» Русі – Київського, Чернігівського і Переяславського князівств. Володимир Мономах, 

сидячи у Переяславі, мав значний вплив і на великого князя, і на багатьох інших, для яких він 

став авторитетом. Майже повсюди в літописах поряд з іменем Святополка згадується й 

Володимир. Як і у випадку з його батьком Всеволодом, Володимир Мономах фактично був на 

чолі Русі ще до початку свого «офіційного» княжіння у Києві, хоч і не сам. Тобто, можна 

говорити про дуумвірат, який керував країною. На деякий час було вирішено і проблему 

нападів половців – Переяславська земля могла розвиватися, повертаючи собі знелюднене 

внаслідок набігів 1090-их порубіжжя. 
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Volodymyr Monomakh before taking the Kyiv throne above all things his relations with other princes 
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Олександр Колибенко (Переяслав), Сергій Павленко (Київ) 

 

ПЕРЕЯСЛАВ У АРХЕОЛОГІЧНИХ ТА КРАЄЗНАВЧИХ СТУДІЯХ МИХАЙЛА 

БРАЙЧЕВСЬКОГО ТА МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО 

 

У статті розглянуто обставини виявлення та дослідження унікальної пам’ятки 

переяславської архітектури кінця ХІ ст. – церкви Успіння Богородиці 1098 р. У додатку до 

статті наведено маловідомий і досі не опублікований документ з фондів Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського – щоденник розкопок Переяславської 

археологічної експедиції 1958 р. під керівництвом М.Ю. Брайчевського. 

Ключові слова: давній Переяслав, Михайло Брайчевський, Михайло Сікорський, церква 

Успіння Богородиці, архітектурна пам’ятка, дитинець, княжий двір Переяслава, Княжі 

ворота. 

 

У липні 1945 р. до м. Переяслава-Хмельницького, яке менше ніж за два роки до цього 

отримало свою «удосконалену» назву, завітала археологічна експедиція під загальним 

керівництвом відомого московського дослідника Б.О. Рибакова. До складу експедиції входили 

фахівці з низки наукових, музейних та навчальних установ: Інституту археології АН УРСР, 

Інституту історії матеріальної культури АН СРСР, Київського державного історичного музею, 

Державного історичного музею у Москві, Московського державного університету, Київського 

державного університету. Серед завдань, що стояли перед цією експедицією, були й розкопки 

у центральній частині міста, а також спроба відшукати згадані у літопису давні споруди й 

розташовані навколо них міські квартали [18, с. 22]. 

Всього експедицією було закладено чотири розкопи, у тому числі й розкоп № 3, 

роботами на якому керувала Н.В. Лінка-Геппенер – співробітниця Київського державного 

історичного музею. У звіті про розкопки експедиції Б.О. Рибаков зазначав, що цей розкоп було 

закладено для досліджень на території Княжого двору поблизу Успенської церкви 1098 р., у 

північній частині дитинця [17, с. 4]. 

При визначенні місця для закладки розкопу № 3 керівник експедиції покладався на 

свідчення місцевого краєзнавця, який у 1925–1926 рр. спостерігав за прокладанням траншеї 

водопроводу й бачив у ній кладку з давньоруської плінфи. Розкоп знаходився на схід від 

Успенської церкви рубежу ХІХ–ХХ ст. Підсумовуючи результати досліджень на цьому 

розкопі, Б.О. Рибаков у своєму звіті вказав: «Стратиграфия раскопа № 3 впервые на 

территории Переяславля дала нормальный домонгольский слой с жилыми сооружениями, 

незначительно углубленными в землю. Найдено много керамики ХІ–ХІІ вв., в том числе 

амфор-корчаг, являющихся характерными для городской посуды Киевской Руси. Есть 

керамика с линейно-волнистым орнаментом, с клеймами на дне, есть стеклянные браслеты. 

В восточной части раскопа найдены поливные плитки ХІ–ХІІ вв. и куски мозаики. 

Особенно важными следует считать два шиферных пряслица, из которых одно с 

тамгообразным знаком в виде решетки в круге, с буквенной надписью, из которой удается 

разобрать только три буквы, являющиеся окончанием какого-то слова. 

Из поздних находок в раскопе № 3 интересно погребение реестрового казака XVII века 

в характерной суконной шапке и с оселедцем на голове. 

Обследование расположенных рядом развалин Успенской церкви показало, что кладка 

стен (или верхних частей фундамента) произведена на глине с шамотом – 21×16,5×4,5. 

Встречаются в кладке кирпичи, одна сторона которых дает следующие промеры: 23 см, 29 см, 

32 см при толщине в 5 см. 

Небольшая одноапсидная, бесстолпная церквушка являлась придворной капеллой 

Владимира Мономаха. Ориентирована она неточно – азимут ее – 65º. Такова же ориентировка 

и двух открытых в раскопе жилищ, очевидно одновременных церкви. … 
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Дальнейшие работы в столице Переяславского княжества должны вестись как по 

исследованию княжьего двора на запад от раскопа № 3, так и по розыскам «великой 

Михайловской церкви» на запад от раскопа № 4» [17, с. 7–8]. До звіту, зданого дослідником 

до Інституту археології АН УРСР, його автор включив також кілька креслень, у тому числі й 

схематичний «План древнего кремля гор. Переяслава», де позначені місця розкопів I–IV. 

Отримані експедицією під керівництвом Б.О. Рибакова результати, з огляду на її досить 

потужний склад та роботу в Переяславі-Хмельницькому упродовж липня та серпня 1945 р., 

видаються нам доволі незначними. Лише розкоп № 1 (Т.Г. Оболдуєва) дав цікаві й важливі 

результати – було зроблено розріз валу довжиною близько 30 м, у якому зафіксовано кладку 

із сирцевої цегли. Розкоп № 2 було закладено неподалік від місця впадіння р. Альти в 

р. Трубіж, за межами власне дитинця, під його валом. Результатом стала фіксація пізніх 

чотириметрових культурних нашарувань XVII–XIX ст. Спроба ж знайти залишки літописного 

Михайлівського собору кінця ХІ ст. теж не увінчалася успіхом – Б.О. Рибаков промахнувся на 

кілька метрів, оскільки не міг закласти розкоп № 4 близько від стін Михайлівської церкви 

XVIII ст., яка у той час була оточена з усіх сторін дерев’яними господарськими прибудовами. 

М.К. Каргер, який провів тут розкопки у 1949 р., без особливих проблем на третій годині 

розкопок відкрив залишки Михайлівського собору, оскільки прибудови вже розібрали й він 

копав майже упритул до стін пізньої церкви. 

Що ж стосується розкопу № 3, то Б.О. Рибаков заклав його у західній частині сучасного 

майдану Княжий двір (у той час – Успенська площа, з 1954 р. – площа Возз’єднання, пізніше 

– площа Переяславської Ради), неподалік від Успенської церкви рубежу ХІХ–ХХ ст. Шукаючи 

гіпотетичну давньоруську кладку, він явно орієнтувався на цю церкву, вважаючи розміщені у 

її підземеллі залишки руїнами Мономахової церкви 1098 р. У цьому випадку названий 

дослідник помилився на кілька десятків метрів, не потрапивши на справжні залишки церкви 

Успіння 1098 р., хоч полив’яні плитки з її підлоги ним було виявлено. Названа площа 

залишила свій слід в історії України, визначивши долю останньої на кілька століть уперед [5; 

11]. 

Услід за Б.О. Рибаковим, до післявоєнного Переяслава-Хмельницького завітала 

археологічна експедиція АН СРСР та АН УРСР під керівництвом ще одного знаного 

дослідника – ленінградського археолога-архітектора професора М.К. Каргера, яка проводила 

тут дослідження у 1949, 1951–1954, 1956 рр. За час роботи цієї експедиції на території дитинця 

давнього Переяслава було закладено значну кількість шурфів та розкопів, у тому числі й 

неподалік від колишнього розкопу № 3 1945 р. Особливого розмаху розвідкове шурфування 

території переяславського дитинця набуло 1952 р., коли там було закладено 32 шурфи 

загальною площею близько 570 м2 [7, с. 4]. М.К. Каргер заклав розвідкові шурфи мало не в 

кожному дворі кварталу, обмеженого вулицями Радянською (нині – Успенська), Кріпосною, 

Московською (нині – М. Сікорського) та Богданівською. Численними шурфами було оточено 

також цегляну Успенську церкву рубежу ХІХ–ХХ ст., у яких закономірно було виявлено 

поховання колишніх священиків та прихожан цієї церкви та її дерев’яних попередниць кінця 

XVI–XVIII ст. Один шурф дослідник заклав у південній частині Успенської площі та два у її 

північно-західному куті, також, як і Б.О. Рибаков, проігнорувавши її північно-східний кут. 

Отже, на відміну від ситуації з літописним Михайлівським собором, тут М.К. Каргеру не 

пощастило. Очевидно, через це у своєму звіті для Інституту археології АН УРСР він записав: 

«Разведки, широко охватившие всю территорию детинца, позволили установить, что древний 

культурный слой, отражающий домонгольский период истории города, в этой части 

Переяслава-Хмельницкого, повидимому полностью разрушен в результате позднейших 

перекопов. Ни на одном участке не было обнаружено не только каких-либо остатков древних 

жилых или хозяйственных сооружений, но даже и ненарушенных участков культурных слоев. 

В перекопанных в позднейшее время вплоть до материка слоях, наряду с незначительным 

количеством предметов, относящихся к ХІ–ХІІІ вв. (фрагменты керамики, изделия из кости, 

металла, стекла, шиферные пряслицы), обнаружены и многочисленные изделия XVII–XVIII 

вв.» [7, с. 4]. 
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Отже, на відміну від Б.О. Рибакова, який лише на Успенській площі виявив 

«нормальний» давньоруський культурний шар, М.К. Каргер тут його не зафіксував – не 

пощастило. 

З керівником експедиції та її співробітниками спілкувалися й ті декілька працівників 

Переяслав-Хмельницького державного історичного музею на чолі з його молодим директором 

М. Сікорським, які у ньому в той час працювали. Вони підказували науковцям-археологам з 

Ленінграду та Києва перспективні місця досліджень. Разом з тим, як зазначає М.Г. Махінчук 

у своїй художньо-документальній повісті «Переяславський скарб Михайла Сікорського», не з 

усіма висновками, зробленими маститими вченими за результатами досліджень у Переяславі-

Хмельницькому, вони погоджувалися. Оповідаючи про стосунки М.К. Каргера та 

М.І. Сікорського, названий автор пише: «На жаль, фортуна відвернулась від видатного 

археолога, хоча після перших успіхів він писав: «Відкриття у Переяславі-Хмельницькому руїн 

будівель ХІ–ХІІ століть ставить нас перед завданням продовження розшуків тих прославлених 

будов, про які розповідає давній літописець». Але 1954 року, очевидно, його ентузіазм 

вичерпався, бо на одній з великих нарад спеціалістів-археологів у Києві він заявив: «У 

Переяславі більше нічого нема». 

Історії треба було так розпорядитися, щоб на тій нараді сидів ще мало кому відомий 

директор Переяслав-Хмельницького музею. 

– Неправда! – зірвався він з місця, образившись на вченого. 
– Хто такий? – зашепотіли присутні. 
Але Сікорського тоді ще не сприймали всерйоз, і його словам ніхто не надав значення… 

А впертий директор історичного музею після тієї конференції розкопав залишки церкви 

Володимира Мономаха, чим довів: Каргер поспішив з категоричними висновками. 

Для Михайла Івановича все почалося з того «неправда», що він випалив у відповідь на 

заяву археолога. То була надзвичайно відповідальна хвилина – на нього дивилися десятки 

відомих спеціалістів. Хто здивовано, хто іронічно. Його ще ніхто не знав, а Каргер – світило. 

Молодий директор історичного музею не витримав тих поглядів і вибіг із залу геть. 

Через кілька днів Сікорський приступив до розкопок на площі Возз’єднання. У нього був 

план. Він намітив його давно, вивчивши звіти експедицій Б.О. Рибакова та М.К. Каргера. 

Інтуїція підказувала: у східній частині давнього міста, ближче до Трубежа, ще обов’язково 

мають бути якісь споруди. Те передбачення виявилось щасливим. 

Заглибившись у землю лише на шістдесят сантиметрів, його заступ наткнувся на щось 

тверде. То була давня плінфа. Окрилений цим успіхом, Михайло Іванович працював без 

відпочинку майже всю ніч, аж поки не відкопав значну частину підмурівка. 

О п’ятій ранку він побіг до академіка В.Г. Заболотного, який саме відпочивав у 

Переяславі-Хмельницькому. Володимир Гнатович хутенько одягнувся й теж підключився до 

роботи. Так навпереміну вони копали, аж поки не дістались до апсиди давньої споруди, по 

якій і визначили: розкопано ще один храм. Як згодом виявилось, то була церква Володимира 

Мономаха. 

Втомлені, забрьохані з ніг до голови, але щасливі повертались вони додому. Здивовані 

люди оглядалися на двох дивних перехожих, в одному з яких вони ледь упізнали свого 

знаменитого земляка, а в іншому – директора місцевого музею. Археологи не звертали на це 

ніякої уваги. Сікорський пристрасно розповідав академіку про недавню конференцію. 

– І що він посмів сказати: тут нічого немає? 
– Сказав. 
– А ти молодець, Михайле. Віднині клич мене в усі свої експедиції. Ну, а зараз треба 

подзвонити в Київ – хай їдуть приймати «об’єкт»…» [13, с. 50–54]. 
Зараз уже складно визначити, наскільки цей захоплюючий сюжет з вигуком на 

конференції та наступними нічними розкопками при світлі місяця й зірок, побудований на 

спогадах М.І. Сікорського і вартий екранізації у гостросюжетному фільмі на кшталт стрічок 

про пригоди археолога Індіани Джонса, відповідає реаліям далекого 1958 р. Однак не викликає 

сумнівів існування певних проблем у стосунках відомого маститого археолога та молодого 
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директора місцевого музею. Показово, що М.К. Каргер у своїх археологічних звітах та 

наукових публікаціях намагався не згадувати внесок М.І. Сікорського у виявлення тих 

давньоруських споруд, які потім феєрично розкопували експедиції під керівництвом першого. 

Мало того, навіть учні М.К. Каргера, після його смерті, при нагоді продовжували цю традицію. 

Так, П.О. Раппопорт, який був аспірантом М.К. Каргера й працював у експедиції 1952 р. як 

молодший науковий співробітник Ленінградського відділення ІІМК (він, власне, 

безпосередньо й керував роботою на розкопах та шурфах, а також вів щоденник досліджень), 

до свого знаменитого каталогу давньоруської монументальної архітектури включив і виявлену 

М.І. Сікорським та розкопану українськими археологами у 1958 р. церкву. Характеризуючи її 

він не втримався й зазначив: «Судя по строительной технике и формам здания, исследователи, 

производившие раскопки, датировали его концом ХІ в. и выдвинули предположение, что это 

могут быть остатки церкви Богородицы, построенной Владимиром Мономахом в 1098 г. на 

княжеском дворе (№ 213). Такая атрибуция не бесспорна» [16, с. 36]. Це тим більше виглядає 

дивно, адже він добре розумів, що дана церква явно входила до комплексу споруд княжого 

двору Володимира Мономаха. Княжий же двір, перефразовуючи думку М.К. Каргера, разом з 

єпископським двором був найбільш істотним компонентом у формуванні міста (в нашому 

випадку – дитинця) і одним з найважливіших центрів його подальшого розвитку [6, с. 263]. 

Тому немає нічого дивного у розміщенні на його території, у східному куті двору біля Княжих 

воріт, такого храму, характерного саме для кінця ХІ ст. [10]. Цікаво, що стосовно атрибуції 

розкопаної М.К. Каргером у 1956 р. церкви за 70–80 м на північний схід від Михайлівського 

собору як літописної церкви Андрія, ніяких заперечень у П.О. Раппопорта не виникло [16, 

с. 33–34]. 

Наявна у Іпатіївському літописі згадка Богородицької церкви під 1098 р. є досить 

лаконічною, однак добре топографічно визначеною: «В се же лѣто заложи Володимеръ 

церковь камяну святоѣ Богородицѣ Переяслава и на княжѣ дворѣ» [4, стб. 248]. У перекладі 

Л.Є. Махновця, цей фрагмент виглядає так: «У сей же рік заклав Володимир кам’яну церкву 

святої Богородиці в Переяславлі на княжім дворі» [12, с. 154]. 

Однак повернемося на понад 60 років назад у далекий 1958 рік: «Влітку 1958 року 

тодішній директор Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (нині – 

почесний генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав», Герой України) Михайло Іванович Сікорський проводив огляд території 

північної частини дитинця давньоруського Переяслава (у 50-90-х роках ХХ ст. – площа 

Возз’єднання) – сучасної площі Переяславської Ради. Назване місце є одним з найцікавіших в 

історико-археологічному відношенні районів Переяслава. Це пов’язано не тільки з тим, що на 

цьому місці 8 січня 1654 року відбулася Переяславська козацька рада, на якій гетьман Війська 

Запорозького Богдан Зіновій Хмельницький із частиною козацької старшини присягнув на 

вірність московському цареві Олексію Михайловичу. Сучасна площа Переяславської Ради 

надзвичайно цікава також тим, що, на думку багатьох істориків та археологів, саме тут 

розташовувався княжий двір переяславських князів. Отже, саме тут проживали й діяли дуже 

відомі в історії України та й усієї Європи історичні особи – переяславські князі Всеволод 

Ярославич, Володимир Мономах, Ізяслав Мстиславич, Юрій Долгорукий, Володимир 

Глібович та багато інших. Під час огляду означеної території на площі Возз’єднання 

М.І. Сікорський виявив будівельні залишки, характерні для давньоруського часу. За його 

вказівкою та за безпосередньої участі співробітниками музею було закладено кілька 

розвідкових шурфів. У результаті шурфування було виявлено залишки фундаменту з великих 

каменів на розчині цем’янки. 

Одразу вслід за цим, за ініціативою М.І. Сікорського було створено спільну археологічну 

експедицію Інституту археології Академії наук України, Інституту теорії та історії архітектури 

Академії будівництва й архітектури України та Переяслав-Хмельницького державного 

історичного музею. В роботі цієї експедиції брали участь чотири видатних науковці, які 

залишили за собою вагому наукову спадщину й увійшли до історії української науки: історик 

та археолог М.Ю. Брайчевський (керівник експедиції), архітектор та археолог Ю.С. Асєєв, 
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музеєзнавець М.І. Сікорський. Четвертим науковцем був консультант експедиції, видатний 

архітектор, який спроектував будинок Верховної Ради України – академік архітектури 

В.Г. Заболотний» [8, с. 35]. 

Упродовж серпня та вересня 1958 р. експедицією було проведено археологічні розкопки 

на місці шурфів і повністю розкопано залишки фундаментів давньоруського храму. 

За виявленими рештками дослідникам вдалося реконструювати загальний план споруди 

(рис. 1). Основу плану тринавового чотиристовпного храму складав прямокутник. Всі три 

нави закінчувалися апсидами, центральна з яких була дещо висунута наперед. Загальні 

розміри церкви – 20×12 м. Ширина фундаментів зовнішніх стін – 1,1 м, фасади споруди, як і в 

інших переяславських церквах кінця ХІ ст., розчленовані плоскими лопатками-пілястрами як 

зовні, так і зсередини [1, с. 114]. 

Г.В. Трофіменко розглядає цю церкву як двостовпну і вважає її перехідним варіантом від 

чотирьохстовпного типу храму з хрестовобанною системою перекриттів до безстовпної 

споруди вежового типу [20, с. 11; 21; 13]. 

Свою точку зору на цю церкву висловив і Д.Д. Йолшин: «На наш взгляд, не исключен и 

другой вариант реконструкции Успенской церкви. Выпуски фундаментов межапсидных стен, 

предназначенные для пилястр, указывают на наличие продольных арок. Так же, как и в 

Спасской церкви, можно предполагать здесь утраченные опоры, на которые опирались 

подпружные арки купола. Возможно и базиликальное решение храма (например, подобно 

церкви Св. Стефана в Несебре). Состояние документации раскопок этого памятника 

открывает возможности любому из этих решений» [3, с. 214]. 

На даний час здійснено спробу тривимірної реконструкції цієї церкви на основі 

графічних реконструкцій В.О. Харламова та Г.В. Трофіменка (рис. 2). Як зазначає 

М.О. Колибенко, «Побудова церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Переяславі була однією 

з багатьох справ, які встиг зробити Володимир Мономах за своє життя. Матеріали історико-

археологічних та архітектурних досліджень цієї пам’ятки давньоруської культової архітектури 

рубежу ХІ–ХІІ ст. дають можливість створити її тривимірну графічну реконструкцію – 

комп’ютерну модель даного храму. Тривимірні реконструкції дозволяють об’єктивно 

відтворювати і передавати особливості культових архітектурних пам’яток, порівняно з 

традиційною двовимірною графікою. Об’єктивна візуалізація зображень дозволяє широко 

використовувати їх як ілюстрації до наукових праць та звітів археологів, у навчальній та 

музейній роботі» [8, с. 37]. 

Названий автор вказує, що на думку більшості дослідників – археологів та архітекторів – 

храм Успіння Пресвятої Богородиці в Переяславі був тринавовим чотиристовпним й 

однобанним, а його не дуже значні розміри вказують на те, що він не був розрахований на 

повсякденні відправи. Збудований на княжому дворі храм призначався, в першу чергу, для 

задоволення релігійних потреб княжої сім’ї та найближчого оточення князя [8, с. 40]. 

Звичайно, напівлегендарна історія нічного пошуку та виявлення залишків церкви 

Успіння Пресвятої Богородиці на території княжого двору Переяславля Руського, як і будь-які 

легенди чи міфи, хибує багатьма невідповідностями. Як у справжньому міфі, чотири роки, що 

пройшли між виступом М.К. Каргера на нараді у 1954 р. та розкопками цього храму під 

керівництвом М.Ю. Брайчевського, чарівним образом перетворилися у чотири дні. 

Однак, насправді просто виявити залишки якихось споруд замало для їх правильної 

атрибуції. Саме тому лише після повного розкриття названих фундаментів, значна частина 

яких не збереглася, а залишилися лише фундаментні рови у материковому лесі, стало 

можливим визначити їх як залишки Мономахового собору 1098 р. Володимир Мономах заклав 

даний храм, очевидно, у пам’ять про свою першу дружину Гіту Вессекську (Гіду Гарольдівну). 

У середині 90-их рр. ХІ ст. вона з Переяслава виїхала до Новгорода, де постійно проживала 

при своєму старшому синові Мстиславі-Гаральді, але постійно намагалася отримати від нього 

дозвіл відвідати Святу Землю, завойовану на той час хрестоносцями. Після відомого з джерел 

нещасного випадку та чудесного зцілення Мстислава Володимировича, описаного в «Чуді 
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св. Пантелеймона», вона отримала такий дозвіл і, очевидно, під час повернення зі Святої Землі 

померла чи загинула. Таке часто відбувалося з паломниками у той час [15, с. 585–588]. 

Збудований же Володимиром Мономахом храм став, вірогідно, разом із переяславським 

собором св. Архістратига Михаїла, осередком освіти та книгописання на 

Переяславщині [9, с. 11–12]. 

Після закінчення досліджень залишки церкви Успіння Богородиці було засипано й вони 

донині перебувають на невеликій глибині у північно-східному куті майдану Княжий двір. 

Відомо, що Михайло Юліанович та Михайло Іванович і в подальшому підтримували 

наукові та особисті дружні контакти. Дослідження залишків давньоруського храму на 

тодішній площі Возз’єднання (нині – майдан Княжий двір) у Переяславі не стали їх єдиним 

спільним проектом. 1984 р. вони підготували путівник по місту Переяславу-Хмельницькому 

та історико-культурному заповіднику, чернетка якого зберігається в Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського [19]. З невідомих нам причин це 

видання так і не вийшло друком. Путівник та наведена у ньому інформація на сьогодні до 

певної міри застаріли й втратили свою актуальність. Але дана робота все ж становить значний 

історіографічний та науковий інтерес, містить деякі цікаві подробиці із життя м. Переяслава-

Хмельницького середини – другої половини ХХ ст. і є пам’яткою тієї епохи. Тому, маємо 

надію, що путівник буде надруковано, що стане вшануванням пам’яті двох непересічних 

особистостей і вчених. 

У якості додатку наводимо також маловідомий і досі не опублікований документ з 

фондів ІР НБУВ – щоденник розкопок Переяславської археологічної експедиції 1958 р. під 

керівництвом М.Ю. Брайчевського. Цей документ має наукову вагу ще й тому, що основна 

публікація про дослідження 1958 р. є надзвичайно лаконічною [1]. Текст наведено мовою 

оригіналу. Крім текстової частини, щоденник містить також важливі ілюстративні матеріали – 

рукописні план-схеми та фотографії (рис. 3–11). 

«Переяславская экспедиция 1958 г. Дневник» [2] 
[c. 2] 25 августа 1958 г., понедельник. 

Экспедиция в составе: М.Ю. Брайчевский (нач. экспедиции), Ю.С. Асеев (ст. научн. 

сотрудник), А.К. Козий и Л.А. Пляшко (мл. научн. сотрудники) и Т.В. Григорович (ст. 

лаборант) прибыли в город Переяслав-Хмельницкий. 

Здесь к экспедиции присоединился М.И. Сикорский (мл. научн. сотрудник). 

Осмотрено место будущих раскопок: на площади Воссоединения, близ Успенской 

церкви обнаружены остатки фундаментов постройки эпохи Киевской Руси (судя по кирпичу – 

конец ХI в.). Фундаменты – сложены из крупных камней, связанных цемянкой – хорошо 

видны в яме, выкопанной с разведочной целью сотрудниками местного музея. Хорошо 

заметно направление фундамента в этом месте. 

Кроме того, ещё в двух местах, подвергшихся нежелательным нарушениям дернового 

слоя, видны следы кладок в виде выступающих наружу камней и цемянки. 

Расположение всех трёх точек позволяет предполагать, что здесь имеют место две стены, 

направленные перпендикулярно друг другу. 

Вечером совершена экскурсия по Переяславу-Хмельницкому с целью осмотра его 

архитектурных памятников. 

[c. 2 об] схема 1 

[c. 3] 26 августа 1958 г., вторник. 

Начаты работы на площади Воссоединения. 

В Инвентаризационном бюро горкомхоза получена выкопировка плана площади на 

основе инструментальной съёмки. 

Площадь, подлежащая исследованию разбита на стометровые квадраты (ары) с 

помощью теодолита. Эти квадраты подлежат привязке к имеющемуся здесь реперу (укреплён 

на восточной стене Успенской церкви). Местоположение исследуемой площади – к востоку 

от церкви. 

Расчисткой обнаруженного прежде участка фундамента, тянувшегося по линии запад – 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

64 

восток с некоторым уклонением к северо-западу и юго-востоку, уточнено направление стены 

и её толщина (около 1–1,1 м). Кладка – необработанные камни, на цемянке. В восточной части 

раскрытой сотрудниками музея площади кладка, кажется обрывается; здесь, как будто от неё 

в перпендикулярном направлении отходит другая стена, характер которой остаётся неясным.  

[c. 3 об] схема 2 и 3 

[c. 4] 27 августа 1958 г., среда. 

С утра работе экспедиции помешал дождь, продолжавшийся до 10 часов утра. Яма, 

вырытая сотрудниками музея, обнаружившая фундаменты, оказалась залитой дождевой 

водой. 

Квадратам, на которые вчера была разбита подлежащая исследованию площадка, 

присвоены обозначения римскими цифрами от I до XIV. 

В начале дня была сделана первоначальная попытка проследить направление 

предполагаемых фундаментов путём их зачистки сверху: надеяться на возможность этого как 

будто позволяла незначительная глубина их залегания (по местам кладка почти выходит на 

поверхность). За ориентировочные точки были взяты те три ямки, в которых уже реально 

отмечены признаки сохранившейся in situ кладки. 

Однако, практически этот метод оказался нецелесообразным, ибо вскоре выяснилось, 

что верхняя граница фундаментов (если дальше они сохранились) очень неравномерно и в 

большинстве случаев находится на гораздо большей глубине, чем можно думать вначале (не 

менее двух штыков). 

В связи с этим решено заложить регулярный раскоп и снять по всей его поверхности 

необходимый пласт земли до глубины, которая показала бы верхнюю границу кладки. 

[c. 5] Раскоп заложен площадью 150 кв.м. и охватывает он квадраты IX (полностью) и X 

(западную половину). Между квадратами оставлена контрольная бровка. 

До конца рабочего дня снят 1-й штых на кв. Х и начата съёмка 1-го штыха на кв. ІХ. 

Работы продолжаются медленно из-за насыщенности земли щебёнкой, затрудняющей копку. 

[c. 6] 28 августа 1958 г., четверг. 

Продолжаются работы на раскопе. 

Снимается первый штых на кв. ІХ. Условия копки – тяжёлые. Дерновый слой свободный 

(более или менее) от строительного мусора имеет различную толщину (в верхней, северной 

части раскопа – штых или даже более; в нижней, южной части – совсем незначительную – не 

более 10–15 см). 

Ниже идёт мощный (в смысле насыщенности), но тонкий слой строительного мусора, 

содержащий битый кирпич (обломки плинфы), мелкие камни, немного цемянки. Надо думать, 

этот слой представляет собой остатки развала от стен здания и отмечает горизонт поверхности 

времени разрушения последнего. 

Вещевых находок почти нет: редкие черепки (преимущественно XVII–XVIII вв. и более 

позднего времени), кости животных, железная подковка от каблука. 

В районе второй первоначальной ямки обнаружены следы позднего погребения, 

частично нарушившего кладку. 

Весь день работе сильно мешал дождь, продолжавшийся с разной интенсивностью с утра 

почти до самого вечера. 

[c. 7] 29 августа 1958 г., пятница. 

Продолжаются работы на раскопе. 

Закончено снятие 1-го штыха по всей площади квадрата ІХ; проведена посильная 

зачистка (которой сильно мешает наличие в земле большого количества щебёнки и битого 

кирпича). 

После снятия 1-го штыха верхняя часть фундаментов на большей части их протяжения 

уже не выступила; лишь кое-где заметны скопления камней, связанных цемянкой, которые, 

возможно, имеют к фундаментам. Проследить по ним направление стен нет никакой 

возможности; можно лишь более или менее уловить продолжение стены, идущей с запада на 

восток, обнаруженной сотрудниками музея. 
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Слой щебёнки, соответствующий уровню горизонта гибели здания в основном 

закончился на границе 1-го и 2-го штыха. Замечено, что наиболее интенсивным он оказался в 

районе прохождения предполагаемых фундаментов. В частности, сплошной завал битого 

кирпича обнаружен по обе стороны предполагаемой перпендикулярной стены (идущей с 

севера на юг), обнаруженной сотрудниками музея. Здесь найдено несколько целых кирпичей, 

раздавленных землёй, лежавших весьма нерегулярно. 

К концу дня начата съёмка 2-го штыха. Вещевые находки незначительны. [c. 8] 

Встретились обломки керамики XVII–XVIII вв. (и более поздней) и значительно менее – эпохи 

Киевской Руси. Кроме того, найдены кости животных и несколько железных предметов 

(несколько гвоздей, подковка, нож, наконечник неясного назначения с деревянной палочной 

внутри и т.д.). К сожалению, датировка этих железных предметов остаётся неопределённой. 

В 3 ч. дня Ю.С. Асеев по организационным вопросам выехал в Киев. 

[c. 9] 30 августа 1958 г., суббота. 

Продолжается работа на раскопе. 

Снимается 2-ой штых на участках ІХ и Х. Работы продолжаются медленно, ибо во 

многих местах слой, содержащий щебёнку, опущен и во второй штых. В некоторых местах 

консистенция земли приближается к консистенции цемента; лопата такой грунт не берет; 

приходится долбать. В частности, такие условия оказались в месте соединения продольного 

(идущего с запада на восток) и перпендикулярного (по линии север – юг) фундаментов, 

обнаруженных сотрудниками музея, и связанного с ними завала.  

На уровне 2-го штыха, продольный фундамент выглядит, как хаотичное скопление 

камней, очень широкое (слишком широкое для фундамента). Картина здесь очень неясна. 

В других местах также ничего определённого сказать относительно предполагаемых 

кладок нельзя. Отдельные камни или скопления камней выступают в разных местах раскопа, 

но в большинстве случаев они производят впечатление случайных (залегающих во 

взвешенном состоянии). 

Большинство из них к тому же выступают в довольно неожиданных местах. В частности, 

значительное скопление крупных камней оказалось в северо-западном углу квадрата IX. 

Между ними выступает цемянка, но до расчистки нельзя сказать, сохранилась ли здесь кладка 

in situ или же это [c. 10] завал с перетёртым (?) раствором между камнями. 

Другое скопление камней выступило в южной половине кв. IX, близ предполагаемого 

продолжения продольного фундамента, но все же в стороне от него. Возможно, это завал, 

связанный с фундаментом. 

Весьма неясная картина вырисовывается на кв. Х: здесь имеются два крупных скопления 

камней, регулярность которых оказывается очень предполагаемой. Судить на счёт их 

отношения к обнаруженному фундаменту пока трудно. 

Находки: керамика XVII–XVIII вв. и эпохи Киевской Руси (в том числе – обломки 

амфор), немногочисленные железные предметы, обломок казацкой люльки, кости животных. 

[c. 11] 31 августа 1958 г., воскресенье. 

Раскопки не проводились. 

Проведена частичная откидка земли. 

[c. 11 об] схема 4 

[c. 12] 1 сентября 1958 г., понедельник. 

Продолжаются работы на раскопе. 

Продолжается снятие 2-го штыха в кв. ІХ и Х. 

На всей площади кв. Х снятие второго штыха закончено. Ясной картины обнаружить не 

удалось. Нижняя (южная) часть квадрата по-видимому пуста; в средней и верхней (северной) 

части выступают остатки фундаментов или мощных завалов, но конфигурация их точно не 

определяется. 

На кв. IX обнаружилась определённая система фундаментов. Параллельно продольному 

(идущему с запада на восток) фундаменту обнаруженному сотрудниками музея, выявился ещё 

один фундамент (продольный 2), идущий на расстоянии 1,20 от первого. Кладка его 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

66 

сохранилась частично, а частично выбрана. 

Этот фундамент соединялся с первым поперечным фундаментом, обнаруженным 

сотрудниками музея, причём от него он расходился в обе стороны. 

Для выяснения направления новообнаруженных кладок в двух местах проведено 

углубление площади раскопа до глубины 3-х штыхов. 

Продолжение 1-го продольного фундамента обнаруживается слабо в виде завала 

цемянки. Камни из кладки, по-видимому выбраны. 

[c. 13] Находки продолжают оставаться бедными: обломки керамики XVII–XVIII вв. (в 

том числе – изразцов), немногочисленные железные предметы (гвозди, подковка). В 

нескольких местах обнаружены остатки перетрухлого дерева (возможно от гробов, хотя 

следов погребений не обнаружилось). 

[c. 13 об] схема 5 

[c. 14] 2 сентября 1958 г., вторник. 

Продолжаются работы на раскопе. 

Закончено снятие 2-го штыха по всей площади кв. ІХ и Х. 

После 2-го штыха ситуация несколько прояснилась, но не до конца. 

Более или менее определилось продолжение фундамента (продольный I), впервые 

обнаруженного сотрудниками музея. Он по диагонали (запад – восток, с отклонением к 

северо-западу и юго-востоку проходит через весь квадрат IX и ходит в обе его стенки – в 

западный край раскопа и в бровку на востоке. 

Сохранность его не блестящая: по-видимому, значительные участки выбраны полностью 

(вероятно, ещё в XVII в.). 

На кв. Х, как ни странно, продолжение этого фундамента отсутствует (по крайней мере 

– не обнаружено). 

Поперечный фундамент не имеет продолжения за второй продольной стеной, 

обнаруженной в последние дни. Последняя, по-видимому, также не идёт далеко в восточном 

направлении (лишь несколько дальше поперечного фундамента). 

Вместо продолжения поперечного фундамента расчищен чрезвычайно мощный завал 

строительного мусора (гл. обр. кирпича) ХI–XII вв., под которым, однако, [15] оказалась более 

или менее чистая земля. 

Продолжение 2-го продольного фундамента в западном направлении (в сторону края 

раскопа) пока не ясно. По-видимому, здесь частично кладки выбраны, кроме того, возможно, 

здесь имеется завал камней. 

Ситуация на кв. Х пока не ясна: здесь фундаменты залегают глубже, чем на кв. IX. 

Начата съёмка 3-го штыха. 

Находки продолжают оставаться бедными, причём состоят, гл. обр. из керамики XVII–

XVIII вв. исключение составляет 3-й штых в южной части кв. Х, чрезвычайно насыщенный 

материалом XVII–XVIII вв. (здесь несомненно имеется яма этого времени). 

Кроме керамики найдено несколько железных вещей (гвозди, подковки для обуви), 

много костей животных. 

[c. 15 об] Из раскопок на кв. IX на уровне 3-го штыха исключены два участка: 1-й в юго-

западном углу площадью 2,5×2,5 м2, второй – в северо-восточной части, площадью 5×5 м2. 

схема 6 

Это – участки, безусловно, свободные от кладок. 

[c. 16] 3 сентября 1958 г., среда. 

Продолжаются работы на раскопе. 

Закончена съёмка 3-го штыха по всей площади раскопа (кв. ІХ и Х). В результате – 

значительно прояснилось направление исследуемых фундаментов. Хорошо видна, в 

частности, лента 1-го продольного фундамента, частично выбранного, очевидно, ещё в XVII в. 

Хорошо видна выемка в средней части, с южной стороны, явившаяся вследствие нарушений 

земной поверхности в XVII в. (яма, погреб или ещё что-то в этом роде). Здесь встречается в 

значительном количестве материал соответствующего времени. 
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В северной части кв. Х намечается перекрещивание фундаментов, один из которых, 

идущий в направлении запад – восток, по-видимому уходит в восточную стенку раскопа. В 

южной части раскопа – аналогичное звено, сюда подходит и здесь кончается I-й продольный 

фундамент. К сожалению, здесь имела место большая яма XVII–XVIII вв., по-видимому, 

связанная с гончарной обжигательной […] (к последней относится выкопанное в земле 

куполообразное помещение со стенками, […]тельными до степени […]. Профиль этого 

помещения хорошо заметен на контрольной бровке между IX и X квадратами, а план – на дне 

обеих раскопов. 

Эти сооружения XVII–XVIII вв. уничтожили место соединения фундаментов: 1-го 

продольного и отходящего от него 2-го поперечного. 

[c. 16 об] схема 7 и 8 

[c. 17] Начата съёмка 4-го штыха. 

До конца дня 4-й штых снят на всей площади кв. Х и на значительной части кв. IX. 

В квадрате IX выяснилось, что здесь имеется поперечный фундамент (2-й поперечный) 

идущий с севера на юг и уходящий в северную стенку раскопа и два продольных, отходящих 

от него в восточном направлении и параллельно уходящих в восточную стенку раскопа. Один 

из них расположен в метре с небольшим к северу от 1-го продольного фундамента (т.е. 

является как бы продолжением 2-го продольного фундамента, хотя с ним не связан, ввиду 

того, что на всём пространстве между ним и углом, образованным 2-м продольным и 1-м 

поперечным, фундаментов нет). Второй – в 3-х с половиной метрах к северу от первого. 

Логически предположить здесь абсиду, но закругление пока не прощупывается. 

Сделана прирезка I – к западу от раскопа: четверть (северо-восточная) ара VIII. Цель – 

проследить судьбу 1-го продольного фундамента в западном направлении. Оставлена бровка 

шириной 0,5 м (за счёт кв. VIII. – полностью). 

Здесь снято 2 штыха. Во втором штыхе, в юго-восточном углу прирезки (т.е. в месте, где 

1-й продольный фундамент ушёл в стенку, но их расположение пока ещё не ясно. 

[c. 18] Вещевые находки: керамика XVII–XVIII вв. (гл. обр. – в южной части кв. Х и юго-

восточном углу кв. IX – где ямы), очень немного керамики Киевской Руси, несколько 

железных вещей, обломок стеклянного браслета, кусочек оконного стекла ХI–XII вв., 

курительная трубка казацкого времени. 

Впервые в районе 1-го продольного фундамента найдены 2 кусочка штукатурки – без 

всяких следов фресковой росписи. 

[c. 18 об] схема 9 

[c. 19] 4 сентября 1958 г., четверг. 

Закончено снятие 4-го штыка и частично снят 5-й штых кв. IX и Х. 

В результате конфигурация кладок в пределах указанных квадратов уточнена. 

Здесь имеются: один длинный фундамент (1-й продольный) получивший обозначение 

«а», идущий с запада на восток с некоторым уклонением к юго-востоку и северо-западу. В 

западной части к нему примыкает поперечный фундамент «б» (1-й поперечный), очень 

короткий и направленный по линии север-юг, с соответствующим отклонением к северо-

востоку и юго-западу. Место стыка этих двух фундаментов выбрано. 

От фундамента «б» (его северного конца) отходит западном направлении фундамент «в» 

(2-й продольный), идущий параллельно фундаменту «а» в расстоянии 1,20 м от него. 

В самом северо-западном углу квадрата IX обнаружен ещё один фундамент – фундамент 

«ж», идущий параллельно к фундаментам «а» и «в» и параллельно фундаменту «б», но 

длиннее последнего. Место соединения его с фундаментами «а» и «в» находится за пределами 

кв. IX. 

В восточной части от фундамента «а» в северном направлении отходит 

перпендикулярный ему фундамент «г» (параллельный фундаментам «б» и «ж» – 2-й 

поперечный). Место его соединения с фундаментом «а» [c. 20] уничтожено гончарной печью 

XVII–XVIII вв. 

От фундамента «г», в 1 м с небольшим от фундамента «а», в восточном направлении 
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отходит фундамент «е», параллельный фундаменту «а» и являющийся логическим 

продолжение фундамента «в» (но не частью его). 

Ещё в 3,5 м к северу проходит фундамент «д», параллельный фундаменту «е» и 

перпендикулярный фундаменту «г». 

Возможно последние два фундамента составляют части апсиды, но закругления в 

раскопе нет: оба они уходят в восточную стенку раскопа (длинна части фундамента «е» 

попавшей в раскоп – 3,5 м). 

Мощность всех фундаментов примерно одинакова (первоначальная ширина составляла 

1,10-1,20 м), за исключением фундамента «г», ширина которого значительно меньше (0,80 м). 

Сохранившаяся высота фундаментов ещё неясна ибо, кажется, нигде дно раскопа не 

очищено ниже подошвы кладки. 

На кв. VIIІ прокопано ещё 2 штыха, но не по всей площади, а на её западной части. Камни 

здесь выступают, но характер их залегания пока неясен. 

Находки прежнего типа: керамика (гл. обр. XVII–XVIII вв. – из отмеченных выше ям в 

южной части квадрата Х и юго-восточной кв. IX), железные предметы и т.д. 

[c. 21] В конце дня с помощью бульдозера отодвинута земля с северной и восточной 

стороны раскопа и подготовлена площадка под прирезки с указанных сторон. 

Разбивка новых квадратов оставлена на завтра. 

[c. 21 об] схема 10 

[c. 22] 5 сентября 1958 г., пятница. 

Заложены новые прирезки: кв. Х дополнен на всю площадь, а также южные половины 

квадратов V и VI. 

На новой прирезанной части кв. Х сняты 4 штыха. 

Уже после 2-го штыха обнаружился верхний край кладки – закруглено соединяющей обе 

стенки, уходившие в край предыдущего раскопа. Вне всяких сомнений это – центральная 

абсида храма. Одновременно обнаружилась и кладка меньшей, боковой абсиды (северной). 

Таким образом, это – трехнефный храм с тремя абсидами, но южная абсида не сохранилась: 

она выбрана в XVII в. в результате сооружения здесь погребов и упоминавшийся выше 

гончарной печи. 

Кв. V и VI расположены к северу от раскопа (кв. IХ и Х); выемка грунта началась не по 

всей их площади, а лишь на южной половине (общая площадь 100 м2). Оставлены бровки 

шириной 0,5 м (за счёт новоприрезанных квадратов). 

Работы здесь менее форсированы (1 штых). 

Находки – прежнего типа: в основном керамика XVII-XVIII вв. (частью, очень 

выразительная), стекло этого же времени, железные предметы (гвозди и проч.), кости 

животных и т.д. 

Большой интерес представляют обломки керамических поливных плиток эпохи 

Киевской [c. 23] Руси, несомненно относящиеся к исследуемому храму. На их основании 

можно полагать, что церковь имела полы из поливных плиток. 

[c. 24] 6 сентября 1958 г., суббота. 

Продолжаются работы на раскопе. 

На кв. Х (прирезанная, восточная половина) продолжалось освобождение от земли 

центральной и северной абсиды. По всей площади квадрата, вне абсид, закончено снятие 4-го 

штыха, в результате чего в общем и целом кладка хорошо обнажилась (высота – до 70 см). 

Начата выборка земли внутри абсиды, где прокопано 2 штыха. 

На кв. V и VI закончено снятие 2-го штыха, однако пока никаких признаков кладки 

фундамента северной стены пока не обнаруживается: очевидно верхняя часть их выбрана во 

всяком случае. 

В юго-западном углу кв. V обнаружены следы кладки западной стены храма, однако они 

также обрывались, не доходя до бровки, отсюда следует что и этот фундамент подвергался 

частичной выборке, очевидно, также ещё в XVII в. 

Находки – того же типа: керамика XVII–XVIII вв., кости животных и т.д. Встречались 
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обломки поливных плиток эпохи Киевской Руси. 

[c. 25] 7 сентября 1958 г., воскресенье. 

По случаю выходного дня, работы на раскопе не проводились. 

Члены экспедиции в составе: М.И. Сикорский, А.К. Козин, Л.А. Пляшко и 

Т.В. Григорович совершили выезд в с. Монастырёк для обследования обнаруженных здесь 

древних фундаментов. 

[c. 25 об] схема 11 

[c. 26] 8 сентября 1958 г., понедельник. 

Продолжаются работы на раскопе. 

На кв. Х (новоприрезанная, восточная часть) закончена (в основном) выемка земли 

внутри абсидных полукружий. Не вполне оказывается северный край центральной абсиды; 

здесь верхняя часть фундамента как бы сдвинута к северу: внутри (с южной стороны) имеется 

своеобразная приступка в виде ступеньки; напротив того, с внешней (северной) стороны 

верхняя часть фундамента нависает над нижней (камни здесь в значительной степени лежат 

непосредственно на земле). При этом общая ширина верхней и нижней частей фундамента 

примерно равны. 

В чем здесь дело: имеет ли здесь место реальное перемещение части кладки, или 

случайность, или дефект строительных работ, или же – результат относительно более поздней 

перестройки, – сказать трудно. 

На кв. V и VI сняты 3-й и 4-й штыхи, однако явных остатков северной стены церкви не 

обнаружилось. Земля здесь чрезвычайно (и многократно) перекопана в XVII–XVIII вв.: пятна, 

заполненные землёй с культурными остатками указанного времени, буквально находят друг 

на друга, сливаются и перекрывают друг друга. Кое где заметны остатки деревянных 

конструкций (бревна и т.д.). Очевидно, северная стена совсем не сохранилась. 

Также разрушена северная часть западной стены (в силу тех же причин). 

[c. 27] Материал – того же типа. Очень много разнообразной керамики XVII-XVIII вв. (в 

том числе – весьма выразительные обломки). Впервые найден желобчатый кирпич XVII в. 

Найдены также обломки поливных плиток XI-XII вв. и 2 обломка стеклянных браслетов 

Киевской Руси. 

Сегодня раскопки посетила большая группа сотрудников академии строительства и 

архитектуры УССР. 

[c. 28] 9 сентября 1958 г., вторник.  

Продолжаются работы на раскопе. 

На кв. Х закончено освобождение обоих абсид – центральной и северной – от земли 

(южная абсида, как уже говорилось, полностью уничтожена, ещё в XVII вв.). 

На кв. VI в результате зачистки после 4-го штыха обнаружены нижняя часть северной 

стены храма (на высоту не более 15–20 см) – довольно слабые, но ясно выраженные остатки). 

Эти остатки являлись продолжением северного края северной апсиды ушли в бровку, 

отделяющую кв. V от кв. VI. 

На кв. V, несмотря на тщательность прокопки, после снятия 4-го штыха никаких следов 

стены не обнаружилось: лишь в северо-западной части имеется один большой камень, 

лежащий на линии как северной, так и западной стен (возможно, угловой). Этот камень в 

раскопе оказался частично, а частью ушёл в его северную стену. 

Поскольку: во-первых, после снятия 4-го штыха глубина в кв. VI оказалась на несколько 

сантиметров ниже, чем в кв. V, а во-вторых, остатки стены в кв. VI обнаружились в самом 

низу 4-го штыха (по существу даже ниже), имеется надежда, что и на кв. V ещё будут 

обнаружены подобные же остатки кладки. 

Находки – прежнего типа (в основном – керамика XVII–XVIII ст.). 

[c. 28 об] схема 12 и 13 

[c. 29] 10 сентября 1958 г., среда.  

Продолжаются работы на раскопе. 

В виду того, что южный фундамент храма частично проходил через невскопанную 
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половину кв. VII, возникла необходимость для полного его обнажения произвести прирезку 

нескольких кв. метров, для этого необходима было осуществить откидку земли, которой и 

занимались вначале дня. 

После откидки земли прирезано 3,5×1,5 м2). На прирезке снято 3 штыха. Одновременно 

ликвидирована часть бровки, первоначально оставленной между квадратами VII и IX. В 

результате – юго-западный угол здания обнаруживается вполне хорошо и ясно. 

Одновременно началась зачистка фундаментов, уже обнаруженных раскопками. В 

первую очередь внимание уделено восточной части постройки. Здесь картина вполне ясна 

(несмотря на отсутствие одной абсиды). Храм трехнефный; центральная апсида, как сказано, 

сохранилась полностью, так же как и северная; алтарная часть, состоявшая из трёх апсид, была 

отделена от остального, внутреннего пространства церкви предалтарной преградой. 

Фундаменты последней со стороны внутреннего пространства храма имеют две лопатки – 

против простенков, отделивших абсиды друг от друга. В этом месте, надо думать, находились 

столбы, державшие перекрытие. Это восточная пара столбов. 

От западной пары сохранилось основание южного столба – в месте северо-восточного 

угла крещальни. Северо-западный столб [c. 30] не сохранился совсем (по крайней мере на 

уровне 4-х штыхов, снятых в кв. V), но его место обозначено большим пятном щебёнки. 

В кв. V снято 5-й штых, также не показавший остатков фундаментов. И на этой глубине 

идёт заполнение ям, погребов и проч., содержавшие материал XVII–XVIII вв. Найдены две 

монеты: 1741 и 1828 г., т.е. данное место в какой-то мере подвергалось перекопке и в ХІХ в. 

Прочие находки – в основном материал XVII–XVIII вв. 

Работы на протяжении дня несколько раз прерывал дождь. 

[c. 30 об] схема 14 

[c. 31] 11 сентября 1958 г., четверг.  

Продолжаются работы на раскопе. 

С целью углубления кв. V ещё на 1 штых, и прирезки в месте предполагаемого северо-

западного угла церкви (большой камень, уходящий в стенку раскопа, обнаруженный прежде), 

с помощью бульдозера произведена передвижка земли, аккумулированной вдоль северного 

края раскопок. 

Продолжилась расчистка фундаментов, обнаруженных прежде (по всей площади 

раскопа); в частности, закончена расчистка юго-западного угла здания. Выяснилось, что здесь 

с внешней стороны постройки имелись лопатки, соответствующие местам соединения 

продольных и поперечных фундаментов. 

Началась фиксация обнаруженных фундаментов (план), для чего используется натяжная 

сетка с 2-х метровыми квадратами. 

[c. 31 об] схема 15 

[c. 32] 12 сентября 1958 г., пятница.  

Продолжаются работы на раскопе. 

Осуществлена прирезка 10 кв.м у северо-западного угла раскопа (кв. V). Размеры её 

2×5 м. На прирезке снят 1-й штых и начата съёмка 2-го штыха. 

Одновременно – снят 6-й штых на всей площади южной половины (включённой в раскоп 

ранее) кв. V. Но и после этого, кладки северной стены церкви обнаружить не удалось. Лишь в 

самом восточном краю непосредственно у бровки, отделяющей кв. V от кв. VI, на трассе стены 

обнаружено несколько камней, но, по-видимому, залегающих не in situ, а рушенных. Т.о., 

почти вся стена эта уничтожена в XVII–XIХ вв. 

Продолжается расчистка открытых фундаментов и их графическая фиксация. Закончено 

составление ориентировочного плана и начата детальная прорисовка камней. 

Сегодня начались подготовительные работы к раскопкам каменной башни эпохи 

Киевской Руси, сохранившейся под земляной насыпью («бастионом») начала XVIII вв. 

Этот «бастион» входил в оборонительную систему Переяслава XVIII вв.; его 

местоположение приходится к юго-востоку от Михайловского собора, на кромке плато, 

полого спускающегося к р. Трубежу. Насыпь сохранилась плохо и разрыта со всех сторон. 
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Длина её не превышает 20 м, ширина 6–8 м, высота достигает местами 3 метров. 

[c. 33] Остатки башни обнаружены в западной части насыпи во время копки погреба в 

1955 г. Тогда же они были частично (с одной стороны) открыты сотрудниками музея под 

руководством М.И. Сикорского. Тогда же выяснилось, что от башни в северном направлении 

идут две параллельные каменные стены, толщиной 1,60 м. В 1956 г. по следам раскопок Музея 

башню вторично открыл (в тех же масштабах) М.К. Каргер. 

Полному открытию памятника мешала мощная насыпь, ликвидация которой требовала 

большой затраты сил и наличие в ней погреба, составлявшего частную собственность 

владельца близ расположенной усадьбы. 

К концу дня начата съёмка насыпи – с помощью бульдозера. 

Утром раскопки в Переяславе-Хмельницком посетила группа сотрудников И-та 

археологии АН УССР во главе с Зам. Директором И-та И.Г. Шовкоплясом. 

[c. 34] 13 сентября 1958 г., суббота. 

Продолжается работа на раскопе. 

Закончено снятие земли (глубина до 6 штыхов) на прирезке на месте северо-западного 

угла церкви (земля снималась по всей площади прирезки только до 2-го штыха; начиная с 3-

го штыха – только на её западной половине). 

Как выяснилось в результате произведённой здесь зачистки, почти вся северная часть 

западной стены выбрана в результате сооружения здесь большого погреба XVII ст. (или более 

позднего). Пятно от заполнения последнего хорошо видно на дне раскопа и особенно – на 

стенках. Кроме этого погреба на профилях стен заметны ещё несколько ям – больших и малых, 

которые в свою очередь участвовали в уничтожении церкви, а также – северного столба. 

Однако, несмотря на эти разрушения, план храма реконструируется полностью и совершенно 

точно. 

Закончена в основном зачистка обнаруженных фундаментов (сняты оставшиеся бровки). 

Продолжается графическая фиксация остатков обнаруженных фундаментов. Закончена 

прорисовка камней в плане. Произведена подготовительная работа к составлению профилей. 

Начата фотофиксация. 

Продолжается работа по снятию насыпи XVII в., перекрывающей башню XI–XII вв. 

Работы идут с помощью бульдозера. Забор [c. 35] и погреб, мешавшие работе ликвидированы. 

В середине дня, однако работу пришлось прекратить из-за поломки бульдозера. 

[c. 36] 14 сентября 1958 г., воскресенье. 

Продолжаются работы на раскопе. 

Проводилась окончательная зачистка и подготовка раскопа к фотографированию. 

Продолжалась графическая фиксация. 

На бастионе работы не продолжались из-за поломки бульдозера. 

[c. 36 об] схема 16 

[c. 37] 15 сентября 1958 г., понедельник.  

Продолжаются работы на раскопе. 

Здесь осуществлено фотографирование раскопа. Для этого использовалась большая 

лестница, которую приставляли к имеющимся тут столбам электросети. 

Продолжается графическая фиксация (составление профилей). 

С целью проверки всхолмления, по своему характеру напоминающему всхолмление, где 

обнаружен исследуемый храм, расположенного к западу от последнего, разбиты две 

поисковые траншеи, – обе шириною в 1 м. Одна из них, ориентирована точно с севера на юг 

(траншея А), длиною 20 м, соприкасается с краем квадратов VII и XI (восточная стенка 

траншеи является западным краем названных квадратов). 

Вторая траншея (Б) проходит перпендикулярно первуй, пересекая её на 10 м. Она также 

имеет 20 м длины и ориентирована точно с запада на восток. Место пересечения её приходится 

на 16 м (16-й метр траншеи Б совпадает с 10-м метром траншеи А). 

В обоих траншеях сняты 2 штыха и начата съёмка 3-го штыха. После снятия 1-го штыха 

материк показался только в самом южном конце траншеи А (кв. 20). Это даёт возможность 
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установить, что общая мощность культурных напластований здесь не превышает дерновой 

слой. То, что идёт глубже – сделано с нарушением земной поверхности (ямы и проч.). 

[c. 38] На всей остальной площади обоих траншей идёт заполнение многочисленных 

пятен, перерезающих и сливающихся друг с другом. 

Обнаружен ряд разрушенных погребений. 

Материал – смешанный, древнерусский и позднесредневековый – XVII–XVIII вв. 

Довольно много керамики древнерусской (в том числе обломки амфор, ушко от корчажки 

Киевского типа, много орнаментированных обломков). Найдено шиферное пряслице. 

На бастионе вала возобновлена работа бульдозера, но в средине дня вновь прервана из-

за новой поломки машины. 

[c. 39] 16 сентября 1958 г., вторник. 

Продолжаются работы на раскопах. 

На раскопе I закончена графическая фиксация (полевая). 

На траншеях сняты 5 штыхов (до 5-го штыха включительно) на всей площади и 6 

штыхов – на всей площади траншеи А и восточной части траншеи Б. 

После этого на всей основной площади траншей встречена материковая земля. 

Отмечаются только следующие объекты: 

В самом южном конце траншеи А (кв. 16–20) имеется пятно эпохи Киевской Руси, скорее 

всего – полуземлянка. В заполнении – […] (и весьма выразительный) материал Киевского 

времени. Здесь прокопка остановлена на 4-м штыхе и объект законсервирован. 

Выше (т.е., далее на север) на кв. 7–9 имеется ещё одно пятно (яма ?). Время не 

определено; имеется материал Киевской Руси, в том числе – шиферное прясло; но и более 

поздний. 

На кв. 4–5 той же траншее – небольшое зольное пятно. Здесь и севернее, в штыхах 2–5 

встречено много материалов Киевской Руси, но вместе с тем и более позднего (изразцы XVII–

XVIII вв. и т.д.). 

Западная часть траншеи Б на гл 5-го штыха совершенно пуста. Лишь на кв. 4–5 

небольшое зольное пятно; неясного времени. 

[c. 40] В восточной части этой траншее (последние 4 метра) – целая серия больших и 

малых ям, перерезавших друг друга. В заполнении наиболее древней из них на глубине 6-го 

штыха встретилось дно стеклянного […] XVII–XIХ вв., т.е. – незначительная древность всех 

этих объектов вне сомнения. 

Но здесь же, в верхних штыхах встречен обильный материал Киевской Руси (очевидно, 

переотложенный) 

На этом раскопочная часть экспедиции закончена. 
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Oleksandr Kolybenko (Pereiaslav), Serhii Pavlenko (Kyiv) 

PEREIASLAV IN ARCHAEOLOGICAL AND LOCAL HISTORY STUDIOS OF 

MYKHAILO BRAICHEVSKYI AND MYKHAILO SIKORSKYI 

The article considers the circumstances of detection and research of the unique monument of 

Pereiaslav architecture of the end of the XI century – the Dormition Church (1098). The addition to 

the article contains the little-known document that has not yet been published from the funds of 

Institute of manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine. It is the excavations diary of the 

Pereiaslav archaeological expedition under the leadership of M.Y. Braichevskyi in 1958. 

Key words: ancient Pereiaslav, Mykhailo Braichevskyi, Mykhailo Sikorskyi, the Dormition 

Church, architectural monument, dytynets, Prince’s court of Pereiaslav, Prince’s gate. 
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Рис. 1. План церкви Успіння 1098 р. (за М.Ю. Брайчевським та Ю.С. Асєєвим) 

Рис. 2. Тривимірна графічна модель церкви Успіння 1098 р. (за М.О. Колибенком) 
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Рис. 3. Рукописні план-схеми із щоденника М.Ю. Брайчевського 

(ІР НБУ ім. В. Вернадського, ф. 320, спр. 1336) 

 

 

 

Рис. 4. Розкриті фундаменти церкви Успіння 

Богородиці в Переяславі, вид із півночі. 

1958 р. (ІР НБУ ім. В. Вернадського, ф. 320, 

спр. 1334).

Рис. 5. Фрагмент фундаменту церкви Успіння 

Богородиці в Переяславі. 1958 р. (ІР НБУ 

ім. В. Вернадського, ф. 320, спр. 1334). 
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Рис. 8. Застосування бульдозеру під час 

досліджень. 1958 р. (ІР НБУ  

ім. В. Вернадського, ф. 320, спр. 1334). 

Рис. 6. Фото розкопу, вид із сходу (на 

дальньому плані – церква Успіння Божої 

Матері 1896 р.). 1958 р. 

(ІР НБУ ім. В. Вернадського, ф. 320, 

спр. 1334). 

Рис. 7. Фото розкопу, вид із північного 

заходу (на передньому плані – заглиблені 

об’єкти пізнього середньовіччя в бровці 

розкопу). 1958 р. (ІР НБУ ім. 

В. Вернадського, ф. 320, спр. 1334). 

Рис. 10. Учасники експедиції 1958 р. 

(на передньому плані 

М. Ю. Брайчевський та Ю.С. Асєєв, 

крайній праворуч у другому ряду 

М. І. Сікорський) (ІР НБУ ім. 

В. Вернадського, ф. 320, спр. 2928). 

.

Рис. 11. Учасники експедиції 1958 р. на 
місці розкопок.

Рис. 9. ?.?.Козій та ??. на розкопі за 

нівеліром. 1958 р. (ІР НБУ ім. 

В. Вернадського,  

ф. 320, спр. 1334). 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

77 

УДК 94(477)(092) 

Юрій Костенко 

(Київ) 

 

МУДРИЙ НАСТАВНИК 

(ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.І. ГАВРИЛЕНКА) 

 

У статті розповідається про життєвий шлях видатного українського ученого-

природознавця, орнітолога М.І. Гавриленка (1889–1971), з яким автор був знайомий особисто. 

Ключові слова: Микола Іванович Гавриленко, Василь Семенович Костенко, 

природознавець-орнітолог, археологія, Полтавщина. 

 

Минуло вже понад шість десятиліть з того часу, коли в Полтаві я мав щастя неодноразово 

зустрічатися з видатним українським вченим, природознавцем-орнітологом Миколою 

Івановичем Гавриленком (1889–1971 рр.). Лише нині, набувши значного життєвого досвіду, 

розумієш, якою непересічною, унікальною особистістю був цей скромний викладач 

природничого факультету Полтавського педагогічного інституту, наскільки глибокими були 

його знання не тільки світу біосу, але й історії, археології. Переконаний, що подібні яскраві 

люди, безперечно, роблять потужний внесок у розвиток цивілізаційного процесу як такого. З 

ним підтримували зв’язки й шанували вчені-натуралісти: Василь Докучаєв, Володимир 

Вернадський, Лев Берг, Петро Сушкін, Віктор Аверін, Михайло Мензбір. 

2009 р. з нагоди 120-річчя від дня його народження у Полтаві видано цікаву книжку 

«Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять», в якій зібрано його листи, статті, 

зокрема, у справі збереження заповідних територій, спогади про цю унікальну особистість, 

фотографії. Один із розділів книги присвячений фонду М.І. Гавриленка у Полтавському 

краєзнавчому музеї, тематичний каталог якого нараховує понад 130 одиниць [5]. 

Знайомством з М.І. Гавриленком я зобов’язаний своєму батьку, Костенку Василю 

Семеновичу (1912–2001 рр.), який у 1952–1958 рр. працював у Полтавському педінституті, де 

Микола Іванович викладав зоологію. Між ними склалися дружні, приятельські стосунки. 

Думаю, Миколі Івановичу, який пройшов табори, й батьку, який певний час перебував у 

Полтаві під невсипним оком МДБ, було про що поговорити у ті перші післясталінські роки. 

До того ж їх об’єднувала любов до історії України, букіністики, зокрема історичних 

стародруків, мисливство. Про приязне ставлення Миколи Івановича до батька видно з його 

листів, датованих 17 та 18 вересня 1956 р. Звертаючись із рекомендаційним листом до свого 

знайомого Ю.К. Машури з Шедієво-Бурти, він пише: «Цього листа Вам передасть мій добрий 

приятель – Костенко Василь Семенович. Прошу Вас прийміть Василя Семеновича як мене – 

Вашого доброзичливого стародавнього приятеля» [3]. А в листі до лікаря з села Рясського 

П.Л. Решетилівського М.І. Гавриленко зазначає: «З цими студентами будуть і наші професори. 

Один з них, що буде лише відвідувати там студентів – Василь Семенович Костенко дуже 

поважна і шановна особа, а окрім того й добрий мисливець, не говорячи вже про те, що він є 

мій найщиріший приятель, цікавиться різними старовинними книгами» [3]. Й пізніше Микола 

Іванович в своїх листах не раз звертався до батька із напівжартівливим – «мій доброзичливий 

благодійник» [2]. 

Я дуже вдячний батьку за те, що він зберіг й згодом передав мені нині такі важливі 

історичні документи – 10 листів, 1 листівку й 1 записку, адресовані В.С. Костенку, та 2 листи, 

якими Микола Іванович рекомендував батька своїм знайомим, датовані 1954–1970 рр. Саме із 

цих листів добре зрозуміло, як високо цінував батько Миколу Івановича, ставився до нього, 

намагався допомогти йому. Конкретними фактами цього є наступне. 

По-перше, мова піде про намагання батька у 1954 р. посприяти виданню роботи 

М.І. Гавриленка від назвою «Урбанізація». Тоді Василь Семенович навчався в аспірантурі при 

Київському державному університеті, писав дисертацію. Звичайно, у нього залишилися 

контакти з представниками партійної еліти. Тому в листі від 12 червня 1954 р. Микола 
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Іванович пише: «Не відмовте, будь ласка, додати при розмові в ЦК, що в роботі «Урбанізація» 

підведені підсумки за 54 роки спостережень. Потім, рецензії писані професорами 

московського Університету небіжчиком Огньовим і Дементьєвим, нині щасливо 

існуючим» [2]. Проте, не так сталося, як гадалося. Ця книга під назвою «Позвоночные 

животные и урбанизация их в условиях города Полтавы» побачила світ аж через 16 років, і не 

у Києві, а у Харкові [1]. 

По-друге, щодо спроби батька «пробити» статтю про М.І. Гавриленка в УРЕ. У 1959 р. 

В.С. Костенко працював у Головній редакції Української Радянської Енциклопедії, куди його 

запросив М.П. Бажан. Батько запропонував Миколі Івановичу підготувати про себе 

розгорнуту інформацію, щоб потім, згідно УРЕвських стандартів, зробити з неї невелику 

статтю до чергового тому. Треба зазначити, що сам Микола Іванович доволі скептично 

поставився до цієї ідеї, але у розгорнутому листі (на 4-х сторінках) зафіксував дуже важливі 

для нас біографічні дані. У цьому листі від 9 вересня 1959 р. він писав: «Думаю, що є люди 

більш достойні для вміщення в енциклопедію. Боюсь, що з мене Бажан посміється. Ну, коли 

вже треба, то виконую Вашу волю. І вчиніть, як самі знайдете за потрібне» [2]. Звичайно, 

сьогодні ми розуміємо, що вмістити в УРЕ статтю про видатного українського природознавця, 

яким був Микола Іванович, але й не реабілітованого учасника «контрреволюційної групи 

астрономічний гурток», на той час було справою марною. Проте, думаю, через академіків 

М.П. Бажана, І.Г. Підоплічка, колишніх комсомольців, які у той час займали високі пости в 

КДБ як у Москві, так і в Києві, батько, після відомих рішень XX з’їзду КПРС, пробував 

відновити справедливість і щодо Миколи Івановича. Але, як ми це добре знаємо, великі мужі 

були у той час більше зайняті тим, як реабілітувати діячів на кшталт Постишева, Затонського, 

а до істинного патріота, яким був М.І. Гавриленко, черга дійшла вже при розвалі КПРС та 

СРСР – у 1989 р. 

По-третє, батько сприяв замовленню редакцією УРЕ Миколі Івановичу статей про різні 

види птахів. У своєму листі від 9 жовтня 1962 року М.І. Гавриленко пише: «Відчував Вашу 

руку в замовленні УРЕ і дуже був вдячний за Ваше наді мною кураторство. Зараз неначе 

збирають матеріали для літери «Р». Мені здається, що я б міг написати замітку про «Рябків» 

та й те щось. Коли можливо з Вашої ласки порадьте про моє бажання в редакції УРЕ» [2]. Як 

це зрозуміло з наступних листів, замовлення на статтю про рябків мало місце. Але не 

обійшлось без непорозуміння. У листі від 18 січня 1963 р. він пише: «Коли я писав про рябків, 

то редакція не зрозуміла і злила їх з рябцями. Рябки – це саджа, білобрюхий та чорнобрюхий 

рябок, зовсім не стосуються до хижих – рябців, це щось середнє між голубами та куриними. 

Тепер дійшли до «С». Може б мені змогли дати сорокопуди, славки або сови, тим паче, що 

Академія друкує мою роботу Сови України, стрижі-серцокрильці, солов’ї. Коли мені і дадуть 

з зазначених птахів на «С», то заробітку у киян багато не відіб’ю» [2]. На жаль, зазначених 

замовлень Микола Іванович так і не дочекався. 

До речі, згаданий лист М.І. Гавриленка від 9 вересня 1959 р. містить багато цікавої 

інформації щодо його родини, зокрема діда, який товаришував з Кулішем, його наукової та 

педагогічної діяльності. «Може не варто спекулювати пролетарським походженням, як тепер 

прийнято цим грати, але все-ж наше прізвище чогось варте. Дід мій теж тесляр був приятелем 

Куліша і Куліш під час свого перебування в Полтаві завжди зупинявся у мого діда, який мав 

власний будинок на Радянській вулиці (тоді Монастирська). Про діда можете довідатись у 

Шенрока і Сергія Єфремова. Дід впав у злидні, утворивши в Полтаві робітничу комуну на 

зразок «Что делать» – Чернишевського» [2]. 

Для мене, у той час десятилітнього хлопця, завжди було святом, коли ми з батьком 

відвідували Миколу Івановича в його оселі на вулиці Овражна, 26. Невеликий будинок був 

наповнений незвичайними речами: розсувний стіл, що перетворювався на гусла, величезна 

бібліотека стародруків, старовинні меблі. У садочку в клітках постійно жили великі хижі 

птахи, яких до того доводилося бачити хіба що на малюнках чи фотографіях. Але 

найважливіше й найдивніше дійство починалося, коли в окремій кімнаті, заставленій 

спеціально сконструйованими шафами, Микола Іванович відкривав величезні шухляди, де 
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впритул, одна до другої, лежали шкурки різних птахів з його 8-тисячної колекції й починав 

розповідь про них. На все життя я запам’ятав, як був вражений, коли побачив у одній шухляді 

з десяток шкурок сороки (й досі пригадую – латиною Pica pica), нібито однакових, а виявилось, 

зі слів Миколи Івановича, усі вони чимось й відрізнялись одна від другої. Поки дорослі вели 

свої бесіди, я часто в цій кімнаті розглядав старі книги з історії, про птахів, наприклад Брема. 

Як і чимало інших хлопців, я, звичайно на дитячому рівні, збирав поштові марки. Тому, з 

великим інтересом я розглядав марки Ганни Федорівни, слухав її розповіді. До речі, вже 

пізніше у Києві я купував марки, а батько надсилав їх Миколі Івановичу, за що він не раз у 

своїх листах дякував. 

За порадою М.І. Гавриленка, якось восени батько придбав двох чижиків, яких ми 

тримали у великій клітці. Я їх годував, чистив клітку. А вони радували усю нашу сім’ю своїм 

чудовим співом. Іншої пізньої осені на березі Ворскли я руками зловив щиглика, що примерз. 

Микола Іванович зробив з нього опудало – щиглик, мов живий сидів на жердочці. Ще раніше 

він подарував мені опудало сойки, що, як і щиглика, багато років нагадували про унікального 

вченого. 

Стимулював Микола Іванович моє захоплення археологією. Минуло вже багато років, 

але я й досі добре пам’ятаю наш спільний виїзд до Котелевського району, урочища  Кучугури 

на Гетьманщині. Зарослі кущами верболозу піщані видуви понад болотом якраз були добре 

розвіяні. Відкривалася дивовижна картина – уся поверхня видувів була вкрита фрагментами 

ліпних посудин скіфського часу, масивних, горбкуватих. Тут же були знайдені бронзові 

наконечники стріл, скляні намистини. Приблизно у ці ж роки М.І. Гавриленко побував з нами 

в урочищі Біла Гора під Полтавою, де тоді активно знищувалася унікальна стоянка неолітичної 

культури ямково-гребінцевої кераміки. Пізніше, відвідуючи цю пам’ятку, на останцях я зібрав 

невелику, але цікаву колекцію крем’яних знарядь та фрагментів посудин. Я вдячний відомому 

українському археологу О.Б. Супруненку за його пропозицію опублікувати ці збори 

матеріалів з Білої Гори у збірнику доповідей та повідомлень Другого обласного науково-

практичного семінару 18–19 травня 1989 р. «Охрана и исследование памятников археологии 

Полтавщины» [4]. 

У своїх листах М.І. Гавриленко не раз радив мені не полишати заняття археологією, 

давав поради, які книги прочитати. Про це він писав і в останньому листі до батька від 21 

липня 1970 р., за півроку до своєї смерті. Звертаючись до мене, він пише: «Последуйте моим 

словам – археологии не бросайте. Заслуга археолога не забывается – это Вы знаете хотя-бы из 

истории археологии. Сколько археологов внесли (…) в историю, и без археологии история 

немыслима. Хотя и не всем удается сделать великие находки, но возьмите хотя-бы Забелина. 

Интересного и неизвестного до сих пор много, ждущего ещё своего разъяснения и самое 

главное – находок. Одни Анты чего стоят. Не может быть, чтобы они по себе не оставили 

никаких следов. Вас – Юрий, ещё ждёт много и много открытий и объяснений этих открытий. 

P.S. Уже засыпая я вспомнил, что у Вас есть очень близкий объект для исследований. Ведь Вы 

по отцу переяславец, значит северянин. Займитесь изучением погребений проблематически-

мифических «Гуличей». Ведь и сейчас ещё раздаются голоса, что гуличи – отдельное племя 

от прасеверян» [2]. 

Так склалося, що археологія не стала моїм фахом, але любов до цієї унікальної науки 

залишилася на все життя. І в цьому велика заслуга Миколи Івановича Гавриленка. Я вдячний 

долі за те, що в юності на життєвому шляху мені зустрілася ця чудова людина, великий вчений. 

Саме завдяки йому світ ставав цікавішим, а свідомість багатшою. Спасибі, вчителю! 
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ДО ПИТАННЯ ПРОМОСКОВСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО 

ПОЛКОВНИКА ТА НАКАЗНОГО ГЕТЬМАНА ЯКИМА СОМКА 

 

На основі аналізу архівних та опублікованих матеріалів, а також історіографічних 

напрацювань вітчизняних і зарубіжних науковців автор пропонує власне трактування 

деяких маловідомих сторінок біографії переяславського полковника та наказного гетьмана 

Лівобережної України Якима Сомка. 

Ключові слова: Яким Сомко, Лівобережна Україна, наказний гетьман, переяславський 

полковник, московські воєводи, царський уряд.  

 

Часи так званого «міжгетьманства» початку 60-их років XVІІ ст. здавна перебували в 

полі зору науковців, однак, незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених 

цій тематиці, багато епізодів із життя та діяльності історичних персонажів тієї доби дотепер 

залишаються висвітленими неповною мірою. Недостатньо досліджений в історичній науці 

також такий аспект, як тогочасна політика московського царату, спрямована на утримання у 

сфері свого впливу представників лівобережної козацької старшини. Надзвичайно показовими 

з точки зору взаємин козацької еліти з царським урядом є деякі віхи біографії переяславського 

полковника та наказного гетьмана Якима Семеновича Сомка. 

Безперечно найбільш популярними в історичних дослідженнях були і залишаються 

сторінки життя цього представника військово-політичної еліти Гетьманату, безпосередньо 

пов’язані з боротьбою за гетьманську булаву та трагічними подіями Чорної ради 1663 р. 

Водночас в історіографії панує надзвичайна розмаїтість думок стосовно причин, які спонукали 

його розірвати стосунки зі своїм небожем, законно обраним гетьманом Юрієм Хмельницьким, 

та притримуватися курсу на збереження московської протекції.  

Поза всякими сумнівами переважна більшість вчинків Я. Сомка зумовлювалися його 

честолюбством та владними амбіціями. Посівши певне місце у козацько-старшинській ієрархії 

завдяки родинним зв’язкам з Богданом Хмельницьким, він намагався втримати свої позиції й 

після смерті гетьмана, але, опинившись у таборі противників Івана Виговського, змушений 

був переховуватися від переслідувань аж на Дону [2, т. VІІ, № 115, с. 337]. Після повернення 

на Переяславщину Сомко вимушено залишався у тіні надзвичайно діяльного переяславського 

полковника Тимофія Цицюри. Дослідник В. Борисенко небезпідставно вважає, що між 

Я. Сомком і Т. Цицюрою на той час проглядалася конкуренція за владу у Переяславському 

полку [6, с. 39], проте, не можна відкидати й варіант, при якому їх суперництво простягалося 

аж до претензій на гетьманську булаву. Якщо наявність у Т. Цицюри таких намірів 

підтверджена документально [2, т. ХV, № 11, с. 439], наративними джерелами [25, с. 32] та не 

піддавалася сумніву дослідниками його біографії [30, с. 91], то Я. Сомку, як правило, 

приписували бажання привести до влади свого племінника Ю. Хмельницького. Підставою для 

таких висновків послужило надзвичайно сумнівне повідомлення літописця про прибуття 

Сомка з 20-тисячним (!!!) військом лівобережних та правобережних козаків у табір 

Хмельницького [26, т. І, с. 399] (літописець помилково приписував Сомку організацію походу 

проти Виговського під Хмільник, який насправді відбувся не у вересні, а у листопаді – авт.). 

Однак, цілком передбачуване бажання Я. Сомка позбавити влади І. Виговського зовсім не 

означало, що він готував ґрунт для просування до влади когось іншого, навіть, якщо це був 

близький родич. Той же літописець підкреслював, що вручення булави Ю. Хмельницькому 

«… любо не въ смакъ было Сомкове», адже він плекав надію, що саме його «…тотъ Гетманскій 

не оминетъ гоноръ» [26, т. І, с. 399].  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
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Як засвідчують джерела, основну роль у приведенні до влади Ю. Хмельницького 

відіграли правобережні полковники [2, т. ІV, № 115, с. 254] (дослідниця із Санкт-Петербурга 

Т. Яковлева відносить їх до так званого «державницького угрупування» [33, с. 17]), а також 

І. Сірко, котрий презентував Запорозьку Січ. Відтак, знаходження булави у руках племінника 

гарантувало Я. Сомку перебування у владній вертикалі, але водночас породжувало неминуче 

протистояння з авторитетними правобережними полковниками за вплив на відомого своєю 

слабохарактерністю гетьмана.  

На початку березня 1660 р. (тут і надалі дати подаються за старим стилем – А.І.) Я. Сомко 

здійснив вояж до Москви. Цікаво, що на прийом до царя він прибув у компанії з впливовим 

ніжинським протопопом Максимом, але окремо від Т. Цицюри, котрий був на аудієнції у царя 

всього лише трьома днями раніше [5, с. 61–62; 18, с. 219–220]. Цілком можливо, що окрім 

традиційної гонитви за майновими затвердженнями царя, обидва могли шукати певної 

підтримки московського уряду у подальшій боротьбі за владу.  

Для розуміння тогочасних планів та дій Я. Сомка важливим видається з’ясування такого 

складного питання, як час набуття ним повноважень наказного гетьмана. Відразу зауважимо, 

що у поглядах на те, коли і в який спосіб Я. Сомко став наказним гетьманом, серед істориків 

до цього часу немає єдності. Свого часу козацькі літописці стверджували, що він обійняв цей 

уряд після того, як гетьман Ю. Хмельницький перейшов на сторону польсько-литовського 

короля. Якщо у Самовидця знаходимо: «А Переяславле Якимъ Сомченко наказнымъ 

гетманомъ присланный былъ, который одержался щире при его Царскому Величеству…» [25, 

с. 34], то Самійло Величко доволі безапеляційно запевняв, що Сомко «…остоялся непременно 

при стороне Царского Величества зъ своимъ полкомъ Переясловскимъ; за що и Гетманомъ 

Наказнимъ былъ до времени нареченъ…» [26, т. ІІ, с. 18]. Як бачимо, в обох випадках акцент 

робиться на тому, що Сомко був винагороджений цією посадою за свою відданність царю, а 

відбулося це після так званої «измены» Ю. Хмельницького. Григорій Граб’янка, хоч і обійшов 

мовчанкою питання призначення чи обрання Сомка, однак вважав його наказним гетьманом 

над трьома полками та наголошував на його вірності царському престолу [16, с. 174]. 

Цілком природньо, що із козацько-старшинських літописів XVІІ–XVІІІ ст. такі погляди 

на означену проблему плавно перекочували до компілятивних праць Д. Бантиш-Каменського 

[3, с. 239], М. Маркевича [27, т. 2, с. 23] та О. Рігельмана [31, с. 324]. Згодом цю, вже цілком 

сформовану традицію, взяли на озброєння історики другої половини XІX ст., які у своїх працях 

розглядали перипетії міжусобної боротьби на Лівобережжі між трьома претендентами на 

гетьманську булаву. Так, відомий своїми науковими розвідками про перебіг Козелецької [8] 

та Ніжинської [9] елекційних рад, російський історик А. Востоков не сумнівався, що Сомко 

був «…выбранный после измены Хмельницкаго» [8, с. 271]. Видатний український історик 

М. Костомаров стверджував, що після подій під Чудновом Сомко «…собралъ раду изъ 

чиновныхъ и простыхъ казаковъ въ Переяславле и уговаривалъ переяславцевъ стоять за 

царя» [22, с. 230], і саме тоді козаки Переяславського полку обрали свого провідника наказним 

гетьманом. В. Волк-Карачевський у своїй монографії «Борьба Польши с козачеством во 

второй половине XVII и начале XVIII века» теж наполягав, що Сомко був проголошений 

наказним гетьманом на зібраній ним же козацькій раді у Переяславі [7, с. 95]. Таких же 

поглядів притримуються вітчизняні історики В. Смолій та В. Степанков, вважаючи, що Сомко 

домігся проголошення себе наказним гетьманом, зібравши раду в Переяславі [32, с. 246]. 

Однак, слід зауважити, що версія обрання наказного гетьмана на раді у Переяславі 

викликає цілком обґрунтовані сумніви. Для прикладу, Сомко повідомляв царю про проведену 

ним раду, на якій переяславські козаки та жителі міста «…на верное и вечное подданство веру 

вновь учинили», лише 7 грудня 1660 р. [2, т. V, № 22, с. 42], у той час, як у листі до 

ніжинського наказного полковника В. Золотаренка від 19 жовтня, він вже позиціонував себе 

як «гетманъ наказный войска его царского величества Запорозскаго» [1, т. ІІІ, № 212, с. 192]. 

Таке саме титулування, без будь-яких застережень, використовував царський уряд у 

листуванні з Сомком [2, т. V, № 22, с. 42]. Вказані протиріччя можна пояснити лише тим, що 
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деякі дослідники факт обрання Сомка полковником Переяславського полку на полковій раді у 

жовтні 1660 р. помилково трактували як обрання його наказним гетьманом. 

Ще менш реалістично виглядає варіант, за яким Я. Сомка наказним гетьманом обрало 

козацтво трьох лівобережних полків, адже жодних даних про проведення спільної ради 

Переяславського, Ніжинського та Чернігівського полків ми не знаходимо.  

Не витримує критики, на нашу думку, і теза про «ратифікацію» цього призначення 

московським урядом. Як відомо, з часів «старшинського перевороту» осені 1659 р., коли 

завдяки сепаратистським діям лівобережної старшини, очолюваної Т. Цицюрою, Москві знову 

вдалося окупували Лівобережну Україну [20], «фаворитованим київським воєводою» 

В. Шереметьєвим був саме переяславський полковник [11, с. 19]. З іншої сторони 

загальновідомими є факти вкрай зневажливого ставлення В. Шереметьєва не тільки до 

гетьмана Ю. Хмельницького [26, т. ІІ., с. 13], а й до всього козацького загалу. Вочевидь, 

повною мірою це стосувалося і Я. Сомка. 

Повернення Сомка на Лівобережжя після «зради» його близького родича – гетьмана 

Хмельницького царські воєводи зустріли вкрай неоднозначно (про це мова піде далі – авт.), а 

про протекцію йому зі сторони центрального уряду на той час нічого не відомо. Та й не в 

правилах уряду Олексія Михайловича було надавати якісь преференції представникам 

козацької старшини заздалегідь. Прикметно, що у подальшому, навіть, після неодноразових 

підтверджень «ратнымъ трудомъ» вірності царю, у Москві не тільки не підтримали Сомка, а й 

стали на сторону іншого претендента на гетьманську булаву.  

Втім, в історіографії набула поширення і кардинально протилежна думка стосовно 

обставин, за яких Я. Сомко став наказним гетьманом. Так, свого часу, М. Петровський, 

порівнюючи літопис Самовидця з матеріалами Статейного списку Ф. Ладиженського, 

висловив припущення, що булаву наказного урядника Сомку вручив Ю. Хмельницький 

напередодні походу на Правобережжя влітку 1660 р. [29, с. 259]. Ця точка зору набуває все 

більшої популярності у новітній вітчизняній історіографії, зокрема її притримуються 

В. Горобець [15, с. 40] та В. Борисенко [6, с. 39]. У сучасній російській історіографії аналогічні 

думки висловлює Т. Яковлева [33, с. 140].  

Не вдаючись у детальний аналіз інституту наказного гетьманства, зазначимо, що йому 

належала доволі помітна роль в організації урядування Війська Запорозького. Як вказував 

дослідник генеалогії українського козацтва В. Кривошея існували два шляхи набуття цього 

статусу: призначення гетьманом одного із генеральних старшин чи полковників наказним 

гетьманом для частини війська (кількох полків), або ж обрання його групою полків [23, с. 54]. 

Повноваження наказного гетьмана визначалися тими обставинами, у зв’язку з якими його було 

обрано чи призначено [19, с. 373], але, як правило, вони полягали у делегуванні військових 

повноважень на період воєнних кампаній.  

Саме такі повноваження отримав влітку 1660 р. переяславський полковник Т. Цицюра, 

коли вирушав на чолі декількох лівобережних полків у похід на Правобережжя [30, с. 94]. 

Очевидно, Я. Сомку також були делеговані повноваження військового характеру, оскільки на 

час Чуднівської кампанії він перебував у Білій Церкві, де займався комплектацією додаткового 

контингенту із лівобережних та правобережних козаків для виправи його на підмогу 

українсько-московському війську [1, т. ІІІ, № 158, с. 186].  

Зважаючи на те, що призначення Т. Цицюри було результатом протекції зі сторони 

київського воєводи В. Шереметьєва, можемо припустити, що на противагу цьому 

Ю. Хмельницький прагнув мати на посаді наказного гетьмана людину зі свого оточення. Тому 

не дивно, що вибір впав на Я. Сомка, який перебував у тісних родинних зв’язках із гетьманом 

і належав до «клану» Хмельницьких. В умовах доволі натягнутих відносин української влади 

і царської адміністрації, спровокованих нахабною поведінкою В. Шереметьєва та його 

посяганнями на гетьманські прерогативи, це мало вкрай важливе значення для 

Ю. Хмельницького. 

Сам Я. Сомко у розмові з прибулим до Переяслава у кінці січня 1662 р. стольником 

Ф. Ладиженським заявляв, що у Ю. Хмельницького він «былъ наказнымъ, сбирался у Белой 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

84 

Церкви» [2, т. VІІ, № 121, с. 356]. Кошовий отаман Іван Сірко у своєму емоційному листі 

звинувачував Сомка у тому, що він отримав уряд від Ю. Хмельницького, а не «… отъ войска, 

колко отъ войска, что пишесся наказнымъ гетманомъ» [2, т. VІІ, № 115, с. 337]. Варто звернути 

увагу і на те, що царські воєводи у повідомленнях до Москви, датованих жовтнем 1660 р., 

йменували Сомка не інакше як «наместникомъ Белоцерковскимъ» [1, т. ІІІ, № 158, с. 184, 191]. 

Напевно, цим терміном вони позначали незвичний для них уряд наказного гетьмана, адже 

аналога цій посаді у московській ієрархії урядників просто не існувало.  

Коротко проаналізувавши різні підходи істориків до питання визначення часу набуття 

наказного гетьманства Я. Сомком, ми схильні вважати, що більш вірогідним є варіант 

отримання ним владних повноважень від гетьмана Ю. Хмельницького і у подальшому викладі 

будемо виходити саме з такого бачення цієї проблеми.  

Повертаючись до висвітлення основної теми нашої розвідки, висловимо переконання, 

що наказне гетьманство в силу свого тимчасового характеру не могло повною мірою 

задовольнити честолюбство Я. Сомка, а лише заохочувало його домагатися статусу 

«совершенного» гетьмана. Вважаємо, що вже у той час Сомко виношував такі амбітні плани, 

а ситуація, яка склалася в результаті укладення Чуднівської угоди (або ж «Слободищенського 

трактату») у жовтні 1660 р., відкривала Сомку шлях до їх реалізації.  

Поза тим, у сучасній вітчизняній історіографії по-різному трактують події на 

Лівобережжі, які розгорнулися вслід за укладенням українсько-польської угоди. Так, 

В. Кривошея кваліфікував демарш наказного гетьмана та його прибічників, як виступ 

промосковськи налаштованої частини старшини корінних козацьких полків і одночасно як 

внутрішню боротьбу всередині родинного «клану» Хмельницьких [24, с. 105]. В. Смолій та 

В. Степанков вважають, що Я. Сомко, будучи прихильником міцної гетьманської влади, 

намагався усунути від гетьманства слабовольного Ю. Хмельницького, «спираючись на 

допомогу» московського царя. При цьому дослідники підкреслюють, що наказний гетьман 

скористався фактором значного невдоволення лівобережного козацтва поверненням під владу 

Речі Посполитої [32, с. 246]. Найбільш розважливими нам видаються міркування В. Горобця, 

який вважає, що Я. Сомко не відразу визначився із зовнішньополітичними пріоритетами [14, 

с. 340, 342].  

Для встановлення причин та передумов, які підштовхнули Я. Сомка розпочати боротьбу 

за владу на Лівобережжі, обравши саме промосковський варіант протекції, необхідно, 

насамперед, об’єктивно розглянути ті виклики, які постали перед наказним гетьманом після 

укладення Чуднівської угоди. 

Цікавим документом, який характеризує тодішню поведінку Я. Сомка, є його лист до 

київського воєводи І. Чаадаєва, датований 12 жовтня 1660 р. З нього видно, що Сомко, 

дізнавшись про Слободищенську битву та початок польсько-українських перемовин, спішно 

покинув Білу Церкву разом із козаками лівобережних полків. Наказний гетьман переконував 

царського воєводу в тому, що Ю. Хмельницький діяв під шаленим тиском свого оточення 

(«негли то учинилъ, але съ примусу» [1, т. ІІІ, № 203, с. 186]), а також підкреслював, що чекає 

більш достовірних відомостей від гетьмана. Відступ із Правобережжя Сомко пояснював 

поширенням там «бунтовъ», однак, на нашу думку, змальовані ним ризики були дещо 

перебільшені з метою виправдання своєї стрімкої втечі. Цілком можливо, що наказного 

гетьмана лякала не стільки можливість кардинального розвороту зовнішньополітичного 

курсу, стільки фактичне усунення Ю. Хмельницького від прийняття рішень (швидше за все 

мало місце банальне самоусунення гетьмана, котрий дав обітниця постригтися у ченці – авт.) 

До гетьманського оточення під час Чуднівської кампанії входили полковники восьми 

правобережних полків та представники генеральної старшини [28, т. ІІІ, с. 432–433] (згадуване 

вже «державницьке угрупування»), котрі були давніми соратниками І. Виговського [12, т. 113. 

Кн. І. с. 46] і, з котрими у Сомка були ворожі стосунки. Отож, не дивно, що наказний гетьман 

хотів якнайшвидше повернутися на Лівобережжя, де відчував себе набагато впевненіше. 

Щоправда, на рідній для Сомка Переяславщині політична ситуація теж з кожним днем 

ускладнювалася. Неабияке збурення суспільних настроїв викликали звістки про трагічну долю 
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козаків Переяславського полку, які у складі військового корпусу Т. Цицюри брали участь у 

виправі на Правобережжя. Крім значних втрат, які лівобережні козаки понесли у боях під 

Любаром та Чудновом [12, т. 111, с. 53–83; т. 112. с. 74–89], особливо катастрофічною для них 

виявилася спроба Т. Цицюри перейти на сторону Ю. Хмельницького та коронних гетьманів. 

Намагаючись пробитися до польського табору, полки наказного гетьмана наразилися на атаку 

кримських татар [1, т. ІІІ, №217, с. 198], в результаті чого декілька сотень козаків загинуло, а 

більше тисячі потрапило до полону [13, с. 72–73; 21, арк. 7зв]. Сам переяславський полковник 

Т. Цицюра був заарештований польським командуванням нібито за те, що вивів козацькі 

полки в поле раніше, аніж гетьмани вишикували свої війська [13, с. 73]. Ще більш фатальні 

наслідки лівобережцям принесла капітуляція армії В. Шереметьєва, під час якої, ставши, по-

суті, розмінною монетою у московсько-польсько-кримських торгах, 8–9 тисяч козаків були 

захоплені у полон татарами нурадин-султана Мурат-Гірея [13, с. 74–75].  

Варто сказати, що козацьке населення Переяславщини було вражене та приголомшене 

такими трагічними звістками, однак винуватців згуби своїх родичів та земляків визначало по-

різному. Допоки одні обурювалися віроломством московського командування, яке віддало 

козаків на поталу татарам, інші засуджували укладення угоди з польським королем, вбачаючи 

у ньому загрозу повного повернення польсько-шляхетського панування. Така дезорієнтація 

українського суспільства була неминучим наслідком втручання іноземних держав у внутрішні 

справи Гетьманату, обстоювання різними козацько-старшинськими угрупуваннями прямо 

протилежних векторів зовнішньополітичної орієнтації (на Москву, Варшаву, Стамбул чи 

Бахчисарай), а також поглиблення громадянської війни у розрізі протиріч між жаданнями 

лівобережних та правобережних еліт. Слід звернути увагу на те, що всі ці тенденції негативно 

відбивалися, передусім, на жителях Переяславщини, яка межувала з Правобережжям.  

Загостренню ситуації безпосередньо на Переяславщині сприяли також звернення 

гетьмана Ю. Хмельницького до тієї частини Переяславського полку, яка не брала участі у 

Чуднівській кампанії та перебувала під орудою наказного полковника Семена Гладкого. 

Воєвода Б. Мишецький повідомляв бєлгородському воєводі князю Г. Ромодановському, що 

гетьман закликав переяславських козаків «…ратныхъ людей въ Переясловле побить» [1, т. ІІІ, 

№ 219, с. 202], а також інформував про «…многіе въ Переясловле шатости и бунты» [1, т. ІІІ, 

№ 219, с. 202].  

У такій складній обстановці Я. Сомко, котрий прибув до Переяслава 15 жовтня [1, т. ІІІ, 

№ 212. с. 191], вирішив встановити контроль над тією частиною Переяславського полку, яка 

не брала участі у виправі на Правобережжя. За даними літопису, Сомко відразу після свого 

повернення, скориставшись відсутністю Т. Цицюри, «…назвался Полковникомъ 

Переясловскимъ, и отъ товариства полку того зосталъ на томъ ураде потверженъ» [26, т. ІІ, 

с. 18]. В. Кривошея вважав, що це стало можливим, як завдяки авторитету Сомка серед 

полкового товариства, так і дякуючи його зв’язкам з давніми переяславськими козацькими 

родами Калющенків, Щуровських, Берлів та Гладких [23, с. 160]. Принагідно зауважимо, що 

два роки потому Я. Сомко намагався визволити Т. Цицюру з московського полону [30, с. 96]. 

Набагато проблематичніше складалися стосунки наказного гетьмана з представниками 

московської військової адміністрації в Україні. Незважаючи на всі запевнення у відданості 

московському царю, яких Я. Сомко не шкодував у листах царським воєводам, останні доволі 

насторожено віднеслися до повернення гетьманського родича, котрий прибув із загоном 

козаків та заходився підпорядковувати собі Переяславський полк. Так, вкрай суперечливу 

інформацію Г. Ромодановському стосовно козацького старшини подавав переяславський 

воєвода В. Волконський. У своєму донесенні від 21 жовтня Волконський повідомляв, що 

Сомко ще з дороги радив йому укріпляти місто та готуватися до осади, а вже наступного дня 

він же сповіщав, що «…съ Самченкомъ въ собраньи людей, и те де люди стоятъ отъ 

Переясловля въ 5 верстахъ, и хотелъ де того числа въ ночи велеть быть своего полку казакомъ 

въ Переяславль и … ратныхъ людей побить» [1, т. ІІІ, № 212. с. 191]. Шляхтич з Могилева 

Ф. Бобров та київський міщанин Т. Булаков, відправлені київським воєводою І. Чаадаєвим у 

кінці жовтня до Москви, свідчили у Розрядному приказі про поголос, який ходив 
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лівобережними містами, про те, що Сомко прибув до Переяслава «…чтобъ казаковъ 

взбунтовать, и государевыхъ людей побить обманомъ» [21, арк. 5–6]. Водночас Іван 

Брюховецький (тоді ще незнаний широкому загалу в Україні – авт.) застерігав воєводу 

Б. Мишецького від просування до Переяслава, позаяк там «…стоитъ Самко съ черкасы» [1, 

т. ІІІ, № 212, с. 192]. Сам воєвода, який з ратниками направлявся до Переяслава, доповідав, що 

він «осаженъ за Еготинымъ за Тарасовыми Лозами, а отъ Переясловля будетъ верстъ за 7» [1, 

т. ІІІ, № 217, с. 198].  

На сьогоднішній день складно дати однозначну відповідь наскільки всі ці чутки 

відповідали справжньому стану справ, але можемо припустити, що і Сомко, і переяславське 

козацтво певний час перебували у стані невизначеності, зважаючи на те, що легітимний уряд 

козацької держави знаходився на Правобережжі, а у Переяславі перебував московський 

гарнізоном, тобто реальна військова сила, з якою неможливо було не рахуватися. 

Нагадаємо, що ще восени 1659 р., брутально нав’язавши Ю. Хмельницькому 

Переяславську угоду, московському уряду вдалося юридично закріпити перебування 

військового гарнізону у Києві (з’явився там ще 1654 р.), а також узаконити розміщення 

царських залог у «знатныхъ» містах Лівобережжя – Переяславі, Ніжині та Чернігові. З 

аргументацією, що «…Переясловль … Черкаскихъ городехъ въ средине и городъ болшой…» 

[2, т. ІV, № 115, с. 275], у ньому був розміщений достатньо чисельний та забезпечений 

воєнними припасами [2, т. VІІ, № 101, с. 314] військовий контингент. Перебуваючи за мурами 

фортеці, переяславський воєвода та його ратники мали значні можливості для контролю над 

самим містом та навколишньою округою.  

До участі у Чуднівській кампанії особовий склад переяславського гарнізону не 

залучався. Лише згодом воєвода В. Волконський отримав наказ передати під командування 

київського воєводи Ю. Барятинського стрілецький приказ Ф. Александрова та солдатський 

полк Є. Франзбекова для подальшого направлення їх на допомогу В. Шереметьєву [17, с. 934–

935]. 18 жовтня стрільці та солдати з переяславського гарнізону прибули під містечко Рожево 

у розпорядження князя Барятинського [4, с. 413–414], однак останній, дізнавшись про 

капітуляцію В. Шереметьєва та висилку йому назустріч польсько-татарських загонів, вирішив 

завершити свою напрочуд коротку експедицію. За повідомленням воєводи І. Чаадаєва вже 28 

жовтня він мав бути в Києві [21, арк. 7], а, отже, ратники переяславського гарнізону 

повернулися до місця постійної дислокації.  

Під кінець жовтня гарнізон Переяслава був поповнений додатковим військовим 

контингентом. Це було пов’язане з тим, що ще 26 вересня за царським наказом бєлгородський 

воєвода Г. Ромодановський мав направити на Лівобережжя стольника і воєводу 

Б. Мишецького з ратниками, які мали «стоять въ Переяславле и беречь Малые Росіи» [1, т. ІІІ, 

№ 158, с. 141]. Згодом царський уряд у відповідь на звернення Ю. Хмельницького про 

військову допомогу велів самому Г. Ромодановському і його воєводам «…съ конными и съ 

пешими людьми итти въ Переяславдь наспехъ» [1, т. ІІІ, № 203, с. 184]. Проте, з причин вкрай 

суперечливих повідомлень з театру воєнних дій, у Москві ніяк не могли визначитися, чи варто 

війську воєводи Г. Ромодановського вступати в межі України, а також, чи потрібно 

направляти запаси пороху до Переяслава та Ніжина. З цього приводу йшло надзвичайно 

інтенсивне і напружене листування [1, т. ІІІ, № 212, с. 192–193; № 217, с. 200; № 219, с. 202–

203; № 239, с. 246]. У результаті довгих обмірковувань та постійної зміни планів, царський 

уряд вирішив Ромодановського з усім військом не посилати, а обмежитися відправленим ще 6 

жовтня загоном воєводи Б. Мишецького [1, т. ІІІ, № 214, с. 142].  

Чому московське командування обмежилося лише загоном Мишецького, а не ввело на 

Лівобережжя доволі значні сили Г. Ромодановського? Допускаємо, що, потерпівши упродовж 

двох років дві грандіозні поразки під Конотопом та Чудновом, у Кремлі побоювались 

спровокувати нове воєнне зіткнення з польсько-татарсько-українським військом вже на лівому 

березі Дніпра. Не будучи готовим до нового масштабного протистояння з противником, 

царський уряд не ризикував вводити туди значні військові контингенти. Однак, незважаючи 

на значне погіршення політичної атмосфери після Чуднівської катастрофи, московський 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

87 

царизм явно не збирався поступатися своєю владою над Лівобережжям, а військові гарнізони, 

розташовані в українських містах, залишалися доволі дієвим інструментом, за допомогою 

якого Москва могла впливати на тамтешню військово-політичну ситуацію. 

Під орудою воєводи Б. Мишецького, який прибув до Переяслава 23 жовтня, перебували: 

рейтарський полк (підполковник І. Сас), драгунський полк (полковник В. Корміхель), два 

полки піхотинців солдатського строю (полковники Я. Фанзагер та І. Ніротморцев), а також дві 

стрілецькі сотні (стрілецькі голови П. Гріньов та Г. Рогозін) [1, т. ІІІ, № 158, с. 142]. У своїй 

відписці Г. Ромодановському воєвода наголошував, що в результаті його приходу «…многіе 

въ Переясловле шатости и бунты межъ ими поунелись» [1, т. ІІІ, № 219, с. 202], а також, що 

наказний гетьман і всі жителі Переяслава відтепер «…противъ леховъ и татаръ стоять хотятъ» 

[1, т. ІІІ, № 219, с. 202]. Водночас Мишецький визнавав, що «… въ Переясловле де только не 

будетъ большихъ твоихъ ратныхъ людей, отнюдь верить не мочно» [1, т. ІІІ, № 219, с. 202]. Як 

бачимо, незважаючи на малочисельність загону воєводи Мишецького, його розміщення у 

Переяславі не тільки значно посилило потенціал місцевого гарнізону, а й змусило 

переяславців хоча б вдавано, але декларувати підтримку царської влади.  

Навіть, якщо припустити, що Я. Сомко та його оточення розглядали варіант збройної 

боротьби та вигнання з Переяслава вояків царського гарнізону, то зробити це «обманомъ» 

навряд чи вдалося б, а штурмувати переяславську фортецю, де були сконцентровані значні 

військові сили, маючи у своєму розпорядженні дуже поріділий після Чуднова Переяславський 

полк, ні до чого, окрім значних жертв, не привело б. Можемо припустити, що посилення 

переяславської залоги півторатисячним загоном ратників воєводи Б. Мишецького або ж 

остаточно переконали Я. Сомка у неможливості збройної конфронтації, або ж стали для нього 

певним виправданням його промосковської орієнтації. Недаремно ж, за свідченнями вже 

згадуваних Ф. Боброва та Т. Булакова, населення українських міст було переконане, що саме 

прихід загону Б. Мишецького утримав Сомка від виступу проти воєвод та примусив його 

«государю крестъ целовать» [21, арк. 6]. У будь-якому разі, подальші кроки Сомка, зокрема 

заклики до ніжинського полковника Василя Золотаренка вірно служити царю, а також плани 

по відправці власних дітей до Москви [1, т. ІІІ, № 212, с. 192–193], засвідчили його остаточне 

рішення триматися московської сторони.  

Зрозуміло, що, обравши промосковський вектор, наказний гетьман прирікав себе і своїх 

прибічників на неминуче втягнення в орбіту царської політики, яка була окупаційною за своєю 

сутністю по відношенню до населення Лівобережної України. Так, вже на початку листопада 

наказний гетьман звертався до бєлгородського воєводи Г. Ромодановського із закликом «…въ 

черкасскіе городы идти многолюдствомъ, для того, чтобъ въ черкасскихъ городехъ большими 

ратными людьми шатости устрашить» [1, т. ІІІ, № 231, с. 223]. У цьому ж місяці Сомко 

змушений був вдатися до проведення військових акцій проти тих лівобережних полковників, 

котрі не хотіли визнавати царську владу. Зокрема 4-тисячний загін козаків на чолі з 

полковником Іваном Гладким був надісланий для арештів прилуцького полковника Федора 

Терещенка та лубенського полковника Степана Шамрицького [1, т. ІІІ, № 240, с. 247]. На 

початку грудня Я. Сомко організував показову церемонію приведення Переяславського полку 

та жителів міста до присяги на вірність царю. Не знаємо, чи це була його власна ініціатива, чи 

він діяв за підказкою воєвод, однак, припускаємо, що участь переяславців у цьому дійстві 

носила вимушено-удаваний характер. Так чи інакше, але з Москви наказному гетьману за 

проведення присяги відразу ж надіслали монаршу похвалу [2, т. V, № 22, с. 42]. Царський 

уряд, усвідомлюючи хиткість свого військово-політичного становища в Україні, змушений 

був демонструвати свою позірну лояльність своїм небагатьом прибічникам з середовища 

козацької старшини. Що стосувалося конкретно Я. Сомка, то уряд Олексія Михайловича 

планував, передусім, використати його родинні зв’язки з Ю. Хмельницьким для навернення 

гетьмана знову під царський скіпетр.  

Поза всякими сумнівами, такі прояви царської «милості» лягали на цілком благодатний 

ґрунт особистих амбіцій наказного гетьмана, котрий з усіх сил намагався перебрати на себе 

роль лідера промосковської старшинської партії, яку раніше очолював Т. Цицюра. Тим не 

http://chtyvo.org.ua/authors/Hugo_Victor/
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менше, історики по-різному визначають ті мотиви, якими керувалися представники 

промосковськи налаштованого сегменту лівобережної старшини. Зокрема, нам доволі складно 

повною мірою погодитися із твердженням В. Горобця про те, що промосковський вектор 

устремлінь лівобережної козацької еліти був зумовлений, насамперед, боязню втратити 

набутий в роки Національної революції соціальний статус та майнові надбання у разі 

повернення під владу польського короля [14, с. 340]. Хочемо звернути увагу, що чинник, на 

який посилається дослідник, жодним чином не завадив старшині Гадяцького, Лубенського, 

Полтавського та Прилуцького полків не тільки визнавати владу Ю. Хмельницького, а й 

проводити активні військові дії проти московських військ [1, т. ІІІ, № 229, с. 220; № 240, 

с. 247; № 244, с. 249-250; № 249, с. 253–254]. Тим паче, що в очах переважної більшості 

представників лівобережної старшини Ю. Хмельницький залишався легітимно обраним 

гетьманом, а виступ Сомка сприймався як «бунт» проти законної влади.  

Вочевидь, вибір Переяславським, Ніжинським та Чернігівським полками 

промосковського вектору обумовлювався зовсім іншими причинами. Їх свого часу дуже чітко 

сформулював Самовидець, стверджуючи, що після подій під Чудновом вірними московському 

царю залишилися лише Переяслав, Чернігів та Ніжин, «… бо въ тихъ городахъ воеводы 

зоставали» [25, с. 34]. На наше глибоке переконання, саме присутність царських залог у цих 

трьох лівобережних містах у поєднанні зі значними втратами особового складу 

Переяславського полку у ході Чуднівської кампанії, а також Чернігівського і Ніжинського 

полків на литовському фронті стали тими вирішальними факторами, які дозволили царському 

уряду втримати під своєю владою територію цих полків.  

З іншої сторони, старшина цих полків не могла не усвідомлювати, що Ю. Хмельницький 

разом з польсько-татарськими військами буде силою зброї упокорювати Лівобережжя. Така 

загроза була доволі реальною, адже гетьман у своїх універсалах заявляв, що «…все войска 

коронние, татарские зъ всеми потугами и наши козацкие яко на спротивныхъ на Заднепре 

пойдутъ» [28, т. ІІІ, с. 445]. Отож, маючи, з однієї сторони царські гарнізони у своїх містах, а 

з іншої – загрозу вторгнення з Правобережжя польських військ та татарської орди, 

лівобережна старшина змушена була керуватися цілком прагматичними міркуваннями. На 

пряму залежність орієнтації лівобережної старшини від військової переваги тієї чи іншої 

сторони недвозначно вказували московські воєводи. Так, Б. Мишецький стверджував, що в 

українських містах «… ожидаютъ, съ которую де сторону ратные люди прежъ наступятъ» [1, 

т. ІІІ, № 219, с. 202]. Залежність своїх дій від розкладу воєнних сил відкрито визнавали також 

самі представники козацької еліти. Квінтесенцію поглядів значної частини лівобережної 

старшини доволі прямолінійно сформулював лубенський полковник С. Шамрицький, 

заявивши: «Намъ все равно москаль или ляхъ; кто сильнее, за темъ мы и будемъ» [22, с. 231]. 

Як це не прикро, але доводиться констатувати надзвичайно низький рівень державницького 

мислення більшості представників тодішньої лівобережної еліти. 

Таким чином, удавана прихильність до Москви лівобережної старшини трьох полків 

пояснювалася, насамперед, присутністю царських гарнізонів у їх полкових центрах. І тут 

маємо цілком і повністю погодитися з думкою дослідника В. Газіна про те, що вирішальну 

роль у ситуації, яка склалася на частині Лівобережжя, «…зіграла жорстка й активна позиція 

Москви, яка просто не дозволила лівобережним полкам примкнути до антимосковського курсу 

гетьмана Юрія Хмельницького» [10, с. 46]. Утримавши під своєю владою територію трьох 

полків, царський уряд згодом поширив її на все Лівобережжя.  

Підводячи підсумки, висловимо думку, що козацькі літописці, а вслід за ними деякі 

історики, намагаючись нарочито підкреслити факт збереження Я. Сомком вірності 

московському монарху після Чуднівських подій, хибно пов’язували початок його наказного 

гетьманування саме з цим періодом. Детальніший аналіз документальних матеріалів показує, 

що набагато більш вірогідним є варіант призначення наказного гетьмана Ю. Хмельницьким 

напередодні Чуднівської кампанії. У полеміці істориків стосовно визначення основної 

причини промосковських настроїв Переяславського, Ніжинського та Чернігівського полків 

маємо стати на сторону Самовидця та його послідовників. Саме московська військова 
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присутність на Лівобережжі стала тим фактором, який спровокував невизнання частиною 

тамтешньої старшини умов Чуднівської угоди та посилив сепаратистські тенденції в її 

середовищі. Дії ж Я. Сомка визначалися не лише його владними прагненнями, а й 

об’єктивними процесами поділу військово-політичної еліти на різні козацько-старшинські 

угрупування, що своєю чергою, було зумовлене втручанням іноземних держав у внутрішні 

справи Гетьманату та розгортанням громадянської війни на його теренах. Водночас не варто 

забувати, що цей непересічний представник істеблішменту козацько-гетьманської держави 

завжди виступав за її територіальну цілісність та номінальну залежність від Московської 

держави.  
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PRO-MOSCOW ORIENTATION OF PEREIASLAV COLONEL AND ACTING HETMAN 

YAKYM SOMKO 

 

The author suggests his own elucidation of some little-known episodes in the life of Pereiaslav 

colonel and acting hetman of the Left-bank Ukraine Yakym Somko, based on analysis of archival and 

published materials, as well as historiographical researches of national and foreign scientists.  
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voivodes, tsarist government.  
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УДК 908(477.41-21):712.253 

Людмила Набок 

(Переяслав) 

 

ІСТОРІЯ ПАРКОВИХ ЗОН ПЕРЕЯСЛАВА 

 

Автором на основі документальних джерел у хронологічному порядку наведено 

інформація про історію садів, парків, скверів міста Переяслава Київської області. 

Ключові слова: Переяслав, сади, парки, сквери, рекреаційні зони. 

 

Рослини сполучно з архітектурою формують естетику поселення, тому їх насадженням 

українці завжди приділяли велику увагу. Неможливо собі уявити краєвид наддніпрянського 

містечка без дерев. Невід’ємним елементом невеликого поселення завжди був садочок, а от 

маєток чи місто просто важко уявити без іще однієї складової – парку. Не є виключенням і 

місто Переяслав. Як справжнє місто він також має не лише сади, але й парки та сквери. 

Історію рекреаційних зон відпочинку Переяслава, можна розпочинати з давньоруського 

часу, а саме від 20 серпня 1149 р., коли у літопису вперше згадується розташований в околицях 

міста «звіринець»: «Юрій же стояв три дні коло Стрякова. А [на] четвертий день, по 

[вранішній] зорі, він пішов од Стрякова мимо города, приготувавшись до бою, і став межи 

двома валами. Став же він полками своїми по ту сторону Трубежа за звіринцем, коло зарості» 

полювання територію. Місцину огороджували, обладнували та ретельно охороняли від 

сторонніх мисливців, тому що на тварин тут не тільки полювали, але їх ще й розводили [17, 

с. 148]. Про тогочасні відпочинкові зелені зони всередині граду нічого не відомо. 

Припускаємо, що їх тоді не існувало, бо середмістя мало близько 75 га й було щільно заселене. 

Хоча, можливо, що на території єпископського двору був невеличкий садочок, де монахи 

вирощували лікарське зілля для потреб лікарні, яку заснував Єфрем Переяславський. Проте, 

писемні свідчення про рукотворні сади Переяслава з’являються в історичних джерелах лише 

у ХVІІІ ст. Зокрема, з історичних документів довідуємося, що в місті, у 1750 р., робиться 

спроба започаткування шовкоткацької мануфактури. Для цього магістрат відвів двір на землі, 

що належала сотнику С. Гулаку, а також для забезпечення сировиною було закладено 

шовковичний сад. На плані міста Переяслава 1775–1790 рр. позначена ділянка шовковичного 

саду в Київському передмісті, за валом до Трубежу. Цікавий опис тутовника залишив 

професор, видатний правознавець та мовознавець Ілля Тимківський: «До пам’яті міської 

належить і колишній великий шовковичний сад, величезних дерев, казали, Єлизаветинської 

епохи, оточений огорожею. Охороняли його гарнізонні солдати, і коли поспівали шовковичні 

ягоди, пускали туди по святам з оплатою, по грошу, їсти ягоди, без виносу. Таких садів я бачив 

три: в Переяславі, у Києві на Хрещатику, в Костянтинграді...». Подальша доля казенного 

шовковичного саду документально ще не визначена, але на плані міста середини ХІХ ст. його 

територія ретушувалася у зелений колір, як сад. 

Також у спогадах про своє дитинство й перші роки навчання у Переяславській семінарії, 

які припали на 1785–1799 рр., Ілля Федорович згадує й інші сади міста, приватні: «Ми мали в 

місті свій будинок з великим садом від мого прадіда, проте жили згідно з посадою за устям 

Альти, на березі Трубежу, в колишньому будинку князя Трубецького, що належав полковому 

відомству. Пам’ятаю, як няня носила мене через сад, в нашу винокурню; …прадідівський 

будинок наш стояв лицем до торгової площі... з садом та городом; Він межував з садом 

Копцевича, два сина якого вчилися разом з нами» [22; 24; 25, л. 16]. 

Точну кількість приватних садів у ХVІІІ ст. визначити складно, але згідно з інформацією 

в топографічному описі за 1798–1800 рр. у Переяславі: «тільки при деяких будинках є сади: з 

яблуневими, грушевими, вишневими, сливовими деревами, з малою кількістю винограду, з 

яких збирають плоди для свого вживання». У 1799 р. єпископом Переяславським і 

Полтавським призначається Сильвестр Лебединський, який розбудовує подвір’я 
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Вознесенського монастиря, закладає великий фруктовий сад і алею лип, що вела від будинку 

архієрея до Вознесенського собору. Сад займав майже четверту частину монастирського 

кварталу, був поміж вул. Преображенською (сучасна М. Сікорського), будинком архієрея, 

собором і дзвіницею. На жаль, від архієрейського саду нічого не залишилося, крім старезного 

дуба на подвір’ї сучасної музичної школи. Частина саду була знищена ще у 30-х рр., коли 

територію монастиря зайняла військова частина Червоної Армії, а після Другої Світової війни 

були збудовані гаражі міського комітету партії та господарчі споруди військової частини. Окрім 

позначок на плані ХІХ ст. на згадку про сад залишилися малюнок Тараса Шевченка та кілька 

світлин початку ХХ ст. [16; 23, c. 44]. 

Взагалі то, як і всі українці, переяславці полюбили сади і вже до середини ХІХ ст. в межах 

старого міста їх налічувалося близько двадцяти та до сотні в передмістях: Заальтицькому, 

Закивобрамському, Задовгомостянському (Підварках). Найбільшу площу в середмісті займали: 

сад Капцевичів, який простягався клином від вулиці Вознесенської (сучасна Гімназійна) до 

Базарної (сучасна І. Мазепи), сади навколо будинків міської Думи, банку і пожежної охорони 

(сучасний квартал в межах вулиць Б. Хмельницького, Г. Сковороди, Покровської, 

М. Сікорського), вже згаданий архієрейський сад, міський сад у межах вулиць 

Головнотрактової (сучасна Б. Хмельницького), Базарної (сучасна І. Мазепи), 

Довгомостянської (сучасна Покровська), Монастирської (сучасна Г. Сковороди). По 

центральній вулиці, навпроти Покровської церкви, буяв старовинний сад колишнього міського 

голови, купця Івана Холодного. Ось як про нього згадувала його онучка, відома скульпторка 

Марія Петрівна Холодна: «Сад бабусі... Як ми його любили! Навесні він наповнювався 

пахощами вологої землі, розцвітали крокуси, а потім тюльпани. Кущ мигдалю цвів своєю 

рожевою пишнотою, та багато інших квітів розпускалися послідовно, кожен свого часу і 

радували всіх своєю красою. В саду стояла величезна ялина». 

Ще одну згадку, але вже про семінарський сад, закладений у 70-х рр. ХІХ ст., залишив у 

1907 р. колишній учень духовного училища М. Коропов: «Яке чаруюче враження справляє 

тепер училищна садиба! Скільки тут повітря, простору, скільки зелені! Тоненькі деревця, які 

тільки насаджувалися в наш час, на «городі Вишневського», тепер пишно розрослися і в зелені 

їх немовби потопають два новеньких будиночки: лікарня і квартири службовців. Поруч 

квартири училищного економа Андрія Назаровича Мільгевського, турботливою та вправною 

рукою розбитий квітник, який чудовим килимком розстелився серед дерев. Квартира 

інспектора також вся в зелені – навкруги квіти, дерева» [18, с. 1125–1126]. На жаль від згаданих 

садів дерев не залишилось. На садибі Холодних у середині ХХ ст. постали багатоповерхівки, 

а місце училищного саду забудоване житловими будинками та корпусами сучасної ЗОШ № 6. 

З початку ХХ ст. громада міста стала систематично озеленювати його вулиці. Так, згідно 

зі звітами міської думи, 1903 р. вздовж центральних вулиць були насаджені дерева. У 1904 р. 

підсаджували дерева там, де вони не прижилися, а також була обсаджена нова гребля до 

«Підварок». До озеленення долучалися й діти. Зокрема, у березні 1911 р. для проведення свята 

деревонасаджень, директор чоловічої гімназії Юліан Антонюк надіслав прохання до міської 

управи про виділення земельної ділянки в 2–3 десятини. 

Міський голова Іван Марченко підтримав ініціативу навчального закладу і навіть 

запропонував гласним депутатам закласти парк. У квітні 1911 р. міська дума дала 

розпорядження міському землеміру Василю Пащенку скласти план земельної ділянки 

деревонасаджень за буцегарнею. Наприкінці квітня гімназисти засадили виділену ділянку 

деревами листяних порід, а з 1940-их рр. ця територія стала забудовуватися корпусами 

лікарні [15; 16]. 

Найдавнішим садом у Переяславі, територія і призначення якого не змінювалася ось уже 

більше ніж півтора століття, є парк ім. Т. Шевченка. Його історія закорінена у далеке ХVІІІ ст., 

коли графиня Амалія Людовіка Вітгенштейн, уроджена Фінк фон Фінкенштейн, народила 3 

грудня 1771 р. в Переяславі свою другу дитину, доньку Амалію-Луїзу. Пологи були невдалими 

і 15 грудня графиня померла. Так як родина належала до протестантів, то її чоловік, граф 

Християн Людвіг Казимір поховав дружину неподалік від свого будинку, в центрі міста. 
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Згодом, син Християна і Амалії генерал-фельдмаршал Петро Християнович Вітгенштейн 

губ. — п. 11.06.1843, Львів) упорядкував могилу своєї матері: встановив вишуканий бронзовий 

пам’ятник, поруч посадив декілька дерев та огородив його залізним парканом. Так, як родина 

Вітгенштейнів виїхала з міста, за могилою Амалії стали доглядати переяславці. Затишний 

садочок навколо красивого пам’ятника швидко став улюбленим місцем для відпочинкових 

променадів. І коли у 1844 р. було знайдено залізний якір у Трубежі (вагою 26 пудів), то його 

встановили біля цегляного стовпа садового паркану й закріпили табличку з написом: «Древний 

якорь, найденный в р. Трубеж высота его три метра двадцать восемь сантиметров, размах лап 

два метра восемдесят сантиметров. 1844 г.». Відтоді якір став пам’ятником, за словами 

сучасника Миколи Арандаренка «мовчазним свідком колишнього судноплавства по Трубежу». 

Наявність двох пам’ятників та незабудованого простору дозволили переяславцям влаштувати 

перший міський сад для відпочинку. Офіційний дозвіл від полтавської губернської 

адміністрації був наданий 15 квітня 1849 р. і в тому ж році навколо пам’ятників насадили нові 

дерева, розбили дві прямі та одну кругову алеї, велику клумбу. Садова ділянка за площею 

становила четверту частину сучасного парку. Дві сторони парку межували з вулицями 

Довгомостянською (сучасна Покровська) та Базарною (сучасна І. Мазепи), з двох інших він 

межував з приватними городами та вигоном. Територію парку огородили парканом, а вхід на 

центральну алею влаштували від вулиці Базарної (Соборної, сучасна І. Мазепи). Теплої пори 

року недільними вечорами в міському саду лунали звуки духового оркестру. Поступово 

територія міського саду збагачувалася новими розважальними закладами. У другій половині 

ХІХ ст. в пристосованому дерев’яному будинку було відкрито театр. На його підмостках 

виступали різні театральні трупи з Полтави, Києва, Москви, С.-Петербургу. Зазвичай 

театральний сезон відбувався влітку, а спектаклі – два рази на тиждень [1, с. 418; 13; 21]. 

1908 р. коштом Товариства опікунства народної тверезості на земельній ділянці, 

виділеній міською думою в липні 1901 р. за рахунок міського саду, збудований Народний дім. 

Міською думою періодично виділялися кошти на благоустрій парку: ремонт паркану, вирізання 

сухостою та підсадку нових дерев, прибирання алей від листя. Після більшовицького 

перевороту та встановлення радянської влади скульптура Амалії зникла, а нащадки 

Вітгенштейнів вивезли прах своєї прабабусі. Переяславці місце, де було поховання, пусткою 

не залишили, і вже у 1919 р. тут поховали бійців-партизан із загону революціонера-більшовика 

Макара Одинця, які загинули під час бою з білогвардійськими загонами армії Денікіна. 

Щоправда, тіло самого М. Одинця родичі забрали й поховали на цвинтарі в с. Пологи-Вергуни. 

За свідченням колишніх старожилів у західному куті саду було ще одне колективне поховання 

перших радянських міліціонерів, останки яких перепоховали у 1952 р. у зв’язку з 

реконструкцією парку. Після Другої Світової війни парк був понівечений, і тому 1948 р. тут 

посадили 500 штук молодих дерев, переважно акації, а також встановили дерев’яні виставкові 

павільйони. 

Згідно з масштабною забудовою адміністративного центру і створенням нової 

центральної площі у березні 1952 р. місцева влада прийняла рішення про реконструкцію парку. 

Виставкові павільйони розібрали, а також з північного боку знесли житлові будинки, 

підготувавши, таким чином, будівельний майданчик для адміністративних споруд. Він був 

обгороджений, вхід винесли на вулицю Б. Хмельницького (тоді мала назву Т. Шевченка), 

вбиральню перенесли з центру в бік районного будинку культури. Вхід на 

сільськогосподарську виставку закрили і засадили деревами. Спланували широку головну 

алею, яка з’єднала дві вулиці: Г. Сковороди (тоді Піонерів) та І. Мазепи (тоді М. Одинця) та 

бокову алею від центральної алеї проз будинок культури паралельно вул. Піонерів з виходом 

на головну поперечну алею. Всі вільні входи закрили. Також влаштували кільцеву алею з 

клумбою посередині, яку оточували вісім квадратів, у кожному з яких були поставлені 

дерев’яні бесідки, лави. Хоча в давньому міському саду й росли дерева, але їх посадки не мали 

чіткої організації. Тому кожну з алей трасували клінкерною цеглою і оформили додатковими 

зеленими насадженнями з лип та каштанів. Планували прикрасити парк монументами Леніна 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

95 

і Сталіна, але була встановлена до святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією 

скульптура «Матір з дитиною» і висаджена алея дубків, які в наш час стали справжньою 

окрасою парку.  

У травні 1952 р. міськвиконком прийняв рішення перемістити дві колективні могили, що 

знаходилися до того в різних місцях, до однієї спільної. Таким чином у червні 1953 р. урочисто 

була відкрита одна братська могила, в якій, згідно з архівними документами, спочивали 

останки революціонерів із загону Макара Одинця та співробітників міліції: «... які загинули 

під час громадянської війни в боротьбі з бандитами” і які до цього часу були поховані: «... у 2-

х місцях по вул. Шевченка поруч з раймагом та в парку біля будинку культури». Тоді ж 

встановили цегляну стелу. Нагадаємо, що могила була розташована по центру алеї, поблизу 

входу до парку з боку вулиці Сталіна (сучасна І. Мазепи). 1969 р. замість стели встановили 

пам’ятний знак з рожевого граніту з написом: «Загиблим за встановлення радянської влади в 

1917–20 р.» (архітектор А.П. Ніколенко), а територію навколо виклали цеглою. У такому 

вигляді могила проіснувала до 1999 р., коли згідно з упорядкуванням наріжної ділянки вулиць 

Покровської і Московської (сучасна М. Сікорського) був закладений сквер, а саму гранітну 

брилу перенесли на нове місце. Поховання залишилося, над ним підсипали курган і 

встановили 5 березня 1999 р. з чорного граніту стелу (виготовив М.Ф. Клименко) на честь 140-

річчя з дня народження відомого письменника Шолом-Алейхема (Соломона Рабіновича, 

н. 18.02.1859 р. м. Переяслав – п. 13.05.1916 р. Нью-Йорк, США). 

Зауважимо, що незважаючи на значні реконструкції, один з найдавніших декоративних 

елементів парку – раритетний якір – був залишений та продовжував бути головним 

улюбленцем переяславської дітвори до 20 квітня 1993 р., коли його було перенесено з міського 

парку до Альтицького мосту і встановлено по вулиці Б. Хмельницького поблизу пам’ятного 

знака на честь першої літописної згадки назви Україна. Невідомо звідки поширилася хибна 

інформація, що якір було знайдено в р. Альті. Сучасне місце обрано для якоря невдало, його 

геть непомітно. Якір, як один з найдавніших пам’ятних знаків Переяслава, заслуговує на 

повернення на своє початкове місце. 

1953 р. північну частину парку прикрасили фасади трьох споруд: будинку Рад, 

універмагу, готельного комплексу. У січні 1957 р. з метою «Увічнення пам’яті героя 

громадянської війни Макара Одинця, який загинув в м. Переяславі виконком вирішив: 1. 

Присвоїти ім’я героя громадянської війни Одинця М.І. – будинку культури, 2. – міському парку, 

який прилягає до будинку культури» [4]. 

У 1950–1970-х рр. парк був найпопулярнішим серед переяславців місцем літнього 

відпочинку, зустрічей, любовних побачень, адже на території дієво функціонував 

танцмайданчик, де грав спочатку духовий оркестр, а потім інструментальні ансамблі. Вдень 

парк гомонів дитячими голосами. Сюди вихователі садочків, розташованих поблизу, 

полюбляли виводити групи на прогулянки. У жовтні 1962 р. був відкритий літній кінотеатр, 

який проіснував до 70-х рр. ХХ ст. Алеями парку у вечірній час гуляли у 1950–1960-х рр. 

переважно подружні пари, а от вже у 1970–1980-х рр. лише молодь від шістнадцяти до 

двадцяти призначала у вечірні години побачення «під танцями». Наприкінці 1970-х рр. 

відбулася чергова реконструкція: замість високої решітки встановили низьку чавунну на 

гранітному підмурівку. Також розширили та заасфальтували алеї, дещо перепланували 

конфігурацію клумб. Закрили літній кінотеатр і прибрали понівечені до того часу бесідки. У 

червні 1969 р. в парку відкрили дитяче кафе «Пінгвін», де продавали морозиво, безалкогольні 

напої. Споруда типового проекту «Черемшина» була змонтована зі сталево-скляних 

конструкцій у характерному для 1970-х рр. стилі: прямокутник у плані та величезні вікна-

стіни. Спершу кафе було встановлене впритул до паркової території по вулиці І. Мазепи 

(колишня М. Одинця). Невдовзі конструкцію кафетерію перенесли на протилежний бік парку, 

по вулиці Г. Сковороди, і поставили вже в парковій зоні навпроти бібліотеки. Незважаючи на 

те, що в кафе заборонялося палити цигарки і не продавали алкогольні напої, черги туди були 

постійні [5; 9]. 

Наприкінці 1987 р. міськвиконкомом було прийнято рішення про виділення земельної 
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ділянки під будівництво міського будинку культури. З цією метою паркова зона зазнала 

перепланувань: на земельній ділянці площею 1118 кв. м., знесли будівлі, споруди, частину 

зелених насаджень та літній кінотеатр, перепланували декілька алей для створення підходів до 

нового культурного закладу – народного центру культури «Зустріч». Згідно з клопотанням 

працівників закладу (№ 34 від 18.06.1994 р.) за рахунок парку ім. М. Одинця за будинком була 

закріплена територія в 3,3 га для влаштування ландшафтного парку, а також сам парк 

ім. М. Одинця був перейменований на Центральний ландшафтний парк культури і відпочинку 

(Рішення № 70-9 від 24.05.1994 р.). 

Оновлений був і танцмайданчик, зокрема, його було оточено капітальними цегляними 

павільйонами. Рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 4 червня 2013 р. 

найдавніший міський парк перейменували на парк ім. Т.Г. Шевченка. 

Другою відпочинковою зоною міста став парк імені Григорія Сковороди. Історія його 

заснування розпочинається з 1947 р., коли переяславці почали активно впорядковувати 

центральний квартал в межах сучасних вулиць Б. Хмельницького, Г. Сковороди, Т. Шевченка, 

І. Мазепи. Після Другої Світової війни цегляні крамниці, водонапірна башта, корпуси 

трикотажної фабрики та й сама торгівельна площа знаходилися у напівзруйнованому стані. 

Міськвиконкомом було прийняте рішення про використання залишків цегли на потреби більш 

вцілілих будинків, а саму площу засадити деревами. І от тут невідомо з чиєї пропозиції чи 

директиви, чи то з якихось ідеологічних міркувань, але 9 серпня 1947 р. було прийняте рішення 

про перенос останків воїнів, що поховані на Букрині в Переяслав, та влаштування могил Героїв 

Радянського Союзу на центральній площі міста. В 1948 р. навколо могил посадили 500 штук 

дерев, а парк назвали іменем Ленінського Комсомолу. Відтак в одному парку була могила 

радянських комуністів – героїв громадянської війни, в іншому радянських комсомольців – 

героїв Вітчизняної війни. Таким чином комуністична партія чітко закріпляла в свідомості 

прийдешніх поколінь свою панівну ідеологію, як непереможну і найгуманнішу, адже молоде 

покоління повинно було постійно пам’ятати, що завдячує своїм життям не своїм дідам і 

прадідам, які, до речі, теж у різні віки воювали з різними ворогами, а саме воїнам-комуністам. 

В 1952 р. збудували фундаментальний пам’ятник, згодом встановили фігуру воїна з 

азбестобетону, а в 1970-х рр. встановили гранітні стели на могилах, підсипали землю навколо, 

утворивши таким чином Меморіал Слави героям, загиблим на Букринському плацдармі [2]. 

Організація в місті другого парку припала переяславцям до душі та й архітекторам вона 

сподобалася. Тому при розробці нового проекту центру міста була запланована організація не 

тільки нової площі, але й повноцінної паркової зони: еркер з напівкільцевою алеєю, гранітно-

металева огорожа, дві перпендикулярні до площі алеї, що замикаються на двосторонній 

широкій алеї, паралельній до площі. Широка алея мала функцію з’єднувального шляху між 

вулицями М. Одинця (сучасна І. Мазепи) і Г. Сковороди. В еркері парку Ленінського 

Комсомолу планувалося встановити пам’ятник Б. Хмельницькому. Проект пам’ятника у 1952 

р. почали розробляти скульптори І. Кавалерідзе, І. Першудчев та архітектор В. Заболотний, але 

з ідеологічних міркувань проект було відхилено. Натомість, у 1961 р. був встановлений 

монумент «Навіки разом – навіки з російським народом» (скульптори В. Вінайкін, 

В. Гречаник, П. Кальницький, В. Кроков, архітектор В. Гнєздилов) [3]. 

1952 р. згідно з проектом реконструкції адміністративного центру були розплановані алеї 

та посаджені нові дерева, зокрема, так звану алею каштанів саджали архітектори на чолі з 

президентом Академії архітектури Володимиром Заболотним. У 1953 р. висадили навколо 

еркеру тую, бузок, заасфальтували алеї, встановили лави, огородили високим металевим 

парканом з боку вулиць Г. Сковороди та М. Одинця (сучасна І. Мазепи). В 1963 р. на одному з 

кінців широкої алеї (на вході від вул. Г. Сковороди) облаштували невеличкий кільцевий фонтан 

з цементними жабками на іншому кінці (при вході з вул. І. Мазепи), клумбу, в центрі якої 

встановили постамент зі скульптурою колгоспниці. В цей же рік міською радою були придбані 

велика електрична дитяча карусель та гойдалки для дорослих. Щоправда насолодитися 

катанням на каруселях та гойдалках, плесканням у фонтанчику пощастило далеко не всім 

переяславським діткам, адже вже наприкінці 1960-их років все це дитяче «щастя» було 
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демонтоване, а натомість на широкій алеї встановили банери з портретами переяславців – 

Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної праці. Для розваг, дещо в глибині парку, 

товариством ДТСААФ був відкритий стрілецький тир для стендової стрільби, поруч 

встановлені дерев’яні столи для відпочивальників – любителів гри в доміно та шахи. До кінця 

1980-их рр. залишилися для розваг тільки столи для настільних ігор. Тому наприкінці 1980-их 

міською владою була зроблена спроба прикрасити парк скульптурами з шамоту і поновити 

дитячий майданчик. Скульптури побили, залізний дитячий майданчик поки що діє. 

Сумна доля і в ексклюзивної огорожі, що оточувала парк зі сторони площі. Дизайн 

огорожі належав до кращих витворів архітектури українського посткласицизму середини 

ХХ ст. (автор – архітектор О. Лозінська), проте шанувальників мистецтва у місті значно менше 

ніж вандалів, бо на початку 2000-их рр. огорожу стали викрадати по секціям, а до 2017 р. 

демонтували повністю, і де вона зараз перебуває невідомо. Також поступово демонтували 

чавунний паркан навколо парку, щоправда старовинні ворота встиг забрати на своє утримання 

НІЕЗ «Переяслав». 

Поступово паркова зона в північній частині перетворилася в хащі з чорноклену, а 

протилежна – на пам’ятку-некрополь, тому що на відзначення сумних подій, які відбувалися у 

житті українців, парк став наповнюватися пам’ятними знаками: воїнам-інтернаціоналістам та 

гранітним хрестом жертвам Голодомору 1932–1933 рр., хоча ще у 90-их рр. ХХ ст. на території 

Заальтицького кладовища, де ховали заморених голодом небіжчиків, був впорядкований 

Меморіал пам’яті жертвам Голодомору 1933 р. Щодо назви парку, то його офіційна назва – 

парк ім. Ленінського комсомолу – проіснувала дуже довго, хоча неофіційно переяславці його 

називали і парком Дружби, і парком Слави, і, лише згідно з рішенням Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 27.08.2015 р. та № 07-79-VI від 20.10.2015 р. він отримав назву «Парк 

ім. Григорія Сковороди». 

Друга половина ХХ ст. характеризується для Переяслава-Хмельницького не тільки 

масштабною розбудовою, але й масовим озелененням. Розширюються магістральні вулиці, 

між шляхом і тротуаром створюється зелена зона з липових, акацієвих, тополиних дерев. 

Господарі в центральній частині міста замінили дерезу на стрижені з кущів жовтої акації та 

бузку парканчики. Не забували містяни і про відпочинкові зони. У 1967/1968 рр. жителі міста 

насадили алею беріз на лівому березі Трубежу, коло шлюзу, де діяв того часу міський пляж. 

Особливий внесок у створення нових зелених острівців для затишного відпочинку зробив 

директор Переяслав-Хмельницького державного історичного музею, у майбутньому – Герой 

України, М.І. Сікорський. За його ініціативою закладалися сквери і, найголовніше, з його 

звернення до міськвиконкому розпочалася історія Музею просто неба. Михайло Іванович був 

відмінним стратегом і чудово розумів, що для створення музею потрібна вагома підстава. І от, 

в ознаменування ювілею 150-річчя народження Тараса Шевченка, М.І. Сікорський пропонує 

посадити великий дендропарк на Горі, за Трубежем. 26 березня 1963 р. міська рада приймає 

рішення створити лісопарк на 25 га сільгоспугідь радгоспу «Переяславський», що були перед 

тим передані місту. Відповідальним за деревонасадження був призначений М.І. Сікорський, 

виконавцями робіт стали учні місцевих шкіл, професійно-технічного та педагогічного училищ, 

саджанцями забезпечили міський розплідник та лісгосп. У подальшому упродовж декількох 

років місцеві учні регулярно влаштовували толоки і робили нові насадження. Згодом, коли 

штат музею розширився і почалося формування експозицій етнографічного музею, працівники 

закладу вже самотужки висаджували рідкісні породи дерев, доглядали їх, а потім стали своїми 

саджанцями озеленювати нові сквери міста [6]. 

У 1960-их роках у Переяславі відбувається масова закладка скверів. Одним з найперших 

у 1956 р. було закладено сквер імені Григорія Сковороди на розі вулиць Орджонікідзе (сучасна 

Ярмаркова) і Паризької Комуни (сучасна Соборна), перед фасадом нещодавно збудованої 3-ї 

школи (нині – ЗОШ № 3). Згодом його без офіційного перейменування назвали іменем 

І.М. Ткаченка (Рішення МВК № 02-30-ХХІІІ від 25.01.2002 р.). Сквер має широку центральну 

кленово-липову алею і паралельну по краю – тополеву. На початку ХХІ ст. тут встановили лави 

та дитячий майданчик, який став улюбленим місцем для прогулянок мам з дітками. 
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1962 р. розбили сквер біля пам’ятника В. Леніна перед фасадом 2-ї школи; 1964 р. – ім. 

Григорія Сковороди біля Вознесенського собору зі скульптурою філософа, але після відкриття 

музею Г. Сковороди пам’ятник був демонтований. У 1975 р. музейними працівниками була 

впорядкована ця територія до відкриття музею-діорами, зокрема посаджені ялини, ялівець, 

берізки, встановлені лави, а у 1980-их рр. навіть була спроба влаштування фонтану. 1966 р. 

закладається сквер імені І. Мічуріна на розі вулиць Золотоніське та Новокиївське шосе, навіть 

був встановлений пам’ятник досліднику з дерев’яною альтанкою і клумбою. Після побудови 

другого мосту через р. Трубіж і реконструкції дороги для одностороннього руху сквер був 

демонтований. 1968 р. на розі вулиць Дніпровської і Героїв Дніпра закладений сквер Слави «З 

метою увічнення пам’яті Героїв Радянського Союзу та бійців, які загинули за визволення 

Переяслава і увічнення пам’яті загиблих городян в роки Великої вітчизняної війни та по 

звірячому розстріляних в період окупації Переяслава». Планувалося встановлення на цій 

ділянці пам’ятника, але цього так і не було зроблено. На сьогоднішній день це відпочинкова 

зона кафе «Дніпро». 1968 р. впорядковується сквер на розі вулиць Садової (тепер О. Богданова) 

і Золотоніське шосе, де у 1970-их рр. встановлюється скульптура «Колгоспниця» [7; 8]. 

Упродовж ХХ ст. територіальні кордони міста періодично змінювалися. Згідно з 

генеральними планами забудова нових площ здійснювалася з урахуванням організації 

відпочинкових зелених зон. Таким чином, у жовтні 1981 р. біля школи № 5 був закладений 

парк Космонавтів, переважно з дубових порід дерева [10]. 

На західній околиці міста, у мікрорайоні Солонці, неподалік вул. Інтернаціональної, у 

листопаді 1982 р. закладений парк Дружби народів. Так він був найменований тому, що поруч 

вул. Інтернаціональна, а навколо парку розташовані вулиці, названі на честь видатних 

особистостей різних національностей (віднедавна декотрі перейменовані у зв’язку з 

виконанням закону про декомунізацію). Тут був встановлений списаний літак «АН-18», який 

планувалося переобладнати під дитячий кінотеатр, проте через неможливість дотримання 

техніки безпеки від цього наміру керівництво міста відмовилося, натомість музейники 

відкрили скульптурно-портретну галерею героїв Букринського плацдарму. На відзначення 40-

річчя перемоги Радянського Союзу у війні з гітлерівською Німеччиною та відкриття 

скульптурно-портретної галереї, виконкомом міської ради (рішення № 109 від 20.05.1985 р.) 

парку присвоїли нову назву – імені 40-річчя Перемоги. Допоки, до 2009 р., в літаку 

розміщувалася музейна експозиція, працівники заповідника доглядали і навколишню 

територію. Після згортання експозиції літак в результаті підпалу згорів. Його залишки 

прибрали, але парк поступово заростав. У 2016 р., за ініціативою небайдужих громадян, парк 

став поступово упорядковуватися. Щодо цього парку, то існує цікавий факт подвійності назви, 

а саме – за офіційними документами він був названий «Парк ім. 40-річчя Перемоги» (не 

уточнюючи в назві – якої перемоги). Проте з невідомих допоки причин на електронних картах 

міста з’явилася нова назва цього парку – імені К. Ціолковського [11; 12]. 

1983 р. в цьому ж мікрорайоні працівниками молокозаводу був закладений сквер ім. Героя 

Радянського Союзу Г.М. Балаяна. 

У 1990-их рр. утворюють одразу три сквери. Найперший на розі вулиць Гімназійної і 

Б. Хмельницького був закладений без назви. У березні 2019 р. за ініціативою воїнів – учасників 

операції об’єднаних сил та антитерористичної операції, у сквері був встановлений пам’ятник 

героям АТО і ООС (автор пам’ятника – скульптор Володимир Микитенко), впорядковані дві 

алеї – викладені фемами доріжки та встановлені лави. 

Другий сквер був утворений 1994 р. по вул. Ковальській, за ініціативою М. Сікорського 

озеленена прибережна зона р. Альти деревами листяних порід. Згідно З рішенням 

міськвиконкому № 06-28-ХХІІІ від 08.11.2001 р. йому була присвоєна назва «Сквер імені 

М.І. Сікорського». Проте, цього виявилося, очевидно, недостатньо, тому міською радою 

приймається повторне рішення № 07-79-VI від 20.10.2015 р. про присвоєння цьому скверу імені 

його творця М.І. Сікорського. 

Третім сквером став закладений у 1999 р. працівниками НІЕЗ «Переяслав» на розі вул. 

Покровської і Московської (сучасна М. Сікорського). У сквер перенесли з центрального парку 
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ім. Т. Шевченка брилу червоного граніту з написом: «Загиблим за встановлення радянської 

влади в 1917–20 р.» (останки комуністів залишилися в парку), розбили алеї з декоративними 

кущами. Сквер упорядкували за ініціативою і під керуванням Д.К. Шимченка, ім’я якого цьому 

скверу й присвоїли рішенням міськвиконкому № 04-31-ХХІІІ від 19.03.2002 р. 

У мікрорайоні Спаська Левада, навпроти школи № 7, ще 1986 р. був встановлений з 

граніту «Пам’ятний знак жертвам і постраждалим від Чорнобильської катастрофи» (архітектор 

М.М. Хоменко), навколо якого, майже двадцять років потому, посадили дерева, заклавши в 

даному районі ще один сквер. Адже десятиріччям раніше вздовж вулиці Набережної засадили 

кленами, чорнокленами, липами лівий берег р. Альти для створення в майбутньому парку 

відпочинку. 

Узагальнюючи вищевикладену інформацію, зазначимо, що більшість зелених насаджень 

на сучасному етапі свого існування мають хаотичний, невпорядкований характер. 

Паркові зони міста потребують втручання ландшафтного архітектора чи спеціалістів по 

озелененню. Допоки місцеві архітектори свою роботу в цьому напрямку зводили лише до 

виділення земельних ділянок під закладку так званих парків та скверів, але організацією їх 

естетичного вигляду не займалися (окрім двох центральних парків). 
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The author provides information about history of gardens, parks, squares of the Pereiaslav 

town of Kyiv region based on documentary sources in chronological order. 
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Декоративний елемент огорожі парку 

Г. Сковороди. автор. Г. Лозинська.  

Фото Набок В. 2005 р. 

Меморіл героям Букринського плацдарму  

в парку Г. Сковороди.  

Фото Набок В.2005 р. 
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Лави 1960 рр. парку Г. Сковороди. Фото Набок В. 2005 р. 

Міський сад. Давньоруський якір з р.Трубіж. Фото 
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Огорожа Лозинської 

Пам’ятник Мічуріну в одноіменному сквері 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

103 

 
 

 

 
 

Парк дружби 

Парк ім. Г. Сковороди . Фото 50-их рр. ХХ ст. 
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Парк ім.Т. Шевченка, вид на готель. Фото Набок В. 2005 р. 

Парк комсомолу 1980–1986 рр. 
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УДК 93(477.74-21)"18/19" 

Олена Жам 

(Переяслав) 

 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВІЗНИЧОГО ПРОМИСЛУ В 

м. ПЕРЕЯСЛАВІ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

 

У статті йдеться про стан візничого промислу в м. Переяславі Полтавської губернії в 

кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Встановлені основні тенденції розвитку візничого промислу в місті 

на фоні загальноімперського дорожнього законодавства. 

Ключові слова: візник, візничий промисел, Переяслав, кінний екіпаж. 

 

Розвиток капіталістичних відносин, збільшення населення, розвиток торгівлі та 

промисловості стимулювали активний розвиток візничого промислу в м. Переяславі 

Полтавської губернії в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Основним видом міського транспорту цієї 

доби були наймані кінні екіпажі, які управлялися візниками. Без цих транспортних засобів 

неможливо уявити життя міста XVIII-XIX ст. На багатьох поштових листівках та світлинах 

того періоду зустрічаються зображення пасажирських колясок, бричок, фаетонів, прольоток, 

одноколок і двоколок, вантажних підвод, громадських омнібусів та інших транспортних 

засобів, які здійснювали транспортні перевезення у досліджуваний період (рис. 1).  

Тривалий час перевезення кіньми пасажирів було приватною справою візників. Вони 

самостійно визначали вартість послуг, періодичність перевезень, кількість пасажирів, об’єм 

багажу тощо. Із запровадженням земських реформ, які врегулювали систему регіонального 

(місцевого) управління Російської імперії, а також  реформи міського самоврядування 1870 р. 

(нова в 1892 р.) ситуація змінилася. 1 січня 1964 р. імператор Олександр ІІ затвердив 

Положення про губернські і повітові земські установи, згідно з яким місцевій владі (міським 

думам і земським установам) було надано право контролювати перевезення пасажирів та 

вантажів в межах своїх повноважень і регіонів. 12 червня 1890 р. було ухвалено нове 

Положення про губернські та повітові земські установи, яке на питання дорожнього 

господарства і візницького промислу суттєво не вплинуло. Згідно з чинним законодавством в 

місцевостеях, які входили до міського громадського управління, розпорядчими органами у 

сфері транспортних перевезень пасажирів і багажу виступали міські думи, а в місцевостях, які 

не входили до міського громадського управління – повітові та губернські  земські установи.  

Кінні перевезення пасажирів та вантажів у містах Російської імперії, й зокрема в 

Переяславі, регулювали міські думи, які регулювали систему управління містом, в тому числі 

й питання розвитку місцевих транспортних мереж і візницьких промислів. Міським думам  

згідно з Міським положенням 1870 р., а потім 1892 р.  було надано право складати обов’язкові 

постанови про провадження візницького промислу, про типи візницьких екіпажів, про міські 

омнібуси та інші громадські екіпажі. В міських поселеннях Російської імперії, де було введено 

Міське положення, за рішенням Думи, могли встановлюватись збори і податки з візницького 

промислу у бюджет міста. Згідно з пунктом 4 статті 4 додатку 1 до статті 134 Міського 

положення, видання 1892 р., Міські думи отримали право розділяти візників на розряди та 

призначати для кожного розряду свій розмір податку. Підставою для такого розділу могла 
служити лише яка-небудь відмінність у здійсненні тими чи іншими особами візничого 

промислу [1, с. 1129]. Відповідно до загальних  правил збору податків з візницького промислу, 

виданих у 1887 р., цей збір не міг перевищувати 10 крб. на рік з одного коня, якого 

використовували у візництві. В межах цієї норми міністр внутрішніх справ, за згодою з 

міністром фінансів, визначав для кожного міста свій розмір збору, а також затверджував 

винятки із нього. Перейти до стягування візницького збору на місцях могли лише з дозволу 

уряду, а саме після отримання письмового  дозволу міністра внутрішніх справ. 

Міське положення від 11 червня 1892 р. закріпило законодавчий порядок ведення 

візницького промислу у міських населених пунктах. В його основу лягли Міське положення 
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1870 р. і загальні правила візництва 1887 р. Для прикладу наведемо кілька нормативних 

документів із  Міського  положення 1892 р. Так, наприклад, стаття 108 ІІІ глави «Про участь 

міського суспільного управління у виданні обов’язкових для місцевих жителів постанов» 

надавала право Думам складати обов’язкові для місцевих жителів постанови за відповідними 

предметами, зокрема пункт 6-й – про здійснення візничого промислу і типу візничих екіпажів, 

про міські омнібуси й інші суспільні екіпажі. В главі V «Про збір на користь міських поселень» 

стаття 134 зобов’язувала при встановленні і стягуванні зборів з візничого промислу (коней і 

екіпажів), утримуваних приватними особами, дотримуватися особливих правил (3-є. Повне 

Зібрання Законів, № 155, 1125, 4552 и 5124). Цікаво, що законодавчим порядком регулювалися 

навіть умови перевезення собак [2]. 

Переяславська міська дума при впорядкуванні зв’язку в місті керувалася Міськими 

положеннями 1870 і 1892 років. Так згідно чинного законодавства міська дума мала такі права: 

1) Складати обов’язкові для місцевих жителів постанови про здійснення візницького промислу 

і тип візницьких екіпажів, про міські омнібуси та інші громадські екіпажі (пункт 6-й статті 

108-ї міського Положення 1892 р.); 2) Встановлювати такси за користування візницькими та 

іншими громадськими екіпажами, а також кінно-залізничними дорогами та іншими 

вдосконаленими місцевими засобами зв’язку (пункт 12-й статті 63-ї); 3) Обкладати на користь 

міського населення візницький промисел особливим збором до 10 крб. з коня щорічно (пункт 

4-й ст. 127 й стаття 134-та з додатками) [9, с. 119]. 

Загалом візницький промисел у Переяславі був добре розвинутий. Так, на одному із 

засідань Переяславських земських зборів ХХVІІІ скликання в жовтні 1892 р. доповідач від 

Переяславської земської Управи зазначив, що на  переяславській поштовій станції 

утримується нині 20 коней, але цієї кількості забагато, адже багато місцевих жителів їздять 

здебільшого на конях приватних візників «благодаря сильно развивающемуся в Переяславе 

частному извозьечему промыслу» [8, с. 35]. 

У нашому розпорядженні є документ під назвою «Список извозопромышленников, 

ездящих по г. Переяславу и Уезду с 1-го мая по 1-е ноября 1916 г.», складений 25 квітня 1916 

р., в якому наведено поіменний список візників по розрядам: «парокінні фаетонні візники», 

«легкові однокінні візники», «ломові однокінні візники», «ломові візники, які їздять в межах 

повіту», а також назначена кількість коней у кожного візника [3, арк. 1]: 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові К-ть коней 

Парокінні фаетонні візники: 

Берлявський Мойсей Шлемович 20 

Переяславська повітова земська Управа 32 

Загорулько Роман Іванович  8 

Давидовський Мойсей 2 

Фресин Хаїм 2 

Фінкельштейн Гершко 2 

Магінський Іосель 2 

Гепштейн Айтерь 2 

Меєрович Хаім 2 

Гепштейн Айтер 2 

Гепштейн Ейзер 2 

Загорулько Афанасій Романович 2 

Фресін Бейліс 2 

Гершков Лейба Меєрович 2 

Гроздник Елько 2 

Криворучко Давид Шлемович 2 

Кронов Іосель Бареахов 2 

Берлявський Мойсей Бенціонович 2 
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Семханицький Шая Лейбович 2 

Пурдун Іван 2 

Мартиненко Микола Леонтоійович 2 

Легкові однокінні візники: 

Іанюшкін Леонтій 1 

Бурдун Іван 1 

Шевцович Лейзер Лейбов 1 

Аврутіс Якорг Гершков 1 

Мартиненко Леонтій Митрофанович 1 

Селезнев Григорій Андрійович 1 

Понімаш Максим Антонович 1 

Гаткін Зельман 1 

Линник Максим Федорович 1 

Шаїнський Ейнах Куселев 1 

Омельяненко Ігнат 1 

Приходько Микола Аврамович 1 

Ломові однокінні візники:  

Радомишельський Гершко 1 

Кнопок Янкель 1 

Леванов Еля 1 

Володарський Волька 1 

Поволоцький Ізраіль  1 

Аснін Аврам 1 

Блувштейн Аврам 1 

Центер Натка Шулімов 1 

Гадюка Василь Степанович 1 

Срібний Афанасій Павлович 1 

Ломові візники, які їздять по Переяславу й повіту: 

Фінкельштейн Вульф-Лейба 1 

Аврутіс Мойсей Ізраілович 12 

Копиленко Хаїм Давидович 1 

Каневський Мендель 4 

Канавер Волько Бенціонович 2 

Загорулько Іван Романович 2 

Член Міської Управи Р. Панченко  1 

 

Аналіз вищезазначеного документу засвідчує наявність у більшості переяславських 

візників одного екіпажу: парокінного або однокінного. На цьому фоні виділяються 

Берлявський Мойсей Шлемович, у власності якого було 10 парокінних фаетонів, та Загорулько 

Роман Іванович, якому належало 4 парокінні фаетони. У власності останнього було також 2 

вантажні підводи.  Власником 16 парокінних екіпажів була Переяславська повітова земська 

Управа. Серед ломових візників велику кількість вантажних підвод мали: Аврутіс Мойсей 

Ізраїлович – 12; Каневський Мендель – 4. Впадає в око, що більшість переяславських візників 

були євреями. Також варто відзначити, що вантажними перевезеннями в повіті займався навіть 

член Міської Управи Р. Панченко. 

З візницького промислу в Переяславі, на розсуд міської думи, встановлювався особливий 

збір на користь міста, причому податок з легкових екіпажів зазвичай був вищим (в середньому 

3 крб. на рік) ніж із ломових (в середньому 2 крб. на рік). Переяславські візники платили збір 

по півріччям рівними частинами, за несвоєчасну сплату збору встановлювалася пеня. В 

Київському обласному державному архіві зберігся  окладний лист Переяславської Міської 

Думи, виданий візнику Янкелю Кнопову, власнику одного однокінного ломового екіпажу, про 
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сплату 1 крб. податку за період від 1 травня 1917 р. по 1 листопада 1917 р.  На бланку про 

сплату податку наведені  «Правила о порядке взноса збора за занятие извозным промыслом»: 

1). Постановами Переяславської міської Думи від 3-го вересня 1903 р. та 8 квітня 1904 р. з 

дозволу Міністра внутрішніх справ встановлено на користь міста збір з візницького промислу 

в наступному розмірі з кожного коня на рік: з легкових візників по 3 карбованці, з ломових – 

по два. 2) Постановою міської Думи від 8 квітня 1904 р.: а) збір за візницький промисел 

сплачується по півріччям, перше з яких рахується з 1-го травня по 1-ше листопада, а друге 

півріччя – з 1-го листопада по 1-ше травня; б) терміни для внесення збору встановлені по 

півріччях: першого не пізніше 15-го травня, а другого – не пізніше 15 листопада; в) пеня за 

несвоєчасну сплату збору встановлюється в розмірі 5 % на суму боргу [3, арк. 1]. Затримка 

сплати податків візниками каралася нарахуванням пені. У випадках коли міській владі не 

вдавалося стягнути заборгованість, доводилося звертатися за допомогою до поліційних 

органів. Збереглося звернення Переяславської міської Управи № 1265 до поліцейського 

наглядача 1-ї ділянки м. Переяслава від 26 лютого 1909 р. з проханням допомогти стягнути з 

Лейзера Берлянта 3 крб. за заняття візницьким промислом: «По окладной книге сей Управы 

Лейзером Берлянтом числится за сбор в доход города за занятие извозным промыслом 

недоимки 2 руб. и пени 1 руб., всего 3 руб. Поэтому городская управа покорнейше просит Вас, 

Милостивый Государь, взыскать с прописанного Берлянта означенные деньги, которые 

прислать в управу. Городской голова И. Марченко» (рис. 2) [3, арк. 1]. 

Міська влада Переяслава впродовж досліджуваного періоду неодноразово робила 

спроби встановлювати й контролювати таксу за користування екіпажами (проїзд пасажирів і 

перевезення багажу). Відомо, що її розмір залежав насамперед від того, яким екіпажем 

пересувався пасажир – однокінним (розрахований 2 пасажири) чи двокінним (розрахований 

на 4 пасажири), і від відстані транспортування. За годинну поїздку двокінним фаетоном по 

місту треба було заплатити 30–50 коп. Поїздка на однокінному була майже удвічі дешевшою. 

Якщо візника брали з погодинною оплатою, а користувалися послугами менше години, але 

було кілька поїздок, то платили за повну годину. Якщо візника затримували понад домовлений 

час, то доплачували за простій погодинно. Проїзд у вечірній і нічний час коштував на 5–10 

коп. дорожче, адже потребував запаленими ліхтарів, а відтак – додаткових витрат на 

освітлення. Візницькі такси, затверджені міською владою, наносилися на жерстяні таблички і 

вивішувалися в людних місцях (вокзали, базари, громадські установи). Один примірник 

розцінок мав бути прикріплений позаду кучерського сидіння на виду у пасажира. Також 

візницькі такси публікувалися в різних довідкових виданнях.  

 

Такса візникам міста Переяслава (1908 р.) [15]. 

Назви місцевостей м. Переяслава Парокін

. 

фаетон 

Ресорні 

дрожки 

Парокінна 

підвода 

Простий 

однок. віз 

Із центра міста до тюремного замку 20 коп. 15 коп. 15 коп. 10 коп. 

Із центра міста на Підварки за церквою 20 коп. 15 коп. 15 коп. 10 коп. 

За вимогою, погодинно 30 коп. 25 коп. 25 коп. 15 коп. 

Катання за годину 1 крб. 60 коп. 40 коп. 40 коп. 

Від Переяслава до пристані на Дніпрі  1 крб. 60 коп. 60 коп. 35 коп. 
Від Переяслава до вокзалу Києво-

Полтавської залізниці  

2 крб. 1 крб. 20 

коп. 

1 крб. 50 

коп. 

80 коп. 

На пожежі всі візники зобов’язані везти чини поліції включно з десяцькими безкоштовно, 

а також при інших нещасних випадках, при яких потребується негайна явка поліції. 

Примітки: 

1. Встановлена такса рахується лише в один кінець. 

2. Якщо в одному екіпажі їдуть два пасажири, то кожен платить половину вартості 

встановленої плати. 
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3. Кожен пасажир має право на безплатний перевіз багажу до 1 пуду; понад цю вагу 

сплачується по 5 коп. з кожного пуду між Переяславом і Дніпровськими пристанями і по 

10 коп. з пуду між Переяславом і Переяславським залізничним вокзалом. 

 

Візники не мали права наполягати на оплаті, яка перевищувала офіційну. Проте в 

дійсності вони рідко дотримувалися встановлених тарифів і вимагали плату з пасажира по 

домовленості. Так, наприклад, священик Преображенскої церкви м. Переяслава Павло 

Костецький, який часто їздив кінними екіпажами з центру міста в Переяславську земську 

лікарню (поруч із тюремним замком) для здійснення духовних треб хворих, платив візнику в 

1906 р., за його словами, по 40 коп. за годину при тому, що поїздка займала до 20–25 хвилин, 

а відстань складала до 1,5 версти [11, с. 353]. 

Візницький промисел поза межами міських поселень організовувався подібно до 

міського з тою відмінністю, що контролювався він не міською думою, а земськими 

установами. В збірнику документів під назвою «Постановления Переяславского очередного 

уездного земского собрания ХLІХ cозыва 1913 года» зазначено, що переяславське земство при 

вирішенні питань візницького промислу керується 108–114 статтями Положення про 

губернські і повітові земські установи від 12 червня 1890 р., яким  земським зборам надано 

право видавати обов’язкові постанови по легковому візницькому промиcлу й слідкувати за їх 

виконанням, а також контролювати здійснення візницького промислу на залізничних станціях 

і облаштування залізно-кінних та інших вдосконалених шляхів, порядок утримання й 

користування ними [6, с. 121]. 

У 1900 р. земським установам було надано право встановлювати такси за користування 

екіпажами на міжміських перевезеннях. Для Переяславського повіту ця проблема стояла 

особливо гостро, з огляду на активний рух місцевого населення в напрямку пароплавної 

Андрушівської пристані на Дніпрі та залізничних станцій (Переяславська, Березанська, 

Баришівська, Бориспільська). Вирішенню цього питання передували  тривалі консультації між 

владними структурами різного рівня. На Переяславських екстрених повітових земських 

зборах ХХХІІІ скликання 7 листопада 1897 р. була заслухана доповідь Переяславської 

земської управи щодо прохання Міністерства внутрішніх справ розглянути питання про 

доцільність надання земствам особливих прав для врегулювання візницького промислу та 

інших засобів зв’язку з розташованими поза містами залізничними станціями, пристанями 

тощо. Приводом для цього стали численні звернення до Міністерства внутрішніх справ 

багатьох повітових земств імперії з клопотанням про надання земствам права встановлювати 

такси на послуги візників і обкладати візницький промисел біля залізничних станцій 

особливим податком на користь повітових земств. З огляду на те, що згідно із законодавством 

обов’язкові для всього населення такси  на предмети торгівлі й промислів або особисті послуги 

можуть надаватися лише у випадку їх узаконення і при цьому вони не можуть бути включені 

в обов’язкові постанови, а встановлються в особливому порядку, то Міністр внутрішніх справ 

прийшов до висновку, що вищезгадане клопотання може бути задоволене лише шляхом 

доповнення до законодавства. Для цього, на його думку,  необхідно провести консультації на 

повітових і губернських земських зборах щодо необхідності надання земствам особливих прав 

для врегулювання візницького промислу в напрямку залізничних станцій, пристаней, 

розташованих поза містами. Міністерський циркуляр під № 1481 Полтавський губернатор 

виніс на обговорення губернських зборів 12 вересня 1897 р. та губернської Управи. Вони 

висловилась за необхідність такого законодавства і зауважили, що 

першочерговість цього права має належать повітовим земствам, яким воно потрібне більше 

ніж губернським [9, с. 118–121]. 

З прокладенням на поч. ХХ ст. через Переяславський повіт залізниці Київ-Полтава 

пасажирський потік поступово збільшився у напрямку станцій «Переяслав» (26 верст до 

Переяслава), «Бориспіль» (52 версти до Переяслава), «Баришівка» (41 верста до Переяслава), 

«Березань» (35 верст до Переяслава), що негайно позначилося на зростанні кількості кінних 

візників на зазначених маршрутах. 
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На залізничних станціях, віддалених від населених пунктів, пасажири часто змушені 

були погоджуватися на умови візників і платити їм «шалені» кошти, причому у нічний час і 

на свята плата збільшувалася в кілька разів. Завдяки цьому візники мали можливість 

отримувати значні прибутки. Фіксована плата за перевезення пасажирів до залізничних 

станцій в Переяславському повіті була встановлена лише на поч. ХХ ст. Тариф за проїзд до 

залізничної станції «Переяславська» був затверджений постановою Переяславських земських 

зборів від 13 вересня 1902 р., затвердженій Полтавським губернатором на основі Височайше 

затвердженого рішення Державної Ради 21 грудня 1900 р. Відповідно до цього положення 

вартість проїзду у кінних фаетонах від Переяслава до переяславської станції й назад становила 

2 крб. при одному пасажиру й по 1 крб., якщо їхало двоє пасажирів. Плата за проїзд до станції 

на ресорних дрожках мала становити 1 крб. 50 коп. із одного «сідока». На практиці візники 

часто не дотримувалися встановлених тарифів, чим викликали невдоволення пасажирів і 

місцевих мешканців. Так, наприклад, на Переяславських чергових земських зборах ХLІХ 

cкликання у 1913 р. слухалися скарги жителів Переяслава на свавілля місцевих візників і 

прохання вжиття заходів щодо дотримання візниками встановленої такси для перевезення 

пасажирів в місті та повіті. Вони зазначали, що ніякі тарифи й правила не мають для візників 

жодного значення, їх не дотримуються не лише дрібні візники, але й більш значні, такі як А. 

Берлявський, Р. та А. Загорулько й інші. За проїзд вони беруть довільну плату, залежно від 

того, який є попит на коней з боку пасажирів. Іноді плату підвищують до 2–3 крб. та навіть 5 

крб. з одного пасажира за проїзд на вокзал і до 75 коп. – 1 крб. з одного пасажира за проїзд на 

Андрушівську пристань. Крім того, в один двомісний екіпаж відразу садовлять по четверо 

пасажирів. Найчастіше такі порушення спостерігалися в період початку і закінчення навчання 

в навчальних закладах Переяслава, а також під час ярмарків. В одній із скарг читаємо: «Легко 

уявити в якому скрутному стані опиняються ті, хто змушений екстренно їхати у справах і 

повністю залежить від візників. Ніде не видно тарифів, ніхто не захищає пасажирів від 

алчності й наглості візників. Вимоги візників є наслідком їх значних апетитів. Це видно з 

наступного. Переяславська поштова земська станція Аринштейна, яка має 10 пар коней,  існує 

з одних лише прогонів чиновників і земських службовців, заробляючи по 4 коп. за версту й 

знаходить це вигідним і не бере ніякої додаткової плати за користування фаетонами. У 

перевізника Берлявського є до 20 пар коней, у візників Загорульків – до 10 пар коней і вони 

постійно підвищують ціни на  проїзд. Алчність візників є наслідком того, що пасажири не 

знають своїх прав, обов’язкові правила не розвішані на видних місцях і публіка не знає в кого 

шукати захист своїх прав» [5, с. 337]. Варто зазначити, що місцева влада все ж робила спроби 

інформувати населення про візницькі тарифи й правила дорожнього руху. Так, в жовтні 

1910 р. Переяславські чергові земські збори ХLVІ скликання постановили доручити 

Переяславській земській Управі, у відповідь на пропозицію ревізійної комісії, встановити 

жерстяні таблички із зазначенням візницьких тарифів на ст. «Переяславська» і пристані 

«Переяслав» на Дніпрі в місцях зупинок візників [12, с. 13]. Весною 1913 р. на вимогу 

Полтавського губернатора таблички з інформацією про візницькі тарифи були розвішані в 

людних місцях: на базарі, вокзалі, пристані. Але на базарі в Переяславі табличка відразу була 

зірвана, а на залізничному вокзалі й Андрушівській пристані вони були вивішені у внутрішніх 

приміщеннях, куди пасажири не заходять. 

Систематичні недотримання візниками встановлених правил спонукали мешканців 

Переяслава звертатися по захист своїх прав до органів влади. Так, в 1913 р. 113 осіб подали 

скаргу до Переяславських земських зборів наступного змісту: оскільки на основі статей 108–

114 Положення про земські установи земським зборам надано право видавати обов’язкові 

постанови по візницькому промилу й слідкувати за їх виконанням, то ми просимо 

Переяславські земські збори: 1) розпорядитися про вивішення на кожному екіпажі правил, 

тарифів, також на вокзалі, пристані, місцях, де стоять візники, на дошках оголошень, де 

великими буквами зазначити такси візникам і правила їх покарання, якщо вони відмовляться 

везти по таксі або будуть брати у фаетон більше двох пасажирів. 2) Клопотати перед 

губернатором, щоб жандармська поліція на вокзалі і загальна поліція на пристані слідкувала 
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за виконанням візниками тарифів і надавала послуги пасажирам, які поскаржаться, складала 

протоколи для притянення винних до відповідальності. 3) обрати дільничних попечителів для 

нагляду за виконанням обов’язкових постанов і притягнення винних до відповідальності 

(статття 113 і 114 Положення про земські установи). До звернення міщан була прикладена 

записка колезького регістратора А. Матушинського від 30 вересня 1913 р.: «Неоднократно с 

меня извозчики, а главным образом Берлявский, требовали плату до вокзала по 2 и более 

рубля, требуя деньги вперёд, при этом усаживали в экипаж по 4–5 человек». У відповідь на це 

звернення Переяславські земські збори постановили просити поліцію виявити візників, які не 

дотримуються встановлених тарифів, й вжити до них заходів [7, с. 336–339]. 

Вирішення проблеми «ліквідації свавілля візників» на станції «Переяслав» та інших 

залізничних станціях повіту Переяславська земська Управа вбачала у встановленні 

спеціального нагляду за візниками. Було підраховано, що такий нагляд коштуватиме владі до 

300 крб. на рік. Щоб не обтяжувати земських платників новими податкми, Переяславська 

земська Управа на засіданні Переяславських екстрених повітових земських зборів ХХХІІІ 

скликання 7 листопада 1897 р. запропонувала обкладати візницький промисел особливими 

податками для покриття зазначених витрат [19, с. 118–121]. 

Не менш складною була ситуація з перевезеннями в напрямку Андрушівської пристані 

на Дніпрі. Такса за проїзд до Андрушівської пристані в легкових візницьких екіпажах була 

встановлена Переяславськими земськими Зборами в 1903 р. одночасно із запровадженням 

тарифів за проїзд від Переяслава до залізничної станції «Переяславська». Підставою для цього, 

як зазначалося вище, стало височайше затверджене 21 грудня 1900 р. рішення Державної Ради 

про надання права повітовим земствам встановлювати такси за проїзд в легкових та інших 

громадських екіпажах поза міськими поселеннями. За провезення пасажирів від м. Переяслава 

до пристані на Дніпрі встановлена наступна плата: за проїзд у парокінних фаетонах вартість 

проїзду в один кінець 1 крб. з пасажира, таку  ж суму сплачують в рівних частинах по 50 коп. 

два пасажира, які їдуть в одному екіпажі. Багаж вагою до 1 пуду провозився безкоштовно, 

багаж вагою понад 1 пуд оплачувався по ціні 3 коп. з одного пуду. При їзді на кінних дріжках  

вартість проїзду мала становити 60 коп. з пасажира, але в розпорядженні переяславських 

візників таких транспортних засобів в цей час не було [7, с. 336]. У 1903 р. у Переяславі 

з’явилося 2–3 громадські омнібуси, на яких пересувалися пасажири між Переяславом і 

пристанями на Дніпрі (пароплавною і хлібною). Це кінні ресорні екіпажі, які тягне 4 коня. 

Вони могли вмістити 10–12 і до 14 пасажирів. Проте такої кількості пасажирів на цьому 

маршруті майже ніколи не набиралося. Середня кількість пасажирів складала 7–8 осіб. Чергові 

Переяславські земські Збори 1904 р. доручили Переяславській земській Управі виробити таксу 

за проїзд пасажирів в омнібусах і таксу збору за проїзд омнібусів по Андрушівській дамбі. На 

думку Управи доцільно встановити плату по 25 коп. з сідока, плату за багаж брати таку ж як 

на парокінних фаетонах. Відносно збору плати за проїзд омнібусів по Андрушівській 

дамбі, то питання знялося у зв’язку з тим, що збір за проїзд мостовими в 1905 р. був 

відмінений [10, с. 330].  

Переяславські візники, як і всі інші перевізники в Російській імперії, мали дотримуватись 

загальноприйнятих правил дорожнього руху та візницького промислу. Ці правила 

формувалися поступово. Перші спеціальні правила візництва були видані в 1705 р., а з 1739 р. 

спеціальні караули мали стежити за їх дотриманням. У 1783 р. всі правила були зібрані у 

«візницький квиток». Він регулював багато питань, зокрема, вимоги до візників. Візник не мав 

бути малолітнім (молодшим 18 років) або старим, не міг бути судимим (мати відповідну 

довідку від міської управи чи поліції про свою благопристойність і благонадійність). У 

візників була своя уніформа: довгополі каптани з двома складками ззаду, на голові обов’язково 

головний убір. Важлива особливість – в їх костюмі, як літньому, так і зимовому, обов’язково 

присутній жовтий колір (жовтий пояс, верх у шапки) і, навіть, екіпажі мали фарбуватися в 

жовтий колір. Початок цьому поклав указ Катерини ІІ від 3 квітня 1775 р. «О содержании 

купцами и мещанами экипажей, покрытых краской или лаком, а извозчикам желтой краской», 

згідно з яким з 1776 р. від дня Святої Пасхи  візницький транспорт мав бути лише жовтого 
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кольору.  Пізніше в одязі візників переважав синій колір:  влітку сіряк синього кольору, пояс 

і капелюх, взимку – шуба синього кольору, хутряна шапка й пояс. Проживали візники  в 

місцях, що знаходилися в безпосередній близькості до найважливіших доріг, у власних або 

орендованих помешканнях, спеціальних казармах. Візники працювали без вихідних, часто 

вночі, по 16–19 годин на добу. Протягом дня мали час, щоб відпочити, поїсти і нагодувати 

коня, помити екіпаж. Свого часу візникам навіть робилися спроби дати спеціальну освіту. Так, 

наприклад, у 1901 р. відбувся 1-й випуск «вчених візників» в Санкт-Петербурзі, які протягом 

двох з половиною років відвідували спеціальні курси. Їх навчали географії міста і околиць, 

французької мови, управління кіньми, астрономії (спеціально для нічних візників) і гарним 

манерам [4]. Даних про те, чи були серед переяславських візників випускники візницьких 

курсів немає. 

Перші правила, які регламентували рух кінних екіпажів, з’явилися в 1-й пол. ХІХ ст. 

Ними обумовлювався правосторонній рух, обмеження швидкості і рядності руху, вимоги до 

стоянок, технічного стану екіпажів, наявність номерних знаків, необхідність коритися 

вимогам поліцейських тощо. Візники з пасажирами мали поводитися ввічливо, не допускаючи 

ніяких грубощів, екіпажі подавати по черзі, не виїжджати вперед один перед іншим, але самі 

пасажири мали право обирати візника не по черзі. Всі візники були зобов’язані на вимогу і 

вказівкою поліцейських чиновників безкоштовно відвозити, куди потрібно хворих, 

покалічених і т. п., а також переслідувати втікачів злочинців. При виникненні пожеж візники 

мали надавати допомогу у вивезенні майна погорільців. У межах населених пунктів візникам 

заборонялося: їздити із поштовими дзвіночками, випускати віжки з рук під час руху, палити 

під час їзди, тримати дистанцію між підводами меншою 20 кроків, ломовикам з’єднувати між 

собою дві або більше підвод, волочити колоди, дошки, залізо та інші предмети, щоб не 

пошкодити дорогу, ставити екіпажі більше як два підряд, розміщувати їх близько до будинків 

(мав залишатися прохід для пішоходів), обганяти інші екіпажі у вузьких місцях й на мостах, 

голосно кричати і свистіти на вулицях, співати, перевищувати швидкість їзди (у містах: 10 

верст на годину влітку і 12 верст на годину – взимку).  

Швидкісна їзда в населених пунктах була суворо заборонена: в містах і передмісті 

дозволено їздити малою риссю, поблизу людних місць, на перехрестях і при спуску з гори – 

притримувати коней і рухатися «шагом», давали дорогу поховальній та іншим процесіям, 

пожежним обозам, військовим і арештантським колонам. Окремі вимоги стосувалися правил 

їзди по мостам: «… по мостам через реки, карет не объезжать, а ехать порядочно и не 

скоро» [14]. Проблема швидкісної їзди на мостах в Переяславському повіті обговорювалася 

на Переяславських повітових земських зборах ХІV-го скликання в червні 1878 р. Зокрема, 

було заявлено про необхідність заборони на земських мостах швидкісної їзди, від якої мости 

руйнуються. Збори постановили доручити Переяславській земській Управі зробити по цьому 

питанню відповідне розпорядження і за його невиконання встановити порушникам 

покарання [6, с. 18].  

Наглядала за дотриманням дорожніх правил транспортна поліція, створена в 1809 р. За 

порядком руху кінних екіпажів у містах слідкували постові поліцейські. В їх обов’язки 

входило спостереження за виконанням кучерами і візниками встановлених правил. У 1808 р. 

цар Олександр І видав указ про відповідальність винуватців за нещасний випадок: конфіскація 

коней, судочинство над візниками, лікування постраждалих коштом винуватців. 1835 р. 

видана постанова «О движении извозчиков по улицам», в яких містилася вимога зупинятися 

на вимогу поліцейського і встановлювалася швидкість їзди.  В ухваленому 15 серпня 1845 р. 

«Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» окремий розділ «О нарушении 

правил, установленных для путей сообщения», присвячений видам порушень правил 

дорожнього руху: виїзд на зустрічну смугу руху, зупинка в заборонених місцях – каралися 

штрафом 25–30 коп. Ще один вид поширених порушень візників – посадка в екіпаж більше 

визначеної кількості сідоків (понад два для однокінного екіпажу і понад  чотири – для 

парокінного). При  цьому  у рахунок пасажирів не входили діти до 10-річного віку, а також 

багаж.  
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Традиційно візницькі екіпажі ділилися на два типи: легкові й вантажні («ломовики»). 

Легкові у свою чергу ділилися на однокінні недорогі «ваньки», парокінні «голубчики», 

розкішні екіпажі «лихачі». Також виділяли кілька категорій ломових візників: доставка 

вантажу, вивезення снігу, нечистот («золотий обоз»), доставка продуктів у магазини і на 

базари, підвезення різноманітних будівельних матеріалів (піску, цегли, лісу, гасу, каменю), 

доставка меблів та інших габаритних предметів, підвезення води (водовози). Водовозів 

особливо активно використовувала Переяславська земська лікарня для підвезення «чистої 

питної води» з річки Трубіж для приготування їжі та пиття хворих і персоналу. На послуги 

«водовоза» лікарня витрачала 72 крб. на рік [7, с. 267; 13].  

Окремо варто згадати про «номерні» знаки візників. Єдиних вимог до їх зовнішнього 

вигляду не було, тому в різних регіонах і населених пунктах самостійно вирішували якими 

вони будуть, де кріпитимуться, й що буде написано. На верхній одяг візника на видному місці 

нашивався жетон із особистим його номером. Окремі номери вішалися на транспортних 

засобах. У легкових візників на спинках, щоб пассажиру було його добре видно і в разі 

виникнення претензій він міг поскаржитися на візника в поліцію. У ломових візників – на лівій 

внутрішній частині дуги. У водовозів – на днищах діжок. Спершу знаки були шкіряними,  а з 

30-х рр. ХІХ ст. – металевими.  

Таким чином, аналіз наявних джерел з досліджуваної проблематики (архівних 

документів, протоколів та звітів Переяславських земських зборів,  довідкових матеріалів) 

дозволили зробити наступні висновки. Візницький промисел у Переяславському повіті був 

важким, але прибутковим, особливо для промисловців, які мали чималий штат візницьких 

екіпажів (М.Ш. Берлявський, Р.І. Загорулько, М.І. Аврутіс). У Переяславі вартість кінних 

перевезень була досить високою й не всім доступною, залежала від типу екіпажу, відстані, 

часу доби, добробуту населення. З появою в повіті залізниці і заснуванням Переяславської, 

Бориспільської, Баришівської, Березанської залізничних станцій пасажирський потік 

поступово збільшився у напрямку станцій. Не менш популярним був напрямок м. Переяслав 

– Андрушівська пристань на Дніпрі. Спеціально для цього маршруту були запроваджені 

громадські омнібуси, але значного поширення вони не набули. Таксу на перевезення 

пасажирів в місті й повіті встановлювала Переяславська міська Дума й Переяславські земські 

збори. Вона періодично переглядалася, але більшість візників цих розцінок не дотримувалися, 

чим викликали незадоволення місцевого населення. 

Візницький промисел на Переяславщині проіснував до 20–30-их рр. ХХ ст. Зараз у нього 

настає ренесанс, адже нині прогулянки в кінних екіпажах стають однією з улюблених розваг 

туристів (рис. 3). 
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CITY OF THE POLTAVA GOVERNORATE IN LATE XIX – EARLY XX CENTURY 

 

The article deals with the condition of the horse carriage craft in the city of Pereiaslav of the 

Poltava province in late XIX – early XX century. Main tendencies of the development of the horse 

carriage craft in the city against the background of the road traffic legislation of the Russian Empire 

are defined. 
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Рис. 1. Поштові листівки ХІХ – поч. ХХ ст. із зображенням візничих  

транспортних засобів 

 

 
Рис. 2. Звернення Переяславської міської Управи № 1265 до поліцейського наглядача 1-ї 

ділянки м. Переяслава Полтавської губернії від 26 лютого 1909 р. з проханням допомогти 

стягнути з Лейзера Берлянта 3 крб. за заняття візницьким промислом 
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Рис. 3. Візничий екіпаж, поч. ХХІ ст., м. Переяслав, етноцентр «Стара гребля» 
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МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ДО 

АНТИРЕЛІГІЙНИХ КАМПАНІЙ В 1920-ТІ РР. 

 

У статті показано основні форми і методи залучення молоді Переяславщини до 

антирелігійних кампаній у контексті соціальних змін і політичного розвитку радянської 

України у 20-ті рр. ХХ ст. 

Ключові слова: антирелігійна кампанія, атеїстична робота, комсомол, молодь, 

молодіжні організації, науково-атеїстична пропаганда. 

 

У відповідь на культурні, соціальні, ідеологічні трансформації, що відбулись у світі та в 

Україні, на сучасному етапі розвитку української історичної науки, яка характеризується 

активізацією та розширенням дослідницької проблематики, природним є інтерес до періоду 

1920-их рр. Зокрема, зростає інтерес до молоді з її прагненням до нового та молодіжних 

організацій, які були основною рушійною силою влади у вирішенні однієї із стратегічних 

задач – взяти під контроль національно-культурне життя з метою посилення впливу 

комуністичної ідеології на свідомість громадян. Активну участь молодь брала у культурному 

житті країни, в тому числі і в антирелігійних кампаніях. 

Незважаючи на те, що дослідження радянського періоду перебували в полоні 

ідеологічних впливів і стереотипів комуністичної системи, з огляду на наявний фактологічний 

матеріал певний науковий інтерес для вивчення заявленої проблеми становлять брошури 

видані у 20-ті рр. ХХ ст. Вони містять короткий огляд стану роботи кампанії антирелігійної 

пропаганди [16; 27]. І хоча ці праці написані на невисокому теоретичному рівні та мають 

переважно агітаційно-пропагандистський зміст, адже їх авторами були учасники й активісти 

«культурно-освітньої роботи в масах», та саме вони містять інформацію про методи роботи, 

бібліографічні списки друкованих видань з даної теми, спеціальні статті про окремі галузі та 

форми роботи тощо. 

У наш час існує необхідність нового погляду на проблему участі молоді в антирелігійних 

кампаніях 1920-их рр., її розкриття з урахуванням сучасного трактування подій того часу. Та, 

зважаючи на те, що в сучасній літературі дана проблема розглядається побіжно й тому 

потребує додаткового висвітлення, автор даної статті ставить за мету проаналізувати основні 

форми і методи залучення молоді Переяславщини до антирелігійних кампаній в контексті 

соціальних змін і політичного розвитку радянської України у 20-ті рр. ХХ ст. 

У цілому для періоду 1920-их рр. характерне зосередження уваги влади на подоланні 

релігійних «пережитків» у масовій свідомості [15, с. 485]. Він характеризувався хвилею 

антирелігійних диспутів, кампанією за закриття церков, масовою агітацією (проведення 

антирелігійних карнавалів, комсомольського Різдва, комсомольського Великодня). При цьому 

допускалося багато перекручень, які ображали почуття віруючих. Комплектувались 

антирелігійні бібліотечки для окружних, районних бібліотек, хат-читалень, клубів, сільбудів. 

За рішенням VІІ конференції КП(б)У, елементи антирелігійної пропаганди були введені в 

програми шкіл і марксистських гуртків. В округах і районах організовувалися відділення 

Всеукраїнської спілки безбожників. Однією з ефективних форм організації антирелігійної 

пропаганди були гуртки безбожників, що створювались при сільбудах, хатах-читальнях, 

клубах [1, с. 73]. Антирелігійна пропаганда, що здійснювалась громадськими організаціями 

Переяславщини, проводилась в руслі загальноукраїнського процесу. 

Жодна галузь роботи з ідеологічного виховання мас не була такою бідною масовими 

низовими працівниками, як антирелігійна. Проблема «нехватки» кадрів політосвітпрацівників 

поглиблювалася їх слабкою загальноосвітньою, політичною і особливо антирелігійною 

підготовкою [12, с. 136]. Була недостатньою й мережа культосвітніх установ. Якщо у кожному 
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селі, де розташовувалася сільрада, була церква, то у 1 000 з таких сіл України не було сільбудів 

чи хат-читалень і 4 400 з них – не мали бібліотек [18, арк. 73]. На Переяславщині хати-читальні 

діяли в таких селах: Ташань, В’юнище, Пристроми, Вергуни, Строкова, Студеники, Лецьки, 

Борисівка, Велика Каратуль, Віненці. Клуби і сільбуди зазвичай мали погано обладнані 

приміщення, містилися в найбільших хатах села, які раніше належали поміщикам. Вони не 

могли конкурувати в цьому з церквами, які своїм розташуванням у центрі села і внутрішнім 

оздобленням приваблювали віруючих. Окрім того, велика кількість релігійних течій в Україні 

вимагала особливої «гнучкості» і різноманітних форм та методів атеїстичної пропаганди. Тож 

від «культуро-освітян» вимагалося проводити роботу дуже обережно, а саме: «не 

адмініструвати, не дратувати віруючих організацією Спілки безвірників, не розділяти людей 

на віруючих і невіруючих» [12, с. 137]. Та заборону застосовувати в антирелігійній роботі 

адміністративні методи і вимогу вести її обережно в деяких місцях зрозуміли як підставу 

повністю припинити пропаганду атеїзму [20, арк. 15]. Крім того, більшість партійних, 

профспілкових та комсомольських організацій вважали, що з відокремленням церкви від 

держави і особливо у зв’язку із зміцненням радянської влади церква нібито перестала 

становити політичну силу і що релігія «відімре» сама. У свою чергу на місцях це призвело до 

послаблення, а іноді й до повного припинення атеїстичної пропаганди. Ця робота майже не 

велась і Київською Окружною Радою професійних спілок [22, арк. 47]. Зокрема, Колегія 

Агітпропу Київського окрпарткому схвалила її пропозицію відмовитися на селі «від відкритої 

агітації проти бога» [12, с. 137], а гуртки безвірників перетворити в природничо-наукові. Не 

включалися в активну боротьбу з релігією періодична преса та видавництва. Так, у 1926/1927 

бюджетному році в Україні було видано тільки три книжки антирелігійного змісту [17, с. 4]. 

Журнал «Рабочий клуб» за увесь 1926 р. не помістив жодної статті на антирелігійну тему. Це 

призвело до припинення антирелігійної пропаганди, яка обмежувалась окремими кампаніями. 

Відповідно, з послабленням антирелігійної пропаганди влада пов’язувала розгортання 

релігійної агітації. Зокрема, нарада при Агітпропі ЦК ВКП(б) у квітні 1926 р. пов’язувала 

посилення діяльності культових служителів і релігійних сект «не стільки із збереженням 

релігійних настроїв серед населення, скільки з розвитком нової буржуазії (куркулів у селах та 

непманів у містах)» [11, с. 36], «яка посилила використання релігії для захисту своїх 

експлуататорських інтересів» [12, с. 138]. 

Хоча точна кількість віруючих до середини 20-их рр. ХХ ст. й невідома (такого обліку не 

велося, адже це суперечило «закону про свободу совісті»), у літературі того періоду 

віруючими вважали членів релігійних громад [24, арк. 64].  

Релігійні громади та сектантські організації використовували такі форми й методи 

роботи як релігійна преса, проповіді в церквах, утворення різного роду «світських» гуртків, 

курсів крою та шиття, майстерень, артілей, трудових товариств [16, с. 45]. Так, релігійні 

об’єднання, єврейські приватні видавці за 1926/27 р. видали 19 видань російською мовою, 5 – 

українською і 9 – єврейською, всього 33 назви, 20 177 друк. арк., 179 тис. примірників – «все 

це офіційні матеріали, відозви, з’їзди, молитовники». Звісно, влада обмежувала такі видання, 

зокрема, молитовників дозволялось випускати не більше 100 тис. примірників на рік [25, 

арк. 10]. На 1 січня 1927 р. в Україні виходило 11 релігійних журналів щомісячним тиражем 

200 тисяч примірників [19, арк. 32]. Ця численна релігійна література через духовенство та 

спеціальні магазини широко розповсюджувалася серед населення [12, с. 139]. Особливу 

активність у такій діяльності проявляли сектанти [27, с. 7]. ЦК ВКП(б) у вересні 1927 р. в листі 

про посилення антирелігійної пропаганди вказував, що релігійні громади послаблюють вплив 

радянської школи на свідомість громадян та чинять протидію перевиборам до рад [12, с. 36]. 

Особливо небезпечною в цьому плані партія вважала українську автокефальну церкву. 

Автокефальне духівництво звинувачувалося у «прагненні встановити панування своєї церкви 

в Україні, притягнути на свій бік дрібнобуржуазні елементи і за сигналом імперіалістів 

виступити зі зброєю в руках проти радянської влади [12, с. 140]. Церква була, як вважав ЦК, 

засобом для об’єднання всіх «національних сил України». Усі виступи діячів цієї церкви мали 

ворожий до влади характер і, по суті, були не релігійними проповідями, а прихованою 
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агітацією за утворення «самостійної України» [26, арк. 18]. Також своїми ідеологічними 

ворогами комуністи вважали баптистів. Їх звинувачували у зв’язку з імперіалістичними 

державами, які нібито використовували їх у своїх антирадянських цілях. 

Посилення антирелігійної пропаганди мотивувалося тим, що «релігійна агітація вийшла 

за межі обслуговування релігійних потреб віруючих, а особливо, контрреволюційна діяльність 

духівництва потребувала мобілізувати увагу всієї громадськості на боротьбу проти релігії, 

проти контрреволюційної частини духівництва і, насамперед, усунути його вплив на 

маси» [12, с. 142]. Антирелігійна нарада при Агітпропі ЦК ВКП(б), що відбулася 27-29 квітня 

1926 р., підкреслила необхідність розглядати антирелігійну пропаганду не тільки як політичну 

боротьбу проти духівництва, а й як ідейну боротьбу з релігійною ідеологією – «не висміювати 

релігійні вірування, обряди і свята, не зараховувати віруючих у табір ворогів радянської влади, 

а вміло і вдумливо розкривати шкідливість релігійних обрядів, несумісність їх з інтересами 

радянських людей» [12, с. 143]. Щоб залучити до антирелігійної роботи широку 

громадськість, нарада рекомендувала створити Спілку безбожників в Україні. Ї осередки 

почали створювати в містах – при клубах, на підприємствах та установах, а в селах – при 

сільбудах та хатах-читальнях. Орган ЦК КП(б)У і Головполітосвіти УСРР журнал «Безвірник» 

був перетворений в орган Всеукраїнської Ради Спілки безвірників та Управління політосвіти 

Наркомосу УСРР. З одинадцятого номера за 1926 р. він із сатиричного перетворився в 

методичний науково-популярний антирелігійний журнал, що висвітлював досвід роботи 

антирелігійних працівників України. У журналі публікувалися конспекти і тези доповідей на 

антирелігійні теми, рекомендувалася література, висвітлювалася діяльність релігійних 

організацій в Україні та за кордоном [21, арк. 144]. 

Особливо активно до спілки войовничих безвірників вступали комсомольці. Вони 

створювали осередки й гуртки цієї спілки, активно працювали в них, організовували для 

молоді доповіді і бесіди на атеїстичну тематику, у дні релігійних свят, залучаючи позаспілкову 

молодь, проводили антирелігійні карнавали, виходили на роботу на релігійні свята, викривали 

«підступні» дії священнослужителів тощо. За ініціативою комсомольських осередків, на 

загальних зборах громадян ухвалювалися постанови про закриття церков, синагог, 

молитовних домів і переобладнання їх під культосвітні заклади [14, с. 186]. Атеїстична 

пропаганда була невід’ємною частиною культосвітньої роботи профспілок [12, с. 145].  

Отже, 1926 рік став поворотним у посиленні уваги партійних та громадських організацій 

України до атеїстичної пропаганди і поглибленому використанні різноманітних її форм і 

методів. Як бачимо, були підготовлені «всі умови» для проведення культосвітніми установами 

систематичної, планової, всебічної роботи з атеїстичного виховання населення. 

У 1926–1929 рр. найбільшого поширення набули лекції та бесіди антирелігійного змісту, 

були вироблені особливі методи антирелігійної пропаганди, залежно від соціального 

середовища аудиторії [10, с. 288]. Лекторів старанно добирали, залучаючи до читання лекцій 

спеціалістів у галузі природознавства та історії, матеріалістів. Але, перш за все, пильний підбір 

лекторів був необхідним для забезпечення «правильного» ідейно-політичного 

спрямування лекцій, що було найголовнішим і визначалося «цілком і виключно складом 

лекторів» [10, с. 292]. Щоб зробити лекції і бесіди більш ефективними, у них необхідно було 

включати факти з місцевого життя. Тому клуби і сільбуди залучали до їх читання вчителів, 

наукових працівників, партійний та господарський актив, а інколи – служителів культу, які 

зреклися сану, тобто тих, хто добре знав церковно-релігійне життя і антирелігійну роботу в 

даній місцевості [5, с. 86].  

В основних архівних джерелах (актах обслуговувань клубів і сільбудів, звітах 

профспілкових організацій і органів політосвіти) не завжди називалися теми лекцій, що 

читалися, не давалося їх аналізу і дуже рідко відзначалася їх дієвість. Це не давало можливості 

відтворити повну картину лекційної атеїстичної пропаганди того часу. Хоча окремі дані 

дозволяють зробити висновок, що лекції на природничо-наукові і антирелігійні теми 

систематично читалися в культосвітніх установах, їх слухали мільйони робітників та селян, 

особливо у другій половині 1920-их рр. 
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Також широкого розповсюдження набули антирелігійні кампанії. Радянські ідеологи 

відмічали, що під час релігійних свят траплялися невиходи на роботу, демонстрації 

(наприклад, вчителі Переяслава Ю.І. Міщенко та Л.Б. Розенблюм не взяли участі у 

антирелігійній демонстрації, зіславшись на хворобу [7, с. 3]), що духівництво 

«використовувало» свята для впливу на віруючих і для «шкідницької діяльності». Тому «лише 

у відповідь на виступи служителів культу» проводилися масові антирелігійні кампанії, які, не 

будучи основною формою антирелігійної роботи, ставали засобом її активізації, масовим 

«походом» проти релігії. Вони були кульмінаційним моментом систематичної атеїстичної 

роботи. Залежно від завдань і місцевих умов застосовувалися різноманітні гнучкі форми та 

методи масової антирелігійної роботи, що могли б впливали не тільки на свідомість, а й на 

емоції віруючих. 

У період великих релігійних свят культосвітні установи підпорядковували свою роботу 

антирелігійним цілям – пропагували атеїзм і відвертали трудівників від відвідування церкви. 

Одночасно із цим вони повинні були мобілізувати маси на виконання планів господарського 

будівництва. Але робота культосвітніх установ не обмежувалася вузько пропагандистськими 

формами. Вони вели й практичну боротьбу проти релігії: організовували людей на масовий 

вихід з релігійних громад, збирали підписи за закриття молитовних будинків, за зняття дзвонів 

і передачу їх на потреби індустріалізації, проводили збір коштів на тракторну колону і на літак 

«Безвірник України», розповсюджували антирелігійну літературу, вели агітацію проти 

священників. 

Особливого значення набуло питання про закриття церков та молитовних будинків в 

селах, де було всього по одній церкві. Бо «кожний закритий молитовний будинок позбавляв 

духовенство опорного пункту, центра релігійної діяльності, і навпаки, створював опорний 

пункт для розгортання культосвітньої роботи» [3, с. 160]. У Переяславі кампанію по закриттю 

молитовень розпочала єврейська молодь [13, с. 125]. Перед закриттям церков громадсько-

політичні організації і культосвітні установи проводили підготовчу роботу: виявляли, чи 

«визрів» для цього ґрунт, конкретно намічали, для яких цілей буде використано приміщення, 

бо коли закрита церква залишалася порожньою, «це викликало незадоволення, яке 

використовували попи» [3, с. 160]. Спостерігалися випадки адміністративного закриття 

церкви, образа почуттів віруючих, демонстративне знищення ікон, тобто «у боротьбі з 

релігійним марновірством на місцях, особливо на селі, допускалося викривлення лінії 

партії» [2, с. 106]. 

Широкого розмаху набули антивеликодні кампанії у 1928 р., у ході яких поєднували 

атеїстичну пропаганду з культурними розвагами: проводилися бесіди, лекції, вечори 

самодіяльності і демонструвалися кінофільми. Хоча не в усіх клубах і сільбудах застосовували 

різноманітні форми атеїстичної пропаганди [23, арк. 53]. 

Усвідомивши важливість свят і обрядів як інструменту впливу на масову свідомість, 

більшовики протягом усього часу свого правління не випускали з поля зору питання «нової 

радянської обрядовості», щоразу наголошуючи на її принциповій відмінності від обрядовості 

старої, глибоко «чужої» матеріалістичному світоглядові та побудові соціалізму. Саме для 

1920-их рр. характерне зосередження уваги влади на подоланні релігійних «пережитків» у 

масовій свідомості. Поряд із влаштуванням «червоних» державних свят (Жовтневої революції, 

дня солідарності трудящих 1 травня тощо) влада вела титанічну роботу з витіснення 

«релігійних» обрядів, щоб замінити їх «червоними» [15, с. 485]. Упровадження перших 

«червоних» обрядів здійснювалося як гучна пропагандистська акція, що мала демонструвати 

перемогу «нового» над «віджилим». 

Планомірна науково-атеїстична пропаганда призвела до відповідних наслідків. 

Збільшилася кількість членів Спілки безвірників. У 1928 р. з 123 тис. членів Спілки в СРСР в 

Україні було 50 тис. осіб [12, с. 159]. За ініціативою Спілки безвірників розгорнувся рух за 

масовий вихід з релігійних громад. Як наслідок, в громадах до березня 1927 р. 

залишилося менше третини дорослого населення України [9, с. 562], а до травня 1928 р. тільки 

– 20% [17, с. 4]. Робітничі колективи відмовлялися від господарського обслуговування церков: 
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будівельники – ремонтувати церкви, комунальники – давати електроенергію, друкарі – 

друкувати релігійну літературу. Повсюдно закривалися церкви [8, с. 80]. Цей процес 

відбувався не тільки в містах, а й у селах [12, с. 159], але вихід з релігійних громад ще не 

означав розриву з релігією. Наприклад, у 1929 р. в Київському окрузі, окрім церков, костьолів, 

синагог, діяло ще 117 різних релігійних громад. Релігійна активність жителів Переяславщини 

також залишалася досить високою, навіть представники місцевої влади, на яких покладалося 

здійснення антирелігійної політики, часто самі підтримували релігійні традиції [6, c. 79]. 

Наприклад, Андрушівська сільрада надала церкві грошову позику, Пристрімська громада 

відремонтувала церкву [4; 7]. 

Таким чином, у 1920-ті рр. активну участь в усіх сферах культурного життя країни, в 

тому числі і в антирелігійних кампаніях, брала молодь. Зокрема комсомольці створювали 

осередки й гуртки спілки войовничих безвірників, активно працювали в них, організовували 

для молоді доповіді і бесіди на атеїстичну тематику, залучаючи позаспілкову молодь, у дні 

релігійних свят проводили антирелігійні карнавали, виходили на роботу, викривали 

«підступні» дії священнослужителів тощо. За ініціативою комсомольських осередків, на 

загальних зборах громадян ухвалювалися постанови про закриття церков, синагог, 

молитовних домів і переобладнання їх під культосвітні заклади. Науково-атеїстична 

пропаганда, що проводилася молодіжними організаціями під керівництвом партійних органів 

в 1920-их роках стала базовою для подальшого розгортання боротьби з релігійними 

віруваннями, що призвело до великих деформацій у майбутньому в морально-етичному 

вихованні підростаючих поколінь. 
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ПРОЄКТИ ВЕЛИКОГО ГІДРОБУДІВНИЦТВА НА ДНІПРІ: 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ГЕС (1933–1964 РР.) 

 

У статті на архівних документах описано проєктування Переяславської ГЕС на Дніпрі.  
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Актуальність теми. У 2019 р. Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав» видав колективну монографію «Короткий нарис історії Переяслава» [19], яку 

підготували місцеві музейні та університетські наукові працівники. Вона стала черговим 

значним кроком уперед в осмисленні численних аспектів минулого древнього міста. Водночас 

її поява підштовхнула дослідників до пошуку нових тем та проблем, які ще не знайшли 

достатнього висвітлення у працях вчених. Зокрема, до них можна віднести і питання 

проєктних розробок інженерів зі створення Переяславської ГЕС. 

Історіографія. Науковці достатньо активно вивчають багату історію міста та 

довколишніх земель. У їх працях також присутні сюжети, які пов’язані із гідробудівництвом. 

1971 р. М. І. Сікорський та Д. Т. Швидкий опублікували книгу «На землі Переяславській». У 

ній серед іншого описано природу та археологічні знахідки на придніпровських територіях 

Переяславщини, які незабаром мали вкритися водами місцевого Канівського водосховища [30, 

с. 6, 9–11, 13–14]. Археологічні пам’ятки із його чаші місцями згадано у роботах 

М. В. Роздобудька [28, с. 47, 55–56, 139–141, 234–237], О. В. Юрченка [32] тощо. Створення 

Канівського гідровузла та його вплив на музеєзнавчі та етнографічні аспекти досліджень 

народної культури висвітлено у публікаціях Д. М. Коваленка (Косарика) [29], О. А. Горбового 

[11, 13], С. М. Зубер [17], Т. В. Грудевич та М. В. Шкіри [15] тощо. Соціокультурний бік 

проблеми затоплення Переяславщини представлено у О. В. Колибенка [18], Л. М. Набок [26], 

О. А. Горбового [12, 14]. З історії сіл, які були перенесені із зони затоплення, підтоплення та 

берегообвалення Канівського водоймища, вийшло кілька книг [21, 31].  

Ю. О. Бакшеєв проаналізував створення каскаду водосховищ на Дніпрі з погляду 

інженера [8], а Є. С. Матвєєв з позиції архітектури [25].  

Однак, проєкти Переяславської ГЕС ще не потрапляли у фокус уваги дослідників.  

Документально-джерельна база дослідження ґрунтується на документах 

Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків), які пов’язані із 

розробкою інженерами так званої проблеми «Великого Дніпра» [1–5]. Також до нього 

залучено матеріали із давньоруської та козацької тематики [9–10, 22]. 

Мета роботи: висвітлити плани інженерів зі спорудження Переяславської ГЕС (1933–

1964 рр.). 

Практичне значення публікації полягає у тому, що на основі наведених відомостей 

можна підготувати спеціальну статтю про неї для майбутнього тематичного довідника 

«Енциклопедія Переяславщини: події, особи, факти, явища». Ініціатива з розробки її концепції 

була включена до спільної резолюції учасників традиційного круглого столу «Краєзнавство 

Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті». Він проходив 16 жовтня 2015 р. у межах 

роботи IV Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» [20, с. 4].  

Наукова новизна дослідження: розглянуто проблему, яка ще не знайшла свого 

відображення в історіографії.  

Виклад основного матеріалу. У ХХ столітті інженери створили суцільний каскад із 

шести водосховищ при великих гідроелектростанціях на найбільшій річці України – Дніпрі 

(Див. Додаток А). А саме (від гирла до витоків): поблизу новоствореного міста Нова Каховка – 

Каховська ГЕС (1951–1955 рр.), неподалік Запоріжжя – Дніпровська ГЕС (1927–1932 рр.), біля 
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Дніпродзержинська (нині – Кам’янське) – Дніпродзержинська ГЕС (1956–1964 рр.; нині – 

Середньодніпровська), навпроти Кременчука – Кременчуцька ГЕС (1954–1960 рр.), у районі 

Канева – Канівська ГЕС (1964–1976 рр.) та під Вишгородом – Київська ГЕС (1960–1965 рр.). 

Однак, реалізована схема розміщення гребель мала також альтернативні варіанти. Зокрема, 

гідротехніки розглядали можливість замість Канівської греблі побудувати велику 

гідроелектростанцію неподалік Переяслава. Відповідно, вони у своїх проєктних розробках 

називали її на його честь.  

Нині він розміщений наближено за 85 км від столичного Києва на узбережжі Канівського 

водосховища, а також – на берегах двох невеликих річок (Трубежа та Альти). Місто має понад 

тисячолітню історію, яка тісно пов’язана із місцевою гідросистемою. Перша згадка про нього 

у давньоруському літописі датується 907 роком, коли київський князь Олег у договорі із 

греками згадав його поряд із Києвом та Черніговом. Також дещо пізніше літописець описав 

легенду про заснування або суттєве укріплення міста. Згідно з нею князь Київської Русі 

Володимир Великий заклав його у 992/993 р. навпроти броду через р. Трубіж на честь 

перемоги у двобої місцевого богатиря над печенігом.  

Переяслав створений на мисі, який утворили р. Трубіж та р. Альта на краю другої 

надзаплавної (лесової) тераси лівого берега Дніпра. Зазначена місцевість була важливим 

транспортним вузлом, на якому сходилися два давніх магістральних сухопутних шляхи: 

меридіальний (лівобережно-дніпровський – вгору до Києва) та широтний (басансько-

зарубський – до Зарубського броду).  

За 8 км від Переяслава річка Трубіж впадала у річище ще безгребельного Дніпра [19, 

с. 19]. Неподалік від її гирла існували два броди. Перший із них орієнтовно знаходився на 

1330 версті (≈1419 км) від витоку ріки, мав ширину біля 320 м, а глибину – біля 1 м. У часи 

Київської Русі він уже мав власну назву – Зарубський. Вона співпадає із найменуванням 

літописного міста навпроти нього, на правому березі Дніпра – Заруб. Воно виконувало 

завдання нагляду за місцевою переправою. Вона згадувалася давньоруськими літописами у 

семи епізодах, які по кількох роках відносяться до різних місяців чи сезонів (прямим текстом – 

у червні 1096 р., зимою 1105 /1106 р., у серпні 1146 р., у квітні та липні 1151 р., а 

опосередковано – у квітні 1156 р. та квітні 1223 р.). Також у них повідомлялося про 

безіменний брід, яким користувалися трохи вище неї (опосередковано – у квітні, а прямим 

текстом – у травні 1151 р.). Він наближено розміщувався на 1328 версті (≈1416 км) від витоку 

ріки, мав ширину біля 250 м та глибину – біля 1,1 м. На лівому березі навпроти них у заплаві 

Дніпра стояло городище Устя (згадується у літописі у травні 1096 р. та у 1136 р.). Воно їх 

частково контролювало та відігравало роль пристані на дніпровському водному шляху, який 

літописці називали із «варяг у греки». Також вони писали про ще кілька бродів по Дніпру. 

Зокрема, один із них знаходився нижче за течією ріки, поблизу міста Канева (серпень 1149 р.), 

яке нині наближено знаходиться за 120 км від Києва [22, с. 140, 160, 188, 199, 225, 242, 243, 

248, 379, 549, 551, 553, 573].  

У подальшому названі вище броди продовжували відігравати важливу транспортну роль 

для торгівлі, військових та політичних справ. Із часів козацтва на правому березі навпроти них 

згадуються такі населені пункти як село Зарубинці, хутір Монастирок та село або містечко 

Трахтемирів. Останнє нині орієнтовно знаходиться за 75 км від Києва, за 16 км від Переяслава 

та за 26 км від Канева. У козацьку добу на честь місцевих правобережних поселень нижче 

розміщена переправа через Дніпро називалася Монастирська мілина, а трохи вище від неї по 

течії – Трахтемирівська мілина. Навпроти них, на лівому березі, у заплаві знаходилося село 

Андруші, яке обслуговувало місцеву пристань. 

Броди теж відомі із писемних пам’яток часів козацтва. Зокрема, французький інженер та 

військовий картограф Гійом Левасер де Боплан у середині ХVІІ ст. довго пробув на території 

України та видав про неї книгу, у якій, зокрема, згадував поромні переправи у районі Канева 

та Трахтемирова [9, с. 32–33]. Про останню з них у контексті оборонних дій під час війни із 

шведським королем Карлом ХІІ згадував й гетьман І. С. Мазепа у листі до російського графа 

Г. І. Головкіна від 6 жовтня 1708 року: «…найбільше у час нинішньої справжньої посухи на 
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багатьох місцях Дніпро так повисихав, що кіньми вбрід через нього переїздять. А між 

Переяславом і Трехтемировим знову на Дніпрі з’явилися такі два мілкі броди, що через них 

люди возами їздять; і без мостів і поромів був би недругу вільний прохід, якщо його ніхто не 

стане утримувати і в переправі чинити перешкоди… (з рос. – О. А.)» [10, с. 166]. 

Із кін. ХІХ ст. інженери розробляють проєкти з перекриття русла Дніпра великими 

дамбами, які мали акумулювати воду для різноманітних господарських потреб. Перш за все 

мова йшла про порожисту ділянку ріки. Зокрема, ще у 1898 р. приватні підприємці із 

Британської та Російської імперії запропонували санкт-петербурзькому уряду створити 

акціонерне товариство для покращення та експлуатації порогів Дніпра. Вони планували 

побудувати на них чотири греблі з гідроелектростанціями і шлюзами, а поблизу – 

підприємства для споживання виробленої ними гідроенергії [6, с. 3; 16, с. 119, 124; 23, с. 3–4]. 

У подальшому інженери розглядали кілька схем утилізації енергії порогів аж доки не 

зупинилися на 1-гребельному варіанті І. Г. Александрова, який був реалізований у 1927–

1932 рр. (на повну потужність Дніпрогес вийшов у 1939 р.).  

Паралельно технічні фахівці задумалися про створення дамб і на інших ділянках Дніпра. 

Зокрема, ще І. О. Розов у 1914 р. поряд із перекриттям ріки на її порогах також планував 

збудувати греблю на 40–50 верст (≈43–53 км) нижче м. Александровськ (нині – м. Запоріжжя) 

з метою досягнення на Нижньому Дніпрі гарантованої глибини 4,25 м [24, с. 120].  

Більш ширше дане питання поставив І. Г. Александров, який розглядав його у контексті 

регулювання водного режиму всього Дніпра. Для нього характерний вкрай нерівномірний 

стік, якому притаманні яскраво виражена весняна повінь, літня та зимова межінь, а також 

осіннє загальне часткове збільшення водності з тимчасовими паводками. Така ситуація значно 

ускладнює його гідроенергетичне використання. Адже графік споживання гідроенергії 

користувачами суттєво відрізняється від природного стану речей.  

Тому у 1920–1921 рр. Іван Гаврилович у загальних рисах припускав, що 1-гребельна 

гідростанція на порогах дозволить створити достатньо велике водосховище. Воно за рахунок 

накопичування запасів води зможе забезпечити добове і частково річне регулювання стоку, а 

також 820 тис. к. с. (≈603,109 МВт) потужності на валах гідротурбін. Крім того, він допускав 

деяке вирівнювання водного режиму ріки за допомогою меліоративних заходів: спеціально 

розроблених технічних методів осушення (в умовах надмірно зволоженого Полісся) та 

перетворення ярів на ставки із можливістю контролю витоку води (на посушливому Півдні). 

Але головний спосіб керування стоком полягав у створенні додаткових водосховищ вище 

сучасного міста Дніпро. Зокрема, І. Г. Александров пропонував побудувати каскад із 

гідростанцій поблизу Кременчука, Новгород-Сіверського та Орші. За задумом утворені ними 

водосховища разом могли підняти потужність Дніпрогесу від 820 тис. к. с. (≈603,109 МВт) до 

1,3 млн. к. с. (≈956,148 МВт) за рахунок накопиченої і в потрібний момент відданої ними води. 

Також вони самі могли бути джерелом гідроелектроенергії із потужністю до 150 тис. к. с. 

(≈110,325 МВт), до 60 тис. к. с. (≈44,130 МВт) та до 30 тис. к. с. (≈22,065 МВт) відповідно. 

Також інженер розглядав можливість створення двох гребель нижче Дніпрогесу для протидії 

не сприятливим для судноплавства коливанням рівнів води у підніжжя дамби Дніпровської 

ГЕС, яке викликане її добовим гідроенергетичним регулюванням. До того ж вони мали 

забезпечити необхідні умови для зрошення південних степів, підтримки необхідної глибини 

судового ходу на Нижньому Дніпрі та власного виробництва гідроелектроенергії [7, с. 208–

209; 27, с. 26].  

Під час подальших досліджень та проєктних робіт наведені вище схематичні плани 

зазнали суттєвих змін. Порівняно невеликі розміри Дніпровського водосховища дозволили 

забезпечити лише добове регулювання стоку. Його скромні можливості доповнили паровим 

резервом та спеціально збудованими у 1930–1934 рр. підприємствами, які завдяки гнучкості 

своїх виробничих процесів могли адаптуватися до нерівномірної роботи Дніпрогесу 

(Дніпровський комбінат із заводами по виробництву алюмінію, феромангану тощо).  
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Коли будівництво Дніпровської гідростанції уже підходило до завершення, Рада праці та 

оборони СРСР1 прийняла постанову від 31 серпня 1932 р., у якій зобов’язала науково-дослідні 

та проєктні організації розробити шляхи вирішення так званої проблеми «Великого Дніпра» 

[3, арк. 4]. Її розв’язання передбачало створення найбільш економічно вигідного суцільного 

підпертого греблями водного шляху з НПР2 (Див. Додаток Б), який забезпечує максимальні 

глибини та об’єми виробництва гідроелектроенергії, але потребує мінімальних обсягів 

землечерпальних робіт та площ затоплень. При цьому рішення мало задовольняти також і 

специфічні вимоги комунального водоспоживання, зрошення, риборозведення тощо.  

Одне із ключових завдань проєктантів полягало у визначенні найоптимальнішої схеми 

розміщення водосховищ на Дніпрі, яка дозволяє створити водойми з найкращими 

характеристиками (нормальний підпірний рівень, глибина, регулюючий об’єм, площа 

затоплень). Утворені водосховища мали доповнювати один одного таким чином, щоб 

забезпечити найбільш збалансоване задоволення наведених вище протиріч.  

Відповідно до загальної схеми інженери у кількох варіантах здійснили розбивку русла 

ріки на створи (безпосередні місця для спорудження гребель). При цьому вони у своїх 

розрахунках спиралися на відповідні природно-історичні умови долини річки та 

відштовхувалися від параметрів уже збудованої Дніпровської ГЕС з урахуванням 

характеристик майбутнього регулюючого Кременчуцького водосховища3. Спочатку інженери 

на основі вивчення топографічних матеріалів та геологічних характеристик окремих територій 

окреслювали можливі їх райони. У подальшому під час рекогностування4 вони корегувалися. 

Після уточнення меж ділянки на ній проводили необхідні інженерно-геологічні та 

топографічні роботи для визначення варіантів місцезнаходження конкретних створів [5, 

арк. 48].  

Фахівці керувалися у своїй роботі кількома принципами. Зокрема, у цілях зменшення 

збитків від затоплень вони намагалися обирати місця для спорудження гідростанцій у 

найбільш сприятливих топографічних та геологічних умовах, але вище від великих населених 

пунктів та промислових центрів [5, арк. 51].  

Після постанови Ради праці та оборони СРСР проєктанти у 1933 р. розробили робочий 

проєкт проблеми «Великого Дніпра». Вони поділили її вирішення на два етапи: першочергові 

роботи у другій (1933–1937 рр.) та третій (1938–1942 рр.) п’ятирічках, а також об’єкти 

віддаленої перспективи (середина ХХ ст.). Загалом гідротехніки збиралися створити на всьому 

Дніпрі тринадцять гідровузлів (не рахуючи уже збудованого Дніпрогесу), із яких на його 

середній ділянці5 – три (Кам’янський6, Кременчуцький та Переяславський) або чотири 

(Кам’янський, Кременчуцький, Черкаський та Переяславський). Із них першочерговими (1–

2 п’ятирічки) вважалися на всьому Дніпрі – три (Нижньо-Дніпровський, Переяславський та 

Кам’янський). Вони мали забезпечити пропусками своєї води гарантовану глибину не менше 

1,7 м нижче по течії. Також на базі дешевої гідроенергії Переяславської ГЕС розглядали 

можливість створити виробництво високосортних металів (зокрема, титанистих) для 

забезпечення сировиною легкого точного машинобудування міста Києва [1, арк. 5 зв.– 6, 20–

20 зв., 93, 105, 181, 190 зв.].  

                                                             
1 Рада праці та оброни СРСР (РПО; рос. – Совет труда и обороны СССР) – надзвичайний вищий орган СРСР, 

який у 1923-1937 рр. відповідав за керування господарським будівництвом та обороною.  
2 НПР (нормальний підпірний рівень) – найвищий проектний підпірний рівень водоймища, який може 

підтримуватися у нормальних умовах експлуатації (забезпечує задану глибину для судового ходу, достатньо 

високі горизонти води для її забору водоспоживачами тощо).  
3 Інженери розробляли й інші варіанти із регулюючими водосховищами (Вишгородське, Черкаське тощо), але їх 

розгляд виходить за межі запропонованого дослідження. 
4 Рекогностування – це обов'язковий початковий етап робіт при проведенні інструментальних зйомок. Він 

призначений для вибору місця розташування пунктів знімальної мережі безпосередньо на місцевості та 

складається з початкового огляду, проектування мережі, закріплення відповідних пунктів. 
5 Середній Дніпро – ділянка річки від створу Дніпровської ГЕС до гирла р. Десни або р. Прип’яті.  
6 До 2016 р. – Дніпродзержинський, а потім – Кам’янське водосховище при Середньодніпровській ГЕС (прим. – 

О. А.). 
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У 1934 р. експертиза Головної консультації Гідроелектропроекту проаналізувала 

Робочий проєкт 1933 р. Її члени серед іншого дійшли висновку про недостатню якість його 

топографічних та геологічних матеріалів та, відповідно, про неточність базованих на них 

розрахунків площ затоплення та місць розташування дамб. У тому числі це стосувалося і 

Переяславської ГЕС. Також вони сумнівалися у доцільності використання її гідроенергії для 

виробництва феротитану та ферованадію із Волинської руди, оскільки вважали, що 

потужності гідростанції знадобляться для задоволення енергетичних потреб Києва [2, арк. 3–

3 зв., 11 зв.].  

У листопаді 1936 р. експертна комісія Держплану СРСР7 змістила загальні акценти у 

проєктуванні із пріоритетного задоволення потреб транспорту на переважне забезпечення 

енергетичних потреб. Вона вважала, що першочерговими об’єктами гідробудівництва на 

всьому Дніпрі має бути Кременчуцький, а вслід за ним – Переяславський гідровузли. Спочатку 

мали побудувати перший із них, оскільки він мав порівняно кращі геологічні умови, більший 

виробіток електроенергії та зручніше розміщення по відношенню до її споживачів. Водночас 

експерти зазначали, що вибір потужності його гідростанції, підпірної відмітки та об’єму 

водосховища при ній можливо встановити лише після визначення місткості передбачених 

вище руслових штучних водоймищ та місця будівництва Переяславського гідровузла. 

Останній планували будувати другим здебільшого із транспортних причин. Адже він разом із 

Кременчуцькою ГЕС створює водний шлях від Києва до моря глибиною 2 м і від Києва до 

Кременчука – 3,5 м [3, арк. 6–8, 55]. 

Однак, у 1938 р. проєктанти розробили Попередню схему реконструкції Дніпра. У ній 

вони віднесли до першої черги будівництва Кременчуцьку та так звану Низову ГЕС (нижче 

Дніпрогесу). Адже Переяславська ГЕС без створених вище неї водосховищ мала проблеми із 

виробництвом енергії у межінь. Хоча новий варіант черговості спорудження гідровузлів (із 

Низовою ГЕС) теж мав недолік. Згідно з ним на ділянці від Переяслава до Києва 

забезпеченість 2-метрової гарантованої глибини становила 85%, а не 100% як у попередньому 

випадку [3, арк. 55–56, 72–73].  

Також у 1938 р. наведено більш детальну геологічну та топографічну характеристику 

Переяславського створу. Проектанти користувалися спеціальними матеріалами: зйомка з 

масштабом 1:100000 з горизонталями через 1 м і зйомка Воєнно-топографічного управління з 

масштабом 1:50000. Згідно з їх задумом планувалося побудувати греблю за 842 км від гирла 

Дніпра, яка мала підтримувати НПР 92,5 м у своєму водосховищі. Вона примикає до високого 

правого берегу поблизу с. Монастирок, а на лівому березі – дещо вище міста Переяслав. 

Відстань між берегами долини у межах підпору становить близько 8 км. Детальніше вивчення 

геологічних умов правого берега дозволило встановити, що у місці примикання греблі він 

складений товщею щільних сірих зім’ятих юрських глин, які перешаровані з рідкими 

прошарками пісчаника. Глини вище відмітки підпору покриті Канівськими пісками і шаром 

лесу, які сповзають по їх поверхні. Відповідно, умови примикання правого плеча греблі до 

зсувної ділянки несприятливі. Тому у серпні 1937 р. інженери провели рекогносцирувальне 

обстеження для пошуку більш підходящого місця поблизу. Вони встановили доцільність 

перенесення правобережного створу споруд на 3 км вгору до с. Трактомирів, де зсуви не 

спостерігалися [3, арк. 41–43, 109].  

У 1940 р. розробники підготували Схему реконструкції Дніпра. У ній до першочергових 

об’єктів віднесли Кременчуцьку та Дніпродзержинську (нині – Середньодніпровська) ГЕС. 

Перекриття ділянки від Кременчука до Києва лише одним водосховищем із НПР 92,5 м 

призводило до надто великих затоплень. Тому між ними запланували створити проміжне 

штучне водоймище, яке поєднає Кременчуцьке та Київське водосховища. Переважно з 

геологічних міркувань та частково з погляду зменшення площ затоплень інженери взяли для 

нього за основу створ поблизу Переяслава. Адже русло та долина Дніпра від Кременчука до 

Києва складаються із потужних покладів піску, під якими знаходяться юрські глини. Від 

                                                             
7 Держплан СРСР (Державний плановий комітет Ради Міністрів СРСР) – державний орган, який відповідав за 

розробку загальнодержавних планів розвитку народного господарства, контролював хід їх виконання. 
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Кременчука до Канева глибина їх залягання надто велика – 25–30 м. А поблизу 

с. Монастирок – лише 6–8 м, що дозволяє розмістити бетонні споруди гідровузла на 

надійному глинистому фундаменті. Для усунення небезпеки зсувів на правому березі 

знадобляться протизсувні заходи. Також долина Дніпра у районі створу зменшується до 8 км 

у межах підпору (одне із найвужчих місць від Києва до його гирла) [4, арк. 29 зв.–30, 151].  

У вигляді допоміжного варіанту інженери розглянули перенесення правобережної 

частини Переяславського створу на 1,5 км вище, до с. Трактомиров (845 км від гирла Дніпра). 

Там немає зсувів, але також на ньому немає і глин для фундаменту, а тому його відкинули. Іще 

вони спробували пересунути увесь створ на 25 км нижче до с. Селище, яке знаходиться 

поблизу Канева (817 км від гирла Дніпра). Їх розрахунки показали, що у такому разі 

погіршуються геологічні умови будівництва (фундамент на піску та зсуви на правому березі) 

та дещо збільшуються сумарні із Кременчуцьким гідровузлом площі затоплень 

(Див. Додаток В). Врешті-решт «Канівський варіант створа зі схеми виключили як такий, який 

немає ніяких переваг у порівнянні із основним Переяславським створом (з рос. – О. А.)» [4, 

арк. 31].  

У 1941 р. матеріали Схеми реконструкції Дніпра почав вивчати трест Гідроенергопроект, 

але через військові дії її так і не розглянули та не затвердили у вищих інстанціях. У 1945 р. 

комісія ГОКО8 проаналізувала наведені вище матеріали та дійшла висновку, що 

першочерговим об’єктом гідробудівництва має стати Кременчуцький гідровузол із НПГ 80–

81 м, а не 83–84,5 м як пропонували у 1940-х роках. У 1945–1948 рр. Укргідеп склав проектне 

завдання для Кременчуцької ГЕС, яке затвердили із НПГ 81 м [5, арк. 12–13].  

У зв’язку з цим у 1949–1952 рр. проєктанти також уточнили загальну Схему 

реконструкції Дніпра 1940 р. Зокрема, у новій розробці Кременчуцька ГЕС мала НПГ 81 м, 

яке дозволяло забезпечити повне річне регулювання стоку. Подальше збільшення відмітки 

нормального підпірного рівня мало впливало на зростання коефіцієнту використання стоку 

ріки, але суттєво збільшувало затоплення. При такій її величині з урахуванням вимог водного 

транспорту створ розміщеної вище ступені повинен знаходитися в районі міста Канева. 

Інженери розглядали для його розміщення два пункти: нижче (с. Пекарі) та вище (с. Селище) 

міста. У зазначених місцевостях долина Дніпра звужується до 4 км та 8 км відповідно (тобто 

у них вона має мінімальну ширину на ділянці від Кременчука до Києва). Врешті-решт фахівці 

зупинилися на другому варіанті, оскільки він за їх даними не мав загрози зсувів на правому 

березі [5, арк. 13, 55–57]. У подальшому будівельники реалізували його на практиці у 1964–

1976 рр. (лише зменшили НПР із 92,5 м до 91,5 м). 

Спорудження гідровузла суттєво вплинуло на виробничу та соціальну сфери Канева. У 

місті створили новий мікрорайон для гідробудівників (9 тис. осіб). Його промисловість 

поповнилася гідростанцією, підсобно-допоміжними підприємствами, які залишилися після 

завершення її будівництва, а також – автомобільно-залізничним мостом, який розмістився на 

греблі (залізобетонний, довжина – 350 м, а ширина – 9 м). Натомість Переяслав завдяки 

місцевій громадській та музейній активності розвивався у історично-культурному напрямку 

(про становлення переяславських музеїв та гідробудівництво детальніше див. [11, 13]). 

Отже, зручні природно-географічні умови довгий час сприяли розвитку Переяслава. 

Особливо велике значення мали два броди через Дніпро. Впродовж віків вони забезпечували 

торгівельну, політичну та військову комунікацію.  

У першій половині ХХ ст. їх район зацікавив гідробудівників, які з 1933 р. по 1952 р. 

серйозно планували побудувати тут Переяславську ГЕС. У 1933–1936 рр. вона, навіть, 

вважалася однією із першочергових гідростанцій для будівництва на Дніпрі у зв’язку із 

задоволенням транспортних завдань. У подальшому через висунення на перший план 

забезпечення потреб енергетики її віднесли до другої черги будівництва. У Схемі 

реконструкції Дніпра 1940 р. інженери вважали її основним варіантом для реалізації із 

міркувань геологічних переваг та мінімізації сумарних збитків від затоплень із пов’язаним із 

                                                             
8 ДОКО (Державний комітет оборони; рос. – ГОКО або ГКО) – надзвичайний орган управління з усією повнотою 

воєнної, політичної і господарської влади у СРСР, який створили на часи Другої світової війни. 
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нею Кременчуцьким водосховищем. Вони відкинули альтернативний варіант (Канівська ГЕС) 

як такий, який має гірші геологічні умови. Однак, після війни ситуації кардинально змінилася. 

Із не до кінця зрозумілих причин у 1952 р. основним варіантом став саме Канівський 

гідровузол, який і побудували у 1964–1976 рр. Його спорудження доповнило соціальну сферу 

Канева новим мікрорайоном, а виробничу – додатковими об’єктами енергетики, будівництва 

та транспорту. Натомість Переяслав продовжив розвиватися в історично-культурній сфері. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Центральний державний науково-технічний архів України (далі – ЦДНТА України). – 

Ф. Р-3. – Комплекс 1–159 (Проблема Великого Дніпра). – Оп. 9. – Т. 1. – Од. зб. 6 (Проблема 

Большого Днепра. Рабочий проект. 1933 год. Сводная пояснительная записка). – 230 арк.  

2. ЦДНТА України. – Ф. Р-3. – Комплекс 1–159 (Проблема Великого Дніпра). – Оп. 9. – 

Т. 1. – Од. зб. 18 (Проблема Большого Днепра. Рабочий проект 1934 год. Общие заключения 

по энергетической части гипотезы использования Верхнего, Среднего и Нижнего Днепра в 

связи с проблемой Большого Днепра). – 47 арк.  

3. ЦДНТА України. – Ф. Р-3. – Комплекс 1–159 (Проблема Великого Дніпра). – Оп. 9. – 

Т. 1. – Од. зб. 66 (Проблема Большого Днепра: 1937–1938 гг. Предварительная схема 

реконструкции Днепра. Том I. Общая сводная записка, г. Харьков, июль 1938 г.). – 140 арк.  

4. ЦДНТА України. – Ф. Р-3. – Комплекс 1–159 (Проблема Великого Дніпра). – Оп. 9. – 

Т. 1. – Од. зб. 86 (Схема реконструкции Нижнего Днепра. Том I. Сводная записка, 1940 г.). – 

190 арк.  

5. ЦДНТА України. – Ф. Р-3. – Комплекс 1–159 (Проблема Великого Дніпра). – Оп. 9. – 

Т. 1. – Од. зб. 136 (Технико-экономический доклад о схеме комплексного использования 

Нижнего Днепра. Том I. Сводная записка, 1952 г.). – 172 арк.  

6. [Лелявский С. Н.] К вопросу о шлюзовании и использовании водных сил Днепровских 

порогов / [С. Н. Лелявский]. – С.-П.: Типо-Литография «Якорь», 1914. – 39 с. 

7. Александров И. Г. Водные силы р. Днепра / И. Г. Александров // Труды 

8 Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1–10 октября 1921 года. – М.: 

Издание государственной общеплановой комиссии, [1921]. – Вып. II: Электрификация 

районов (работы технико-экономической секции). – С. 204–228. 

8. Бакшеев Е. А. Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект: 

воспоминания и размышления проектировщика / Е. А. Бакшеев. – 2-е, доп. изд. – К.: Довіра, 

2008. – 159 с. 

9. Боплан, Гійом Левассер де. Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Українські 

козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / П. Меріме. – Львів: Каменяр, 1990. – 

300, [2] c. 

10. В письме Гетмана Мазепы к Графу Головкину, из обозу от реки Десны, между прочим, 

написано. 1708 г. октября 6 // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей 

Российских при Московском Университете. – М.: Университетская типография, 1859. – Кн. 1 

(Генварь – Март). – 717 с. 

11. Горбовий О. А. Затоплене Придніпров’я: місця пам’яті та музейні експозиції (ХХ – 

початок ХХІ ст.) / О.А. Горбовий // ПЕРЕЯСЛАВІКА. – 2018. – Вип. 14 (16). – С. 322–331. 

12. Горбовий О. А. Будівництво Канівського водосховища: трансформація поселенських 

структур Переяславщини / О. А. Горбовий // Матеріали міжвузівської студентської наукової 

конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 

24 листопада 2011 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 12–18. 

13. Горбовий О. А. М. І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини 

затопленого Придніпров’я (1950-ті – І-е десятиліття 2000-х рр.) / О. А. Горбовий // 

Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 111–117. 

14. Горбовий О. А. Образ затоплених сіл Переяславщини в історичній пам’яті їхніх 

колишніх мешканців / О. А. Горбовий // Наукові записки з української історії. – 2012. – 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

131 

Вип. 29: спецвипуск матеріалів Міжнародної наукової конференції, 13–14 травня 2011 р. – 

С. 320–326. 

15. Грудевич Т. В. Традиційні страви в контексті храмового свята села Андруші 

Переяслава-Хмельницького району Київської області / Т. В. Грудевич, М. В. Шкіра // 

Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер.: Історичні науки. – 2015. – Вип. 2. – С. 108. 

16. Житков С. М. Пользование большими судоходными реками для промышленных 

целей / С. М. Житков // Известия Собрания инженеров путей сообщения. – 1900. – Т. ХХ. – 

С. 119–125. 

17. Зубер С. М. Церква Святого Георгія з села Андруші / С. М. Зубер // Храми 

Переяславщини: історія, традиції, сучасність; стан збереження пам’яток. Матеріали круглого 

столу, присвяченого 400-річчю козацької церкви св. Іоанна Богослова с. Острійки 

Білоцерківського району Київської області, 9 жовтня 2006 року. – Переяслав-Хмельницький: 

СПД Карпук С. В., 2006. – С. 77–83. 

18. Колибенко О. В. Етимологічний словник ойконімів та короткий словник топонімів 

Переяславщини / О. В. Колибенко, В. П. Коцур; [Ред. Стогній І., Коцур А., Демочко В.]. – 

Переяслав-Хмельницький, 1995. – 57 с. 

19. Короткий нарис історії Переяслава / А. О. Іваненко та ін.; за гол. ред. 

О. М. Лукашевича. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 223 с. – (Серія: Краєзнавча бібліотека 

Переяславщини; вип. 8). 

20. Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті: Матеріали круглого 

столу, 16 жовт. 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький / [Редкол.: О. В. Колибенко та ін.; 

упоряд. Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2016. – 153 с. – 

(Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини; вип. 3). 

21. Лесик М. Циблі – моє рідне село на Переяславщині. (Спогади) / М. Лесик. – Переяслав-

Хмельницький, 2011. – 279 с. 

22. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; відп. ред О. В. Мишанич. – К., 

1989. – 591 с. 

23. Максимов С. П. К вопросу о гидроэлектрических установках / С. П. Максимов. – С.-П.: 

тип. Министества путей сообщения (Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко), 1905. – 325 с. 

24. Малышев В. М. История проблемы использования порожистой части Днепра / 

В. М. Малышев // Современное положение вопроса о постройте каменных 

водоудержительных плотин. История проблемы использования порожистой части Днепра. О 

составлении проекта экскаваторных работ. – М.: [б. и.], 1925. – С. 89–162. – (Материалы к 

проекту проф. И. Г. Александрова; Вып. 2). 

25. Матвеев Е. С. Днепровские гидроузлы / Е. С. Матвеев. – М.: Стройиздат, 1980. – 159 с. 

26. Набок Л. М. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність / 

Л. М. Набок, О. В. Колибенко; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія 

Сковороди. Лабораторія археологічних досліджень при кафедрі історії та культури України, 

Інститут археології НАН України, Меморіальний музей архітектора В. Заболотного. – К.: 

[б.в.], 2007. – 176 с. 

27. План электрификации РСФСР к докладу 8-му Съезду Советов Государственной 

Комиссии по Электрификации России. – М.: Государственное техническое издательство, 

1920. – Вып. 4: Электрификация Южного района. – 70 с. 

28. Роздобудько М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки / М. В. 

Роздобудько; НАН України. – К.: Академперіодика, 2015. – 302 с. – (Наука для всіх). 

29. Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за заг. ред. Г. Скрипник]; 

НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2016. – 256 с. 

30. Сікорський М. І. На землі Переяславській / М. І. Сікорський, Д. Т. Швидкий. – К.: 

Наукова думка, 1971. – 207 с. 

31. Сорокова С. Ф. Не летять ластівки у Зарубинці: історико-краєзнавчий нарис / ред.-

упоряд.: Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 

2015. – 368 с. – (Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини; вип. 1). 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

132 

32. Юрченко О. В. Дослідження археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія 

(XIX – початок XXI ст.): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.06, Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 200 с. 
 

Oleksandr Horbovyi 

(Pereiaslav) 

 

PROJECTS OF THE GREAT HYDRO-CONSTRUCTION ON THE DNIPRO: 

PEREIASLAV HPS (HYDROELECTRIC POWER STATION) (1933–1964) 

 

The article describes the engineering of the Pereiaslav HPS (hydroelectric power station) on 

the Dnipro according to archival documents. 

Key words: Pereiaslav HPS (hydroelectric power station), Kaniv Reservoir, The Dnipro, 

Pereiaslav, Hydro-construction. 

Додаток А. 

Каскад водосховищ на Дніпрі9 

 
Джерело: Водний фонд України: Штучні водойми водосховища і ставки: Довідник / За ред. 

В. К. Хільчевського, В. В. Гребеня. – Київ: «Інтерпрес ЛТД», 2014. – С. 50. 

                                                             
9 З 2016 р. Дніпродзержинська ГЕС перейменована на Середньодніпровську, м. Дніпропетровськ – на м. Дніпро, 

м. Дніподзержинськ – на м. Кам’янське. А з 2017 р. Дніпродзержинське водосховище перейменоване на 

Кам’янське (прим. – О. А.).  
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Додаток Б 

Повздовжній профіль каскаду водосховищ на Дніпрі10 

 
Джерело: Вишневський В. І. Ріка Дніпро. – Київ: Інтерпрес ЛТД, 2011. – С. 108. 

 
Додаток В 

Порівняльна таблиця характеристик двох варіантів 

будівництва гідровузлів на Середньому Дніпрі 

за Схемою реконструкції Дніпра 1940 р. 

 

№ 

п/п 
Варіант 

НПГ, 

м 

Кількість 

переселеного 

населення, 

тис. осіб 

Сума 

збитку від 

затоплень, 

млн. руб. 

Основний Переяславський варіант 

1.  Переяславська ГЕС 92,5 37,0 164,6 

2.  Кременчуцька ГЕС 83 202,8 954,6 

Всього 239,8 1119,2 

Альтернативний Канівський варіант 

3.  Канівська ГЕС 92,5 64,2 286,7 

4.  Кременчуцька ГЕС 81,5 180,24 819,7 

Всього 244,44 1106,4 

Джерело (таблиця складена за): Центральний державний науково-технічний архів 

України. – Ф. Р-3. – Комплекс 1–159 (Проблема Великого Дніпра). Оп. 9. – Т. 1. – Од. зб. 86 

(Схема реконструкции Нижнего Днепра. Том I. Сводная записка, 1940 г.). – 190 арк. 

 

 

  

                                                             
10 Цифрами показано нормальний підпірний рівень і рівень мертвого об’єму (за оригіналом – О. А.).  

Після реконструкції у 1944-1950 рр. НПР Дніпровського водосховища зріс до 52,0 м (прим. – О. А.). 

Із 2016 р. Дніпродзержинське водосховище перейменоване на Кам’янське (прим. – О. А.).  
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УДК 94:277(477)"1960/1970" 

Оксана Висовень 

(Переяслав) 

 

ГРОМАДИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НА ТЕРЕНАХ БІЛОРУСІ 

ТА УКРАЇНИ В ЛЕЩАТАХ КОМУНІСТИЧНОЇ ДОБИ (60–70-ТІ РР. ХХ СТ.) 

 

У статті проаналізовано особливості боротьби радянського комуністичного режиму з 

євангельськими християнами-баптистами Білорусі й України в 60–70-ті роки ХХ ст. 

З’ясовано, що на початку 60-х рр. XX ст. розпочався жорсткий наступ на незареєстровані 

релігійні громади ЄХБ СРСР із метою повного підпорядкування тоталітарній владі. 

Доведено, що незважаючи на карально-репресивні заходи правоохоронних органів, т. зв. 

«ініціативники» не скорилися і організували спротив злочинній владі та своєю боротьбою 

відстояли Конституційне право на свободу совісті та віросповідання. 

Ключові слова: громади Євангельських християн-баптистів, свобода сумління та 

віросповідання, комуністичний режим, ідеологічний конфлікт. 

 

Боротьба радянського режиму з однією із найпотужніших християнських конфесій у 

СРСР – євангельськими християнами-баптистами (далі ЄХБ) – є малодослідженою, і тому 

актуальною проблемою модерної історіографії. Адже її вивчення дає змогу довести, що 

незважаючи на карально-репресивні заходи тоталітарної системи, які були проведені у 1960–

1970-их рр. з метою підкорення та знищення цієї конфесії, десятки тисяч віруючих ЄХБ, 

завдяки своїй вірі, змогли протистояти їм, сміливо відстоюючи своє Конституційне право на 

свободу совісті та віросповідання. 

Метою дослідження є з’ясування боротьби радянського режиму з конфесією ЄХБ на 

теренах Білорусі та України. Згідно з метою ставимо такі завдання: охарактеризувати основні 

методи та засоби, які застосовував комуністичний режим щодо віруючих ЄХБ Білорусії та 

України; показати як віруючі протистояли терору радянського режиму щодо членів ЄХБ та 

дати оцінку діям репресивно-каральних органів Білорусі й України.  

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 – початок ХХ ст.». 

У радянський період тему баптизму досліджували з вузьких класових позицій 

Л. Мітрохін, Г. Ляліна, Ю. Поліщук та інші, які вважали, що баптисти під маркою релігійності 

здійснювали підривну роботу. У новітній період українські дослідники Ю. Решетников, 

С. Санников, В. Войналович, С. Савинський, В. Любащенко, Ю. Вільховий, П. Бондарчук та 

інші, відкинули радянські догмати і стереотипи щодо вивчення історії баптизму ХХ ст. 

Опрацювавши величезну кількість джерельного матеріалу щодо боротьби радянського 

режиму з конфесією ЄХБ на теренах Білорусі й України в 60-х рр. ХХ ст. та її причинно-

наслідкових зв’язків, дослідники встановили, що замовниками деструктивних спецоперацій 

Комітету Державної Безпеки (далі – КДБ), спрямованих супроти церкви та її вірян, був 

ідеологічний відділ Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу (далі – 

ЦК КПРС).  

Євангельські християни-баптисти – це одна із християнських протестантських конфесій, які 

відокремилися від католицизму в ХVІ ст. Ще засновники євангелістсько-баптистського руху 

першими з християн-протестантів сформулювали принципи відділення церкви від держави. 

Так, Джон Сміт вказав кредо (визнання) Віри, у параграфі 84 якого, зокрема, зазначалося: «[Ми 

послідовно віруємо], що представники влади не повинні використовувати своє службове 

становище і втручатися у релігію чи справи совісті, заставляючи та силуючи людей до тієї чи 

іншої форми релігії чи доктрини; а надати християнській релігії право опікуватися 

громадянськими правопорушеннями, неадекватними діями людей супроти людей в убивствах, 

перелюбах, крадіжками і т. д., тому, що тільки Христос є Володарем і Законодавцем Церкви і 
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Совісті» [10, р. 42]. 

Отже, віруючі ЄХБ протягом свого 400-літнього існування безкорисливо та жертовно 

пропагували Слово Боже і несли його до тих, хто чекав на нього, при цьому відстоювали своє 

право на свободу совісті та принципово домагалися невтручання держави в їхні конфесійні 

справи. Проте, на шляху їхнього вірного служіння Богу вагомою перепоною стала 

деструктивна позиція радянського режиму, який в 60–70-их рр. XX ст. в СРСР, зокрема в 

Білорусі та Україні, особливо активно і безжально протидіяв християнській діяльності баптистів. 

Щоб організовано протидіяти втручанню у справи церкви з боку владних структур та 

забезпечити виконання основних положень своєї Віри частина опозиційних віруючих 

від’єдналися у 1960−1961 рр. від контрольованого органами влади ВРЄХБ (Всесоюзна Рада 

Євангельських Християн-Баптистів) та утворила так звану «Ініціативну групу», яка складалася 

із членів помісних церков ЄХБ [8]. У радянській Білорусі церква ВРЄХБ також пережила 

розділення [9]. Для повного контролю релігійного життя на теренах СРСР, зокрема і БРСР та 

УРСР, радянський режим вдавався до широкого спектру карально-репресивних методів. Серед 

найпоширеніших методів боротьби з віруючими незареєстрованої Ради Церков ЄХБ були розгони 

молитовних зібрань, незаконні обшуки помешкань, метою яких було вилучення релігійної 

літератури, всілякі штрафи, арешти, ув’язнення у в’язницях та навіть вбивство. А також 

найганебніший метод – це позбавлення батьківських прав віруючих та насильницьке відбирання 

дітей і відправлення їх на атеїстичне перевиховання в інтернати. Типовими в 1970-ті рр. стали 

випадки, коли каральні органи зненацька нападали на помешкання віруючих ЄХБ та без будь-

яких санкцій його обшукували. Віруючі фіксували такі випадки та оприлюднювали їх у 

самвидавному Бюлетені. Зокрема, за даними джерела, 22 березня 1971 р. у м. Шостка Сумської 

області УРСР по вул. Молодіжній № 14. був здійснений наліт озброєних осіб на сім’ю віруючої 

ЄХБ Петренко Діни Григорівни. У цей час у дворі Д. Г. Петренко перебував віруючий ЄХБ М. 

М. Горєлов та семеро неповнолітніх дітей. «Будинок піддали обшуку, не висунувши санкції на 

обшук» – написала в листі жінка [2, с. 10]. Такі обшуки з конфіскацією релігійної літератури 

та особистих речей проводилися у багатьох містах країни Рад, де діяли незареєстровані 

громади ЄХБ [3, с. 3]. 

Регулярними в цей період стали такі протизаконні дії правоохоронних органів (міліції, 

КДБ, прокуратури та суду): залякування віруючих, застосування фізичної сили, арешт та 

ув’язнення. Так, було засуджено за віру в Бога у м. Харкові хлопця 18 років Зінченка 

Володимира Петровича, хворого на ревматизм. У таборі с. Сокиряни Чернівецької області РЧ-

328/67-А він працював на важких роботах у кар’єрі. Рада родичів в’язнів неодноразово 

зверталася до керівників держави щодо помилування хлопця за станом здоров’я, проте все 

було марно [3, с. 2]. За короткий період, із 11 квітня 1971 р. по 15 липня 1971 р., було 

заарештовано і засуджено 17 віруючих ЄХБ. «В основу всіх типових, як близнюки схожих один 

на одного, вироків, у першу чергу лягають релігійні переконання наших братів і сестер...» – 

вказується в одному з листів до уряду СРСР [3, с. 2–8]. Також у Бюлетнях публікувалися 

статистичні дані щодо арештів і ув’язнених членів ЄХБ і за інші роки. Зокрема, за шість місяців 

ув’язнених було 20 українців і 7 білорусів [5, c. 39–42]. У списках за травень 1980 р. серед 

ув’язнених налічувалося 21 чоловіків з України та 1 жінка з Білорусі [7, c. 42–46 ].  

Загалом починаючи з 1961 р. по 1972 р. близько 650 служителів засуджені до позбавлення 

волі від 1 до 10 років таборів. Сотні засуджені до малих тюремних термінів до 15 діб. Більш 

ніж на 200 тисяч рублів оштрафовані віруючі за присутність на Богослужіннях. Тисячі разів 

молитовні зібрання розганялися міліцією, працівниками КДБ і дружинниками із 

застосуванням фізичної сили. У рахунок штрафів органи влади вилучали через суди: меблі, 

худобу, одяг, цеглу, приймачі, швацькі машини, пральні машини тощо. Під час масових обшуків 

у будинках віруючих вилучено тисячі священних книг. Велика частина знищена за рішенням 

судів [4, с. 2]. 

Водночас тоталітарна система безжально боролася не тільки проти дійсних членів 

громади, але й їхніх неповнолітніх дітей, яких постійно піддавали допитам, залякуванням, 
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зневазі, приниженню. Адже їхній світогляд суперечив радянській системі шкільного 

атеїстичного виховання [3, с. 1–2]. В одному з відкритих листів віруючих БРСР до Ради, були 

зібрана інформація щодо переслідування їхніх дітей в школах. Зокрема повідомлялося, що 

м. Волковиськ Гродненської обл. учителі погрожували Артюх Аллі (11 років), (батько якої на той 

час був в ув’язненні): «Якщо прийдеш без галстука, відірвемо голову, поставимо двійки, якщо 

не припиниш вірити в Бога – не закінчиш школу» [3, c. 15]. Також у Скідельській та 

Житомлянській школах Гродненського району неповнолітніх дітей віруючих допитували на 

релігійні теми спочатку в школі, а потім старший «слідчий прокуратури Гродненської обл. т. 

Шєстовський викликав ученицю 7 класу Рєвно Ольгу Миколаївну в Житомильську сільраду і 

допитував протягом 6 годин» [3, c. 15]. Такі «карально-виховні» методи щодо дітей віруючих 

ЄХБ широко застосовувалися і по всій території УРСР [4, с. 9]. 

Крім допитів, залякування слідчих прокуратури, «виховних бесід» у школах, каральні 

органи радянського режиму широко використовували проти дітей віруючих судові органи, які 

допомагали позбавляти їхніх батьків прав на батьківство, а потім їх силоміць направляли на 

атеїстичне перевиховання в інтернати. У одному з листів до Комітету радянських жінок і, 

зокрема, В. Ніколаєвої-Терешкової, неповнолітній хлопець Спружєвнік Сергій Іванович з 

м. Солігорськ Мінської обл. описав нелегкі для свого віку поневіряння, як його за рішенням 

суду силоміць забрали від віруючої матері, а оскільки батько його виховувати не міг, у зв’язку 

з тим, що вів аморальний спосіб життя, то хлопця відправили в інтернат. «Невже в нашій країні 

є такі закони, – пише Сергійко, – щоби дітей відбирали від мами. Я хочу жити, як всі діти з 

мамою. За те, що я вірую разом з мамою в Бога, мене позбавили дитинства і постійно 

допитують: то директор, то кореспондент, то прокурор… Прошу Вас допоможіть мені і 

захистіть від цих злих людей, які мене не люблять і не хочуть, щоб я був щасливий. 6 липня 

1972 р. Сергійко Спружєвнік»  [3, c. 51]. Схожий випадок стався і у м. Саки, коли у засуджених 

братів Романовича і Здорова також відбирали батьківські права [1, с. 2]. 

Наведені факти свідчили про цілеспрямованість та тенденційність такої політики 

радянського режиму щодо неповнолітніх дітей віруючих ЄХБ. Хоча таке ставлення щодо дітей 

порушувало головні принципи Декларації прав дитини, які були прийняті ХІV сесією 

Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1959 р. Водночас це не заважало радянському 

режиму реалізовувати свої жорсткі наміри – проводити репресії щодо євангельських християн-

баптистів та практикувати релігійну дискримінацію їхніх дітей. 

У другій половині 1970-х рр. широкомасштабні погроми молитовних зібрань, релігійних 

весіль, і, навіть, похоронів набрали масовий характер по всій території Білорусі та України. У 

Бюлетні Ради ЄХБ зафіксовано багато випадків організованого нападу міліції на молитовні 

зібрання віруючих [5, с. 7–8]. Штрафи за так звані адміністративні порушення широко 

застосовувалися і щодо білоруських віруючих. Так, «адміністративною комісією 

міському м. Гродно (БРСР) за присутність на Богослужінні віруючі були оштрафовані на 500 

крб. [3, с. 8].  

У 1977 р. член церкви ЄХБ м. Бреста В.О. Вєльчинський б у в  оштрафований на суму 50 

крб. за те, що в с. Петровичі «був організатором релігійного обряду похорону і сам взяв 

активну участь у релігійному обряді» [3, c. 29]. На території БРСР широко практикувалися 

порушення процесуального кодексу ведення судів над віруючими ЄХБ. Так, у 1972 р. у м. Гродно 

суд, не врахувавши побажання підсудних віруючих: І. Я. Сенкевича, В. М. Буховко, 

М. М. Буховко, надав їм трьох адвокатів, за послуги яких сім’ї засуджених мали заплатити 343 

крб. За несплату погрожували родинам конфіскацією майна [3, с. 13]. Крім того, при масових 

обшуках у віруючого М. М. Буховко було вилучено ощадну книжку 3 % облігація. А також 

накладений арешт на майно: корова, телиця, двоє свиней, швейна машинка, радіоприймач, 

магнітофон. У Сенкевича Іллі Яковича: радіоприймач, костюм, облігації. У Буховко Володимира 

Михайловича: мотоцикл «Восход», радіоприймач «Сириус»» [3, с. 13]. 

Потерпали віруючі і в місцях позбавлення волі. У Бюлетнях зафіксовано та оприлюднено 

багато фактів, які свідчать про порушення прав ув’язнених. Зокрема, в одному з листів до 

Генерального прокурора СРСР Р. А. Руденка від віруючих християн-баптистів м. Бреста 
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вказувалося, що їхній одновірець П. І. Ткаченко 1952 р. н., який знаходиться у таборі м. 

Павлограда 12 УАП 162/5 заг. 8., довгий час не отримував листів ні від матері, ні від друзів, 

оскільки тюремна адміністрація їх знищувала [5, с. 21]. 

Комуно-більшовицька влада не тільки закривала незареєстровані громади, забороняла 

молитовні зібрання, саджала за грати, а й фізично знищувала євангельських християн-баптистів. 

16 липня 1972 р. був убитий солдат Радянської Армії двадцятилітній Іван Моєсеєв, який 

проходив службу в м. Керчі. За те, що він проповідував Слово Боже, його катували. Побитого, 

пораненого, обпеченого розжареним залізом, ще живого – втопили в Чорному морі на глибині 

156 см, при його зрості 185 см [4, с. 1–21]. У 70-х рр. ХХ ст. випадки вбивства віруючих-християн 

почастішали і в цивільному житті. Один із таких диких випадків стався у м. Кривий Ріг 13 

вересня 1975 р. Після звільнення із в’язниці було убито міліцією в’язня совісті І. В. Бібленко. 

У 1976 р. був забитий до смерті міліцією Н. Я. Дейнего – член церкви с. Іванівці Чернігівської 

обл. Лише після запиту його дружини, Дейнего Євдокії Степанівни, та членів церкви до 

прокуратури СРСР розпочалося розслідування, яке так і не встановило обставини цього 

злочину [6, с. 15–16]. 

Таким чином, характеризуючи особливості боротьби радянського режиму з релігійними 

громадами ЄХБ Білорусі й України у 60–70-х рр. XX ст., ми прийшли до таких висновків. По-

перше, на початку 60-х рр. XX ст. розпочався активний наступ на релігійні громади з метою 

повного підпорядкування їх контролю з боку комуно-більшовицького режиму. По-друге, 

незважаючи на жорстокі методи боротьби тоталітарної системи з членам ЄХБ Білорусі й України, 

найстійкіші члени конфесії т. зв. «ініціативники», не скорилися і організували супротив владі, 

оприлюднюючи інформацію про репресії щодо віруючих у самвидавній літературі. Хоча це 

протистояння коштувало їм сил, здоров’я, а деяким, навіть, і життя, але своєю боротьбою вони 

відстояли право на свободу сумління та віросповідання. 
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EVANGELIST CHRISTIAN-BAPTISTS COMMUNITY ON THE TERRITORY OF 

BERARUS AND UKRAINE IN SOVIET TOTALITARIAN REGIME ENVIRONMENT 

(1960s-70s) 

 

The article analyzes the features of the struggle of the Soviet Communist regime with the 

Evangelist Christian- Baptists of Belarus and Ukraine in the 1960-70s. It is found that the early 60's 

of the XX century was the beginning of USSR violent attack on the unregistered religious communities 

of the EСB to subordinate to totalitarian power fully; It is proved that despite the punitive and 

repressive actions of law enforcement agencies, so-called «initiators» did not submit and organized 

opposition to the criminal authorities, and with their struggle to defend their Constitutional law of 

freedom of conscience and religion. 

Key words: Evangelist Christian-Baptists communities, freedom of conscience and religion, 

communist regime, ideological conflict. 
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(Переяслав) 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КІНЕМАТОГРАФОМ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1960-их – СЕРЕДИНИ 1980-их РР. 

 

У статті досліджено основні напрями партійно-державної політики в сфері 

кінематографу, розкрито механізм системи управління кінематографічним процесом в 

УРСР, з’ясовано особливості кінофікації та кінопрокату УРСР зазначеного періоду. 

Ключові слова: кінематограф, управління, мистецтво, ідеологія, національна ідея, 

Державний комітет по кінематографії. 

 

Кіно як різновид масового мистецтва є невід’ємною складовою державної політики та 

ідеологічного підґрунтя процесу формування системи цінностей у суспільстві як 

загальнолюдських так і націєтворчих, що сприяють укорінення національної ідеї 

державотворення. Звернення до вивчення теми державної політики в сфері кіномистецтва як 

складової культурного та духовного життя суспільства УРСР в другій половині 1960-их – 

першій половині 1980-их рр. може допомогти зрозуміти як загальні риси, які були притаманні 

цій галузі, так і механізми управління у галузі культури загалом. Актуальність дослідження 

посилюється відсутністю комплексної наукової роботи присвяченій державній політиці щодо 

розвитку українського кінематографа другої половини 1960-их – першої половини 1980-их рр. 

як важливої складової культурного розвитку України. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу та наявних 

наукових праць та джерел дослідити механізм функціонування державної політики та системи 

управління у сфері кінематографу Українській РСР другої половини 1960-их – першої 

половини 1980-их рр. 

Одержавлення було основною рисою розвитку радянської культури, в тому числі й 

кінематографу України. Ідейна спрямованість стала головним критерієм оцінки суспільної 

ролі кіномистецтва, завдання якого полягало у втіленні ідейних засад КПРС мовою художніх 

засобів кіномистецтва. Управління культурними процесами від часу створення Міністерства 

культури СРСР (1953 р.) і «союзних» міністерств культури набуло рис замкненої галузі у 

загальній системі керування країною. Дана система контролювалася партійними органами всіх 

рівнів, а єдина вертикаль влади завершувалася Центральним Комітетом, Секретаріатом і 

Політбюро ЦК КПРС [1, с. 34]. 

Під керівництвом і контролем ЦК КПРС безпосередньою працювало Міністерство 

культури СРСР і Держкіно СРСР. Керівництво кінематографією в СРСР здійснювалося через 

державні комітети союзних республік по кінематографії, які підпорядковувалися Раді 

Міністрів відповідних союзних республік і державному комітету СРСР по кінематографії; 

структура та чисельність союзних комітетів затверджувалася Радою Міністрів СРСР. 

Самостійність республіканських комітетів була умовною. Загальне управління 

кінематографом здійснювала Рада Міністрів УРСР через Державний комітет Ради Міністрів 

УРСР по кінематографії та Спілку кінематографістів УРСР [1, с. 35]. 

У досліджуваний період Раду Міністрів УРСР очолювали: В. В. Щербицький (1965–

1972 рр.) та О. П. Ляшко (1972–1987 рр.). Державний Комітет Ради Міністрів СРСР по 

кінематографії було створено 23 березня 1963 р. як самостійний орган, який до цього часу 

входив до складу Міністерства культури. Було створено й республіканські кінокомітети, які 

на місцях керували розвитком кіногалузі та здійснювали ідеологічний контроль. 9 грудня 

1965 р. Комітет було перетворено на Комітет по кінематографії при Ради міністрів СРСР. 

Таким чином, статус організації було знижено, адже голова комітету не входив до складу Ради 

Міністрів СРСР, як це було раніше. 4 серпня 1972 р. Комітет по кінематографії при Раді 

міністрів СРСР було перейменовано у союзно-республіканський Державний комітет Ради 
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Міністрів по кінематографії [1, с. 37]. Відповідно до цих змін, 28 серпня 1972 р. Президія 

Верховної Ради УРСР постановила перетворити Комітет при Раді Міністрів УРСР у союзно-

республіканський державний комітет Ради Міністрів УРСР по кінематографії (Держкіно 

УРСР) [1, с. 38]. 

29 грудня 1973 р., постановою Ради Міністрів СРСР було затверджено Положення про 

Державний комітет по кінематографії, в якому наголошувалося на його функції щодо 

забезпечення ідейно-художнього рівня кіновиробництва. Цей нормативний документ став 

базовим для розробки й ухвалення 14 червня 1974 р. «Положення про Державний комітет Ради 

Міністрів Української РСР по кінематографії», яке визначало його завдання, функції та 

структуру [15, с. 7]. Одним з основних завдань Комітету було створення фільмів, які б сприяли 

формуванню у громадян відданості партійним ідеалам, радянського світогляду та патріотизму, 

протистояння буржуазним впливам капіталістичної кінопродукції [15, с. 8]. 

Важливими завданнями Держкомітету були розгляд і затвердження сценаріїв усіх 

фільмів: художніх, хронікально-документальних, науково-популярних та учбових; організація 

конкурсів на створення сценаріїв; здійснення планування виробництва фільмів, річні 

тематичні плани; контроль за виділеними коштами на виробництво, тиражування та прокат 

фільмів; монопольне право прокату кінофільмів на території СРСР. Ця структура 

встановлювала порядок видачі дозволів на відкриття й експлуатацію кінотеатрів; 

затверджувала тарифи на прокат кінофільмів, ціни на квитки; постановки фільмів спільно з 

зарубіжними кіноорганізаціями; розробляла посадово-кваліфікаційні характеристики 

працівників Комітету були підзвітні всесоюзні об’єднання «Совекспортфильм», 

«Совкинофильм», виробниче об’єднання «Копирфильм», науково-виробниче об’єднання 

«Екран», Вищі дворічні курси сценаристів і режисерів, Дирекція міжнародних кінофестивалів 

і виставок, Держфильмофонд СРСР [15, с. 9]. 

Комітет по кінематографії разом зі Спілкою кінематографістів СРСР видавав журнал 

«Искусство кино» та «Советский экран». Держкіно приймало та затверджувало нормативні 

акти, наприклад: типовий сценарний договір для художніх кінофільмів 1978 р., типовий 

договір про написання оригінальної музики до художніх кінофільмів 1978 р. та інші. Усі ці 

документи були спрямовані на зміцнення творчої співпраці авторів кіносценаріїв, 

кінорежисерів і виконавчих колективів кіностудій з метою створення ідеологічно та художньо 

повноцінних кінофільмів. Держкіно СРСР визначав порядок планування виробництва фільмів. 

Союзний орган (Держкіно) мав право вносити зміни до вже затверджених планів випуску 

фільмів та визначати подальшу долю вже відзнятих стрічок [15, с. 12]. 

Це можна побачити на прикладі кінострічки Київської кіностудії науково-популярних 

фільмів «Вбивця відомий» (1972 р.), в якому розповідається про судовий процес над членами 

ОУН та УПА в с. Лаврів Луцького району Волинської області. Його обговорення напередодні 

випуску на широкий екран розкриває механізм узгодження та затвердження ідеологічного 

спрямування фільму. За дорученням ЦК КП України Волинський, Івано-Франківський обкоми 

КПУ, переглянувши та обговоривши цю документальну кінострічку надали свої зауваження 

та пропозиції стосовно її змісту та спрямування до ЦК КПУ. В цих інформаціях 

вищезазначених обкомів КПУ наголошується, зокрема, що фільм «Вбивця відомий» 

актуальний за своєю ідейною спрямованістю, цікавий за композицією, документально 

правдиво «викриває злочинну діяльність банд ОУН на території західних областей України». 

Разом з тим, в поданих документах вказується на ряд істотних недоліків фільму, які знижують 

«ідейний рівень кінокартин, її емоційний вплив на глядача» [15, с. 14]. 

У зв’язку з цим Держкіно УРСР запропонувало зробити ряд виправлень, а саме: вилучити 

прямий показ портретів С. Бандери, А. Мельника та інших керівників визвольного руху, 

залишаючи їх тільки в тих кадрах, де вони перетворюються на свастику; в епізоді, пов’язаному 

з дивізією СС «Галичина», вилучити плани народу і відповідно збільшити кількість кадрів, що 

розповідають про повне знищення Радянською Армією цієї «фашистської дивізії»; значно 

зменшити метраж синхронних виступів колишніх ватажків «українського буржуазного 

націоналізму», знайшовши осіб для заміни їх крупних планів іншим зображувальним 
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матеріалом; використовувати документальний матеріал, для показу боротьби населення 

західних областей України проти «банд націоналістів» [8, с. 19]. Важливим напрямком роботи 

Держкіно СРСР були питання про умови й оплату праці штатних і позаштатних працівників 

кінематографії, встановлювати диференційовані розміри авторського гонорару за написання 

літературних кіносценаріїв, музикальних творів для кінофільмів [15, с. 15]. Директорам 

кіностудій надавалося право самостійно підписувати договори з авторами на написання 

сценаріїв для художніх фільмів згідно до тематичних планів [15, с. 23]. 

Добір кадрів на найвищі посади в системі управління кінематографією належав до 

прерогативи відповідних відділів ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР. В «хрущовську» добу 

справами кінематографу керував структурний підрозділ у складі Міністерства культури СРСР 

(березень 1953 – березень 1963 рр.), який очолювала Є. Фурцева. Централізоване управління 

галуззю було відсутнє, достатньо формальне, справами кіно займалися різні відділи 

міністерства і, в першу чергу, цензурою кінопродукту [8, с. 22]. 

Після ХХ з’їзду КПРС, в умовах відлиги, кіногалузь отримала значний простір для 

розвитку в першу чергу через послаблення ідеологічного контролю. Наприкінці 1950-их рр. 

були створені видатні кінострічки: «Летят журавли» (1957, Мосфільм, режисер М. Калатозов, 

автор сценарію В. Розов), «Баллада о солдате» (1959, Мосфільм, реж. Г. Чухрай, авт. сфенарію 

Г. Чухрай) і «Чистое небо» (1961). В кінематограф поверталася тема простих людських 

цінностей [8, с. 23]. 

Структура Держкіно СРСР складалася з колегії, до складу якої входили голова комітету, 

його заступники та творчі діячі кіно; головної сценарної редакційної колегії по художніх 

фільмах; головного управління кіновиробництва; головного управління кінофікації і 

кінопрокату; управління по виробництву документальних, науково-популярних і учбових 

фільмів; науково-технічної ради; низки управлінь, які займалися економікою, технікою, 

кадрами. Радою Міністрів СРСР затверджувалися члени всіх структурних підрозділів. Комітет 

мав свою печатку у вигляді Державного гербу СРСР і власної назви. До Держкіно СРСР 

належали Держфільмофонд СРСР, всесоюзні об’єднання «Союзекспортфільм», «Совінфільм», 

«Союзінформкіно», ВГІК, Вищі курси сценаристів і режисерів, усі кіностудії країни. Союзним 

республікам належали кіностудії, контори та відділення з прокату фільмів, дирекції 

кіномережі, кінотеатри, науково-дослідницькі, проектні та навчальні інститути, 

кінокопіювальні фабрики та інші підвідомчі підприємства [15, с. 24]. У 1960–1970 рр. в 

Україні працювало п’ять кіностудій: Київська кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка, 

Одеська кіностудія, Українська студія хронікально-документальних фільмів (м. Київ), студія 

«Київнаукфільм», «Укртелефільм» [3, с. 37]. 

На початок 1970-их рр. загальна кількість працюючих на цих студіях сягала 600 осіб. З 

кожним роком зростала кількість фільмів, випущених в Україні: у 1971–1976 рр. на екрани 

вийшло 117 художніх фільмів, 119 серій телефільмів, близько 40 

повнометражних документальних і науково-популярних стрічок, майже 1,5 тис. 

короткометражних фільмів [9, с. 567]. За 1981–1985 рр. на кіностудіях України було знято 

2 991 фільм [9, с. 568]. Для порівняння, у 1957 р. в СРСР було випущено 60 фільмів, з них на 

українських студіях – 20 [9, с. 567–568]. 

Фільми зазвичай знімалися за держзамовленням. Текст сценарію фільму обговорювався. 

Навіть самий ідеальний сценарій не залишався без виправлень. Після виправлень сценарій 

віддавався на редагування головному редактору студії. У разі схвалення сценарій передавався 

на розгляд Держкіно УРСР, а потім, після утвердження, на студії розпочинали зйомки, за 

ходом яких наглядав студійний редактор. Після завершення зйомок фільм переглядали в 

Держкіно УРСР, де вирішувалася доля його виходу у прокат. Кіностудії мали юридичні права 

на придбання сценаріїв, тому під тиском адміністративно-командної системи керівники студій 

купували їх у великій кількості, більшість з яких потім ніколи не були використані [3, с. 39]. 

За спогадами кінознавця Ю. Шлапака, у роки застою, при використанні адміністративно-

бюрократичних методів керівництва, серед кінематографістів був поширений термін 

«прохідний фільм» (тобто той, що пройде всі керівні інстанції, від яких залежав вихід фільму 
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на екран). У сфері прокату саме «прохідний» фільм ставав «касовим». Дозвіл на випуск 

фільмів давала Інспекція контролю за кінорепертуаром, яка існувала при Державному кометі 

по кінематографії. Сценарій проходив ряд інстанцій – художніх рад, колегій, комітетів, 

відділів. З 1960-их рр. головним редактором Київської кіностудії художніх фільмів був Василь 

Земляк, який також очолював сценічну майстерню, в якій функціонувала рада, яка рецензувала 

сценарії. З 1970-их рр. її було перетворено на сценарно-редакційну колегію Держкіно УРСР, 

яка також проводила жорсткий контроль за тим, щоб не відбувалося жодних відхилень у змісті 

сценаріїв від принципів соціалістичного реалізму [4, с. 42]. 

Видатний український режисер Ю. Іллєнко такі перевірки називав «чотирнадцятьма 

колами пекла», оскільки спочатку сценарій читав редактор фільму, далі зміст перевіряли на 

літературну цензуру, художня рада об’єднання, головний редактор студії, директор студії, 

студійна художня рада, головний редактор республіканського кінокомітету кінематографії, 

редакційна колегія комітету, голова комітету, відповідний відділ ЦК, редактор-куратор 

міністерства культури СРСР, редакторська колегія управління кіно Міністерства культури 

СРСР, міністр СРСР, відділ ЦК КПРС. Кожна з цих інстанцій в обов’язковому порядку давала 

зауваження спочатку до сценарію, а потім безпосередньо до самої кінострічки. Контролюючі 

структури могли також проводити непередбачувані перевірки ще десятки разів упродовж 

зйомок фільму [13, с. 6]. 

Якщо контролюючі органи не влаштовував навіть готовий фільм, його могли відправити 

на «дозйомку». Існувала практика «покласти на полицю» фільми, які за змістом та ідейною 

спрямованістю не відповідали існуючим канонам. У 1962 р. сценарні відділи Головного 

управління кінематографії Міністерства культури СРСР і кіностудій були перетворені на 

сценарні редакційні колегії із старими повноваженнями. Керівництво сценарною справою 

було покладено на сценарно-редакційну колегію Головного управління художньої 

кінематографії, яке входило до Державного комітету Ради Міністрів СРСР. Сценарно-

редакційні колегії створювались на всіх кіностудіях. На кіностудіях, які не мали творчих 

об’єднань, сценарно-редакційні колегії організовувались для створення сценарію до 

конкретного фільму. 

У 1976 р. було створено Центральну сценарну студію для залучення письменників до 

роботи у кіно. Центральна сценарна студія (далі ЦСС) займалася підготовкою літературних 

сценаріїв чи зі своєї ініціативи чи на замовлення кіностудій, хоча сама постановку фільмів не 

здійснювала. Вона лише підшукувала кіностудію, якій продавала підготовлений сценарій. Але 

загальне керівництво сценарною справою здійснював Державний комітет СРСР по 

кінематографії, до складу якого входила Головна сценарно-редакційна колегія. 

На кіностудіях республіки діяли типові сценарні договори між авторами сценаріїв і 

кіностудіями. Оплата сценариста за Типовим сценарним договором відбувалася наступним 

чином: частину авторського гонорару, а саме 35 % він отримував при підписанні договору, 

інші 65 % – після затвердження літературного сценарію. Також, сценарист отримував гонорар 

під час запуску фільму до виробництва та при великому кінопрокаті [3, с. 44]. 

Виконання рішень керівних організацій контролювалося органами народного контролю 

та профспілковими організаціями. Великий вплив мали партійні організації кінематографістів, 

які були створені на кіностудіях. Органи народного контролю функціонували в більшості 

районних і міських комітетів відділів компартії, до завдань яких входила перевірка 

матеріальних витрат на кіностудіях з метою підвищення рівня обслуговування кіноглядачів, 

виявлення існуючих недоліків і фінансових порушень. Групи та пости народного контролю 

мали право вимагати від дирекції кіномережі та кінотеатрів пояснювати та ліквідувати 

причини неякісних показів фільмів, простоїв кіноустановок, тривалих та неякісних ремонтно-

будівельних робіт [3, с. 45–46]. 

Контроль за репертуаром фільмів, які потрапляли до глядача, покладався на Головне 

управління кінофікації та кінопрокату, задля чого було розроблено «Положення про інспекцію 

по контролю за кінорепертуаром Головного управління кінофікації та кінопрокату» (1965 р.). 

Відповідно до вимог цього документу, контроль за випуском, прокатом і демонстрацією 
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кінофільмів виробництва кіностудій республіканського підпорядкування, призначених для 

показів у межах УРСР, здійснювався Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по 

кінематографії. А також, оформлення кінофільмів, видача дозвільних посвідчень і контроль за 

друкуванням, проектом і демонструванням кінофільмів у межах республіки здійснювався 

Інспекцією по контролю за кінорепертуаром Головного управління кінофікації та кінопрокату 

Державного комітету Ради міністрів УРСР по кінематографії [12, с. 37]. 

Методи керування такою творчою галуззю як кінематограф характеризувалися 

постійним маневруванням між ідеологічною та плановою складовою радянської економіки. 

Очолював Державний комітет Голова комітету, якого призначала Верховна Рада СРСР; 

заступники та члени Комітету призначалися Радою Міністрів УРСР [12, с. 39–40]. 

Головами Держкінокомітету СРСР в досліджуваний період були: з 1963 р. по 1972 р. – 

Романов Олексій Володимирович (3(16).08.1908 р. – 29.10.1998 р.), який народився у м. Бельов 

Тульської губернії, закінчив Вищі державні літературні курси, працював журналістом в 

газетах «Степова правда», «Горьківська комуна», був відповідальним секретарем газети 

«Правда» по Горьківській області, відповідальним редактором республіканської газети 

«Радянська Білорусь», депутатом Верховної Ради СРСР VI–VIII скликань, а з серпня 1972 р. – 

головним редактор газети «Радянська культура». Саме в роки його керівництва одним з 

цензурних прийомів став метод застосування «полиці» – коли відзняті фільми з цензурних 

міркувань не випускали у прокат. Щороку в середньому на «полицю» потрапляло до десяти 

таких фільмів. О. В. Романова дослідники історії кінематографу цієї доби характеризують як 

типового партійного функціонера, далекого від кіномистецтва [6, с. 81]. З 1972 р. по 1986 р. – 

Єрмаш Філіп Тимофійович (04.09.1923 р. – 20.03.2002 р.), який народився у с. Жарково 

Каїнського повіту Новомиколаївської губернії, здобув вищу освіту на історичному факультеті 

Уральського державного університету ім. А. М. Горького, був членом Комуністичної партії, 

учасником Другої світової війни, депутатом Верховної Ради СРСР VIII–XI скликань [6, с. 82]. 

На посаду Голови Держкінокомітету СРСР він потрапив завдяки комсомольській кар’єрі 

та досвіду роботи завідувача сектором відділу культури ЦК КПРС. В умовах згортання відлиги 

та посилення брежнєвського курсу його характеризувала підвищена увага до ідеологічного 

змісту творів кіномистецтва, економічної складової галузі та здійснення управлінських кроків 

з розвитку не тільки партійного, але й масового кіно. Сучасники відзначали його продюсерські 

здібності та намагання підвищити рентабельність галузі у цілому. Хоча в роки його 

керівництва фільми також потрапляли на «полицю», все ж таки були випадки, коли 

керівництво підтримувало режисерів, наприклад, Г. Панфілова, Е. Клімова, В. Абдрашитова, 

А. Тарковського та ін. Саме в ці роки С. Параджанов відзняв «Цвет граната» (1970 р.) і 

«Легенду о Сурамской крепости» (1984 р.). Про нові тенденції розвитку та управління 

кінематографією свідчила поява таких блокбастерів як «Пираты ХХ века» (1979 р.) і 

«Экипаж» (1980 р.) – фільмів-лідерів загальносоюзного прокату. 

Впродовж 1965–1972 рр. Держкіно УРСР очолював Святослав Павлович Іванов 

(29.10.1918 р. – 07.04.1984 р.), який народився у Києві в родині службовця, у 1941 р. закінчив 

філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, був 

українським кінознавцем, кандидатом з мистецтвознавчих наук (з 1973 р.), заслуженим 

працівником культури України (з 1968 р.), членом Спілки письменників і Спілки 

кінематографістів України, учасником німецько-радянської війни, редактором газети 

«Комсомольское знамя» (1949–1954 рр.), редактором газети «Вечірній Київ» (1956–1962 рр.), 

деканом та викладачем Київського державного інституту театрального мистецтва 

ім. І. Карпенка-Карого (1976–1984 рр.) [12, с. 42]. 

У 1972–1979 рр. Комітет по кінематографії при Раді Міністрів УРСР очолив Василь 

Григорович Большак (23.04.1922 р. – 18.12.1988 р.) – літератор, журналіст, провідною темою 

його творчості була тема радянського села. Народився він у с. Безуглівці на Полтавщині, 

закінчив Українське комуністичне газетне училище ім. М. Островського у Харкові, вчився у 

Харківській політосвітній школі, у Вищій партійній школі, був учасником Другої світової 

війни. Після війни працював у газетах «Київська правда», «Придунайська правда», 
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«Колгоспне село», журналах «Советская Украина», «Дніпро». З 1962 по 1972 рр. – головний 

редактор журналу «Україна» [12, с. 44]. 

Після звільнення з посади голови комітету став головним редактором журналу 

«Український театр» (1979–1985 рр.). За спогадами А. Михайленка, головного редактора 

журналу «Україна» у 1984–1993 рр., В. Большак належав до авторитетних редакторів 1960-

их рр. За його керівництва журнал «Україна» впевнено завоював популярність завдяки 

демократичній позиції колективу, в ньому працювали журналісти та письменники, що 

характеризувалися самостійністю та демократичністю поглядів – Н. Кащук, О. Гижа, 

С. Колесник та інші. В. Большак умів відстояти точку зору редакції в центральних партійних 

органах. У спогадах про батька, син справедливо підкреслював, що «пройшовши 

номенклатурний вишкіл в повсякденній журналістській практиці батько тонко відчував ту 

межу дозволеного, яку перетинати було не слід» [8, с. 30]. 

Ставши Головою Держкіно УРСР в умовах згортання хрущовської відлиги та негативної 

реакції Москви на шалений світовий успіх «тіней забутих предків», В. Большак був фігурою, 

яка могла пригальмувати та захистити кіномитців від жорстких ударів центральної 

номенклатури, яка намагалася призупинити розвиток українського кінематографу на засадах 

поетичного кіно. Перший виступ перед колективом комітету він зробив українською мовою, 

що змусило стривожитися російськомовних чиновників: «Невже тепер всі змушені будуть 

говорити українською?». Кінопродукція Київської кіностудії художніх фільмів ім. Олександра 

Довженка не мала великої популярності серед глядачів, в цілому її кінопродукція не 

користувалася популярністю [8, с. 31]. 

На одній з перших зустрічей із В. Щербицьким, В. Большак поставив питання про 

необхідність розширеної підготовки національних кадрів для українського кіно, підтримки та 

сприяння діячам кіномистецтва. Це не могло сподобатися партійній номенклатурі в умовах 

посиленого курсу на русифікацію суспільно-політичного життя в республіці. У цілому 1970-

ті рр. були важкими з огляду на згортання українського контексту українського 

кінематографу, хоча саме в ці роки на екрани вийшли такі фільми, як «Вавілон ХХ» Івана 

Миколайчука, «Пропала грамота» Бориса Івченка, «В бой идут одни «старики» Леоніда 

Бикова, «Каштанка» Романа Балаяна та інші. У 1979–1983 рр. Держкіно УРСР очолив Юрій 

Олександрович Олененко (14. 10. 1934 – 15. 06. 2010) – український організатор 

кіновиробництва, міністр культури УРСР, голова комітету у справах національностей при 

Кабінеті Міністрів України, надзвичайний і повноважний посол України в Естонії, депутат 

Верховної Ради УРСР Х–ХІ скликань. Народився Юрій Олененко у смт Згурівка Київської 

області в родині бухгалтера. Трудову діяльність розпочав у 1953 р. електрозварником на 

Київському судноремонтному заводі [12, с. 46]. 

У 1964 р. закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального 

мистецтва імені Карпенка-Карого. Протягом 1964–1968 рр. виступав на сцені Харківського 

українського драматичного театру імені Т. Шевченка; з 1968 р. по 1975 р. був викладачем та 

деканом кінофакультету Київського державного інституту театрального мистецтва імені 

І. Карпенка-Карого; у 1975–1976 рр. – керівник відділу театрів у Міністерстві культури; у 

1976–1979 рр. – заступник завідувача відділу культури ЦК КПУ; у 1983–1991 рр. – міністр 

культури УРСР; у 1991–1993 рр. – голова Комітету у справах національностей при Кабінеті 

Міністрів України [12, с. 47]. 

У системі державного управління кіномистецтвом, як і в інших структурах, особливе 

значення мали особи, що займали посади заступників, які при зміні першого керівника, як 

правило, не втрачали свої посади через добру обізнаність і знання специфіки роботи апарату. 

Прикладом може слугувати О. Левада (13.06.1909 – 16.12.1995) – письменник, журналіст і 

кінодраматург, який тривалий час працював на вищих державних посадах в системі влади 

УРСР. У 1951–1953 рр. він був заступником міністра кінематографії УРСР, упродовж 1953–

1955 рр. – заступником міністра культури УРСР, у 1966–1971 рр. – першим заступником 

голови Держкіно УРСР, спочатку С. Іванова, а потім – В. Большака. Неодноразово обирався 

секретарем Спілки письменників СРСР [12, с. 48]. 
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Основним науковим закладом, який розробляв основні теоретичні питання 

кіномистецтва, досліджував методологічні проблеми кінокритики, питання партійності і 

народності кіномистецтва був Науково-дослідний інститут теорії і історії кіно Держкіно СРСР 

(далі НДІ теорії і історії кіно), створений рішенням Ради Міністрів СРСР від 21 вересня 1973 р. 

Цей заклад став не тільки центром радянського кінознавства, але й важливою ланкою 

кінематографічної індустрії. Інститут займався теоретичними та прикладними питаннями 

кіномистецтва, вивчав екранне кіномистецтво, історію радянського та світового 

кінематографу. Важливим напрямком роботи його підрозділів були обробка, класифікація та 

аналіз фільмографічних, формування бібліографічних, статистичних та архівних 

інформаційних матеріалів. Складовою діяльності цієї установи була культурно-просвітницька 

та педагогічна робота, сприяння роботі відбіркових комісій Московського кінофестивалю та 

«Совекспортфільму» [11, с. 17]. 

Одним з цікавих напрямків роботи структурних підрозділів інституту було дослідження 

проблем масової інформації і соціології кіно, кіновиховання та вікових особливостей 

кіноглядачів. Поява праці «Кино и зритель» (1969 р.) стала певним підсумком аналізу 

характеристики основних груп кіноглядачів. У 1970-ті рр. дослідження продовжилися у 

напрямку вивчення типології, структури та динаміки кіноглядачів, відношення різних 

соціальних верств до кіномистецтва, мотивів відвідування кінотеатрів тощо. НДІ теорії і 

історії кіно мав наступну структуру: відділ марксистсько-ленінської естетики і теорії; відділ 

радянського кіно; відділ зарубіжного кіно (з сектором кіно – соціалістичних країн і 

капіталістичних країн); відділ соціології; сектор інформації; бібліографічна і фільмологічна 

служба. У 1979 р. на базі інституту було створено Всесоюзний науково-дослідний інститут 

теорії та історії кіно [11, с. 19]. 

Важливою ланкою в системі державного керівництва культурним процесом у СРСР були 

творчі спілки, які позиціонувалися як самостійні організації творчої інтелігенції. Спілку 

працівників кінематографії СРСР було створено влітку 1957 р. Її очолили І. Пир’єв, 

С. Юткевич, О. Згуріді, а від кінематографічної спільноти України до складу оргбюро увійшов 

Т. Левчук. Спілка кінематографістів УРСР була створена згідно з постановою Ради Міністрів 

СРСР від 6 лютого 1958 р. і в подальшому відіграла важливу роль у розвитку українського 

кінематографа [11, с. 20]. 

Нова організація діяла як регіональне відділення Спілки кінематографістів СРСР. На 

початковому етапі організаційне оформлення загальмувалося, тому перший з’їзд Спілки 

відбувся лише в листопаді 1963 р. На ньому було обрано керівництво СКУ на чолі з Тимофієм 

Левчуком та ухвалено Статут організації, згідно з яким Спілка мала сприяти розвитку 

національних екранних мистецтв, брати участь у розробці концепцій розвитку 

телевідеопростору в цілому і кіногалузі зокрема. Завданнями спілки були популяризація 

кращих фільмів, організація зустрічей, лекцій, кінопрем’єр, фестивалів, а також захист 

творчих, професійних, авторських та громадських прав її членів. У межах Спілки були 

організовані структурні підрозділи: художньої, науково-популярної та хронікально-

документальної кінематографії, кінодраматургії, кінокритики, науки і техніки, історії та теорії 

кіно тощо. Крім того, з 1961 р., завдяки тісній співпраці з державним комітетом Ради Міністрів 

у справах кінематографії, Спілка випускала місячник «Новини кіноекрана». Варто 

зазначити, що секретаріати творчих спілок були впливовими культурно-політичними 

інстанціями [11, с. 22]. 

Спілка кінематографістів України, як й інші творчі спілки, мали універсальну 

організаційну структуру: виконавчим органом було правління, яке вибирало президію на чолі 

з першим секретарем чи головою, його заступниками, відповідальним секретарем. Правління 

формувало фінансові, господарські відділи спілки, комісії, секції, ради. Також, при спілці 

існувала ревізійна комісія. Найвищим керівним органом творчого союзу був з’їзд, який 

визначав завдання, підводив підсумки, виконавчим органом було правління організації. Для 

вирішення термінових питань в період між з'їздами скликалися пленуми, конференції, 
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засідання. На з'їздах голова звітував про виконання завдань, які ставила влада перед спілкою [11, 

с. 23]. 

Членами СКУ могли стати представники творчих професій, пов’язаних з кіноіндустрією: 

драматурги, сценаристи, режисери, оператори, актори, художники, редактори, звукорежисери, 

критики, композитори, звукооператори. Впродовж 1963–1986 рр. чисельність Спілки 

кінематографістів збільшилася від 300 до 691 особи. Спілка кінематографістів України була 

провладною структурою, яка контролювалася партійними структурами. У досліджуваний 

період з’їзди організації відбулися у 1963, 1968, 1976, 1981 роках у м. Києві за заздалегідь 

підготовленими зразками та партійними настановами [11, с. 25]. 

Серед членів Спілки кінематографістів УРСР були кінорежисери Т. Левчук, 

О. Маслюков, В. Івченко, кінодраматурги О. Левада, Г. Колтунов, О. Корнійчук. Першим 

секретарем Правління СКУ впродовж 1958–1987 рр. був Т. Левчук. Він народився 6 (19 січня) 

1912 р. у с. Бистріївці (тепер Ружинського району Житомирської області). З вересня 1928 р. по 

травень 1930 р. навчався на шкільному відділі Коростишівського педагогічного технікуму. У 

1934 р. закінчив режисерський факультет Київського кіноінституту. З 1935 р. – асистент 

режисера, а згодом – режисер Київської кіностудії. Працював в групах І. Кавалерідзе 

(«Перекоп», «Коліївщина», «Прометей») і В. Брауна («Блакитні дороги»). Був учасником 

Другої світової війни (з 1942 р.) та членом ВКП(б) [8, с. 33]. 

З початку 1950-их рр. знімав ігрові фільми на кіностудії імені О. Довженка, був 

режисером дубляжу українською мовою, автором ряду документальних фільмів. Т. Левчук від 

1963 р. до 1987 р. обіймав посаду 1-го секретаря Спілки кінематографістів УРСР, від 1965 р. – 

секретаря правління Спілки кінематографістів СРСР. З 1975 р. був кандидатом у члени ЦК КП 

України. Обирався депутатом Верховної Ради УРСР VI–X скликань. Від 1960 р. Т. Левчук 

викладав у Київському театральному інституті імені І. Карпенка-Карого (з 1970 р. – 

професор). Завдяки його зусиллям був відкритий кінокурс у Київському театральному 

інституті імені І. Карпенко-Карого, він багато зробив для спорудження у Києві Будинку 

кіно [8, с. 35]. 

З ім’ям Т. Левчука пов’язують створення найкращих фільмів українського 

кінематографу, що було б неможливим без його великої організаторської підтримки. Оцінку 

здійсненного Т. Левчуком дав відомий в СРСР режисер М. Донской: «Тимофій Левчук звалив 

на свої плечі весь труд, усю складність виведення кіностудії у Києві з такого критичного стану, 

який не передвіщав їй нічого доброго. Він пішов найважчим шляхом: не повторюватися, не 

шкодувати сил, постійно працювати, не прикриваючись ні браком хороших сценаріїв, нічим 

іншим. Левчук ніколи не ставав на шлях підміни письменника-сценариста. Взагалі, він з тих 

режисерів, які уміють працювати в колективному мистецтві кіно. Це дуже важлива 

режисерська риса» [8, с. 37]. У другому кварталі 1975 р. було відкрито Кримське відділення 

Бюро для роботи в санаторіях та будинках відпочинку півострова. Найбільш чисельним були 

Київське відділення (обслуговувало м. Київ та Київську область) та Кримське міжобласне 

відділення. З метою посилення ідеологічного впливу на громадськість у 1974 р. до складу СКУ 

було введено посаду заступника директора по лекційній роботі [12, с. 56]. 

Спілка кінематографістів УРСР активно займалася організацією лекцій, виставок, 

друком книг, брошур, плакатів на тему кіномистецтва, влаштовувала тижні різних видів 

кіномистецтв. Активною стороною діяльності Спілки були лекційні виступи та творчі зустрічі 
кінематографістів на підприємствах та будівельних майданчиках республіки. Відбувалися 

неодноразові виїзди акторів Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка та 

кінокритиків на будівництво Чорнобильської атомної електростанції, де митці розповідали 

про свій доробок та обговорювали нові кінострічки. Возвеличення людини праці та 

пропаганда радянського способу життя були в центрі діяльності Спілки, цій темі 

присвячувалися тематичні семінари, конференції, фестивалі. Наприклад, СКУ провела семінар 

кінодраматургів та кінорежисерів у листопаді 1969 р. у Будинку творчості в м. Ірпені. У січні-

березні 1970 р. – конференцію «Міжнародна нарада комуністичних і робітничих партій та 

ідеологічна боротьба на екранах світу» [12, с. 59]. 
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Активніша діяльність членів Спілки та реалізація друкованої продукції забезпечувала 

коштами не тільки творчу діяльність організації, але й фінансування житлового будівництва 

та будівництва громадських споруд, зокрема спорудження Республіканського будинку кіно у 

м. Києві. Фінансові надходження від діяльність Спілки була значними. Наприклад, у 1974 р. 

план прибутку у 449 тис. крб. був перевершений, а реальні надходження фактично 485 тис. 

крб. 6–7 квітня 1976 р. відбувся ІІІ з’їзд кінематографістів УРСР [12, с. 61]. 

На з’їзді було підведено підсумки за період, що минув від другого з’їзду. За короткий 

період в республіці було створено 117 художніх фільмів, 119 серій телефільмів, близько 40 

повнометражних документальних і науково-популярних стрічок, майже півтори тисячі 

короткометражних фільмів усіх видів. Автори картин «Родина Коцюбинських», «До 

останньої хвилини», «Радянська Україна» відзначені Державною премією УРСР 

ім. Т. Шевченка [12, с. 62]. Премією Ленінського комсомолу нагороджено постановників і 

виконавців головних ролей фільму «Як гартувалася сталь». На міжнародних та всесоюзних 

кінофестивалях відзначено стрічки: «Поштовий роман», «Захар Беркут», «За свою долю», «В 

бой идут одни «старики», «Роменська мадонна», «Завтрашня земля» [12, с. 63]. 

Першим секретарем став Т. Левчук, другим – А. Щербак, секретарями обрано 

М. Карпова, О. Косинова, В. Костроменка, М. Мащенка, М. Чорного, загалом сім осіб. На 

засіданні було підбито підсумки роботи за останні роки, намічено плани на майбутнє. 

Посилення партійного контролю над українським кінематографом проявилося у тому. що 

відразу після з’їзду вийшла постанова «Про створення первинної партійної організації 

правління Союзу кінематографістів УРСР» [11, с. 27]. Це робилося з метою посилення 

партійного впливу на діяльність Спілки кінематографістів УРСР, підвищення ролі та 

відповідальності комуністів, обраних до керівних органів організації. На виконання цього 

рішення за пропозицією Ленінського райкому КПРС м. Києва була створена парторганізація 

правління Спілки кінематографістів УРСР. До неї входило всього 35 членів КПРС, серед них 

А. Бурковський, В. Денисенко, Ю. Іллєнко, Т. Левчук, М. Мащенко, О. Швачко, А. Щербак 

тощо [11, с. 28]. 

Важливим був Четвертий з’їзд Спілки кінематографістів Української РСР, який відбувся 

у травні 1981 р. Делегати з’їзду наголошували на відповідальній ролі мистецтва кіно у 

комуністичному вихованні народу. Відзначалося й про недоліки, низький ідеологічний рівень 

кінострічок. Було заслухано звіт правління Спілки кінематографістів України та звіт ревізійної 

комісії Спілки кінематографістів України. Також, на з’їзді відбулися вибори правління та 

ревізійної комісії Спілки кінематографістів України та вибори делегатів на ІV з’їзд 

кінематографістів СРСР [11, с. 30]. 

Влада системно контролювала діяльність творчих спілок, у тому числі й 

кінематографічної, про що свідчить доповідна записка завідуючого протокольним сектором 

загального відділу ЦК Компартії України В. Яницького «Заходи по дальшому вдосконаленню 

роботи з творчими спілками республіки». У даному документі пропонувалося проведення 

наступних заходів: вивчення стану внутрішньопартійної та ідейно-виховної роботи партійних 

організацій спілок, зокрема Спілки кінематографістів України та надати «практичну 

допомогу» у її поліпшенні (травень-червень 1983 р.) [11, с. 31], проаналізувати з цих позицій 

склад і резерв керівних кадрів Спіли кінематографістів України (ІІ півріччя 1983 р. – І квартал 

1984 р), а також надати допомогу парторганізаціям СКУ у проведенні індивідуальної виховної 

роботи з «окремими представниками художньої інтелігенції», які допускали недоліки у 

творчості та поведінці [11, с. 32]. 

Це свідчило про посилення партійного контролю за провідними діячами українського 

кіно, що передбачав втручання не тільки у кінопроцес, але й в особисте життя митців. На 

початку 1980-их рр. з питань кіно було прийнято постанову «Про роботу Держкіно УРСР по 

виконанню рішень та ХХVІ з’їзду КПРС, постанов ЦК КПРС і ЦК Компартії України з питань 

підвищення ідейно-художнього рівня фільмів і поліпшення кінообслуговування населення за 

1982 рік» [9, с. 342]. У ній підсумовувався ряд здійснених заходів, спрямованих на підвищення 

ідейно-художнього рівня фільмів, поліпшення кінообслуговування населення. При цьому 
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критикувався слабкий контроль за формуванням репертуару та використанням 

фільмофонду [9, с. 343]. 

Кризу радянських світоглядних засад населення система партійного контролю 

намагалася підмінити наказами та постановами, далекими від реалій життя та духовних потреб 

населення. У вищезгаданій постанові наголошувалося, що головне завдання Держкіно УРСР – 

це створення високохудожніх фільмів, «пройнятих духом партійності і народності, 

розвиваючих традицій мистецтва соціалістичного реалізму» [9, с. 343]. Мали створюватися 

цикли фільмів про знаних людей праці, колективи ударних будов п'ятирічки, відомих вчених, 

майстрів літератури і мистецтва. Рекомендувалося більше випускати різноманітних за 

тематикою та жанрами захоплюючих фільмів для дітей і підлітків. Важливим було визнання, 

що радянський екран перенасичений «середніми, невиразними кінострічками», із слабкими 

сценаріями. Рекомендувалося активізувати роботу з ідейно-морального виховання, зі 

зростання професійної майстерності працівників кіно, особливо молодих [9, с. 344]. 

Таким чином, централізація системи управління кінематографом виявилася в 

подвійному контролі: союзному та республіканську. Самостійність Держкіно УРСР була 

значно обмеженою, що не давало можливості повною мірою враховувати республіканські 

особливості організації системи кінематографу та повноцінно відтворити українську тему в 

кіномистецтві. СКУ у зазначений період мала невластиві творчим організаціям функції 

контролю за творчою діяльністю акторів та режисерів. Тобто, органи управління були 

структуровані таким чином, щоб вся діяльність українських кінематографістів була підзвітна 

органам партійного та державного управління. 
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НАРОДНЕ ДИХАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 

 

У статті висвітлюються окремі сторінки біографії класика єврейської літератури 

Шолом-Алейхема. На прикладі вибраних художніх творів письменника розглянута народна 

сила характерів героїв, їхнє прагнення до самоствердження, передається велика сила любові 

Шолом-Алейхема до свого народу і духовний зв’язок із ним. 

Ключові слова: Шолом-Алейхем, класик єврейської літератури, народні герої, 

народність образів. 

 

Світова література наповнена іменами письменників, які у своїх творах возвеличували 

простий народ, у всіх тонкощах передавали його духовні поривання, страждання і маленькі 

радощі. Образи своїх героїв з простолюду вони виливали із дорогоцінного сплаву – любові та 

печалі, радості та гніву, жартів і сміху. 

У цьому плані варто згадати таких митців художнього слова, як Ч. Діккенс, Г. де 

Мопассан, Лу Сінь, Г. Маркес, М. Гоголь, А. Чехов, Т. Шевченко, І. Франко, 

М. Коцюбинський та інші. 

Ім’я Шолом-Алейхема (Шолома Рабиновича), класика єврейської літератури, безумовно, 

також сміливо відносять до цієї когорти. 

Письменник вважав, що тільки через свій народ можна служити людству. І всілякі 

псевдогуманістичні запевнення стають мертвою абстракцією, пустими словами, якщо вони не 

заземлені, не пов’язані з реальним життям народу. І переконливим підтвердженням думок 

письменника є його слова: «Щоб бути народним письменником, патріотом і другом людей, 

треба любити народ…» [1, с. 10]. 

І він любив свій народ, вірно, по-синівськи, малював живою народною мовою його 

життя, передавав споконвічні прагнення та мрії. 

Народжений 2 березня 1859 р. в м. Переяславі в родині не дуже багатого торговця 

Нохума Рабиновича, він пройшов у дитинстві та юності через складні життєві випробування: 

рано втратив матір, зазнав знущань мачухи, пережив злидні (через занепад батькової 

торговельної справи), переїзди з місця на місце у пошуках кращого життя. 

Така обездоленість, бідність, несправедливість навколо не перетворили його у скептика, 

ненависника людей – навпаки загартували характер, засвітили бажання жити й стверджувати 

себе. Треба сказати, що й природа не поскупилася у формуванні Шолома як письменника: він 

зростав здібним, спостережливим, кмітливим, трудолюбивим. 

Навчаючись у хедері, початковій єврейській релігійній школі, хлопець отримав на ті часи 

ґрунтовну єврейську освіту. Не дивлячись на те, що в навчанні переважало механічне 

заучування релігійних текстів, а учнів за непослух лякали жахами загробного життя і 

тілесними покараннями, хлопчик Шолом не зачерствів душею, не обізлився на світ, на людей. 

Крізь усі «умовні» перешкоди шкільного життя радісно дивилися на світ його чорні, іскристі 

очі та лунав здоровий дитячий сміх. 

Тоді й стала формуватися одна з позитивних рис його характеру – почуття гумору. Саме 

вона буде згодом проглядатися у багатьох його творах. Пізніше автора стануть називати 

майстром «сумного» гумору: сміятися, щоб не плакати, – як кажуть у народі. «Сміх у Шолом-

Алейхема змішується зі слізьми саме тому, що він бачить трагічну участь народних мас в 

умовах експлуатації та гніту» [1, с. 60]. 

Про злу мачуху Шолома можна було б і не згадувати, проте саме її діяння підштовхнули 

хлопця до перших мовознавчих досліджень мови свого народу. Сварлива жінка постійно 

сипала словесні прокляття на дітей: «На кожне слово вона озивалася відповідним прокльоном, 
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іноді ще й римованим…»[4, с. 60]. Особливо діставалося Шолому. Тоді кмітливий і 

спостережливий хлопчина вирішив записувати прокляття до свого зошита, причому в 

алфавітному порядку у вигляді словника. Коли батько виявив цей зошит і зачитав мачусі, то 

навіть у неї, не тільки у членів родини, він викликав сміх. 

З тих пір батько Шолома заборонив мачусі посипати дитину брудними словами й 

виконувати важку роботу по дому. Тоді хлопець захопився читанням. Тематика книг була 

різна. Одного разу, прочитавши книгу про кохання, Шолом вирішив власноруч написати 

роман давньоєврейською мовою. Хлопець назвав його «Дочка Сіону». Шолому минуло лише 

чотирнадцять років. Він отримав схвальний відгук на прочитане від людини дуже шанованої 

батьком – переяславського інтелігента Колектора: «Той не міг надивуватися Шоломовим 

гарним письмом, його стилем і красномовністю. … – Ви не уявляєте собі, ребНохеме, яке це 

золото! … Ось побачите, з нього щось буде!»[4, с. 171]. 

Батько Шолома, вбачаючи в синові великі здібності та гострий розум, вирішив віддати 

того на навчання в Переяславське повітове училище, де викладання велося російською мовою. 

Шолом із жадібністю кинувся до навчання. Занурення в особливий, чарівний світ приносили 

йому книги. Він любив їх пізнавати, тихо перегортаючи сторінка за сторінкою, відкриваючи 

для себе все нове та незвідане. Книга допомагала Шолому не тільки бачити світ, а й 

розповідати про нього. 

У 1876 р. він закінчив курс повітового училища з відзнакою і відразу розпочав свою 

трудову діяльність приватним учителем російської мови в єврея Елімелеха Лоєва. Багатій 

запросив його для навчання своєї дочки Ольги. Молоді люди – Шолом та Ольга – покохали 

одне одного. Проте на заваді став батько дівчини: не про такого зятя мріяв він. Невдовзі він 

розрахував молодого вчителя, наказавши назавжди забути дорогу до їхнього дому. Тоді 

Шолом і став писати повість «Два камені» про двох закоханих, які в результаті перешкод не 

змогли поєднати свої долі й закінчили життя самогубством. У творі він використав історію 

своїх стосунків з Ольгою Лоєвою. Повість побачила світ у 1883 р. Вона була написана й видана 

сучасною єврейською мовою – їдиш. Ця мова була доступна не вузькому колу, як 

давньоєврейська, а всьому єврейському народу. На ті часи в єврейській літературі зросло нове 

покоління письменників – Мануеле Мойхер-Сфорим, Линецький, Гольдфаден, Іцхок-Лейбуш 

Перец, – покоління демократичне, що боролося проти невігластва, експлуатації народу, живою 

народною мовою якого був їдиш. 

Для Шолома-Алейхема як єврейського письменника нового покоління вибір мови був 

рівний соціальному вибору – для кого він пише. Для широких демократичних єврейських мас 

чи для кола привілейованих обранців. Навмисно називаючи їдиш жаргоном, Шолом-Алейхем 

писав: «Жаргон – це моя жага, моя друга пасія, моя ідея фікс. Я нікому не відданий, ніхто 

не може мені вказувати, але влада моєї любові до жаргону сильніша влади пана й 

господаря»[1, с. 11]. 

Словами свого псевдоніму «Шолом-Алейхем» («Мир вам!») мовою простого 

єврейського народу він приносив цей мир землі як благородну ношу, як справу свого життя. 

Справді, Шолом-Алейхем багато чого встиг зробити, хоча не був соціальним 

реформатором. Він був просто письменником, який любив свій народ, його життя. 

«Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет, є для свого часу, для 

своєї епохи свого роду дзеркало, в якому відображаються промені життя, як у чистому 

джерелі – промені світлого сонця…» [1, с. 11]. 

У своїй недописаній книзі «З ярмарку» Шолом-Алейхем так говорив про силу слова 

їдишу: «Він навчить, як любити наш народ і цінувати скарби його духу, які розсіяні по всіх 

глухих закутках недосяжного світу» [2, с. 5]. 

У 1888 р. Шолом-Алейхем розпочинає роботу над створенням «Єврейської народної 

бібліотеки». Навколо нього групуються всі прогресивні сили тодішньої єврейської літератури. 

Він видає книжки, платить щедрі гонорари найкращим авторам. Де тільки тепліла іскра 

таланту, Шолом-Алейхем обов’язково наділяв її своєю дружньою увагою, допомагав 

зростанню обдарованої людини. До цієї серії були залучені й власні написання – твори 
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«Стемпеню», «Йоселе-соловей», памфлет «Суд над Шомером», у якому він викриває дешевих 

бульварних письменників. Проте невдовзі видання «Єврейської народної бібліотеки» було 

припинено через брак коштів. 

1894 р. письменник пише один із кращих своїх творів – «Менахем-Мендл» («Людина 

повітря»). 

Ім’я Менахем-Мендла стало символом приниження єврейського народу, знущання над 

ним і одночасно символом великого життєлюбства. Варто підкреслити, що в героїв Шолом-

Алейхема перед обличчям усіх нещасть і безпросвітності ніколи не зникає почуття великого й 

розумного життєлюбства; трагізм переходить у комізм, але це життєствердний комізм. 

Шолом-Алейхем висміяв своїх нещасних персонажів – і цим він викривав і спонукав 

глянути на себе збоку. 

«Шолом-Алейхем показує своїх «людей повітря», яких переслідують нещастя і які до 

безумства жадібні до життя, хоча вони і смаку життя ще не скуштували. Так він показує їх – 

смішних і піднесених, жалюгідних і чуттєвих, мрійників – одна нога на землі, інша в 

небесах» [1, с. 69]. 

Цього ж року письменник розпочинає роботу над твором «Тев’є-молочар», який стане 

шедевром світової літератури. Тев’є – образ чоловіка з простого люду – підтримував митця у 

ті хвилини, коли серце стікало кров’ю і сльозами болю за участь нещасних і забитих 

фантазерів-невдах. У цій простій людині, сповненій шляхетності простої людини, Шолом-

Алейхем відчув здоров’я й міцні соки народні, які крапля за краплею збирав двадцять років, 

щоб напоїти ними свій дивний твір «Тев’є-молочар». 

Тев’є, головний герой твору, – це мудра проста людина. Він увібрав у себе всю печаль 

єврея, бідняка, батька і людини, якій довелося випити до дна чашу ганьби і вседозволеності 

царського миколаївського режиму з його кривавою політикою травлення одного народу на 

інший. 

«Тев’є – це сам Шолом-Алейхем, це його втілена людська гідність. Це лебедина пісня 

Шолом-Алейхема, в якій він кинув усьому світові свої звинувачення. І пісня ця така відкрита 

і ясна саме тому, що письменник знайшов для неї глибоке і безпосереднє, воістину народне 

дихання і виразив у ній сум й печаль народну…» [1, с. 72]. 

Головний герой твору, як і вся єврейська біднота, стоїть один на один перед світом-

ворогом. Цей світ забирає в нього і корову, і теля… Він відбирає у нього дочку, другу, третю… 

Ніби сокирою, він гілка за гілкою відрубує і залишає його одиноким, бездомним, ніби пень 

серед поля. 

Проте навіть вигнаний зі свого дому, із торбиною на плечі, Тев’є все-таки не зламаний. 

«У дорогу, уперед, Тев’є», – підбадьорливо спрямовує себе головний герой. Це сила народного 

богатиря, якого не зламає ніякий ворог. Ця сила надихала Шолом-Алейхема протягом усього 

життя. 

Силу Тев’є додавало й живило дивовижне почуття гумору. Так він із допомогою жартів 

боровся з горем. («Господи, пошли нам ліки, хвороба у нас самих знайдеться», «Червонцем 

менше, червонцем більше… Злидар біднішим не стане», «Чим довше живеш, тим більше 

жуєш»). Кожен його жарт, кожна приказка, навіть у ту хвилину, коли серце обливалося 

кров’ю, являла собою здорове заперечення самої можливості того, що нещастя може стати 

володарем душі, що навіть найтяжчі обставини не можуть зламати в народі волю до опору. І 

Шолом-Алейхем блискуче довів це на прикладі свого головного епічного образу – Тев’є-

молочара. 

Автобіографічна повість «З ярмарку» («Фунемярид», 1913 – 1916) писалася автором 

протягом останніх чотирьох років його життя в Сполучених Штатах Америки. У присвяті до 

твору Шолом-Алейхем пише: «Я віддав цьому творові найцінніше, що маю, – моє серце! 

Читайте його час від часу. Може, він чогось навчить вас або дітей ваших, навчить, як любити 

наш народ, як цінувати його духовні скарби…». За письменницьким задумом,автор разом із 

картинами особистого життя хотів змалювати цілу епоху – п’ятдесят років життя євреїв у 

Європі та Америці. Проте він був реалізований частково. Із десяти задуманих частин тільки 
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перші дві були видані 1916 р. окремою книгою в Нью-Йорку, третя частина почала 

друкуватися в газеті «Вархайт», проте вона залишилася незакінченою – життя письменника 

обірвалося через смертельну недугу. 

Уже на початку повісті Шолом-Алейхем із теплотою в серці знайомить нас із містечком, 

де минуло його дитинство: «Знаходиться вона, коли вам цікаво знати, в Полтавській губернії, 

недалеко від старого історичного міста Переяслава, і називається вона не Касрилівка, а 

Воронків [нині село Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл. – Л. Т.], … Ніяке інше 

місто в світі так не закарбувалося в його пам’яті, як оця благословенна Касрилівка-Воронків, 

і жодне інше місто в світі не припало йому так до душі – він і досі не в силі його забути й не 

забуде його ніколи-ніколи» [4, с. 16]. Письменник змальовує життя і побут, давні звичаї й 

традиції патріархальної єврейської родини, на чолі якої був батько – «…дзеркало, окраса роду 

Рабиновичів». «Він був староста всіх місцевих товариств – ребНохумВевиків! А ми, діти 

ребНохума» [4, с. 5]. 

У дитинстві малий Шолом відзначався багатою фантазією. Будинки йому уявлялися як 

міста, а подвір’я – як країни, дерева – як люди, трава – військо. Щира дитяча дружба 

пов’язувала його з сиротою Шмуликом. Цікавий оповідач, хлопчик міг годинами розповідати 

казки, легенди, а Шолом – слухати, уявляти й мріяти. Мріяти про те, як знайдуть скарб, 

схований Хмельницьким під горою у Воронькові, і допоможуть бідним землякам: 

«Він …щедрою рукою роздаватиме вороньківським біднякам милостиню – кожному стільки, 

скільки той заслуговує» [4, с. 27]. Почуття справедливості вже тоді народжувалося у дитячих 

серцях і спонукало задуматися, чому світ поділений на бідних і багатих. 

Спогади про друзів дитинства, юності до останніх днів життя живили серце великого 

майстра, який залишив після себе багатий духовний спадок. 

Значення творчості Шолом-Алейхема для єврейської й світової літератури дуже велике. 

У його творах виражено прагнення й здатність єврейського народу до відродження. У творах 

письменника міститься яскраво виражений трагічний елемент, однак він виникає не на фоні 

безвихідності, а широти можливостей, які надає життя. Читач приходить до висновку, що сили 

розрухи поступляться місцем створенню. 

Невтомний трудівник залишив після себе десять романів, двадцять п’єс, десятки повістей 

та оповідань, багато віршів, статей, фейлетонів, памфлетів. Його твори перекладені багатьма 

мовами світу. 

Для своїх нащадків і шанувальників він залишив заповіт: «Де б я не помер, нехай мене 

поховають не серед багатіїв і знаті. Хай мене поховають там, де покояться євреї-робітники, 

справжній народ, аби пам’ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості 

могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам’ятник, як простий чесний 

народ за мого життя прикрашав свого народного письменника» [4, с. 10]. 
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The article describes some pages of biography of classic of Jewish literature Sholem Aleichem. 
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spiritual connection with it. 
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ПАНТЕЛЕЙМОН КОЦАР – СПІВАК, БАНДУРИСТ, МАЙСТЕР БАНДУР 

 

У статті зібрані відомості про переяславського співака, бандуриста та майстра 

бандур Пантелеймона Коцара, який у 1930-их роках виготовляв бандури для місцевого будинку 

культури. Також зроблено аналіз інструментів, що характеризують його як майстра. 

Ключові слова: Пантелеймон Коцар, співак, бандурист, майстер бандур, Переяслав, 

1930-і рр. 

 

Він належав до когорти людей, народжених наприкінці ХІХ ст., які, за словами 

Н. Полонської-Василенко, ще до революції вчилися й готувалися до праці, а вступили на 

творчий шлях уже після революції, натхненні великою ідеєю заснування власної Української 

держави. 

Пантелеймон Коцар походить зі славного переяславського роду Коцарів. Родинні 

перекази (спогади його племінниць Вікторії Антонівни Кузьменко (у дівоцтві – Коцар, 1924–

2006), її доньки Токмань Ганни Леонідівни (1953 р. н.) та Голіченко Олександри Антонівни (у 

дівоцтві – Коцар, 1927 р. н.), зберегли найдавніші відомості про засновника цього роду – 

Макара Коцаря. Він був родом із села Піщане, що біля Золотоноші, за фахом коваль. 

Відслужив у російській армії, зокрема брав участь у війні з Францією 1812 р. Після повернення 

в Україну у віці 45 років оселився у Переяславі, придбавши ділянку землі на березі 

р. Трубайла. Макар поставив кузню, одружився, мав 10 дітей. Нині тут по вулиці Небесної 

Сотні збережена садиба, стоїть будинок, розбудований на основі старої хати  усе поділено 
між 4 спадкоємцями з роду Коцарів. 

Один з його синів – Михайло Макарович – був пічником. Про його дружину відомо 

тільки ім’я  Парасковія. У подружжя народився син Михайло, який займався чинбарством. 

Теперішні мешканці садиби показують місця в саду, де стояли будівлі і було вирито ями для 

обробки шкір. Михайло Михайлович Коцар одружився з Олександрою, дівоче прізвище якої – 

Філоненко. У подружжя було шестеро дітей: Пантелеймон (1887–1957), Меланія, Ольга (у 

заміжжі – Яковенко), Олексій (помер малолітнім), Антон (1895–1957) та Марія. Чинбарству 

Михайло Михайлович навчив і молодшого сина Антона. 

Хоча Михайло Михайлович займався чинбарством, він був музично обдарованою 

людиною, співав у церковному хорі, дружив з бандуристами і співаками, у тому числі з 

хористами капели «Думка». Любов до музики й української пісні була родинною традицією 

Коцарів. Молодший брат Пантелеймона – Антон Михайлович Коцар, що був дуже 

майстровитим чоловіком, також мав музичне обдарування і прекрасно співав. Виконував не 

тільки народні пісні, а й класику, один з його улюблених творів – «Лакрімоза» з «Реквієму» 

Моцарта. Мешкаючи перед Другою світовою війною у Дніпропетровську і працюючи 

головним механіком хлібозаводу, він, за словами Олександри Антонівни, співав у хорі 

Дніпропетровського оперного театру. Любов до співу він передав своїм дітям  Юрію, Вікторії 
та Олександрі. 

Пантелеймон Михайлович Коцар (рис. 1) був двічі одружений. Відомо, що він зі своєю 

другою дружиною Катериною приблизно у 1926 р. оселився на греблі (третя хата від мосту 

через Трубіж, нині вул. Літописна), про що згадував також Іван Степанович Ситник*. Дітей у 

Пантелеймона не було ні в першому, ні в другому шлюбі. 

На жаль, ми не маємо даних про освіту Пантелеймона. На думку Олександри Антонівни, 

він міг закінчити реальне чи духовне училище з музичним спрямуванням. Як би там не було, 

ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА 

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
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але П. Коцар отримав солідну музичну освіту, що й давало йому можливість працювати 

співаком у різних колективах. Зокрема, за свідченням його родичів, живучи якийсь час в Одесі, 

він був солістом Одеського архієрейського хору. Також у родинному альбомі Коцарів 

збереглася фотографія Полтавської хорової робітничо-селянської капели «Вік», датована 

1920-ми рр., на якій серед учасників капели знаходиться й Пантелеймон. Копія цього фото 

зберігається у Музеї кобзарства (рис. 2). Як і чому він перебував у Полтаві, чим він там 

займався – невідомо. Після Другої світової війни й до виходу на пенсію П. Коцар був співаком 

хору Київського оперного театру. 

За спогадами І.С. Ситника, які записані автором у 1980-их рр., П. Коцар також співав у 

капелі «Думка», бас. Хоча ці дані мені не вдалося підтвердити документально**, словам 

І.С. Ситника можна довіряти. Один із перших диригентів і керівників капели «Думка» – 

Нестор Городовенко, починаючи з 1909 р., упродовж кількох років мешкав у Переяславі, де 

обіймав посаду вчителя гімназії (очевидно йдеться про щойно створену чоловічу гімназію) і 

диригента гімназичного юнацького та дівочого хорів [3, с. 144]. Крім того, він керував хором 

у Вознесенському (Мазепиному) соборі, а також створив великий хор із любителів народної 

пісні, в якому було понад 70 співаків [5, с. 31, 33; 6, с. 96]. Тут він одружився й потім 

неодноразово приїздив до Переяслава. Очоливши у 1920 р. капелу «Думка», він добирав 

обдарованих співаків з Києва й інших міст і повітів України, в тому числі й під час своїх 

поїздок на Полтавщину і Київщину, віддаючи перевагу не лише співакам з музичною освітою, 

а й тим, хто від природи мав сильний і гарний голос [5, с. 44, 52, 82]. Певна річ, такі співаки 

були і в Переяславі й Городовенко міг їх знати ще з часів своєї праці у місті. 

Слід відзначити надзвичайно високий рівень хорової культури Переяслава початку 

ХХ ст. Адже, крім зазначених у цій статті хорів під керуванням Городовенка, у Переяславі 

існували й інші хори у церквах, яких нараховувалося більше десятка. Крім того, у тих часах 

ще зберігалися традиції гуртового співу народної школи – на сімейних святах, громадських 

заходах, у побуті тощо. Свідченням високого рівня музичної освіченості та великого інтересу 

до хорового співу жителів міста є виступи капели «Думка» у Переяславі, що відбулися влітку 

1921 р. Капела дала два концерти, що пройшли з великим успіхом, але справжнім тріумфом 

капели став другий концерт, на якому у будній день зібралося кілька тисяч народу. Після 

концерту артисти капели казали, що вони за все життя не бачили такої вихованої і чулої 

аудиторії [5, с. 45–46]. В архіві Всеукраїнського музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича 

зберігається допис «Музичне життя Переяслава», датований 1925 р. Його автор – П. Шуть, 

тодішній керівник оркестру народних інструментів при Селянському будинку в Переяславі та 

керівник симфонічного оркестру. У цьому дописі П. Шуть, відзначаючи високий рівень 

музичної підготовки переяславців, скаржиться на погану організацію музичного життя у місті. 

«У Переяславі і музик і співаків досить, але чомусь нічого путнього не виходить. Був тут і 

Городовенко, Вериківський і Б. Левитський, Павло Сениця теж під самим Переяславом 

родився, жив, але реальних наслідків вони не оставили» [2]. 

Важливу інформацію зберегла в пам’яті Олександра Антонівна. Від діда Михайла та 

своїх батьків і дядька Пантелеймона вона запам’ятала оповіді про те, що до революції 1917 р. 

поза містом, на Вітряній горі (місцевість у Переяславі, що з півдня прилягає до Альтицького 

цвинтаря) у землянках чи то жили, чи то зупинялися старці – сліпці, бандуристи і лірники з 

поводирями. Туди ходили дорослі й діти слухати співи та музику. Вона вважає, що вже тоді 

Пантелеймон Коцар міг навчитися грати на бандурі. 

Зі слів І. Ситника, П. Коцар познайомився з бандурою в капелі «Думка». Захопившись 

бандурою, він протягом 1935–1937 рр. виготовив 25 бандур для місцевого будинку культури, 

у якому бандуристами тоді керував Петро Федорович Палагута, що був учнем П. Коцаря по 

бандурі. Виготовляючи бандури, П. Коцар консультувався з Іваном Ситником – 

переяславським майстром музичних інструментів. Ще одну бандуру він, за свідченнями 

родичів, перед Другою світовою війною подарував своєму племіннику – Юрію Антоновичу 

Коцару, якому було тоді 15–16 років. Після Другої світової війни Юрій із сестрою Вікторією, 

навчаючись у Київському медичному інституту ім. О.О. Богомольця, створили при цьому 
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інституті капелу бандуристів, якою Ю.А. Коцар керував протягом 50-ти років, уже будучи 

медиком-хірургом і викладачем інституту. Протягом 1947–1950-их рр. він також співав у хорі 

Київського оперного театру. 

За твердженням І. Ситника, пізніше П. Коцар бандури не робив, хоча його племінниця – 

Олександра Антонівна, допускає, що, працюючи в хорі Київської опери і мешкаючи у будинку 

актора по вул. Пушкінській, він міг робити бандури й пізніше, на початку 1950-их рр. Існує 

думка, також не підтверджена документами, що П. Коцар був учнем Першої Київської капели 

бандуристів [1]. 

До нашого часу дійшли дві бандури роботи П. Коцаря, одна з яких (інв. № Е–3692) 

виставлена в експозиції Музею кобзарства, що входить до складу Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Ще одна бандура знаходиться у приватній колекції 

автора. За цими бандурами можна охарактеризувати П. Коцаря як самобутнього майстра, що 

виробив власний стиль, і простежити щонайменше два етапи його професійного зростання. 

Аналіз розпочнемо з другої бандури, що, як видається, за часом виготовлення є давнішою 

(рис. 3). Вона грушоподібної форми з асиметрично розташованим грифом. Спідняк (коряк) 

разом з ручкою і голівкою видовбаний з суцільного шматка верби, верхняк – сосновий, 

склеєний з двох соснових дощечок. Посередині корпусу інструмента вирізаний голосник у 

вигляді шестипелюсткової квітки. Загальна довжина 88 см, ширина – 37,5 см, товщина у 

середній частині – 7,5 см, довжина корпусу – 61 см, ручки (грифа) з голівкою – 17 см, товщина 

спідняка в центральній частині – 2,5–7 мм, товщина верхняка – 3,5–4 мм, мензура – 60,6 см. 

Проти грифу розташовано 8 струн, ще 21 струна розташована на корпусі інструмента. Гриф 

звужується до гори й завершується волютом (завитком, спіраллю). У верхній частині грифу 

спереду вертикально угвинчено 8 кованих залізних кілків, чотиригранних у перетині. Для 

їхнього надійного кріплення у гніздах, поверх грифу додатково наклеєний брусок із дерева 

твердої породи – дуба. 

На брямці кілки розташовані у два ряди: 19 – у першому ряду, 2 – у другому. Як і на 

грифі, для надійного кріплення кілків проти брямки додатково наклеєна не товста (до 4 мм) 

дубова платівка. 

Приструнник виготовлений також з дубової дощечки товщиною 5,5 мм, що 

розташовувалася у нижній частині інструменту поверх верхньої деки, до якої і частково до 

спідняка кріпилася по периметру за рахунок дерев’яних цвяхів – циліндричних кілочків 

заввишки 19 мм і діаметром 4 мм. Для кріплення струн у верхній частині приструнника з 

зовнішнього боку вирізано три ряди трикутних ямок-заглибин, у які з ширшого боку в торець 

забиті залізні штифти, до яких за петлі й кріпилися струни. По самому верхньому краю 

приструнника на всю довжину наклеєний невисокий поріжок. 

Пружини кінцями врізані у корпус інструмента. Серед них 8 поздовжніх і 5 поперечних, 

з’єднаних між собою навхрест на клею. Розташовані проти грифа букові, решта поздовжніх та 

поперечні пружини – соснові. Дві поздовжні пружини, у місці знаходження голосника, тобто 

в центральній частині, ймовірно, перед склеюванням, були вирізані. У результаті перехресного 

розміщення пружин виникло багато квадратних та прямокутних клітин, які додатково були 

підсилені короткими пружинками-вставками, вклеєними по діагоналі клітин. 

Зовнішня поверхня інструменту пошліфована, покрита вишневою фарбою й полакована. 

На внутрішній поверхні корпусу інструменту зроблений напис олівцем «Переяслав 

П. М. Коцар». 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок: ця бандура є або найдавнішою серед 

зроблених П. Коцарем, або однією з перших. За стилем ми бачимо тут майстра-початківця, 

який хоч і володіє навичками обробки деревини, однак, ще не освоїв секретів майстерності 

музичного майстра. Отже, до цього часу він не був музичним майстром, про що можна скласти 

уявлення по виготовлених ним інструментах. Зокрема, це видно по надмірній кількості 

пружин та способу їхнього будівництва навхрест з додатковим підсиленням діагональними 

вставками. Такий спосіб розміщення пружин сковував коливання верхньої деки й таким чином 

погіршував акустичні можливості інструменту. Погіршував звучання інструменту й 
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приструнник, накладений на верхню деку, що покривав не менше ¼ її поверхні, не 

приклеєний, а прикріплений за допомогою дерев’яних цвяхів. Використана для верхньої деки 

соснова дощечка теж не найкращий матеріал для доброго звучання. 

Бандура Музею кобзарства (рис. 4) виконана в тому ж стилі, такої ж форми, але трохи 

більша за розмірами: довжина – 90 см, ширина – 44 см. Змінилася й кількість струн: 7 басів та 

26 приструнків, з них 24 розташовані в першому ряду, і ще 2 – у другому. Змінився також 

спосіб кріплення струн на приструннику: тепер струни, кількість яких зросла, просилюються 

крізь просвердлені з торця навскіс отвори, які з лицьового боку переходять у видовбані ямки, 

що мають каплеподібну форму. На цій бандурі маємо всього дві поздовжні пружини, 

розташовані паралельно. Також, замість сосни для верхньої деки використано уже смереку. 

Все це однозначно поліпшило акустичні властивості бандури, що дозволяє зробити другий 

важливий висновок, про те, що в часі між виготовленням цих двох бандур відбулося 

професійне зростання П. Коцаря як майстра музичних інструментів. Однак, визначити цей 

часовий проміжок ми не маємо змоги, оскільки бандура з переяславського музею також не 

датована. В інвентарній картці до цього інструменту позначено, що вона нібито датується 

1940-ми рр., але я не певен, що цій даті можна довіряти. Третій висновок полягає в тому, що 

П. Коцар як майстер бандур виробив свій власний стиль. 

Обидва інструменти належать до одного з численних варіантів бандур перехідного типу, 

що поширилися в руках аматорів у 1920–1940-их рр. Від традиційної діатонічної бандури, на 

якій грали професійні співці, ці інструменти відрізнялися більшою кількістю струн (як басів, 

так і приструнків) та додатковими півтонами, що виносилися у другий ряд на брямці. Це були 

початкові спроби хроматизації бандури. Зростання кількості струн вимагало збільшення 

розмірів та зміни конструкції інструменту, заміни дерев’яних кілків на металеві. Звісно, ці 

інструменти мали вже інший звукоряд, стрій та інший спосіб гри. Такі зміни в конструкції 

бандури провадилися з метою її прилаштування до виконання нового, невластивого для 

традиційного народного інструменту репертуару. 

В тих часах з’явилося багато майстрів, які пропонували свої варіанти нових інструментів. 

Доходило навіть до абсурду, коли пропонувалися клавішні бандури з неймовірною кількістю 

струн. Зрештою, пошуки нової «удосконаленої» і «покращеної» бандури завершилися 

створенням у кінці 1940-их рр. повністю хроматизованого інструмента з іншим строєм, 

способом гри, у 2,5 рази більшою кількістю струн та їхнім розташуванням у два ряди, 

встановленням механічних перемикачів тощо. Фактично було створено новий, академічний 

інструмент, який з народною бандурою пов’язували хіба що назва та, певною мірою, 

репертуар (4, с. 173–175). 

Треба розуміти, що Пантелеймон Коцар та його послідовники у Переяславі, як і сотні 

ентузіастів-аматорів по всій Україні, не належали до традиційних професійних співців-

бандуристів. На відміну від них, це вже були зрячі аматори з зовсім іншими завданнями, 

уподобаннями, формами організації, інструментарієм, репертуаром, освітою, музичною 

естетикою тощо. Фактично, це було нове явище – «концертне виконавство», що виникло ще 

на початку ХХ ст. По всій Україні створювалися ансамблі й капелі бандуристів, до яких, поруч 

з чоловіками, входили й жінки. Подібний колектив, під орудою П. Палагути, сформувався у 

1930-их рр. у Переяславі й разом з тим виникла потреба в інструментах. Ми не знаємо, хто був 

ініціатором створення цього колективу, і чи до цього мав відношення П. Коцар. Так само нам 

невідомо, як відбувався процес виготовлення інструментів: П. Коцар працював сам, чи мав 

помічників? Чи було фінансове забезпечення проекту, чи майстер виготовляв інструменти 

власним коштом? Але як би там не було, знаємо напевно: професійний співак Пантелеймон 

Коцар, не будучи до того майстром музичних інструментів (професійне зростання майстра 

відбувалося у процесі роботи) впорався з покладеним на себе завданням. 

 
Примітки. 

* Ситник Іван Степанович – переяславський майстер музичних інструментів і музикант, керівник Переяславського 

оркестру народних інструментів, який у 1920-их рр. музично супроводжував німе кіно. У 20-их рр. ХХ ст. І. Ситник працював 
у Київській музичній майстерні з виготовлення скрипок, що розміщувалася тоді на Хрещатику. 
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** Архівні матеріали капели «Думка» зберігається в Центральному музеї-архіві літератури і мистецтва – фонди 

№№ 615, 582 та в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (архів Всеукраїнського 

музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича, фонд 50). 
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PANTELEIMON KOTSAR – SINGER, BANDURA PLAYER, BANDURA MAKER 

 

The article contains information about the singer from Pereiaslav, bandura player and bandura 

maker Panteleimon Kotsar, who made banduras for the local culture house in the 1930s. It is 

analyzed instruments which characterize him as the maker. 

Key words: Panteleimon Kotsar, singer, bandura player, bandura maker, Pereiaslav, 1930s. 
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УДК 745.511:787 
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ДОСВІД МАЙСТРУВАННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ 

ГРУШІ 

 

У статті здійснюємо огляд характеристик певних хордофонів (зокрема фрикційних), 

виготовлених різними майстрами Кобзарського Цеху, іншими (позацеховими) виробниками. 

Висловлено актуальні міркування й спостереження щодо їх особливостей, зокрема 

зумовлених матеріалом (а саме деревиною груші). Увагу зосереджено на т. зв. 

«старосвітській» бандурі – українському національному музичному інструменті. 

Ключові слова: хордофон, органологія, деревина груші, пошук конструкції. 

 

Кожен з майстрів за роки наполегливої праці внаслідок усвідомлення принципів 

виготовлення інcтрументів, традицій, викликів сьогодення та власних спостережень зазвичай 

випрацьовує індивідуальний почерк, у якому втілює найзнаковіші здобутки безцінного 

досвіду [3, с. 140]. Кращим зразком спадкоємності таких знань є династійні школи італійських 

майстрів струнних смичкових музичних інструментів ХVIII–XIX ст. (Гварнері, Страдіварі, 

Аматі тощо). Щодо вітчизняних шкіл бандурництва цього періоду інформація майже відсутня. 

Відомі імена лише окремих майстрів кінця XIX – поч. ХХ ст. Наприклад, майстер із 

Слобожанщини Арсентій Мова [4, с. 189]. Хоча питаннями компетентного дослідження 

традиційних музичних інструментів переймалися видатні подвижники української 

органології – Гнат Хоткевич [4], Климент Квітка, Володимир Харків, Леонід Черкаський, Ігор 

Шрамко [7]. На наше переконання, увагу не було належним чином зосереджено саме на 

матеріалах, з яких виготовлені досліджувані хордофони. Відсутність такої важливої 

інформації не сприяє належному усвідомленню конструктивних особливостей певного 

інструмента. Тому, приділимо у нашій статті увагу особливому матеріалу для виготовлення 

муз. інструментів – деревині груші. 

Метою статті є необхідність висвітлення маловідомої вузькопрофільної інформації, 

актуальної сьогодні. Пошук, виявлення та проведення експертизи струнних музичних 

інструментів, виготовлених з груші. Здійснення спостереження за певними змінами, 

зумовленими часом, щодо хордофонів, виготовлених з названої деревини. 

Об’єкт статті – школа виготовлення традиційних хордофонів, апробована майстрами 

Кобзарського Цеху, а також лютьєрами ХVIII–XX ст., сучасними майстрами, які працюють з 

деревиною груші.  

Предметом дослідження є старосвітські діатонічні бандури, виготовлені з груші. 

Відомо, що класичною «формулою» конструкції більшості акустичних струнних 

музичних інструментів вважають т. зв. «музичну пару» – поєднання широколистої (для 

нижньої деки, обичайок) та хвойної (для верхньої деки, пружин, душок) деревини. Сукупність 

деталей з матеріалів, поєднаних у такий спосіб, дає змогу досягти бажаного тембру, гучності, 

обертонової палітри, конструктивної довершеності та естетичного вигляду, втілених у 

музичному інструменті. 

Під час творчості майстри-експериментатори неодноразово здійснювали спроби 

виготовлення хордофонів по-іншому, зокрема нам відомі спроби побудови акустичної гітари 

виключно з сосни (верхня й нижня деки, обичайки), колісної ліри (робота Юрія Ягусевича), 

панської бандури виключно з широколистих порід дерев (спідняк – верба, верхняк – дуб) 

(роботи Сергія Павліченка), діатонічної бандури (низ – берест, верх – черешня) (роботи Юрія 

Кочержинського) тощо. 

Корпуси струнних інструментів (нижня дека) можуть бути трьох типів:  

 суцільний (притаманний бандурі, кобзі, гудку); 

 набраний з клеєних клепок (цимбали, цитра, гітара); 
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 з гнутих клепок (лютня, торбан, мандоліна). 

Для всіх описаних варіантів, з майстрового досвіду, можливе застосування деревини 

груші11. 

Нині для більшості сучасних майстрів технології виготовлення скрипок є авторитетними 

та еталонними, навіть коли йдеться про виготовлення хордофонів нефрикційного типу. Тому 

стандартна палітра матеріалів для побудови струнного музичного інструмента є такою (на 

прикладі повнорозмірної майстрової скрипки 4/4): 

клен, явір: нижня дека, шийка з голікою, кобилка, обручики; 

ялина: верхня дека, душка, пружина верхньої деки, клоци; 

чорне дерево: вус, гриф, кілочки, підгрифник, пуговиця, поріжок, підборідник12. 

Деревина груші для нижньої деки смичкових музичних інструментів застосовується 

доволі рідко. Поясненням є відносна усталеність традиції виготовлення скрипок, у якій груша 

не має домінантної позиції. Тобто перш ніж експериментувати з грушевою заготовкою (вибір 

яких доволі обмежений), майстер насамперед звернеться до клена (на переконання Сергія 

Перехожука), або хвилястого явора – з кількох причин. По-перше, вибір цього матеріалу є 

значно багатшим, доступнішим, варіативнішим. По-друге, кленова заготовка може 

гарантувати очікувану конструктивну стабільність до протидії деформаціям. По-третє, відомі 

карти товщин дек більшості еталонних інструментів старих часів орієнтовані саме на клен, а 

ними користуються майже всі сучасні майстри. І, звісно ж, при роботі з кленом є менша 

ймовірність програшу в звучанні, аніж з грушею (зокрема для скрипки). Тому, напевне, 

грушеві інструменти трапляються доволі рідко. Попри це, чимало дослідників виготовлення 

інструментів звертаються саме до грушевої деревини, підкреслюючи її особливу тембристу 

виразність. 

Є припущення, що деревина груші відмінно придатна для виготовлення саме клепаних 

музичних інструментів (способом вигинання клепок). 

Нам вдалося спостерігати, як вдало застосована груша для компонентів німецької лютні 

вандерфогель ХІХ ст. Проте, тут грушу спостерігаємо не на клепках, а на ручці та голівці. 

Ручка має півкруглу форму, зручну для руки виконавця, відносно пласку, з плавним переходом 

до голівки з кілковою коробкою. Накладка досить тонка з ебенового дерева, з півкруглими 

виїмками поміж ладами, лади з слонової кістки.  

Кілки металічні, з ручками із слонової кістки, кріпляться безпосередньо до стінок 

кілкової коробки з допомогою дрібних шурупів. Голівка має оригінальну форму у вигляді 

причепуреної жіночої голови. Цей майстровий, а ймовірніше, мануфактурний музичний 

інструмент, розрахований під 6 металевих струн, був привезений з Німеччини по закінченню 

Другої Світової війни ймовірно як військовий трофей. Подібна басова лютня вандерфогель 

знаходиться у Національному музеї літератури України (м. Київ). Її спідню частину і ручку 

нам оглянути не вдалося, але почерк виготовлення дуже схожий з попередньо описаним 

зразком, тому ймовірно це мануфактурні інструменти одного виробничого об’єднання. 

Нам удалося потрапити до майстерні харківського майстра смичкових музичних 

інструментів О. Прихни. Там знаходилося безліч плашок і колодок з різних порід деревини, 

більшість із груші. Очевидно, лютьєр активно її застосовував, зокрема для побудови 

віолончелей, адже грушеві заготовки були відповідного розміру та розкрою. Готових 

інструментів з груші роботи О. Прихни нам не випало нагоди ані побачити, ані почути, тому 

про їх особливості нічого повідомити не можемо. 

Панська бандура роботи Олександра Корнієвського 1910 р. виготовлення, що 

знаходиться у фондах Дніпровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького, 

виготовлена з груші. Має опуклий лінзоподібний корпус (і в профіль, і в фас), довгу широку 

ручку, дві кілкові коробки з бунтами і контрбасами, металеві кілочки на приструнках і 

                                                             
11 Приклади виготовлення неакустичних інструментів, а також інструментів не з деревини у нашій статті не 

розглядаємо. 
12 Залежно від запитів замовника, завдань і доступності матеріалів можливі значні варіювання, проте наведені 

варіанти є нині найпоширенішими «класичними» зразками. 
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дерев’яні на басах. Ким використовувався інструмент – невідомо, проте зберігся він у 

відмінному стані, без будь-яких деформацій нижньої деки. Це свідчить про виправданість 

застосування грушевої деревини для виготовлення інструментів такого типу. На наше 

переконання, це вельми вдалий екземпляр для відтворення сучасними майстрами, тому 

принагідно був здійснений її повномасштабний кресленик. 

Там же знаходиться грушева хроматична бандура роботи Часника. Має асиметричний 

набокуватий корпус, різні різьблені прикраси, металеві кілочки (усі). Була оглянута нами під 

час чергової «музейної експедиції» у фонди цього зібрання 2015-го року. 

Знаний майстер старосвітських музичних інструментів Микола Будник наприкінці своєї 

творчої діяльності схвально відгукувався про деревину груші, зокрема як про матеріал для 

спідняків бандур (за свідченням Ю. Кочержинського). Не маємо відомостей, чи вдалося 

майстрові довершити такі бандури, проте досі знаходимо його заготовки для клеєних з кількох 

частин коряків з клена та груші. 

Дехто з послідовників Миколи Будника також схвально відгукується про грушу, зокрема 

Юрій Кочержинський, Ігор Безвербний, Сергій Павліченко з великим бажанням виготовляють 

саме грушеві бандури, кобзи, гусла та інші хордофони. 

Деякі учні Кобзарського Цеху також намагаються освоїти «грушеві примхи». Наприклад, 

Євген Макоцьоба майстрував колісну ліру, вересаївську кобзу з суцільного грушевого шматка. 

Також він виготовив бандуру з святошинської груші (суцільний спідняк). І деякі інструменти 

ще з старих заготовок, зроблених М. Будником. 

Власний досвід. Автор також здійснив певні спроби виготовлення інструментів з груші. 

Найпершою була заготовка з святошинської «культурної» груші. Величезну колоду стовбура 

нами було покрижовано дворучною механічною пилкою, на відрізки приблизно 1 м 30 см 

довжиною. Цей процес тривав понад 3 години (кожен поперечний пропил)! Потім плашки 

бандур, виколені за допомогою шести металевих клинців – з цілого шматка старого дерева 

були розподілені між компаньйонами. Моя заготовка мала хвилясту кручену структуру 

волокон, і потоншити її повторним розколюванням не вдалося. Натомість шматок деревини 

відколовся не вздовж волокон (як передбачалося), а навскіс. У результаті обробки виявилося, 

що деревина містить старі іржаві цвяхи та інші металічні предмети. З великими зусиллями 

вдалося видалити їх, не завдавши деревині значної шкоди. Також досить часто і зненацька 

з’являлися неочікувані структурні недоліки, а саме: сучки, ситява, пігментні відмінності, 

залишки серцевини, вросла кора, тріщини, що раптом виникали в найнеочікуваніших місцях. 

Попри це, завдяки наявності необхідного інструментарію нам вдалося значно обробити 

майбутню грушеву бандуру. Потім плашка була оброблена на шмуглярці, і ми отримали 

потрібну площину (ту, до якої приклеюють верхняк). За кілька місяців природної сушки ми 

продовжили обробку, щоразу потоншуючи стінки. На жаль, не вдалося повністю оминути 

дефектів деревини, тому незначна частина ситяви, а також маленька частинка врослої кори 

залишилися на спідняку. Верхня дека була склеєна із трьох дощок карпатської смереки 

багаторічної витримки. Голосник отримав форму тризуба. Система пружин – перехрещена, 

комбінована. Згодом за півроку роботи корпус був склеєний. Далі усі складові майбутнього 

інструмента багаторазово ретельно відшліфовані. Після чого ґрунтувалися, лакувалися 

шелаком.  

Через відсутність належного досвіду, за нашим спостереженням, через певний час 

бандура трохи деформувалася, її «повело» і частина верхньої деки відклеїлася. Це 

пояснюється неналежною витримкою деревини, її специфікою. Окремі джерела інформують 

про те, що задля уникнення передчасного розтріскування плашок, їх потрібно виморозити при 

низьких температурах (за свідченням Ю. Кочержинського), вимочити у проточній воді (за 

свідченням І. Чернецького), витримати у попелі (ідентично), витримати у піску (за свідченням 

В. Гаврилюка) або в різних аграрних культурах (із рукописних записів О. Нирка), виварити в 

свіжому коров’ячому молоці (зі слів Ю. Фединського).  

На жаль, система розміщення струн спершу була хибною, тому за певний час нам 

довелося її переробляти, заглушуючи усі отвори під пристрункові кілочки і роблячи 
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альтернативну спробу розташування струн над декою. Кілочки також було замінено на значно 

тонші – виточені із залізного дерева (бакаута). 

Незважаючи на описані недоліки, бандура отримала унікальний тембр, особливо при 

низькочастотному налаштуванні. Завдяки сильно опуклому краплевидному спідняку, її звук 

найліпше чути неподалік виконавця. Інструмент добре зарекомендував себе як подорожній і 

сценічний (визвучуванний) варіант, адже маючи низькочастотне налаштування у подорожах 

при несприятливих дорожніх умовах він не так сильно розлаштовується, добре придатний для 

довготривалої співогри (горло співця не втомлюється так, як при строї у високій частоті), 

«найсолодший» тембр, концентрується неподалік слухача або звукознімальної техніки (якщо, 

скажімо, гра підзвучена мікрофоном).  

Ця бандура мало використовувалася, отже її тембральні характеристики, на наше 

переконання, ще не розкриті сповна.  

Паралельно з виготовленням цього інструмента ми здійснили кілька спроб заготівлі 

бандур з груші. Так, плашка з сусіднього дерева виявилася не придатною для обробки, адже 

розтріскалася. 

Також були спроби виготовити кілька інструментів з клепок дикої груші в 

Бородянському районі Київської обл., неподалік с. Озірщина. На жаль, ці намагання були 

марними. 

2015 р., перебуваючи у Дніпропетровську та поблизу, нам випала нагода спиляти 

аварійну грушу у с. Верхівцевому. Обробивши її до ваги близько 8–10 кг, заготовка лишилася 

у м. Підгородньому для стабілізації деревини. Коли ж Микола Шапа [6] за пів року привіз цю 

заготовку до Києва, з’ясувалося, що вона містить безліч труховини, й абсолютно непридатна 

до подальшої обробки. 

На початку травня 2018 р. стало відомо, що у Дніпропетровській області один господар 

спиляв товсту грушу. За збігом обставин нам удалося оперативно організуватися і разом з 

Миколою Шапою вчасно прибути туди. Таким чином шістдесятилітня деревина була 

роздобута. Нам удалося викроїти невеличку старосвітську бандуру і плашки для клепок лютні, 

колісної ліри та інші заготовки. Ця деревина досі не просохла належним чином, тому 

зберігається в надійному місці й чекає свого часу. 

Цьогоріч авторові випала можливість відвідати Івано-Франківщину, де у с. Підбереж 

спиляли аварійну стару грушу. За домовленістю з господарями отримано дві плашки цієї 

деревини, з яких там же вирізано дві заготовки для діатонічних бандур. Прибувши до Києва, 

облишив їх, аби невдовзі (після просушування) продовжити їх обробку. Сподіваюся, затрачені 

зусилля не будуть марними, і з цих заготовок вдасться виготовити якісні музичні інструменти. 

Загальні міркування. Працюючи над виготовленням струнних музичних інструментів, 

нам випала нагода обробляти різноманітні породи деревини. А це: липа, верба, берест, вільха, 

клен, явір, ясен, сосна, ялина, смерека, ялиця, слива, яблуня, бакаут, мірбау, амарант, береза, 

акація, горіх, персик, алича, шовковиця, осика, дуб, осокор, тополя, бук та інші, проте увагу 

найбільше привернула саме деревина груші. Це зазвичай неоднорідна примхлива деревина, 

що має безліч характерних особливостей, вимагає неабиякої підготовки й терплячості майстра. 

Тут деформації практично неможливо завчасно передбачити і протистояти їм. 

З описаної інформації та власних спостережень маємо відсоткове відношення, коли лише 

20–25% розпочатих грушевих заготовок можуть стати музичними інструментами. Ще менший 

відсоток з цих інструментів буде належної якості. Відповідно, ще менша кількість зможе 

прослужити значний термін, не деформувавшись. Це і є очевидним поясненням, чому 

більшість лютьєрів уникають грушевої деревини, акцентуючи свою працю на клені або яворі. 

Попри це, для нас деревина груші є цікавим, досі не розкритим сповна матеріалом, з певною 

загадковістю і непередбачуваністю. Очевидно, її обробка має значну подібність до роботи з 

кленом або схожими породами. Проте значно відрізняє грушу найменшими кліматичними 

змінами, в яких росло конкретне дерево (або зберігалося в подальшому). Іноді вона пластична 

як горіх, деколи крихка і може пошкодитися при незначній деформації. Це і скеровує майстра: 

які товщини в яких місцях залишати, суміщаючи запит з потребою, – де і як 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

165 

використовуватиметься його інструмент. Щодо власного досвіду, то він ще не достатній, аби 

чітко скерувати читача, на які параметри йому опиратися при виготовленні грушевої бандури. 

Але можемо зауважити, що при акуратному користуванні, збереженні й транспортуванні 

товщини стінок грушевого інструмента можуть бути вдвічі тоншими, ніж в ідентичного 

кленового екземпляра (за умов високої щільності матеріалу та відсутності вроджених 

дефектів). А чи варто їх значно потоншувати, покаже лише час та досвід, що здобувається 

десятиліттями майстрування та ремонту музичних інструментів. 

У будь якому із спостережених варіантів усі грушеві хордофони мають яскраве насичене 

звучання низів, багате на обертони та інші музичні барви. Звучання бунтів на таких 

інструментах важко передати в писемному вигляді – їх потрібно слухати! 

За наявності достатньої кількості часу, твердості характеру, відповідного якісного 

інструментарію і його безкомпромісної гостроти обробка груші можлива завдяки виключно 

ручним механічним інструментам.  

Питання тонування, застосування різноманітних хімікатів для антисептичної обробки, 

задублювання, заповнення пор, ґрунтування, розм’якшення тощо впливів на деревину груші у 

пропонованій статті не порушуємо, адже є індивідуальне бачення кожного майстра [6].  

Підхід Миколи Будника [1] в останні роки його творчості як музичного майстра свідчить, 

що окремі інструменти з твердих порід деревини варто виготовляти з клепок, навіть якщо 

традиційна технологія передбачає виготовлення корпусів з цілих частин. Великою мірою це 

стосується і груші, адже так майстрові відкриваються кращі можливості підбору кількох 

менших якісних шматків, аніж одного великого (збільшується швидкість просушування, 

підгонки, обробки частин, що спрощує та здешевлює витрачені на це ресурси). Але така 

технологія є виправданою лише при дотриманні всіх технологічних процесів, наявності 

якісного звукопровідного клею, приладдя для склеювання плашок. В іншому разі всі переваги 

можуть обернутися недоліками. Сподіваємося у майбутньому апробувати цей спосіб 

виготовлення бандур з груші, виявити всі його особливості. 

Висновки. Проведеним оглядом доступних зразків струнних хордофонів фрикційного 

та нефрикційного типів було з’ясовано, що деревина груші застосовується доволі рідко для 

виготовлення коряків (порівняно з кленом, явором). 

Також було здійснено моніторинг у фондах і експозиціях різних установ, приватних 

колекціях грушевих інструментів. У результаті пошуку встановлено, що в більшості з 

оглянутих місць їх немає. Здійснено спілкування з майстрами Кобзарського Цеху щодо 

виготовлення грушевих хордофонів, а також проведене відрядження до майстерні 

харківського скрипкового майстра О. Прихни. Також вперше у письмовій формі оприлюднено 

власний досвід обробки деревини груші задля виготовлення музичних інструментів; увагу 

акцентовано на недоліках, перевагах, загальних враженнях від такої діяльності. Маємо надію, 

що наведена інформація стане у пригоді молодим майстрам, дослідникам, експериментаторам, 

зацікавленим в обробці деревини груші. 
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EXPERIENCE OF INSTRUMENT-MAKING OF PEAR WOOD 

 

In the article it was overviewed the characteristics of certain chordophones (particularly 

frictional) made by different masters of Kobzarskyi Tsekh and other manufacturers (who work outside 

workshop), as well as current reasoning and observations on their peculiarities particularly due to 

the material (namely pear wood). Attention is focused on the so-called «Old-fashioned» bandura – 

Ukrainian national musical instrument. 

Key words: chordophone, organology, pear wood, design search. 

 

 
Панська бандура з груші, виготовлена О. Корнієвським 1910 р. Дніпровський 

національний історичний музей ім. Д. Яворницького 
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ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО 

МИСТЕЦТВА КИЇВЩИНИ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ 

 

У статті зроблено спробу проаналізувати джерела, у яких містяться відомості про 

історію створення Музею декоративно-ужиткового мистецтва Київщини Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Зроблено висновок про інформаційний 

потенціал окремих груп джерел. Доводиться теза про значимість комплексного залучення 

різних видів джерел для вивчення означеної проблематики. 

Ключові слова: Музей декоративно-ужиткового мистецтва Київщини, історія 

створення, експозиція, джерела, публікації. 

 

Становлення та розвиток окремих тематичних музеїв Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» викликає особливий інтерес у дослідників. Почесне 

місце серед музеїв Заповідника займає Музей декоративно-ужиткового мистецтва Київщини, 

оскільки він був першим тематичним музеєм першого вітчизняного скансену – Музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Історія його створення має 

важливе значення для комплексного дослідження проблеми становлення й розвитку музейної 

справи на Переяславщині, дозволяє розширити уявлення про мережу вітчизняних музеїв 

художнього профілю. 

Попри свою цінність, окреслена проблема все ще не була предметом спеціального 

дослідження, яке потребує застосування широкого кола опублікованих та неопублікованих 

джерел. Їх аналіз і з’ясування інформаційного потенціалу окремих видів видань і є метою цієї 

статті. 

Основою джерельної бази заявленої проблеми є газетні публікації, спогади музейних 

працівників, документальні нариси, листування та тексти екскурсій. 

Найповніше відомості про становлення Музею декоративно-ужиткового мистецтва 

Київщини представлені у нарисі, підготовленому Л. Чередніченко в 2015 р. У документі 

стисло й змістовно окреслено основні етапи створення музею від перевезення пам’ятки, у якій 

він розмістився та створення робочої групи до монтування експозиції та проведення 

реекспозицій; наголошено, що перша експозиція музею включала роботи майстрів з різних 

регіонів України: килими, ліжники та кераміку Косівщини, Хмельниччини та ін. Лише під час 

реекспозиції у 1981 р. ці предмети були вилучені та замінені виробами народних та 

професійних майстрів Київщини. Основою музейної експозиції стала колекція виробів 

майстрів-прикладників, зібрана співробітниками Переяслав-Хмельницького державного 

історичного музею у 60–70-их рр. ХХ ст. Переважно це твори, які після закінчення 

Республіканських виставок закуповувалися Дирекцією виставок і передавалися до музеїв. 

Описуючи структуру музею, авторка коротко аналізує творчість майстрів, чиї роботи 

представлені в експозиції: П. Верни, Є. Шевченка, Є. Шаповала, Г. Холопцевої, В. Нікуліна, 

М. Білик-Пошивайло, Г. Білик, І. Китриш, В. Омеляненко, О. Селюченко, М. Тарасенка, 

Г. Ткаченка, А. Болабіна, В. Затинайка та ін. Значна увага приділена творчості народних 

майстрів Переяславщини й Київщини: Г. Ткаченку, М. Приймаченко, П. Власенко, Г. Собачко-

Шостак [28, с. 1–5]. Особливу цінність мають відомості про шляхи надходження їхніх творів 

до музею. Так, наприклад, у нарисі згадується ім’я заслуженого художника України, лауреата 

Шевченківської премії Г. Синиці, який у 1986 р. передав музею твори народної художниці 

України Марії Приймаченко та її сина Федора, а також свої власні роботи. У родинному архіві 

автора цієї статті зберігся лист Г. Синиці, адресований М. Жаму, у якому обговорюється 

передача зазначених робіт музею (рис. 1) [17, с. 1]. 
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Історіографія заявленої проблеми нараховує незначну кількість газетних публікацій 

науково-популярного характеру. Всі вони оприлюднені на шпальтах Переяслав-Хмельницької 

міськрайонної газети «Комуністична праця» у 70-их рр. ХХ ст. 

Про наміри створити Музей прикладного мистецтва радянського часу в м. Переяславі-

Хмельницькому йдеться у замітці М. Палагути (псевдонім М. Чалий), надрукованій у квітні 

1977 р.: «Пройде небагато часу, і в нашому місці відкриє гостинно двері ще один заклад 

культури – музей прикладного мистецтва радянського часу. Розташований він на території 

музею народної архітектури та побуту. Експозиція нового музею буде розміщена у п’яти залах, 

загальна площа яких складає близько 500 квадратних метрів. В музеї будуть широко 

представлені для експонування вироби із кераміки, фарфору, художнього скла, твори 

народних художників, дерев’яні скульптури, ткацькі вироби. Зараз ідуть останні 

приготування: уточнюються експозиційні вузли, розділи, готуються путівник та 

екскурсоводи» [26, с. 3]. А вже наприкінці 1977 р. заступник директора Переяслав-

Хмельницького державного історичного музею з наукової роботи М. Єрмольєв у статті «Наш 

доробок» прозвітувався про відкриття музею: «Закінчується ювілейний рік… В ювілейному 

році вступив у число діючих музей українського радянського народного художньо-

прикладного мистецтва. Це восьмий музей нашого міста. В чотирьох його залах експонується 

понад 700 предметів народної творчості. Це різьба по дереву і кришталь, скульптура і 

живопис. Багато експонатів присвячені 60-річчю Великого Жовтня» [6, с. 2].  

Впродовж 1975–1979 рр. у місцевій пресі публікувалися статті, присвячені народним 

майстрам Переяславщини, чиї твори представлені в Музеї декоративно-ужиткового мистецтва 

Київщини. Наукові розвідки підготували співробітники Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею Г. Сюсар, В. Дем’янчук, Л. Годліна, Л. Кузьменко 

(Чередніченко) та ін.  

Г. Слюсар детально висвітлила біографію й проаналізувала творчість майстрині 

народного декоративного живопису Катерини Василівни Білокур («Талант митця», 1975 р.) та 

різьбяра Петра Петровича Верни («Митець з народу»,1976 р.) [24, с. 2; 23, с. 2]. Окремо варто 

згадати публікацію Г. Слюсар «Барви веселки» про унікальну збірку килимів музею: «В 

експозиції та фондах Переяслав-Хмельницького історичного музею є велика колекція давніх 

килимів з Полтавщини і Київщини, які відносяться до ХІХ – початку ХХ століття. Уміле 

поєднання кольорів, висока техніка ткання іще раз стверджують, що вони складають велику 

мистецьку цінність» [22, с. 2]. 

Л. Годліна розповіла про переяславську майстриню Валентину Юліївну Вердоні 

(«Невтомні руки», 1975 р.) [1, с. 2]. Колекція творів В. Вердоні, що зберігається в НІЕЗ 

«Переяслав», налічує 87 робіт. Частина цієї збірки експонується в Музеї декоративно-

ужиткового мистецтва Київщини [19]. Привертає увагу публікація Л. Годліної «Самобутнє 

мистецтво» (1975 р.), у якій авторка поінформувала про нові надходження творів народного 

мистецтва, якими поповнилося музейне зібрання: «Все новими й новими експонатами 

поповнюється музей. Нещодавно дирекцією художніх виставок України музею передано ряд 

творів українських митців. Мальовничі вироби із скла, дерева, кераміки, що відзначаються 

розмаїттям кольорів, форм, оригінальністю вирішення задуму, не можуть не привернути увагу 

відвідувачів». Серед них вироби художньої кераміки майстрів А. Білик-Пошивайло, 

М. Китриша, В. Омельяненко, М. Тимченка, вироби з дерева косівських майстрів 

І. Балагурака, О. Грицей [22, с. 3].  

В. Дем’янчук оприлюднила публікації про майстринь з Переяславщини Ганну 

Феодосіївну Собачко-Шостак («Народна художниця», 1975 р.) та Марію Пантелеймонівну 

Буряк («Всі барви веселки», 1977 р., у співавторстві з О. І. Юзвіковою) [3, с. 2; 4, с. 2]. У 1979 р. 

В. Дем’янчук підготувала статтю «Розповідають скульптури», у якій згадала про скульптури, 

представлені в Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини [5, с. 3].  

Л. Кузьменко в публікації «Вміння бачити красу» (1977 р.) приділила увагу творчості 

Парасковії Власенко: «Самобутня творчість прославленого майстра народного мистецтва 

УРСР, нашої землячки Парасковії Власенко представлена в експозиції музею українського 
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радянського художньо-прикладного мистецтва ескізами та малюнками для ткання 

килимів» [7, с. 3]. В іншій публікації – «Народний умілець» (1983 р.) – ця ж авторка, яка вже 

змінила прізвище на Чередніченко, розповіла про майстра декоративного розпису з с. Ковалин 

Переяслав-Хмельницького р-ну Григорія Прохоровича Сокола, творчий доробок якого часто 

асоціюють із творчістю Марії Пантелеймонівни Буряк [27, с. 3]. Колекція розписів Г. Сокола 

налічує 28 одиниць збереження, частина з яких експонується в Музеї декоративно-ужиткового 

мистецтва Київщини. 

Окрім газетних публікацій 60-их рр. ХХ ст. важливим носієм інформації для вивчення 

історії створення Музею й особливо формування його тематичної збірки є наукові публікації 

та каталоги музейних збірок. У зв’язку з тим, що ця група джерел достатньо чисельна й містить 

великий обсяг інформації, їй варто приділити окрему публікацію.  

Деяку важливу інформацію про становлення Музею декоративно-ужиткового мистецтва 

Київщини містить текст екскурсії, точніше різні його варіанти. Привертає увагу проект 

екскурсії, розроблений М. Жамом у середині 70-их рр. ХХ ст. Він майже у незмінному вигляді 

й нині пропонується увазі відвідувачів музею. Спершу розповідається про пам’ятку, в 

приміщенні якої розміщена експозиція музею. Потім у типовій формі, як для такого виду 

документів, розповідається про представлені в п’яти залах музею мистецькі твори народних і 

професійних майстрів Київщини (живопису, кераміки, ткацтва, килимарства, вишивки, 

скульптури, різьбярства, гутництва та ін.)  

Особливу цінність з-поміж різних груп джерел, які розкривають історію становлення 

Музею декоративно-ужиткового мистецтва Київщини, має листування працівників 

Переяслав-Хмельницького державного історичного музею з майстрами та колекціонерами. В 

родинному архіві О. Жам зберігається переписка М. Жама з Г. Собачко-Шостак, 

Г. Василащук, А. Штепою, Є. Прибильською, Г. Синицею, Г. Мєстєчкіним, Є. Повстяним. 

Пропоновані до розгляду листи вперше вводяться до наукового обігу. Деякі з них наводяться 

у повному обсязі без редагування. 

Серед видатних майстрів Переяславщини, чиї роботи експонуються в музеї, важливе 

місце займає основоположниця українського декоративного розпису Ганна Феодосіївна 

Собачко-Шостак (1883–1965). Колекція її робіт почала формуватися з 1965 р., коли із Дирекції 

художніх виставок України були передані 7 робіт. Потім передавалися ще роботи в 1971 та 

1975 рр. Частину робіт передав син майстрині Іван Шостак у 1977–1978 рр. [28, с. 4]. 

Листування з майстринею свідчить, що співпраця між нею та Переяслав-Хмельницьким 

державним історичним музеєм розпочалася у 1964 р. Зберігся чорновий відбиток 

машинописного листа М. Жама, адресований Г. Собачко-Шостак. Він не датований, та з 

огляду на те, що відповідь на нього надійшла 23 жовтня 1964 р., є підстави вважати, що він 

написаний раніше цієї дати. Нижче наводиться його текст: 

«Шановна Ганна Тодосівна 

Враховуючи Вашу зайнятість все ж осмілюємося звернутися до Вас, як до нашої 

землячки, з словами щирої вдячності за Вашу титанічну роботу – унікальні зібрання народних 

вишивок, що являється великим вкладом в скарбницю українського народного мистецтва 

словами поради та допомоги. Тим більше ми не можемо не захоплюватися Вашою 

довготривалою, багатоплідною творчою працею, високою художньою майстерністю та 

працездатністю, яку ви пронесли протягом багатьох десятирічь.  

Переяславщина породила багатьох талановитих народних умільців і серед багатої 

народної спадщини особливе місце безперечно відводиться Вашій особисто творчій роботі. 

Переяслав-Хмельницький державний історичний музей провів велику роботу по 

виявленню і збору художніх творів народних умільців Переяславщини і це послужило базою до 

створення етнографічного музею де експонуються унікальні колекції одягу, рушників, килимів, 

вишивок Переяславщини ХІХ-ХХ ст. та різноманітні колекції знарядь праці та речей побуту 

різних періодів. На цій основі ми зараз створюємо єдиний на Україні етнографічний музей під 

відкритим небом.  
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Ряд речей та вишивок учнів Вашої школи із сіл Скопці, Московці, Вітовці, Ковалина, 

Єрківець та інших придбані та експонуються в нашому музеї. Але прикро, що ми не можемо 

гідно представити унікальні вироби та творіння виготовлені Вами. Майже кожного дня ми 

чуємо нарікання відвідувачів ваших земляків, чому не представлені Ваші вироби в музеї. Все це 

і дозволяє мені від імені колективу працівників музею та імені Ваших земляків звернутися до 

Вас з проханням передати до музею по можливості твори юнацьких років, твори з Вашої 

персональної виставки, яку Ви готуєте зараз. 

Наше завдання не тільки показати твори які увійшли у скарбницю народної творчості, 

а й пропагувати їх. В нашому районі майже в кожному селі є вишивальниці-народні умільці, 

але вироби їх бажають бути багато кращими. І вся справі в тому, що немає для них взірця – 

добрих узорів. 

Ваша, Ганна Тодосівна, участь і допомога в цьому без сумніву буде тим невичерпним 

творчим джерелом, прилучення до якого народних умільців Переяславщини дасть 

можливість зберегти і примножити славну спадщину. 

Наперед вдячні Вам. З пошаною 

Науковий працівник музею М. Жам» [8, с. 1]. 

 

У листі-відповіді від 23 жовтня 1964 р., адресованому М. Жаму, Г. Собачко-Шостак 

пообіцяла передати свої роботи для Переяслав-Хмельницького історичного музею:  

«1964 року 23 октября. Здравствуйте дорогие мои земляки с горячим приветом к вам 

обращаюся благодарю вам за ваше письмо которое меня возрадовало я унём много кое чего 

узнала много у вас рабочих художников мастеров это хорошо у вас кругом много сёл и в 

каждом селе сейчас люди заинтересованы народным искусством. Я была в 1962 году на 

Украине в Киеве и на открытии Приймаченко выставке. Много в музее было хороших изделий 

народного искусства. Моих рисунков почти мало было. Я была в своему селе Скопцы, я была 

в мастерской где вышивают и ковры мне показувалы очынь гарны выселые яркие. З вами 

будемо знакомы вы будете мне давать задание чево вам надо каких рисунков и для чего нужны 

вам а я если смогу вам зделать для вышивок. Вам извесно що ранше девушки носили вышиты 

сорочки вес рукав вышивалы. Я тоже любила вышивать. Вышивалы крестом гладю 

выризуванем мережкой лыштвой човныками это очень старинные човники а рисунки 

рисувать для вышивок нада с малыми цыеточками чтобы менше работы. Кагда я была в 

Киеве и увидала Григория Обрамовича Местечкина и Василия Илича Касьяна то я сразу узнала 

что они любят народное искусство и ценять труд художников. Таки было хорошо так было 

весело что искусство народное засияло в Местечкина в руках он смотрил глубоко и зорко 

чувствуеця что человек понимае его. Ещё Григорий Иванович Синиця тоже хароший 

художник он справедлив где плохо он скажет какой в нём недостаток. Люди простые 

негордые с ними не трудно говорить. Они дают ещё больше знання що больше хочиця зделать 

лучше щото дать интересное и красочные новые рисунки вы мне пишите харашо но я мало 

розбираю я забыла всёж таки ядавно живу в Москве почти тридцать четыре года. Я мало 

слышала язык украинский свой родной. Пишите попроще я понимаю, но мало, а сыны нечево 

не могуть понять. Сын пишет письма Местечкину Г. Об. Они виделися с ним в Киеве вот я 

вам пишу я знаю что вы пишите, знаю слышала мне даже неудобно за это вы мне звенити 

дорогие товарищи что я проминула много важных слов но нечего привыкним всё будет так в 

порядке. Получите моё письмо пишите ответ я буду ждать пишите какие у вас найлучшие 

есть работы мне это будет интересно дорогие товарищи. Я ещё некого незнаю. Привет вам 

всем дорогие друзья желаю вам хорошого успеха, вашим задуманным делом. Если моя работа 

вам понравится то может и вам что нибудь здаем если будем здоровы. Я люблю свое дело из 

самого детства я любила рисовать, любила крестянскую народную одяг. Венки носит на 

голове, ленты вешат да намысто. Так девушки ходили нарядно. Переяславский уезд очень 

одивались хорошо женщины и дивчата» (рис. 2) [9, с. 1–4]. 

Одночасно з листом до Г. Собачко-Шостак М. Жам написав листа до Єлизавети 

Михайлівни Семиградової – дочки поміщиці Анастасії Василівни Семиградової, засновниці 
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ткацької майстерні у с. Скопці Переяславського повіту Полтавської губернії, а також її 

співзасновниці, Олені Іванівні Прибильській – сестрі Євгенії Іванівни Прибильської.  

8 жовтня 1964 р. Є. Семиградова надіслала М. Жаму лист у відповідь: 

«Уважаемый Михаил Иванович! 

Получила Ваше письмо. Спасибо за фото, получилось чётко. Елена Ивановна 

[Прибыльская] тоже получила от Вас письмо, и мы вдвоём обо всём поговорили. Она Вам 

напишет.  

Вещи вышлю Вам ценной посылкой. Вышивки, образцы шелков, которыми вышивали; 

кальки с рисунком Евгении Ивановны [Прибыльской], с которых переводили на полотно. У 

Елены Ивановны сохранился рисунок на полотне с разметкой шелками. Фотографии есть не 

только Евгении Ивановны и Анастасии Васильевны [Семиградовой] но и дома в Скопцах, а 

внутри – есть хороший снимок столовой, где видно двух инструкторов худож. мастерской, 

учительницу Скопецкой школы, Евгению Ивановну, Анастасию Васильевну – он у Местечкина. 

Какие фото Вас интересуют? К сожалению, фото Ганны Федосеевны [Собачко-Шостак] 

того времени не сохранилось. Елена Ивановна согласилась предоставить два ковра по рисунку 

Евгении Ивановны на срок выставки. Это было сделано не без внутренней борьбы, и вот 

почему. Она жила с Евгенией Ивановной наредкость дружно, помогала ей в творческой 

работе. Когда Евгения Ивановна после тяжёлой болезни умерла, её сфотографировали на 

фоне светлого, очень красивого ковра. Другой, тёмный, лежал на полу. Как видите, эти два 

ковра связаны с особыми воспоминаниями для Елены Ивановны. Материальная 

заинтересованность здесь не при чём, не в ней дело. Мебель старинная, начала 20-го века. В 

комнате Евгении Ивановны жила и моя мать. Елена Ивановна сказала, что если Музею из 

этой мебели что-нибудь понадобится, после её смерти Вы сможете взять. Из одежды моей 

матери ничего не сохранилось. Но из личных её вещей остались хрустальная чернильница и 

лампа из вазы севрского фарфора. Сообщите, пожалуйста, на чьё имя (на Ваше?) посылать 

посылку. Будем с Еленой Ивановной подбирать фото, вышивки, рисунки. А как быть с 

коврами?  

Чувствую глубокое удовлетворение, что Музей будет не только имени Собачко, как 

предлагали раньше, но и имени Прибыльской; правильно я Вас поняла?  

Прошу Вас передать от меня привет т. Сикорскому и Евдокии Сергеевне 

[Нестеровской]. 

С уважением Е. Семиградова.  

PS. В прошлое воскресенье была у Ганны Федосеевны. Она вернулась из санатория и 

чувствует себя неплохо. Показывала новые рисунки. От некоторых глаз не отведешь! 8 окт. 

64» (рис. 3) [10, с. 1–4]. 

 

Невдовзі, 23 листопада 1964 р., на ім’я М. Сікорського та М. Жама надійшов лист від 

українського художника, майстра декоративної вибійки Євгена (Євмена) Петровича 

Повстяного (1895–1970 ), у якому згадується про ймовірність заповідання Оленою Іванівною 

Прибильскою килимів своєї сестри Євгенії Іванівни Прибильської переяславському музею: 

«Милые Михаил Ивановичи! 

С нетерпением жду от Вас обещанной посылки с селянским полотном. Елизавета 

Михайловна Семиградова мне передала, что т. Жам высылает мне посылку, но её всё ещё 

нет. О коврах Евгении Ивановны Прибыльской я говорил с Ел. Ив. Но она только готова 

завещать их Вашему музею, а для выставки она готова была дать Вам временно. Об этом 

всё же она должна была списаться с Григорием Абрамовичем [Местечкиным]. Обещанные 

Вам книги «История Малой России со времени присоединения оной к российскому государству 

с кратким очерком первобытного состояния сего края» в 2-х книгах по 325 ст. каждая. 

Москва 1822 г. Я передам Григорию Абрамовичу Местечкину для Вашего музея. Он как будто 

должен быть в Москве. 

Если у Вас в библиотеке Музея вдруг имеются такие тома, то я бы их не высылал Вам, 

а если нет – то рад буду внести свою лепту в Ваше «детище». Которое и мне стало дорого 
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после пребывания моём в нём и после знакомства с энтузиастами, с людьми так любящими 

многострадальную нашу Родину! 

Милые друзья, если можно, пришлите мне фотоматериал о городе. Фото церквей и 

старинных зданий, а также пристань Переяслава. На противоположном берегу был когда-

то монастырь. Нет ли хотя бы наброска его? Если есть, то на кальку его силуэт хотелось 

бы иметь. 

Я хочу сделать тематическую ткань «Переяславль Хмельницкий». 

Как только получу холст – сейчас же вышлю напечатанные на нём выбийкі. Передайте 

привет сотрудникам музея, милому, щирому Ищенко (я почувствовал это). 

Жму Ваши руки. Уважающий Вас Е. Повстяный. 23/ХІ» [11, с. 1]. 

 

У вище зазначеному листі Є. Повстяний також згадує, що очікує на посилку від М. Жама 

з полотном, на якому планує виготовити вибійку «Переяслав-Хмельницький». Свої твори 

(вибивні тканини, килими) майстер виготовляв, використовуючи традиції художніх тканин 

різних народів. Роботи майстра зберігаються в Київському Державному музеї українського 

народного декоративного мистецтва. До Переяслав-Хмельницького державного історичного 

музею його твори не надходили. Також невідомо, чи вдалося митцю виготовити тематичну 

вибійку «Переяслав-Хмельницький». 

Великою мірою передісторію створення Музею декоративно-ужиткового мистецтва 

Київщини розкривають листи Григорія Абрамовича Мєстєчкіна (1929–2005) – відомого 

українського сценариста, мистецтвознавця, кінодраматурга та журналіста. У 60-их рр. ХХ ст. 

Г. Мєстєчкін відкрив світу імена геніальних художників з народу Г. Синиці, О. Саєнка, М. 

Приймаченко, ткаль Г. Верес і М. Посабчук та ін. Прагнув виявити багатогранних народних 

митців Київщини. У 1963 р. він розшукав у Підмосков’ї ранні роботи Г. Собачко-Шостак та 

Є. Прибильської. Вони зберігалися у сестри останньої – Олени, яка кілька років працювала в 

Скопцях сільським лікарем. У зв’язку з вище зазначеним, Г. Мєстєчкін вважав себе 

повноправним представником О. Прибильської в питаннях колекції й дратувався, коли хтось 

намагався налагодити контакт з власницею в обхід нього. Так було, наприклад, коли таку 

«необдуману» спробу зробили представники переяславського музею. Олену Прибильську та 

Євгенію Семиградову підкупила ідея створення в Переяславі-Хмельницькому музею, що 

носитиме їх імена. Вони вже взялися підбирати матеріали й, навіть, висилати їх поштою. На 

це гостро зреагував Григорій Абрамович. Це видно з листа, адресованого М. Жаму, від 9 

жовтня 1964 р.: 

 

«Зравствуйте, Михаил Иванович! 

Как с музеем? Что хорошего? Как идёт подготовка? Вы обещали информировать нас 

обо всём. Если необходима наша помощь, то, пожалуйста, обращайтесь. Как с заказом 

Вашим на рамы?  

Всё это хочется знать. Сообщите, когда можно рассчитывать на открытие.  

Я 14 октября должен, очевидно, буду уезжать в командировку. Хотелось бы к тому 

времени всё знать. И как с рушником Ганны [Ганна Василівна Василащук], который Вы 

хотите для музея. Я ей написал, чтобы завела сберкнижку и Вы вышлите ей деньги. Так? 

Получил письмо из Москвы. Пишет Е. Семиградова. Сообщает, что Вы писали будто 

решили музей назвать имени Г. Собачко-Шостак и Е. Прибыльской. Нехорошо получается, 

что Вы с нами не посоветовались, действуете помимо нас, обращаясь прямо к Елене 

Ивановне. Ведь Елена Ив. поручила мне представлять её интересы в вопросах коллекции. Как 

же так? А я ничего не знаю, и Григорий Ив. ничего не знает. Как нам быть? И как вы себе 

представляете музей имени двух художниц? (даже вымолвить нельзя так длинно). Вы только 

смазываете всё его значение тогда. Ведь там работ Евг. Ив., к сожалению, почти не будет, 

т. к. не сбереглись. И кроме того Г. Собачко – народная художница, а Евг. Ив. – 

профессиональная. Можно было бы отдельно музей Е. Прибыльской. Но нет работ. Что надо 
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будет добиться, это чтобы в Переяславе была улица имени Е. Прибыльской, это да. А 

Прибыльская живёт в работах, в успехах Г. Собачко, это так понятно.  

Сделали ж Вы это не совсем продуманно, напортили, приедете, поговорим. Рановато и 

было просить ковры у Елены Ив., т. к. она решила дать их только на время выставки. А надо, 

чтобы постоянно дала. Надо тут верно и осторожно и умно вести агитацию. Попросили бы 

меня, мы бы всё сделали здесь, а теперь трудно.  

Пишите, желаем Вам успеха. Наш сердечный привет Вашей жене. Большой наш привет 

Михаилу Ивановичу Сикорскому и всем сотрудникам и друзьям Вашего музея. 

Крепко жму Вашу руку. 9/Х.64 г. Г. Местечкин» [12, с. 1–4]. 

Через 19 днів після відправки вище наведеного листа Г. Мєстєчкін написав чергового 

аналогічного змісту:  

«Уважаемый Михаил Иванович! 

Трудно Вам писать, видя равнодушие, какое Вы проявляете к созданию музея Собачко. 

Я пишу только потому, что интересы общественные, интересы дела ставлю выше 

интересов самолюбия. Ведь, я писал, давал предложение Вам, а Вы даже не соизволили 

ответить. Мне стыдно было перед Собачко, что Ваш музей не выдвинул её на 

Шевченковскую премию. Выдвинуло её столько редакций, столько людей замечательных, а 

Ваш музей – нет. Странно. Интересно всё же, как Вы думаете о музее Собачко? Галина 

Степановна Кирилюк говорила, что музей будет у Вас, что Вы планируете его создать. 

Потому и решил всё же написать Вам. Выяснить причины молчания… 

Мы с Вами говорили, что когда будет выставка Ганны Собачко, хорошо бы было, чтоб 

её сопровождала как бы цветовая песнь народных рушников народной художницы из Карпат 

Ганны Василащук, чтобы эта художница в Вашем музее нашла признание.  

Она готовит свою выставку, полным ходом творит. Это шедевры народного 

ткачества. Вы ей в прошлом году послали справку о том, что она готовится к выставке, то 

надо послать и сейчас, т. к. срок той справки истек. Она была до 31 декабря. Справка должна 

быть такая: дана Довідка дана гр. Василащук Анні Василівні в тому, що вона за домовленістю 

з дирекцією Переяслав-Хмельницького історичного музею працює над творами для своєї 

персональної виставки, яку готує музей. 

Довідка приблизно такого змісту. Адресу Василащук не забули? Івано-Франківська 

область, Косівський район, село Шешори. Василащук Анна Василівна. 

В издательстве «Мистецтво» выходит скоро альбом «Ганна Собачко» с 16 цв. 

репродукциями. Если Вы думаете о музее, то хорошо бы, чтоб Ваш книжный магазин срочно 

заказал хоть 1 000 экз. этого альбома, который будет чудесным сувениром для туристов. 

Тем более, что он будет на 5 языках. Чиркизовский книжный магазин в Подмосковье, где 

живёт Собачко заказал 2 000 экз.  

СПРАВКУ ДЛЯ ВАСИЛАЩУК вышлите, пожалуйста, поскорей. 

Всего Вам наилучшего. Привет от Синицы. 

С уважением Г. Местечкин» [13, с. 1-4]. 

У наведеному вище листі Г. Мєстєчкіна до М. Жама згадується ім’я української 

майстрині декоративного мистецтва (художнє ткацтво) із с. Шешори Косівського району 

Івано-Франківської області Ганни Василівни Василащук (1924–2004), яка за домовленістю з 

дирекцією Переяслав-Хмельницького державного історичного музею мала підготувати твори 

для музейної збірки. Майстриня відома завдяки циклу тканих рушників (300 одиниць), які 

присвятила Т. Шевченку та його творам. Репродукціями її рушників та рушників Г. Верес 

ілюстровано «Кобзар» Шевченка (Київ, 1971). За задумом Г. Мєстєчкіна, твори саме цієї 

майстрині з Карпат мали супроводжувати виставку робіт Г. Собачко-Шостак із 

Переяславщини. Причина популяризації її творів Г. Мєстєчкіним стає зрозумілою після 

прочитання рядків із статті мистецтвознавця М. Селівачова: «ткалі Анна Василащук і Ганна 

Верес, лауреати Шевченківської премії 1968 року – продукт «фабрики зірок» відомого тоді 

талановитого журналіста-кіносценариста та неабиякого ентузіаста Григорія Абрамовича 

Мєстєчкіна» [21]. У родинному архіві одного з авторів цієї статті зберігся лист Г. Василащук, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8
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адресований М. Жаму, датований 28 жовтня 1964 р. (цього ж дня написав лист Г. Мєстєчкін 

М. Жаму):  

«Добрий день до Вас шановний Михайло Івановичу! 

Хоч ми особисто не бачились і не балакали, але я Вас розумію, що Ви інтересуєтеся 

мною і моїми роботами. 

Ви знаєте мене через Григорія Абрамовича. Ви пишите, що Вам дуже подобався рушник 

«Зелені Карпати», якщо буде в мене можливість з фінансами, то я буду робити ті рушники 

на які Ви дасте заказ. Я знаю, що у Вашому музею на цей рік фонди вичерпалися, то ми 

підождемо на другий рік. 

За довідку, яку Ви мені вислали я Вам щиросердечно дякую! Бо вона мені дуже потрібна. 

Пробачте, що так мало пишу, бо ми ще не знайомі в роботі. Ще раз дуже дякую за Ваше 

турбування про мене, що Ви вислали мені довідку. Бажаю Вам успіху в 

Вашій роботі, шановний Михайло Івановичу! Ання Василівна і муж мій Василь Михайлович. 

28/Х.64 р.» [14, с. 1–2].  

У фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

зберігається єдиний рушник, виготовлений Г. Василащук. Його майстриня передала до музею 

у 1977 р. Це тканий рушник, переписаний червоними смугами. Натомість повніше 

представлені рушники іншої протеже Г. Мєстєчкіна – Г. Верес з м. Обуховичі Іванківського р-

ну Київської обл. Вони експонуються в Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини.  

В експозиції цього музею демонструються роботи майстра дерев’яної скульптури, 

заслуженого (1988) й народного (2003) художника України Антона Гнатовича Штепи (1903–

2005) із с. Сваричівка Ічнянського р-ну Чернігівської обл. Як потрапили вироби відомого 

майстра до музею дізнаємося з його листа, адресованого директору Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею М. Сікорському, від 1 листопада 1969 р.:  

«Здрастуйте! 

Шановний Сікорський М.І. Я Штепа Антон одержав від вас листа у якому ви пишете 

щоб я виконав ваше замовлення. Для мене усе зрозуміло по ваших эскізах. Я корець один уже 

зробив дуже хороший, а ложок у мене аж 28 штук. Але ви кажете що мої ложкі не підходять, 

а треба щоб були хужи (я так зрозумів). Но я хужих неумію робить, але постараюсь зробить 

такіх які у мене залишилися у памяті іще які дід мій робив. Відносно ложечника то я зроблю 

дуже гарний. Із дуже красивим орнаментом. Но у мене немає дошки такої, щоб можна 

зробить хороший. Дошка повинна бути: липова, вильхова, грушова, кленова. А у мене такої 

нема а тікі соснова а на сосновий орнамента неможна вирізать. То я вам посовітую ось що. 

Ви будете їхати у наше село забіжать забор коло церкви, а я зроблю ложечник і ложкі. Я уже 

3 шт зробив і корець і можна те забрать. А якщо ви небудете приїзд жать до церкви забора 

робить то негайно пишіть чи робить мені чи неробить, то я десь може найду на ложечник 

дошку. А відносно умов, то я думаю, що ви у курсі справ. У мене Кіевскій музей ложки бере по 

6 р. за шт. Ну як ви кажете, щоб вам хуже зробить то хай по 3 руб. за шт., а ложечник 

рівняється поличці, то у Кіев я зробив дві поличкі і вони мені виплатили сами я нечого їм не 

говорив одна поличка 60 крб. а одна 50 крб. То я думаю що треба б 50 крб. за ложечник, я 

зроблю дуже красіво. Виріжу красівий орнаменть, нетакій як ви намалювали. А корець я 

думаю що треба 10 крб. бо над ним морокі багато. Як хочете то я його вишлю вам. Ну оце 

такі умови, а може ви оціните і іще й дорожче «жарт». 

Пишіть чи робить чи нетреба, як робить то я зразу покіну усяку роботу і виконаю ваше 

замовлення. Я вам виконаю через те що я вам обіщав зробить, а то мині дуже ніколи. Я 

вирізую «Жнива» до 100-річчя Леніна і до вас приїхати на реставрацію воріт неможу бо я 

багато дечого думаю вирізать до 100 р. Леніна. 

С привітом Антон Штепа. 1/ХІ.69 р.» (рис. 4) [15, с. 1–4]. 

У Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини експонуються роботи А. Штепи 

на тему Великої Вітчизняної війни. Це дрібні жанрові скульптури: «Партизани в засідці», 

«Зустріч», «Капітуляція». 
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Окремо варто згадати проект статті, яку написав М.І. Жам у 1964 році про Г. Собачко-

Шостак. Автор розглядав три варіанти назви цієї статті: «Могутнє джерело». «Сторінки з 

історії рідного мистецтва», «Скарби джерел народної краси». На якій з них зупинився – не 

відомо, адже стаття не була віддана у друк. Як і не відомо, для якого видання вона готувалася. 

З цих міркувань вважаємо за доцільне навести її зміст повністю:  

«Знайдено чудову колекцію творів народних митців України і серед них велика колекція 

творів найпопулярнішої народної художниці України, нашої землячки із села Веселинівка 

(колишні Скобці) Ганни Тодосівни Собачко-Шостак, «Квіти України» – так зветься цілий 

цикл, над яким вона працює все життя.  

Йшли буреломні роки великої громадянської війни, а трудящі Києва відзначали 

пролетарське свято Першого Травня. Саме в цей час в Пролетарському будинку мистецтв 

відкрилася виставка «Сучасна творчість українського села», на якій представлені поряд з 

творами селян-митців і твори Г. Собачко-Шостак. Почала малювати Ганна Тодосівна ще в 90-

их рр. ХІХ ст. Спочатку це були мальовані рушники на папері, якими селяни прикрашали хати, 

які вже в той час користувалися великим успіхом серед селян с. Скопці. Шанувальниця 

українського мистецтва Н. Семиградова, яка організувала в селі майстерню по килимарству з 

метою відродження народних традицій та художниця Є. Прибильська, яка віддала багато сил 

для розвитку українського народного мистецтва все життя підтримувала, розвивала та 

пропагувала твори Ганни Собачко.  

Напередодні 7-их роковин Великого Жовтня в Берліні, в самому центрі німецької столиці 

в музеї Кунстгевербе, – відкрито виставку селянського мистецтва, на якій експонувалися твори 

російського і українського мистецтва. У центрі уваги публіки були твори трьох селян-

художників Г. Шостак, Є. Пшеченко та В. Довгошея. Організатором виставки була Є. 

Прибильська, – викладач Московського технікуму кустарних промислів. «Виставка дуже 

старанно відвідується публікою», – повідомляло в своєму бюлетні Представництво СРСР в 

Німеччині. На виставці було представлено понад 70 творів Ганни Тодосівни. Це було ціле 

свято фарб, свято радості та квітів, твори оспівували Україну, що йшла до нового життя. На 

сторінках німецької газети «Берлінер Тагенблат» відзначалося що: «Таке мистецтво, яке ми 

бачимо в малюнках сучасних українських селян, доводить, що справжня творчість тут 

невичерпна». Незабаром твори наших земляків Г. Собачко, Є Пшеченко, В. Довгошея з 

тріумфом експонуються у Дрездені, Мюнхені, Лейпцігу. Відомий мистецтвознавець Гурлі з 

приводу цього писав у Дрездені: «… з сумом відзначаємо, що у німецького селянства нема цієї 

творчості, джерело якої таке сильне на Україні». 

Востаннє твори українських народних митців експонувалися у 1927 р. на ювілейній 

виставці мистецтва народів СРСР в Москві. Після того сліди загубилися. Лише в кінці 1963 р. 

мистецтвознавцю Г. Мєстєчкіну вдалося потрапити на сліди загубленої чудової експозиції. 

Протягом майже 40 років всі ці твори, що експонувалися на виставці 1919 р. зберігалися у 

вісімдесятирічної московської лікарки, сестри художниці Є. Прибильської. Яка ж доля цих 

творів після 1927 р.? Як склалося життя самої художниці Г. Шостак? Як стало відомо, 

Г. Собачко ще в 30-ті роки поїхала до Москви на запрошення художниці Є. Прибильської 

створювати українські народні малюнки для радянських експортних тканин. На цій ниві вона 

працювала до 1953 р. Коли Ганна Тодосівна довідалася, що її пам’ятають на Україні, а її 

творами захоплюються і схвалює громадськість, вона знову почала створювати нові малюнки, 

хоч до цього десять років не брала фарб у руки, була на заслуженому відпочинку. На 

запрошення спілки художників України і Міністерства культури УРСР Ганна Тодосівна 

відвідала Київ, побувала в рідному селі, яке не відвідувала 30 років. Разом з народним 

художником В Касіяном вона відвідала музей народного мистецтва, ознайомилася з 

виставкою творів М. Примаченко. Особиста зустріч з художницею, змістовна робота з 

художником Г. Синицею, який у своїй творчості базується на кращих традиціях народного 

мистецтва. Підтримка ним Г. Собачко в питаннях кольору – все це окрилило останню та 

придало їй сили, енергії, творчої наснаги. Настало друге народження. Малюнки, що 
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створюються нею зараз, ґрунтуються на традиціях народного українського мистецтва та ні в 

чому не поступаються старим, вже відомим роботам» [20, с. 1-3]. 

З-поміж різних груп джерел особливу цінність мають спогади респондентів – науковців, 

які стояли біля витоків музею, проводили пошукову роботу з метою поповнення музейної 

збірки новими експонатами, а також свідчення митців, твори яких представлені в музеї, та осіб 

із їхнього оточення. Поки що цей сегмент джерел недостатньо охоплений увагою дослідників. 

Відомо лише, що у Л. Чередниченко зберігаються спогади сина Г. Собачко-Шостак.  

Таким чином, джерельна база вивчення історії створення Музею декоративно-

ужиткового мистецтва Київщини НІЕЗ «Переяслав» представлена науковими та науково-

популярними публікаціями, музейною документацією (нарис зі створення музею, наукова 

концепція, тексти екскурсій). Цінним джерелом для розуміння проблеми становлення музею 

є епістолярна спадщина. Листи, які вдалося виявити, дають уявлення про передумови 

створення музею, проектування експозиції, характеризують взаємовідносини між музейними 

працівниками та митцями, чиї роботи вдалось залучити для експонування. Інформативна 

наповненість, значний масив фактичних даних, поєднання різнопланової інформації про 

історію становлення музею дозволяють залучити їх до переліку важливих джерел з даної 

проблематики. Кожна з груп джерел має свої особливості, різний ступінь повноти, 

достовірності, об’єктивності інформації, потребує своєрідних методів та прийомів 

джерелознавчої критики, наукового пізнання. Аналіз комплексу представлених видів джерел 

засвідчує їх чисельність і високий рівень репрезентативності, проте вони ще не всі виявлені, 

недостатньо дослідженні, й мало використовувані. Вивчення джерельної бази переконує у 

необхідності застосування комплексного підходу при вивченні теми, адже лише системне 

залучення джерел усіх груп дає можливість максимально об’єктивно і правдиво відтворити 

процес становлення та розвитку Музею декоративно-ужиткового мистецтва Київщини, 

дослідити творчість митців, на які багата Переяславська земля. Досліджувана проблематика 

набуває міждисциплінарного характеру, оскільки тісно пов’язана з історією Музею народної 

архітектури та побуту у складі Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав».  
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APPLIED ARTS OF KYIV REGION: REVIEW OF SOURCES 

 

The article analyzes the sources, which contain information about the history of the Museum 

of decorative and applied art of Kyiv region of National Historical and Ethnographic Reserve 

«Pereiaslav». The information potential of individual groups of sources is concluded. The thesis 

about the importance of complex involvement of different types of sources for the study of this problem 

is proved. 
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Рис.1. Лист Г. І. Синиці до М. І. Жама, без дати (за текстом вересень 1886 р.) 
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Рис.2. Лист Г. Т. Собачко-Шостак до М. І. Жама, 23 жовтня 1964 р. 
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Рис.3. Лист Є. М. Семиградової до М. І. Жама, 8 жовтня 1964 р. 

 
Рис.4. Лист А. Г. Штепи до М. І. Сікорського, 1 листопада 1969 р. 
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УДК 94(477) 

Юрій Фігурний 

(Переяслав) 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У статті аналізуються перспективи розвитку музейної галузі в Україні в контексті 

українських етнокультурних процесів. З’ясовано, що музейна справа є надзвичайно важливою 

складовою українського етнокультуротворення, державотворення та націєтворення. 

Ключові слова. Україна, українці, етнокультурні процеси, музейна справа. 

 

Актуальність дослідження заявленої теми полягає в тому, що, осмислюючи нагальні 

перспективи та напрямки розвитку музейної галузі в Україні в контексті етнокультурних 

процесів, тим самим намагаємось осягнути їх важливе значення цієї проблематики 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 актуальних перспектив та напрямків розвитку музейної 

галузі в Україні в контексті вітчизняних етнокультурних процесів. Для досягнення 

поставленої мети доцільно вирішення таких дослідницьких завдань: стисло охарактеризувати 

стан досліджуванної проблематики; окреслити сутність вітчизняних етнокультурних процесів, 

українського етнокультурного простору, українського етнокультурного комплексу; 

проаналізувати актуальні напрямки розвитку музейної галузі в Україні в контексті 

вітчизняних етнокультурних процесів; 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. 

Актуальні питання розвитку музейної справи в Україні цікавили багатьох учених. 

Окремі аспекти даної проблематики висвітлювали такі дослідники: Г. Андрес, В. Артюх, 

В. Баталкіна, Т. Березнюк, Н. Білас, Р. Божко, Л. Гріффен, Т. Грудевич, Л. Дзержинська, 

Т. Діденко, О. Жам, Н. Заїка, С. Зозуля, С. Зубар, Н. Капустнікова, Л. Карчина, Д. Кепін, 

Ю. Ключко, В. Кобзар, А. Коваленко, Б. Кожушко, О. Колибенко, В. Константинов, 

О. Корнієнко, Г. Макушина, Р. Маньковська, В. Маштавір, Є. Миронов, Л. Міненко, 

Т. Назаренко, Г. Новікова, О. Новікова-Вигран, О. Павлова, С. Пустовалов, Л. Руденко, 

О. Степанок, С. Татаринов, Д. Тетеря, С. Тетеря, О. Титова, В. Ткаченко, Н. Ткаченко, 

П. Хомич, С. Чиберак, М. Чорна, В. Шакула, А. Шешеня, Л. Шкіра, М. Шкіра, В. Щербак, 

А. Щербань, М. Юрійчук, М. Юхімчук, О. Ющенко, Д. Яшний 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 спільним походженням українців, функціонуванням їх рідної мови, творенням 

залюдненої ними етнічної території, побутуванням традиційної української культури, 

утвердженням християнської віри тощо [2, с. 6]. 

Український етнокультурний простір – це побутування на певній території своєрідного і 

неповторного комплексу матеріальної й духовної культури українського народу протягом 

досить тривалого часу. Саме внаслідок цього довготривалого розвою він набуває самобутності 

та довершеності [4, с. 125–126]. 

Український етнокультурний простір поєднує у собі цілісну сув’язь базових елементів, 

що творилися протягом багатьох віків на землях, заселених українським людом. Поєднання 

цих неповторних чинників створило унікальний український етнокультурний комплекс. 
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Український етнокультурний комплекс – це сукупність важливих етновизначальних 

ознак, які прямо і опосередковано пов’язані зі спільним походженням українців, 

функціонуванням у їхньому середовищі рідної мови, творенням українським народом власної 

етнічної території, побутуванням традиційної української культури (етнокультури), 

утвердженням в українців християнської віри, існуванням у них особливого менталітету й 

психотипу тощо [4, с. 126]. 

Найважливішими складовими цього комплексу є: споконвічні етнічні території та 

багатовікове існування на них своєрідної етнічної спільноти – українців, які мають спільне 

походження, використовують у повсякденному вжитку свою рідну мову, створюють 

повсякчас самобутню традиційну культуру (матеріальну і духовну), розвивають 

самосвідомість, оберігають і передають із покоління в покоління етнічну пам’ять (насамперед, 

вона фіксується в усній народній творчості – піснях, думах, легендах, переказах, пареміях 

тощо), мають самоназву, власну ментальність, психотип і стереотипи поведінки та 

наповнюють християнську релігію українським змістом і колоритом. Разом з тим, ми хочемо 

відзначити, що всі перераховані вище компоненти не є сталими і стабільними. Протягом 

багатовікового функціонування українського етносу як самобутнього і самодостатнього 

етнічного організму вони постійно розвиваються (контактуючи безпосередньо і 

опосередковано з відповідними етнокультурними складовими сусідніх етнічних спільнот), 

вдосконалюються чи, врешті-решт, занепадають в залежності від тих чи інших історичних 

обставин. Незважаючи на ці позитивні й негативні тенденції, взаємопов’язаність і цілісність 

цих базових етнокультурних компонентів дають можливість зберігати і передавати наступним 

поколінням українців все те, що було створено, розвинуто і збережено їхніми предками. 

Засвоєння, збереження і розвиток всіх цих надзвичайно важливих цілісних етнокультурних 

уявлень, знань, звичаїв і традицій допомагає українському народу не лише оберігати 

багатовікову власну етнокультурну спадщину, а й формувати, розвивати та поширювати свій 

етнокультурний простір, використовуючи для цього всі існуючи можливості, у тому числі і 

наявність Української держави та української політичної нації [3, с. 101].  

Наразі є нагальна потреба не лише у пізнанні й осмисленні української минувшини, а й 

у збереженні визначних пам’яток духовної і матеріальної традиційної культури. Особливо 

важливими ці питання, як наголошує О. Шакурова, стають у доленосні для українського 

народу часи, коли нація намагається відстояти свою окремішність і самобутність та припинити 

зазіхання з боку інших держав [7, с. 5]. 

З відновленням Української державності у 1991 р. українці отримали реальний шанс 

розпочати творення національної держави, економіки, освіти, науки, культури тощо. З усіх 

вище перерахованих сфер буття України, національна культура займає одне з провідних місць, 

оскільки вона надає змогу творити, зберігати й популяризувати ті величезні надбання, що були 

створені на наших теренах впродовж багатьох тисячоліть великою кількістю етнічних 

спільнот, які мешкали тут у різні часи. Ці неоціненні надбання допомагають громадянам 

незалежної України не лише пізнавати своє минуле, розуміти сьогодення, але й впевнено 

дивитись у майбуття.  

Одним з важливих складових національної культури є музейна галузь, головним 

завданням якої є пошук, вивчення, зберігання та популяризація різноманітних культурних 

цінностей. Чільне місце у цьому неперервному процесі належить саме музеям – спеціальним 

культурно-просвітницьким та науково-дослідним закладам, які займаються пошуковою, 

науковою, експозиційною, фондовою, екскурсійною, видавничою діяльністю, спрямованою 

передусім на знаходження, опрацювання, ознайомлення громадян з чисельними артефактами. 

Варто відзначити, що музеї, музейні зібрання та музейні експозиції не лише виконують 

суто культурно-просвітницькі завдання, знайомлять відвідувачів з пам’ятками старовини 

тощо, але й мають вагоме ідеологічно-пропагандистське навантаження. Так, у тоталітарну 

добу компартійна влада багаточисельні атеїстичні, революційні, ленінські, військові та інші 

музеї спрямовувала передусім на пропагування комуно-більшовицької ідеології та творення 

так званого «радянського народу» – будівничого комунізму.  
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З ліквідацією тоталітарної держави та розбудови суверенної української, розпочався 

поступовий процес реформування музейної справи. З початку здавалося, що українцям дуже 

швидко вдасться здолати радянський спадок як у внутрішній, так і у зовнішній політиці 

загалом й у музейній справі зокрема. 

Що стосується становлення у самостійній Україні модерних музеїв, то цей процес 

розтягнувся на десятиліття. Так, найбільш одіозний спадок тоталітаризму – музеї, присвячені 

життю та діяльності В. Леніна й інших комуністичних очільників, радянських діячів, 

атеїстичні тощо були ліквідовані чи перепрофільовані, але у переважній більшості музейні 

зібрання, велика кількість музейних експозицій продовжували розповідати про «звитяжне» 

радянське минуле, тим самим продовжуючи пропагувати цінності та людиноненависницьку 

ідеологію комуно-більшовицької епохи. 

Незначна кількість музеїв і музейних зібрань, присвячених сталінським репресіям, 

голодоморам, українським визвольним змаганням 1917–1921 рр., Українській повстанській 

армії тощо залишалися на маргінесі українського культурного життя загалом і музейної справи 

зокрема. 

Перші тектонічні зрушення відбулися за президентства В. Ющенка (2005–2010 рр.), коли 

проблема пошанування жертв Голодомору 1932–1933 рр. була піднята на державний рівень. 

Внаслідок цієї цілеспрямованої діяльності створювалися нові музеї, музейні зібрання і музейні 

експозиції, які фахово та об’єктивно демонстрували відвідувачам справжню, а не 

міфологізовану історію українців, які перебували під тоталітарною владою. Все це дало змогу 

усвідомити українському народу все жахіття та беззаконня тих жахливих і страшних часів. 

Проте непослідовна внутрішня політика В. Ющенка зрештою призвела до реваншу 

проросійських сил за президентства В. Януковича (2010–2014 рр.) та деякого гальмування у 

розвитку української модерної музейної справи. 

Врешті-решт, Українська Національна революція, яка розпочалася у 2013 р. і триває по 

цей день, не лише ліквідувала антинародний режим, а й призвела до наступного етапу у 

розвитку музейної справи в Україні. На нашу думку, він характеризується цілеспрямованим, 

послідовним намаганням остаточно позбавитися залишків постколоніального та 

пострадянського минулого. 

Перше завдання щодо розвитку музейної справи в Україні є повне відмежування від 

імперської й тоталітарної спадщини. У музеях, музейних зібраннях й музейних експозиціях 

має відбутися певне переосмислення таких заідеологізованих концептів як: 1) Київська Русь – 

держава та спільна колиска трьох братніх народів: росіян, українців та білорусів; 2) українці 

завжди прагнули возз’єднатися з росіянами, тому Переяславська Рада 1654 р., кульмінація й 

апофеоз цього незворотного історичного процесу; 3) українці і росіяни – брати по духу і по 

зброї й завжди гуртом били ворога, а Полтавська битва 1709 р. є яскравим прикладом цього 

військового братерства; 4) український і російський народи мають спільне історичне коріння, 

спільну історію, яка поєднала їх навіки; 5) Велика Вітчизняна війна – визначна подія, яка 

згуртувала радянський народ у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками; 6) пам’ять 

про героїчне радянське минуле, попри деякі негаразди, треба берегти й передавати у спадок 

новим поколінням; 7) бійці Української Повстанської Армії – зрадники, запроданці і 

фашистські колаборанти; 8) українці та росіяни – брати та єдиний народ, а існування 

незалежної Української держави, то прикре непорозуміння, яке невдовзі вирішиться 

об’єднанням російського, українського і білоруського народів в єдину могутню державу, і як 

наслідок – відновлення Великої Росії. 

Друге важливе завдання стосовно розбудови музейної галузі в Україні – це створення 

всеукраїнської мережі музеїв, присвячених неоголошеній російсько-українській гібридній 

війні, що розпочалася в лютому 2014 р. і триває по цей день. Функціонування таких музеїв не 

лише згуртує громадян України задля відсічі ворожої мілітарної, інформаційної, економічної, 

культурної й духовної агресії, а й допоможе у творенні модерної української політичної нації. 

Згадаймо, як у тоталітарну епоху комуністичні ідеологи створили міф про так звану «Велику 

Вітчизняну війну радянського народу проти німецько-фашистських загарбників». Під цей 
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наскрізь заідеологізований концепт був створений потужний суспільно-політичний, науково-

освітній, культурно-пропагандистський дискурс, який сприяв утворенню так званого 

«радянського народу» і гуртував його навколо комуністичної партії та радянського уряду, а 

численні музеї так званої «Великої Вітчизняної війни» щоденно зомбували населення СРСР 

та допомагали творити так званих «совків». Наразі, цей пострадянський конструкт-симулякр 

залишається, на превеликий жаль, дієвим і у сучасній Україні. Про це свідчить відзначення 

багатьма українцями так званого свята «День Перемоги» та нерозуміння ними його цинічності 

та фейковості. Також це свято допомагає Російській Федерації прив’язувати громадян України 

не лише до їх спільного минулого, а й сприяє збереженню їх проросійських поглядів. Саме 

тому створення музеїв неоголошеної російсько-української гібридної війни не лише допоможе 

українцям пошановувати світлу пам’ять загиблих, а й показати всю правду про новітній 

російський імперіалізм, шовінізм, «русскій мір» тощо, та, врешті-решт, творити та посилювати 

українську політичну націю. 

Третім вагомим напрямком розбудови музейної галузі в Україні є наповнення музеїв, 

музейних зібрань й музейних експозицій українським етнокультурним контентом. Однією із 

важливих засад українства є українська етнічна ідентичність (самобутність, тотожність тощо) 

– усвідомлення українцями своєї приналежності до українського етносу через ототожнення 

базових характерних чинників свого духовного світогляду і матеріального добробуту з 

численними ознаками й складниками української етнічної спільноти. У свою чергу, головними 

етновизначальними рисами українського народу є: спільність історичного походження, мовна 

єдність (побутування в його середовищі української мови), наявність власної споконвічної 

етнічної території, самобутня духовна і матеріальна традиційна культура, релігійність, 

збереження й існування самосвідомості, етнічної пам’яті, самоназви, менталітету, стереотипів 

поведінки тощо. Всі ці елементи є складовими українського етнокультурного комплексу й 

творяться в процесі тривалого у часі і просторі етнокультурного розвитку України й 

українців [5, с. 48]. 

У свою чергу,українська етнічна самобутність допомагає формувати та розвивати 

українську національну ідентичність (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 [6, с. 143]. 

Наразі є нагальна потреба у пізнанні й осмисленні українських етнокультурних процесів, 

українського етнокультурного простору, українського етнокультурного комплексу, 

української етнічної та національної ідентичностей та об’єктивне й комплексне їх висвітлення 

у музеях, музейних зібрань музейних експозиціях і наповнення їх україноцентричним змістом.  
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Четвертим важливим напрямком розвитку музейної галузі в Україні є осмислення 

сучасних тенденцій і трендів у музейній політиці, музеєзнавстві, музейній практиці тощо. 

Саме тому, проведення 3–5 липня 2017 р. у м. Переяславі першого в Україні Всеукраїнського 

музейного форуму стало визначною подією не лише для древнього українського міста, 

учасників поважного наукового зібрання, а й для усіх музейників України. Знаково, що саме 

у Переяславі-Хмельницькому у 60-их рр. ХХ ст. світочем України – Михайлом Сікорським та 

його командою однодумців – був створений перший в Україні скансен – Музей народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

З цього приводу один з організаторів й натхненників поважного зібрання музейників Л. 

Гріффен наголошує, що для підвищення рівня музейної роботи велике значення має 

спілкування музейних працівників, обмін думками та досвідом, колективне обговорення 

насущних проблем музейної галузі, тому в Україні щорічно проводиться багато відповідних 

заходів, які полегшують вирішення даного важливого завдання, але Форум, проведений у 2017 

р., став, без сумніву, непересічною подією, оскільки в місті-музеї зібралися музейники з усіх 

регіонів України [1, с. 99–100]. 

Через два роки, а саме у 2019 р. відбувся вже Другий Всеукраїнський музейний форум, 

який не лише зібрав разом однодумців та надав їм трибуну для виголошення цікавих і 

важливих доповідей, а й посприяв формуванню нових підходів щодо розвитку музейної 

справи в Україні. 

Отже, музейна галузь є надзвичайно важливою складовою українського 

етнокультуротворення, державотворення та націєтворення. Відновлення Української 

державності на початку 90-их рр. ХХ ст. надало справжню можливість українцям стати 

господарями своєї долі та розпочати оновлення в усіх сферах суспільного, політичного, 

економічного, науково-освітнього, духовного та культурного життя. Проте, колоніальний і 

тоталітарний спадок суттєво гальмував і гальмує процеси реформування. Зрештою, 

Українська Національна революція початку ХХІ ст. та неоголошена російсько-українська 

гібридна війна суттєво вплинули на українські етнокультурні процеси та пришвидшили 

оновлення України загалом і музейної справи зокрема. Маємо надію, що очищення музеїв, 

музейних зібрань та музейних експозицій від конструктів-симулякрів імперського та 

радянського минулого з одного боку, а з іншого – наповнення їх новим україноцентричним 

контентом допоможе українським громадянам здолати агресора, творити й посилювати 

українську політичну націю та розбудувати правову, демократичну, інноваційну, духовну і 

заможну Українську Самостійну Соборну Державу. 
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PROSPECTS FOR THE MUSEUM AFFAIR DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE 

CONTEXT OF UKRAINIAN ETHNOCULTURAL PROCESSES 

 

The article analyzes the prospects of the museum affair development  in Ukraine in the context 

of Ukrainian ethnocultural processes. It is found out that museum affair is the  extremely important 

component of Ukrainian ethnocultural, state and national formation. 
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ФОТОАЛЬБОМ РОДИНИ ВЕРБИЦЬКИХ-РЯБЧЕВСЬКИХ-КАЧИНСЬКИХ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

У статті розглядаються світлини з сімейного фотоальбому, який належав родині 

Вербицьких-Рябчевських-Качинських. До неї входило чимало відомих постатей, пов’язаних з 

політикою, літературою, музикою та художнім мистецтвом. 

Ключові слова: альбом, фото, біографія, Вербицькі, Рябчевські, Качинські, Олександр 

Михайлов, Велімир Хлєбніков. 

 

Нещодавно до автора від одного з жителів міста надійшов рідкісний фотоальбом, 

наповнений давніми світлинами. За даними респондента, його було виявлено у будинку с. 

Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області, в якому попередні власники 

залишили особисті речі після продажу. Всього альбом містить вісімдесят шість світлин, 

більшість з яких вдалося атрибутувати, але є невелика кількість фото, які ще потребують 

досліджень. Вивчення даних артефактів дало можливість встановити реальних власників 

альбому та більшість осіб, зображених на світлинах. Ця фотозбірка візуалізує життя однієї 

родини впродовж 1860-х–1920-х рр. У даній публікації подаються попередні результати 

досліджень виявлених артефактів.  

Встановлено, що власницею даного фотоальбому була Марія Миколаївна Рябчевська-

Качинська, чий давній рід несе в собі генетичну пам’ять козаків, борців за свободу від 

монаршої тиранії та декількох визначних музикантів, літераторів та художників. 

Багато сучасних науковців та літературознавців займаються вивченням цієї родини – 

зокрема, О. Парніс, М. Петровський, Є. Деменок, В. Мітурич-Хлєбнікова та інші [6; 7; 8; 12]. 

На даний час вдалося частково дослідити генеалогічне древо Марії Миколаївни – 

династію Вербицьких.  

Дворянський рід Вербицьких внесений до Родовідної книги Чернігівської губернії. За 

цими даними, династія простежується з XVIII ст. і бере свій початок від знатного військового 

товариша Степана Вербицького, який прибув з Польщі на службу до російського царя. На 

гербі Вербицьких в щиті на жовтому фоні зображений воїн [6, с. 56]. Більш повно про 

генеалогію даної гілки роду відомо з першої половини ХІХ ст. 

1.Вербицький Йосип. Дружина: Катерина Василівна. 

Діти: Анастасія (1-1). Чоловік Василь Іванович Вартанов (вільно практикуючий лікар); 

Микола (2-1); Клавдія (3-1); Неоніла (4-1).  

2-1. Вербицький Микола Йосипович. Дружина Марія Петрівна Вербицька (Левітова).  

Діти: Митрофан (1-2-1); Олександр (2-2-1) (єдиний відомий факт – був у чині ротмістра); 

Катерина (3-2-1); Петро (4-2-1) (1854–1917, генерал-майор, головний редактор журналу 

«Морской сборник» 1899–1912 рр.); Варвара (5-2-1); Софія (6-2-1) (1861–1933). 

3-1. Вербицька Клавдія Йосипівна. Чоловік Михайлов Дмитро Михайлович. 

Діти: Олександр (1-3-1) (17.01.1855–18.03.1884); Клеопатра (2-3-1) (1856 р. н.). Чоловік 

Павло Петрович Безменов. Після закінчення Маріїнського інститут в Москві, в 1880–1889 рр. 

організувала в Києві перший дитячий садочок по системі Фребеля; написала книгу 

«Центральное общество благотворительности в Париже» (Спб. 1898); Клавдія (3-3-1) (1858 р. 

н.); Митрофан (4-3-1) (1863 р. н., в 1886 р. закінчив Інститут цивільних інженерів); Анна (5-3-

1) (1867 р. н.). 

4-1. Вербицька Неоніла Йосипівна. Чоловік Василь Карпович Порскалов. 

Діти: Володимир (1-4-1). Одружений з Марією Яківною; Марія (2-4-1).  

2-4-1. Порскалова Марія Василівна. Чоловік Юрій Олександрович Рябчевський. 

Діти: Володимир (1-2-4-1); Микола (2-2-4-1); Сергій (3-2-4-1); Лідія (4-2-4-1).  
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3-2-1. Вербицька Катерина Миколаївна (09.10.1849-1936). Чоловік Хлєбніков 

Володимир Олексійович (1857–1935). 

Діти: Катерина (1-3-2-1) (1883-1924); Борис (2-3-2-1)( 1884–1908); Віктор (Велімир) (3-

3-2-1) (28.10.1885–28.06.1922); Олександр (4-3-2-1) (1887–1920); Віра (5-3-2-1) (30.03.1891–

19.01.1941).  

5-3-2-1. Хлєбнікова Віра Володимирівна (30.03.1891–1941). Чоловік Мітурич Петро 

Васильович (1887–1956).  

Діти: Май (1-5-3-2-1) (1925–2008).  

1-5-3-2-1. Мітурич-Хлєбніков Май Петрович (1925–2008). Дружина Ліберман Ера 

Юхимівна.  

Діти: Віра (1-1-5-3-2-1) (28.04.1954).  

1-1-5-3-2-1.  Мітурич-Хлєбнікова Віра Маївна (28.04.1954). Чоловік Сумнін 

(Монастирський) Андрій Вікторович (28.10.1949). 

Діти: Марія (1-1-1-5-6-3-2-1) (1977 р. н.). Чоловік Лєйкін Михайло. 

5-2-1. Вербицька Варвара Миколаївна. Чоловік Рябчевський Микола Юрійович  

(2-2-4-1).  

Діти: Марія (1-5-2-1)(1893–1979); Микола (2-5-2-1) (1896–1920). 

1-5-2-1. Рябчевська Марія Миколаївна. Чоловік Качинський Борис Люцианович. 

Діти: Олексій (1-1-5-2-1) (1926–2004); Лідія (2-1-5-2-1). 

1-1-5-2-1. Олексій Борисович Качинський. Дружина Людмила Іванівна (1927–2008).  

Діти: Леонід (1-1-1-5-2-1); Тетяна (2-1-1-5-2-1) (1953–2012). 

2-1-1-5-2-1. Тетяна Олексіївна Качинська. Чоловік Авєрін Валерій Вікторович. 

Діти: Олег(1-2-1-1-5-2-1) (1973 р.) 

Серед такої кількості членів однієї родини зібралися представники найрізноманітніших 

напрямків мистецтва та політики, що залишили вагомий слід в літературі, музиці, живописі та 

процесі державотворення на теренах тогочасної Російської імперії. 

Про деяких менш відомих представників даної династії та про родинні зв’язки між ними 

стало відомо з переписки О. Михайлова зі своїми рідними. Олександр Дмитрович Михайлов 

(17 (29) січня 1855, Путивль Курської губернії – 18 (30) березня 1884, Санкт-Петербург) – 

російський революціонер, народник – 1876 року став організатором спільноти «Земля і воля», 

а в 1879 р. після її розколу, увійшов до Виконавчого комітету «Народної волі» [2]. У листах 

до батьків та сестер він часто описував, як відвідував своїх родичів Вербицьких, Порскалових, 

Вартанових. Особливо теплі відносини у О. Михайлова склалися з двоюрідною сестрою 

Катериною Вербицькою, в подальшому Хлєбніковою, яка постійно підтримувала його, навіть 

була присутня на одному із засідань народовольців, та була єдиною, кому було дозволено 

відвідувати революціонера в Петропавлівській фортеці, де той відбував довічне заслання [4]. 

Із найстарших представників даного роду в сімейному альбомі збереглося фото рідної 

бабусі Марусі та Колі Рябчевських по материній лінії – Марії Петрівни Вербицької (Левітової), 

аналогічне якому зберігалося і в родині Хлєбнікових і раніше публікувалось в біографії поета 

Велімира Хлєбнікова (рис. 1) [12]. 

У даному альбомі присутнє єдине фото прабабусі Неоніли Йосипівни Порскалової, на 

якому Марія Миколаївна власноруч написала: «папа сидит, дядя Вова, их бабушка Неонила 

Осиповна» (рис. 2). Відповідно – це найраніше фото братів Рябчевських – Миколи та 

Володимира.  

Про Володимира Юрійовича Рябчевського, найстаршого з братів, збереглося небагато 

інформації: (15.05.1860–?) – художник, педагог. Народився в м. Глухів Чернігівської губернії. 

Навчався в Київській прогімназії, про яку напише розділ в книзі «Столетие Киевской Первой 

гимназии: 1804–1822–1911». По закінченні Колегії Павла Галагана в 1878 р. (4 вип.), спочатку 

слухав лекції з математики в Київському університеті, згодом перевівся в Художню академію, 

яку закінчив із званням художника. Під час навчання в академії відвідував педагогічні курси з 

малювання. З 1895 р. викладав малювання в Колегії Павла Галагана і ще кількох київських 

навчальних закладах: 1-й чоловічій гімназії, Реальному училищі [11, c. 416]. (Рис. 3, 4). 
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Також про нього згадується в книзі «Микола Клюєв: спогади сучасників», де подається 

біографія художника Яр-Кравченка Анатолія Никифоровича, який «малюванню почав вчитися 

ще раніше в Святошині (дачне містечко під Києвом) у професора В. Ю. Рябчевського» [9, с. 

457].  

У книзі «Майстер і місто. Київські контексти Михайла Булгакова» автор Мирон 

Петровський також вказує на один з епізодів, який вплинув на формування характеру 

основного літературного героя твору «Майстер і Маргарита»: «Там, серед багатьох інших 

матеріалів, які, треба завважити, ще послугують вивченню біографії Булгакова в гімназійні 

роки, був розміщений нарис про Миколу Миколайовича Ге, підписаний криптонімом «В. Р.». 

Нарис, безсумнівно, належав перу В. Ю. Рябчевського – вчителя малювання і регента 

гімназійного хору…» [8, с. 28] 

Про наймолодшого брата – Сергія Юрійовича Рябчевського – ніяких біографічних даних, 

на жаль, не збереглося. Але в альбомі є його фото, зроблене орієнтовно наприкінці 1890-их рр. 

у м. Черкаси у фотоательє Т. Семенова з дарчим написом на зображенні «отъ дяди Сережи» 

(рис. 5). 

А от про єдину доньку в родині Рябчевських-старших – Лідію Юріївну – відомо, що вона 

також була талановитою художницею. Кілька років тому на інтернет-форумі для 

шанувальників живопису «Forum.ARTinvestment» було повідомлення про  випадкову знахідку 

кількох її робіт, на одній з яких навіть виявився дарчий напис: «Горячо любимому Колюне отъ 

сестры Лиды Рябчевской. Копія съ картины Васильева, находящейся въ саратовскомъ 

Радищевскомъ музее».  

В альбомі виявилося два її портрети: один – дитяче фото дівчинки в національному 

костюмі з короткою зачіскою та підписом на зворотньому боці паспарту «тетя Лида», датоване 

другою половиною ХІХ ст. (рис. 6), на іншому фото – молода приваблива жінка в крислатому 

капелюсі у формі великої квітки, з дарчим написом на звороті: «26.Х.1904 г. Моему 

многолюбимому Количке отъ тети Лиды» (рис. 7). 

Про дідуся та бабусю по батьковій лінії власниці альбому відомо дуже мало. На одному 

з фото дідуся на звороті є підпис: «Герой севастопольской дедушка Юрий Александрович 

Рябчевский» (рис. 8). На іншому фото напис: «Дорогой мой добрѣйший отец… Юрій 

Олександрович Рябчевский 1872 г.» (рис. 9). 

Фотопортретів бабусі – Марії Василівни Рябчевської – дещо більше (рис 10, 11, 12). На 

фото № 12 зі звороту паспарту написи: «1874 года. Февраль.», нижче: «Многолюбимому внуку 

Колечке». Марія Василівна була також хрещеною матір’ю Колі Рябчевського, що було 

звичайною практикою для того часу. Так, хрещеною Віктора Хлєбнікова була рідна сестра 

їхньої бабусі Марії Петрівни Вербицької Катерина Петрівна Левітова [12].  

Батько Марусі – Микола Юрійович Рябчевський – був талановитим скрипалем та 

викладав музику (рис 13, 14, 15). На одній з дуже пошкоджених світлин Марія Миколаївна 

написала: «Черкасы. Папа М. Ю. Рябчевский cо своими учениками 1890 г.». Саме з його 

діяльністю також були пов’язані подальші переїзди родини з Одеси до Києва [12].   

Великий відсоток фото в альбомі належить зображенням матері Марії Качинської – 

Варварі Миколаївні Рябчевській (Вербицькій). Це дев’ять фотографій, найдавніші з яких 

датуються кінцем 1860-их – початком 1870-их рр., на котрих зображена зовсім юна Варя 

Вербицька (рис. 16, 17, 18, 19). Кілька наступних датуються 1878 р.– періодом навчання 

Варвари у Смольному інституті шляхетних дівчат. Про це свідчить одяг, який був формою 

третього класу Смольного інституту: довга сіра сукня з короткими рукавами, біла блузка та 

білий фартух (рис. 20, 21). Найпізніші датуються 1892 р. – роком одруження з Миколою 

Юрійовичем Рябчевським (рис. 22). На одному з портретів зберігся цікавий напис: «Николаю 

Юрьевичу на добрую память о недоброй Варваре Николаевне. 23-го июня. Д. Колпенка». 

Велика кількість зображень з даного альбому належить сестрі Варвари Рябчевської – 

Софії Вербицькій. Про її діяльність відомо лише те, що тривалий період Софія Миколаївна 

завідувала майстернею жіночого рукоділля в Петербурзькому училищі для дітей-сиріт. 

Найраніше фото з нею датується 1870 р. (рис. 23) – на ньому дев’ятирічна Соня разом із 
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сестрою Варею. Наступне віднесене нами орієнтовно до 1871 р. (рис. 24). Низка наступних 

портретів була зроблена під час навчання в гімназії та у тому ж Смольному інституті 

шляхетних дівчат, де навчалися також її старші сестри – Катерина та Варвара (рис. 25, 26, 27, 

28).  

Чи не найбільша кількість зображень в родинному альбомі належить молодшому брату 

Марії Качинської – Колі Рябчевському (1896–1920). Юнак навчався у 1-й Київській гімназії, а 

далі, за вимогою батька, вступив на юридичний факультет Київського університету св. 

Володимира [7, с. 85]  

Найдавніше фото має дарчий напис на зворотному боці: «Дяде Сереже от 2-х летнего и 

7-и месячного племянника Колюни 1899 г.» (рис. 29). Наступне фото містить пам’ятний напис, 

який для себе зробила бабуся Марія Василівна: «Дорогому моему внуку и крестнику 3 года и 

10 месяцев. 1900 года 22-го іюня» (рис. 30). Низка фотографій показує, як ріс найменший 

улюбленець родини аж до останніх днів його життя (рис. 31, 32, 33.). Найпізнішим знімком 

Миколи Рябчевського-молодшого є фото, на звороті якого хтось із рідних юнака залишив 

зворушливий напис: «Когда умру, прошу положить мне на сердце эту карточку моего 

безценного обожаемого друга бывшаго всегда моим ангелом хранителемъ» (рис. 34). 

Коля ріс активним, мав музичний талант, захоплювався відомими музикантами та 

композиторами того часу – в альбомі збереглися вирізки з афіш та журналів із зображеннями 

Йозефа Йоахіма (1831–1907) – німецького скрипаля та композитора угорського походження 

(рис. 35); Броніслава Губермана (1882–1947) – польського скрипаля-віртуоза єврейського 

походження, засновника Ізраїльського філармонічного оркестру (рис. 36); Яна Кубелика 

(1880–1940) – чеського скрипаля та композитора (рис. 37); Віллі Бурместра (1869–1933) – 

німецького скрипаля, який увійшов в історію музики як соліст-віртуоз (рис. 38); Артура 

Нікіша (1855–1922) — німецького та угорського диригента, одного з основоположників 

сучасної школи диригування (рис. 39) та Ліни Кавальєрі (1874–1944) – італійської оперної 

співачки та акторки зі всесвітньовідомим ім’ям (рис. 40). 

Поет Олександр Хлєбніков у одному зі своїх листів до батьків напише про своє 

перебування в Одесі у родині Рябчевських: «Дядько знайшов і купив скрипку Страдіварі, свою 

давню мрію, знавці говорять, що це рідкісний екземпляр кращої епохи цього майстра. Починка 

буде коштувати кілька сот, а сама скрипка – може бути – тисячу, або кілька» [12]. Звичайно, ця 

скрипка була придбана для Колі, який навчався теорії та композиції музики у самого 

Р. М. Глієра та мріяв стати відомим композитором, але доля вирішила інакше. В історію 

музичного мистецтва увійшло лише два його твори: вальс «Lirik» та марш «Вступ до Львова». 

Цікаво те, що малюнки на обкладинку до цих нот створила Лідія Рябчевська [7, c. 85]. 

Незважаючи на велику різницю у віці, дуже теплі стосунки пов’язували Колю із 

двоюрідним братом Велімиром (Віктором) Хлєбніковим. Саме йому відомий поет-футурист 

присвятив своє есе: «Коля был красивый мальчик. Тонкие черные брови, иногда казавшиеся 

громадными, иногда обыкновенными, синевато-зеленые глаза, лукавой улыбкой завязанный 

рот и веселое хрупкое личико, которого коснулось дыхание здоровья. Он вырос в любящей 

семье; он не знал других окриков в ответ на причуды или шалости, как «дитя мое, зачем ты 

волнуешься?». В больших глазах его одновременно боролись бледно-синеватый оттенок и 

зеленый, как будто плавал лист купавы по озеру. У него было семь скрипок и скрипка 

Страдивариуса. Но мальчик, кажется, немного был утомлен обилием этих скрипок. «Только 

ты худ немного», – смеясь, говорили ему старшие…» [1, с. 5]. 

Кількісно найбільше зображень на фотографіях альбому належить Марії Миколаївні 

Качинській (Рябчевській). Дівчинка народилася в інтелігентній родині, де батьки всіляко 

намагалися ні в чому не обмежувати своїх дітей, розвивати їх таланти та створити максимальні 

умови для отримання ними гарної освіти. Найраніша фотографія зображує Марусю у віці 

близько одного року (рис. 41). Далі по фотопортретам можна бачити як маленька Маша 

поступово дорослішає: «Марусе 6 летъ и 10 с половиной месяцев» (рис. 42), «Дорагой 

Бабушке» (рис. 43), «Дорогой тете Соне на добрую память отъ любящей ее очень Маруси. 

Снималась въ конце іюля 1903 г. въ Гурзуфе» (рис. 44), 1904 р. (рис. 45), 1906 р. (рис. 46), 1909 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 16 (18), 2020 
 

192 

р. (рис. 47), 1912 р. – «На добрую память дорогой Тете Соне от любящей ее М. Рябчевской. 

Снималась последній разъ въ форме 27-го апреля 1912 года въ день экзамена педагогіки» 

(рис. 48).  

На фото орієнтовно 1913–1914 рр. ми бачимо молоду привабливу жінку (рис. 49), до якої 

Велімир Хлєбніков проявляв ніжну, зворушливу і платонічну закоханість. У 1915 р., коли вона 

виходила заміж, Хлєбніков написав їй поетичне послання «Вірменське Я», або «Вірменське 

послання Марії Рябчевській».  

В льну белом вы, 

Индуски слез воздушная божница, 

‹И голос – горлинок криница,› 

Уст пращура военного зарница, 

И сноп тугой косы – пшеница, 

Венком из киевской травы. 

Го асп стоял вдали, слагал любви несмелые напевы… 

Ваш стан высок, изящен, гибок, 

Там радуга смеющихся ‹застенчивых› улыбок! 

Снопов пшеницы струя ржаная 

И этот взор – луч неба у Дуная. 

И вы воскликнули: окружена ‹жена› я. 

И вам привет слагают ивы, 

И вам завидуют вишни, 

В семье цветов и вы не лишни! 

Так вы воздушны и красивы…[12, с. 64] 

На жаль, поки що, мало відомо про родину Бориса Люциановича Качинського, з яким 

одружилася Марія Миколаївна. Але в альбомі є кілька світлин самого Бориса (рис. 50), його 

старшої сестри Тамари (рис. 51, 52) та брата Лева Качинських (рис. 53). Також дуже цікавим 

є їх спільне фото (рис. 54). Ця гілка родини потребує подальших досліджень. 

Альбом є важливим візуальним джерелом з історії відомого роду Вербицьких-

Рябчевських-Качинських і потребує всебічного вивчення. Його матеріали можуть бути 

використані у літературознавчих, краєзнавчих та етнографічних дослідженнях.  
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NEW INTAKES TO THE FUNDS OF THE NATIONAL HISTORICAL AND 

ETNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» – THE PHOTO ALBUM OF VERBYTSKI-

RIABCHEVSKI FAMILY OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY – THE 

BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

The article deals with the photos from the family photo album given to the funds of the National 

Historical and Ethnographic Reserve  "Pereiaslav" in 2020. The album belonged to the Verbytski-

Riabchevski family, which included many well-known figures related to politics, literature, music and 

arts of the second half of the XIX century – the beginning of the XX century. 
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УДК 908(477.41):7-05(092):069.5 

Світлана Пригонюк 

(Переяслав) 

 

ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС ГЕОРГІЯ КИЯНЧЕНКА В КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті подаються відомості про знаного українського художника Георгія Киянченка 

та його роботи, які входять до групи «Мистецтво» фондової збірки Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». 

Ключові слова: Г. Киянченко, живопис, заповідник, мистецтво, портрет, фондова 

збірка, художник. 

 

У зібранні творів мистецтва Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» (далі в тексті – НІЕЗ «Переяслав») зберігаються роботи Георгія Васильовича 

Киянченка, знаного в українській художній культурі як визначного майстра станкового 

живопису. Створені ним тематичні полотна, живописні портрети, пейзажі, натюрморти, 

плакати стали невід’ємною частиною історії українського мистецтва другої половини ХХ ст. 

Народився Георгій (Юрій) Васильович Киянченко 11 травня 1911 р. в с. Обухів Київської 

губернії у сім’ї хліборобів Василя Івановича і Марії Федорівни (дівоче прізвище – Гетьман) 

Киянченків. Початкову освіту здобув в Обухівській семирічній школі. 

У 1932 р. закінчив дворічну Київську художньо-індустріальну школу і вступив до 

Київського інституту пролетарського мистецтва (з 1934 р. Київський державний художній 

інститут). Його вчителями були відомі художники К. М. Єлева, П. Г. Волокідін, 

О. О. Шовкуненко, В. В. Кисіль, К. П. Трохименко. 

Під час навчання в Київському художньому інституті Георгій Киянченко одружився з 

Надією Компанієць. Захистивши диплом у 1939 р., викладає малюнок і композицію у 

Київській державній художній школі. 

У жовтні 1941 р. Г. Киянченко пішов на фронт. Через два місяці опинився в оточенні у 

сумнозвісному «Київському котлі». Згодом Георгій Васильович потрапляє у нацистський 

табір для військовополонених «Хорольська Яма». Дружині Надії дивом вдалося визволити 

чоловіка з концтабору. 

Період 1942–1945 рр. – час мандрів сім’ї Киянченків окупованою територією України та 

Європи: спочатку вони живуть у Львові, потім їдуть до Чехословаччини. Восени 1945 р. 

Г. Киянченко був знову мобілізований, деякий час знаходився у таборі для інтернованих в 

угорському містечку Влашим, що на кордоні з Чехією. У грудні 1945 р. разом з дружиною 

повернувся до Києва. 

У Києві Г. В. Киянченко починає працювати в майстерні Київського товариства 

художників, веде художню студію. 

У 1954 р. від Спілки художників Георгій Киянченко отримує власну майстерню на 

території Києво-Печерської лаври. У цьому ж будинку знаходилися майстерні Михайла 

Дерегуса, Степана Кириченка, Михайла Чепика, Онуфрія Бізюкова [6, с. 28–58]. 

Георгій Киянченко із 1939 р. брав участь у регіональних, потім – республіканських та 

всесоюзних художніх виставках, що проходили у програмах ювілеїв радянських свят та декад 

українського мистецтва. 

Основні виставки: 

 1941 – Республіканська художня виставка (Київ); 

 1947 – ІХ художня виставка (Київ); 

 1949 – Всесоюзна художня виставка (Москва); 

 1953 – ХІ художня виставка (Москва); 

 1961 – Українська ювілейна республіканська художня виставка, присвячена 100-

річчю від дня смерті Т. Г. Шевченка (Київ); 
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 1964 – Українська ювілейна республіканська художня виставка, присвячена 150-

річчю від дня народження Т. Г. Шевченка (Київ); 

 1970–1980 – республіканські та київські художні виставки (Київ); 
Творчість художника вирізняється високою реалістичною майстерністю. Він надавав 

перевагу великим епічним історичним полотнам. Створив велику кількість портретів 

історичних діячів та відомих сучасників, для яких характерна глибина розкриття психології 

людини. Його пейзажам притаманна витонченість та поетичність. Він створював також 

плакати. Окремі роботи на Шевченківську тематику зберігаються у Національному музеї 

Т. Г. Шевченка у Києві. 

Георгій Васильович Киянченко помер 19 червня 1989 р., похований в Києві. 

Твори портретного живопису Г. Киянченка в фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» не 

були темою спеціального дослідження. Огляд життєвого шляху та творчості українського 

художника-живописця Г. В. Киянченка здійснено в альбомі «Киянченки: Життя, спогади». 

Автор спогадів син художника – Дмитро Киянченко з передмовою С. Мамаєва, Г. Юхимця. 

Коротко й узагальнено тема висвітлювалася у журнальних та газетних публікаціях, у 

каталожних виданнях. У різний час увагу висвітленню творчого життя художника приділили 

Л. Даєн [3], З. Похолок [10], Л. Шахова [13], Г. Юхимець [14, с. 35–58]. 

З огляду на вагоме місце творчості художника в українському мистецтві, вважаємо за 

доцільне здійснити опрацювання матеріалів колекції мистецьких творів Георгія Киянченка у 

фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав». 

Метою та завданням статті є дослідження формування фондової колекції творів 

Г. Киянченка та опрацювання музейних предметів із інвентарної групи «М» («Мистецтво») 

фондового зібрання Заповідника. 

Збірка творів портретного живопису Георгія Киянченка, що зберігається у фондах НІЕЗ 

«Переяслав», налічує 36 предметів основного фонду. Це серія історичних портретів відомих 

військових і державних діячів, представників козацької старшини середини ХVІІ ст., портрети 

філософів, вчених-винахідників, льотчиків-космонавтів. Роботи датуються 1981–1987 рр., 

написані художником в Києві на замовлення Михайла Івановича Сікорського для Переяслав-

Хмельницького державного історико-культурного заповідника. Портрети виконані на полотні 

олійними фарбами та оформлені у багетні рамки з рослинним орнаментом [8]. 

У процесі формування колекції мистецьких творів Г. В. Киянченка можна виділити п’ять 

етапів. 

– Перше надходження до Заповідника датується 1982 р. – це два портрети: 

1-й портрет Ганни Сомко – дружини гетьмана Богдана Хмельницького (інв. № М-1058, 

68х56 см). Погрудне зображення української міщанки, одягненої в коштовне вбрання: 

червоний кунтуш із темно-коричневим хутряним коміром, білу сорочку. На шиї – три разки 

намиста світло-рожевого бурштину та підвісний хрестик, інкрустований камінням. На голові 

хутряна шапка. Обличчя спокійне, зосереджене [4, с. 28–58]; 

2-й портрет Іоанна Леванди – протоієрея Софійського кафедрального собору (інв. № М-

1084, 54,5х43см). Погрудне зображення старого сивого чоловіка з довгим волоссям та 

бородою, одягненого в облачення священнослужителя. 

– Друге надходження датується кінцем 1983 р. – сім портретів державних, політичних і 

військових діячів: 

1-й портрет Максима Кривоноса – найталановитішого воєначальника, лисянського 

полковника (інв. № М-1251, 55х43 см). На коричневому фоні зображено чоловіка середніх 

років з чуприною на голові, з чорними вусами та густими бровами, з сережкою в правому вусі. 

Одягнений в старшинський квітчатий жупан з круглими золотистими ґудзиками і світлий 

сріблястий кунтуш [15, с. 423–431]; 

2-й портрет Данила Нечая – одного з найближчих соратників Б. Хмельницького, 

полковника брацлавського (інв. № М-1252, 51,5х41,5 см). На сіро-синьому фоні зображено 

чоловіка похилого віку з довгими вусами, з чуприною та густими бровами. На ньому темний 

жупан, поверх якого накинутий синій кунтуш, нагрудна частина якого прикрашена золотими 
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петлями. Данило Нечай ще за життя став національним героєм, улюбленцем народу, 

оспіваним у піснях та думах, возвеличеним у переказах та легендах [15, с. 498–501]; 

3-й портрет Тимоша Хмельницького – полковника, командира корпусу визвольної армії, 

старшого сина Б. Хмельницького (інв. № М-1253, 55х43 см). На темно-вишневому фоні 

зображений чоловік середніх років, підстрижений «під горщик», з чорними вусами та густими 

бровами, який одягнений в жупан та кунтуш, оздоблений золотою тасьмою [15, с. 443–449]; 

4-й портрет Лавріна Капусти – козацького військового діяча, полковника гадяцького, 

очільника козацької розвідки часів Богдана Хмельницького (інв. № М-1254, 51,5х40,5 см). На 

коричневому фоні зображено чоловіка похилого віку з чорними вусами, чорними густими 

бровами та чуприною на голові, в орнаментованому зеленому жупані та кунтуші з 

позолоченою застібкою [15, с. 490–494]; 

5-й портрет Івана Богуна (інв. № М-1255, 51,5х41,5 см) – одного із найвідоміших 

полководців в Україні середини ХVІІ ст., полковника подільського, слава про якого гучно 

лунала не лише на українських землях, а й за їх межами. На темно-коричневому фоні 

зображено чоловіка середніх років з чорними вусами, густими чорними бровами та чуприною 

на голові, в коричневому жупані, в киреї з хутряним коміром. В правій руці шапка [15, с. 432–

437]; 

6-й портрет Івана Золотаренка – полковника ніжинського, одного з найяскравіших 

козацьких полководців доби Хмельниччини (інв. № М-1256, 51,5х41 см). На сіро-зеленому 

фоні зображено чоловіка похилого віку з довгими світлими вусами, густими бровами та 

чуприною на голові, в лівому вусі сережка. В синьому жупані та кунтуші, оздобленому 

золотою тасьмою [15, с. 465–471]; 

7-й портрет Василя Бутурліна (інв. № М-1257, 52х40,7 см) – російського військового 

діяча, дипломата. 

– Третє надходження відбулося у 1984 р. – чотири портрети представників козацької 

старшини: 

1-й портрет Филона Джалалія (Джеджалія) (інв. № М-1438, 54х43 см) – кропивнянського 

полковника, одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького, який виконував важливі 

дипломатичні доручення гетьмана [15, с. 438–442]; 

2-й портрет Самійла Богдановича-Зарудного (інв. № М-1439, 54х43 см) – військового і 

державного діяча доби Гетьманщини, генерального судді Війська Запорозького, наказного 

гетьмана на Волині (1656–1657 рр.); 

3-й портрет Мартина Небаби (інв. № М-1440, 54х43см – українського політика та 

військового діяча доби Б. Хмельницького, полковника сіверського і чернігівського [15, с. 456–

460]; 

4-й портрет Михайла Громика (інв. № М-1441, 54х43 см) – активного учасника 

визвольної війни під керівництвом Б. Хмельницького, білоцерківського полковника [11, с. 35–

41]. 

– Четверте надходження датується 1985 р. – у цей час фондову збірку поповнили 

одинадцять портретів: 

два портрети державних діячів: А. В. Луначарського (інв. № М-1488, 64х53,5 см) – 

письменника, драматурга, літературного критика, мистецтвознавця, академіка АН СРСР (1930 

р.) та Д. З. Мануїльського (інв. № М-1491, 64х53,5 см) – професора, доктора історичних наук, 

академіка АН УРСР з 1945 р. [1]; 

чотири портрети філософів: 

1-й портрет Франсуа Марі Вольтера – французького письменника, філософа-

просвітителя, історика-енциклопедиста (інв. № М-1487, 64х53,5 см); 

2-й портрет Сократа – давньогрецького філософа, одного з засновників Західної 

філософії (інв. № М-1489, 64х53,5 см); 

3-й портрет Аристотеля – давньогрецького вченого-енциклопедиста, філософа, 

засновника класичної логіки (інв. № М-1490, 64х53,5 см); 
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4-й портрет Георга Гегеля – німецького філософа ХІХ ст., що створив системну теорію 

діалектики (інв. № М-1492, 64х53,5 см) [5]; 

п’ять портретів військово-політичних діячів доби Хмельниччини:  

1-й портрет Йосипа Глуха – полковника уманського, командира корпусу Визвольної 

армії (інв. № М-1626, 53,5х43 см) [15, с. 536–540]; 

2-й портрет Станіслава Морозенка (Морозовицького) – полковника корсунського (інв. 

№ М-1627, 53,5х43 см). На сірувато-коричневому фоні зображено молодого чоловіка з 

темними вусами. Одягнений в червоний жупан, поверх якого на плечі накинута кирея з 

хутряним коміром. На голові смушева шапка, у вусі сережка [15, с. 461–464]; 

3-й портрет Івана Худого – полковника черкаського з початку 1652 р. (інв. № М-1628, 

54х43 см). На світло-коричневому фоні зображено сивочолого чоловіка з довгими вусами в 

синьому з жовтим орнаментом жупані та темно-синьому кунтуші, оздобленому золотою 

тасьмою; 

4-й портрет Івана Чорноти – козацького полковника, сподвижника Б. Хмельницького 

(інв. № М-1629, 54х43,5 см); 

5-й портрет Михайла (Станіслава) Кричевського – чигиринського полковника, наказного 

гетьмана українського козацтва (інв. № М-1630, 54х44 см). 

– П’яте надходження відбулося у період 1986–1987 рр. – до фондової збірки надійшло 

дванадцять портретів: 

чотири портрети вчених, інженерів-винахідників, льотчиків-космонавтів, які зробили 

значний внесок у розвиток світової космічної науки: 

1-й портрет Ф. А. Цандера – відомого радянського вченого, інженера-винахідника в 

області міжпланетних польотів (інв. № М-1919, 52х42 см); 

2-й портрет Ю. В. Кондратюка – українського вченого-винахідника, одного з піонерів 

ракетної техніки й теорії космічних польотів (інв. № 1920, 51х41 см); 

3-й портрет М. І. Кибальчича – винахідника і революціонера-народника, автора схеми 

першого у світі реактивного літального апарата (інв. № М-1921, 51х41 см); 

4-й портрет П. Р. Поповича – першого українського льотчика-космонавта, генерала-

майора авіації (інв. № М-1922, 52х42 см) [2]; 

вісім портретів українських військових діячів, представників козацької старшини: 

1-й портрет Івана Ганжі – уманського полковника (1648 р.), сподвижника 

Б. Хмельницького (інв. № М-1923, 52х41 см). На зеленому фоні зображено чоловіка похилого 

віку з довгими вусами, густими бровами, в червоному жупані з дрібними візерунками, з під 

якого видніється білий комір сорочки. Поверх жупану накинута кирея з хутряним коміром; 

2-й портрет Северина Наливайка – козацького ватажка, одного з керівників повстання 

1594–1596 рр. у Речі Посполитій (інв № М-1924, 55х43 см). На зеленому фоні зображено 

чоловіка середніх років з довгими вусами, з чуприною на голові, в червоному жупані без 

візерунків, з під якого виглядає комір білої сорочки [15, с. 138–143]; 

3-й портрет Самійла Кішки (інв. № М-1925, 53х42 см). На світло-коричневому фоні 

зображено чоловіка поважного віку з сивим волоссям і вусами, в синьому жупані, поверх 

накинута на плечі підбита хутром зелена шуба («делія»). Самійло Кішка увійшов в історію 

українського козацтва, як один з найлегендарніших гетьманів, один з найталановитіших 

полководців, уособлення козацького лицарства й мужності [15, с. 182–186]; 

4-й портрет Федора Лободи – переяславського полковника, генерального судді, який 

належав до українського шляхетського роду з Переяславщини (інв. № М-1926, 54х43 см). На 

зеленому фоні профільне зображення чоловіка похилого віку з сивим волоссям, в квітчатому 

жупані синього кольору, обшитого золотими позументами, в киреї з хутряним коміром. 

5-й портрет Івана Сірка – кальницького полковника, легендарного кошового отамана 

запорозького козацтва, в якому поєднувались великий талант полководця, особиста 

хоробрість, мужність і відвага з безмежною відданістю народній справі (інв. № М-1927, 54х43 

см) [15, с. 541–555]; 
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6-й портрет Карпа Скидана – полковника нереєстрових козаків, одного з керівників 

козацьких повстань 1637–1638 рр. (інв. № М-1928, 50х41 см). На темно-коричневому фоні 

зображено чоловіка похилого віку з сивим волоссям, довгими сивими вусами та бровами, в 

орнаментованому зеленому жупані, киреї підбитій хутром [15, с. 319–320]; 

7-й портрет Мартина Пушкаренка – військового і державного діяча, полтавського 

полковника, який брав участь у багатьох битвах визвольної війни 1648–1657 рр. (інв. № М-

1929, 54х43 см). На коричневому фоні зображено чоловіка середніх років з довгими темними 

вусами та чуприною на голові, в жупані без візерунків, киреї з хутряним коміром. 

8-й портрет Павла Бута (Павлюка) – гетьмана українського козацтва, одного із ватажків 

повстання 1637 р., який на поч. ХVІІ ст. брав участь у козацьких походах проти турків і татар 

(інв. № М-1930, 52х40 см). На зеленому фоні зображено чоловіка похилого віку з довгими 

сивими вусами та густими бровами, в смушевій шапці, в жупані та червоному кунтуші [15, 

с. 304–306]. 

Таким чином, розглянувши твори портретного живопису Георгія Киянченка із фондової 

колекції НІЕЗ «Переяслав», переконуємося у високому професіоналізмі й майстерності митця. 

Виконані ним історичні портрети, позначені притаманній його творчій манері 

психологічністю образів. Митець прагнув проникнути у внутрішній світ портретованої 

людини, показати її характер, вдачу, розкрити індивідуальність. Переглядаючи мистецькі 

твори Г. Киянченка, на яких зображені портрети військово-політичних і державних діячів 

України, ми пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну історію нашої Вітчизни. 
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PORTRAIT PAINTING OF HEORHII KYIANCHENKO IN THE 

COLLECTION OF NHER «PEREIASLAV» 

 

The article deals with information about famous Ukrainian artist Heorhii Kyianchenko and his 

artworks, which are part of the group «Art» of the fund collection of the National Historical and 

Ethnographic Reserve «Pereiaslav».  
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МОЗАЇКА ОЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИКА В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ ХЛІБА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті, на основі спогадів О.І. Мельника, висвітлюються особливості мозаїчних 

зображень на тему хліборобства в експозиції НІЕЗ «Переяслав». Увага акцентується на 

техніці виконання творів. Окремі матеріали вводяться до наукового обігу вперше. 

Ключові слова: мозаїки, майстер, мистецтво, зображення, твори, Олександр Мельник. 

 

В екстер’єрі Музею хліба зберігаються та експонуються мозаїки «Орач», «Сіяч», 

«Жниця», «Емблема музею хліба», «Молотник», «Віяльниця», «Мірошник», «Механізатор», 

«Наш хліб новий» – це твори відомого в Україні майстра мозаїчної справи, учня Тетяни 

Нилівни Яблонської – Мельника Олександра Івановича. 

Професійності митець набув у майстерні монументального мистецтва Київського 

державного художнього інституту, а практичних навичок – у співпраці із видатними 

українськими митцями С. А. Кириченком, І. С. Литовченком та М. А. Стороженком. 

Саме за рекомендацією М. А. Стороженка у 1984 р. до нього звертається 

М.І. Сікорський, якому й належить ідея створення мозаїк до відкриття Музею хліба [1, с. 418; 

3]. 

Майстер із радістю сприйняв звістку про роботу в Переяслав-Хмельницькому 

державному історико-культурному заповіднику, тому що знову отримав можливість 

працювати над улюбленою тематикою. Для виготовлення мозаїки Олександру Івановичу 

необхідно: виготовити ескізи, які затверджує художня рада комбінату монументально-

декоративного мистецтва та головний архітектор Київської області [1, с. 418]; потім – 

темперними фарбами розмалювати палітру для того, щоб знати, скільки і яких кольорів 

смальти потрібно і лише після цього замовити її художньому комбінату на Київському 

склотарному заводі.  

Смальту виготовляли у мозаїчному цеху на основі скла з додаванням різних пігментів та 

інших речовин. 

Робота відбувалася у два періоди (вересень-листопад 1984 р. і травень – жовтень 1985 р.). 

У 1984 р. були створені мозаїки «Сіяч», «Жниця», «Наш хліб новий», а в 1985 р. – «Орач», 

«Молотник», «Віяльниця», «Мірошник», «Механізатор», «Емблема музею хліба» [Рис.4]. 

Працював автор мозаїк не сам, а разом із виконавцем В.В. Мельниковим. Він готував 

розчин, розколював плитки смальти та допомагав її викладати. Працювати доводилося весь 

світловий день, але відбувалося це в дружній та творчій атмосфері. 

Створювали мозаїку «зворотнім» набором. Смальта викладалася на фрагменті 

зображення, намальованому на кальці, заливалася розчином (води, цементу, просіяного 

кар’єрного піску) та спеціальним пристроєм (винаходом В.В. Мельникова) притискалася до 

поверхні плит. Фрагменти наносилися на її поверхню послідовно згори донизу, формуючи 

сюжет композиції. 

Мозаїка скомпонована таким чином, що в смальті майстри відтворили весь цикл 

сільськогосподарських робіт: обробіток ӷрунту, посів зерна, збирання та переробку врожаю. У 

творах відтворено образи: Ліксандра (рис. 2), Ївгини  (по метриці Євгенії) (рис. 3)та Івана (рис. 

5) Мельників; Тихона (рис. 1) і Наталії Куценків (рис. 6). Вони жили в наприкінці XIX–XX ст. 

у Малій та Великій Офірні, були хліборобами, вирощували жито. Сам майстер у дитинстві 

брав участь у хліборобських роботах, тому по пам’яті зобразив той реманент, який 

використовували його дідусь та бабуся у господарстві: соху (зображення примітивне), батіг, 
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серпи, ціп, фрагмент плугу та посуд (відро для перевівання житнього зерна від полови та 

дерев’яний ківш для набирання зерна) [3]. 

Відомо, що з давніх-давен зерно перемелювали мірошники на борошно на водяних та 

вітряних млинах, тому доречним є розташування мозаїки «Мірошник» (рис. 7) поблизу вітряка 

кінця XIX ст. із с. Мірча (Бородянського району Київської області (ПА-43) [3]. На цій мозаїці 

показано шестерню млина на р. Унава Фастівського району поблизу с. Мала Офірна [за 

спогадами автора]. 

Привертають увагу відвідувачів також мозаїки, на яких відображено хліборобство більш 

пізнього часу, зокрема, другої половини XX ст. – це роботи «Механізатор» та «Наш хліб 

новий». Зображення на мозаїці «Механізатор» є прототипом двоюрідного брата майстра 

Мельника Бориса Юхимовича, який у 80-их рр. був трактористом у колгоспі Фастівського 

району Київської області. 

На іншій стороні плити, біля фасаду будівлі Музею хліба виконана мозаїка «Наш хліб 

новий», на якій зображено жінку зі стилізованим рушником та хлібиною у руках (рис. 8). 

За стилістичним вирішенням подані вище зображення наближені до знищеної у 30-их рр. 

школи монументального мистецтва Михайла Бойчука. Твори послідовників цієї школи 

стилістично наближені до образів Раннього Відродження та візантійського мистецтва з деяким 

впливом українського народного мистецтва [3]. 

Біля Музею хліба нараховується 9 мозаїк на 7 плитах, 2 з них – двосторонні. Плити 

зроблені музейними працівниками [3]. Їх форма – доверху заокруглена. Мозаїки накриті 

різьбленими, металевими накриттям, що зроблені після завершення мозаїчних робіт для того, 

щоб зберегти їх від дощу та снігу. Колорит мозаїки – білий, сірий, різні відтінки коричневого, 

а також бордовий, червоний, помаранчевий та інші. Матеріал різний за формою та розмірами.  

Усі зображення по периметру обрамлені білою смальтою. Червоною смальтою зображені 

написи з календарно-обрядових творів усної народної творчості. Окремі з них придумав сам 

автором для того, щоб возвеличити ниву, наголосити на важливості кожного дня під час 

польових робіт, показати основні злакові культури, шанобливе ставлення до праці хлібороба 

та бережливе ставлення до хліба. 

Мозаїки унікальні ще й тим, що таких зразків декоративно-прикладного мистецтва немає 

більше в Україні. 

За виготовлення мозаїки для Переяслав-Хмельницького Музею хліба та гобелени для 

Заповідника на Першій всеукраїнській виставці монументального мистецтва (1992) Олександр 

Мельник був удостоєний першої премії [3]. 

Перспективою подальшого дослідження може стати детальне вивчення та висвітлення в 

публікації процесу виробництва смальти на Київському склотарному заводі у 80-их рр. XX ст. 
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OLEKSANDR MELNYK’S MOSAIC IN THE EXPOSITION OF THE BREAD 

MUSEUM OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE 

«PEREIASLAV» 

 

The article deals with peculiarities of mosaic pictures on the theme of arable farming in the 

exposition of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», based on the memoirs 

of O. I. Melnyk. Attention is focused on the technique of making artworks. Several materials are 

introduced into scientific circulation for the first time. 
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Рис.1. Мозаїка «Орач» 

 

Рис.2. Мозаїка «Сіяч» 

 

Рис.3. Мозаїка «Жниця» 
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Рис.4. Мозаїка 

«Емблема музею хліба» 

 

Рис.5. Мозаїка  
«Молотник» 

 

Рис.6. Мозаїка «Віяльниця» 

 

Рис.7. Мозаїка «Мірошник» Рис.8. Мозаїка «Наш хліб новий» 
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Рис.9. О.І. Мельник на фоні своїх робіт біля Музею хліба у Переяславі-Хмельницькому. 

Фото 1985 р. з особистого архіву Параски Плитки-Горицвіт, із збірки її музею в 

с. Криворівня, представлене на виставці «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації» в 

Мистецькому арсеналі (2019 р.) 
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Олена Колибенко, Олександр Колибенко 

(Переяслав) 

 

МОРСЬКА СЛАВА ПЕРЕЯСЛАВА АБО ХТО ЗГУБИВ ЯКІР? 

 

У статті розглядаються обставини виявлення та історія дослідження надзвичайно 

цікавої (і найбільшої з усіх будь-коли виявлених у Переяславі) пам’ятки – великого морського 

давнього якоря. 

Ключові слова: давній якір, Переяслав, морські походи, старожитності, ріка Трубіж, 

судноплавство. 

 

Уже перша згадка Переяслава у літописних джерелах називає мешканців цього давнього 

міста одними з основних учасників морського походу на Константинополь. У тексті договору 

Русі з греками, включеному до «Повісті временних літ» під 907 р., записано: «І зажадав Олег 

дати воям на дві тисячі кораблів по дванадцять гривень на кочет, а потім давати углади на 

руські городи – спершу на Київ, а тоді й на Чернігів, і на Переяславль, і на Полоцьк, і на Ростов, 

і на Любеч, і на інші городи, – бо по тих городах сиділи князі, під Олегом сущі» [12, с. 18]. 

Незважаючи на те, що сучасні дослідники давно прийшли до консенсусу стосовно 

пізнього (ХІ ст.) характеру даної вставки, яка є явним анахронізмом (місто Переяславль 

Руський було закладено Володимиром Святославичем 992/993 р.) [20; 21; 7], все ж привертає 

увагу, що вже у період створення ПВЛ переяславці фігурували там як бувалі моряки. Така 

характеристика мешканців міста, розташованого не на березі моря чи, хоча б, великої ріки, 

виглядає дещо дивною. Однак, ще у середині Х ст. візантійський імператор Константин 

Багрянородний у своєму трактаті «Про управління імперією» добре описав як мешканці міст 

Середнього та Верхнього Дніпра готуються та здійснюють успішні морські походи на 

Візантію. Щоправда сам Переяслав чи переяславці у цьому джерелі не названі, бо це місто 

виникло лише через кілька десятків років після написання трактату: «[Да будет известно], что 

приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, 

в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, 

из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в 

крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины, 

лендзанины и прочие Славинии – рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив 

их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так 

как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку 

и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив 

одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, 

уключины и прочее убранство... снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они 

спускаются в Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в 

течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и 

спускаются по названной реке Днепр» [9, с. 45, 47]. 

Але вже у середині ХІХ ст. будь-які сумніви щодо давньої морської слави Переяслава 

для його мешканців остаточно щезли. Причиною цього стала випадкова знахідка на території 

міста (у р. Трубіж) надзвичайно цікавої (і найбільшої з усіх будь-коли виявлених) пам’ятки – 

великого морського якоря. Переяславський краєзнавець О. Трястовський у середині 90-х рр. 

ХХ ст. так описував обставини його знахідки: «Про це ще в 1960 році автор цих рядків чув 

свідчення від старожила і знавця переяславської старовини Павла Дмитровича Тонконога. Той 

почув історію знаходження якоря ще підлітком від свого дев’яностолітнього діда Якова. Дід 

Павла Дмитровича в 1848 році працював пожежником і в складі пожежної команди витягував 

з дна Любченкової ями на Трубежі знаменитий якір. Вісім пар волів насилу витягли його на 

берег. 
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З того часу якір майже півтора століття стояв у міському саду і лише недавно його 

встановили біля Альтицького мосту (знову ж таки на березі Альти)» [18, с. 3]. 

Названий автор публікації навів реальні обставини знахідки цієї рідкісної пам’ятки, 

однак, він помилився з датою. Так, дослідниця-краєзнавець Переяслава Л.М. Набок у своїй 

публікації, вміщеній у даному числі «Переяславіки», зазначає: «І, коли у 1844 р. був знайдений 

залізний якір в Трубежі, то встановили його біля цегляного стовпа садового паркану і 

закріпили табличку з написом: «Древний якорь, найденный в р. Трубеж. Высота его три метра 

двадцать восемь сантиметров, размах лап два метра восемьдесят сантиметров. 1844 г.» [16, 

с. 97 ]. Цей стовп разом із прикріпленим до нього якорем добре видно на фотографії 30-их рр. 

ХХ ст. з фондів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», яку ще 

1941 р. передав до Переяславського краєзнавчого музею Володимир Андрійович Чубук-

Подільський. На превеликий жаль, табличка з написом у цей період на стовпі вже не 

збереглася, її зміст було вказано на зворотній стороні фотографії, про яку йшла мова. На 

названій фотографії добре видно сліди на цеглі стовпа від прикріпленої колись таблички, 

залишки кріплень у стовпі (двох стрижнів), а також понівечені цифри 1844 (рис. 1). Зворотна 

ж сторона фотографії містить декілька написів чорнилами українською мовою, зроблених у 

різних напрямках – угорі у 2 рядки: «Якір який найдений / в р. Альті 1844 р.»; зліва вертикально 

у 2 рядки: «Висота 3 метр. 28 сант. / Розмах лап 2 м. 80 сан.»; справа під кутом 45° знизу 

вгору в 3 рядки і в дужках: «(До фото [3 чи 4 літери непрозбірливо – О.К.] / «Природа н/ 

краю»)»; по центру перемальовано напис на якорі (рис. 2). 

Отже, згідно з переказами та наведеними вище свідченнями краєзнавців, 1844 р. 

переяславські дітлахи випадково виявили на дні Любченкової ями на р. Трубіж велике залізне 

кільце, прикріплене до якогось залізного предмета, глибоко зануреного в намул на дні ями. 

Названа глибока яма, за свідченнями старожилів, розташовувалася приблизно між шлюзом, 

що біля вул. Гімназійної, та місцем біля Михайлівської церкви, де колись був пішохідний 

місток через р. Трубіж. За допомогою волів пожежної команди його було з величезними 

труднощами витягнуто на берег, після чого якір, як непересічна пам’ятка, був встановлений 

поряд з огорожею першого міського саду. Упродовж другої половини ХІХ та майже всього 

ХХ ст. він стояв на території центрального парку Переяслава (перший міський сад, потім – 

парк ім. М. Одинця, потім – Центральний парк культури і відпочинку, з 2013 р. – парк 

ім. Т.Г. Шевченка) [8, с. 3]. 

Зрозуміло, що виявлення такої старожитності не могло пройти повз увагу тих 

дослідників, краєзнавців та мандрівників, що відвідували Переяслав. Очевидно, першим 

автором, який засвідчив наявність такого раритету в Переяславі, був М.І. Арандаренко, який 

у першій частині свої тритомної праці, створеної 1846 р., – всього лише через 2 роки після 

виявлення якоря, й опублікованої у Полтаві 1852 р., вказав: «По свидетельству летописей, 

некоторыя из рек Полтавской губернии были судоходны, как на пример: Сула, Трубеж и 

Альта. Найденные в недавнее время якори на реке Трубеже, в окрестностях Переяславля, и 

остатки судов на Суле, подтверждают это сказание» [1, с. 5]. 

У третій частині своєї роботи названий автор конкретизував згадку переяславського 

якоря: «Среди города Переяслава на небольшой площади возвышается превосходной работы 

бронзовый памятник на могиле Графини Витгейнштейн, матери Генерал-Фельдмаршала 

Князя Витгейнштейна, полководца, стяжавшаго воинскую славу в отечественную войну 1812 

года, в битвах против Наполеона. Памятник окружен небольшим садом и цветником. У 

решетки сада опирается о кирпичный столб огромного размера двустрельчатый корабельный 

железный якорь, найденный в реке Трубеже. Это также памятник, или безмолвный свидетель 

некогда бывшаго по Трубеже судоходства» [2, с. 427–428]. Отже, М.І. Арандаренко, як і 

значна частина тодішніх мешканців Переяслава, вважав, що у давнину по р. Трубіж до самого 

Переяслава могли ходити такі значні за розмірами кораблі, що мали такі великі якоря. 

1877 р. у тій же Полтаві, тоді – центрі губернії, до якої входило й повітове місто 

Переяслав, вийшов друком цікавий довідник О.В. Богдановича «Сборник сведений о 
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Полтавской губернии», у якому майже слово в слово повторено наведену М.І. Арандаренком 

інформацію про могилу графині Вітгенштейн та якір біля огорожі саду [3, с. 149]. 

Наступним автором, який залишив нам певну інформацію про розташування якоря на 

своєму місці у міському саду біля його огорожі, був колишній випускник Переяславського 

духовного училища М. Коропов, який повернувся до Переяслава 1907 р. для участі у 

святкуванні 1000-ліття Переяслава. Того ж року він опублікував у «Полтавських єпархіальних 

відомостях» розвідку під назвою «В Переяславе (Из впечатлений поездки на праздник 

тысячелетия города)», у якій крім іншого зазначив: «Миновав площадь, мы сворачиваем в 

одну из боковых улиц и мимоходом заходим в городской сад. Тут идут жаркия приготовления 

к завтрашнему «большому» гулянью: всюду приспособляются «плошки», развешиваются 

флаги и т. д. Мы направляемся к достопримечательности сада – к огромному неуклюжему 

якорю, когда-то извлеченному из реки Альты, очевидно, в былое время, судоходной, теперь 

же совершенно высохшей. Неподалеку от якоря высится серый и мрачный памятник, 

поставленный на месте смерти графини Витгенштейн» [11, с. 1131]. 

Схоже, що М. Коропов став першим, хто зафіксував у публікації традицію прив’язки 

місця знахідки якоря не до р. Трубіж (як було насправді), а до р. Альти – правої притоки 

р. Трубіж, на місці з’єднання якої з останнім й було засноване у 992/993 рр. місто Переяслав. 

Очевидно, уже в часи його навчання у Переяславському духовному училищі ця хибна версія 

набула широкого поширення серед переяславської людності. З цього приводу краєзнавець 

О. Трястовський у 1995 р. писав: «В дореволюційні часи переяславці ще знали, звідки з’явився 

якір, де його було знайдено, але з роками інтерес до нього спав, пам’ять притупилась. Тому 

коли сьогодні говорять про якір, то неодмінно вказують, що знайдено його в Альті і тут же 

роблять висновок – якою ж була Альта! Розміром не менше, як Дніпро, бо по якій ще ріці 

могли ходити кораблі, які несли на собі таких розмірів якір. 

Як не дивно, але за всі часи так і не з’явилось більш-менш об’єктивного пояснення 

походження загадкового якоря. Навіть працівники історико-культурного заповідника 

схиляються до обивательської концепції: знайдено в Альті. Отже знову – Альта колись була 

величезною рікою» [18, с. 3]. 

Як видно із публікації М. Коропова, ця, за влучним висловом О. Трястовського, 

«обивательська концепція» мала поширення ще у дореволюційні часи, щонайпізніше – вже на 

початку ХХ ст. У кінці ж ХХ ст., очевидно, саме вона відіграла свою роль у перенесенні якоря 

з центрального парку, де він простояв майже 150 років, на берег р. Альти. Л. Набок пише: 

«Зауважимо, що незважаючи на значні реконструкції, один з найдавніших декоративних 

елементів парку – раритетний якір – був залишений та продовжував бути головним 

улюбленцем переяславської дітвори до 20 квітня 1993 р., коли його було перенесено з міського 

парку до Альтицького мосту і встановлено по вулиці Б. Хмельницького поблизу пам’ятного 

знака на честь першої літописної згадки назви Україна. Невідомо звідки поширилася хибна 

інформація, що якір було знайдено в р. Альті. Сучасне місце обрано для якоря невдало, його 

геть непомітно. Якір, як один з найдавніших пам’ятних знаків Переяслава, заслуговує на 

повернення на своє початкове місце» [16, с. 98]. 

16 червня 1958 р. учасники експедиції Інституту археології АН УРСР (Телегін Д.Я., Юра 

Р.О., Кучера М.П., Максимов Є.В., Митрофанова В.І.), які мали здійснити розвідки 

археологічних пам’яток у зоні затоплення Кременчуцького водосховища у Полтавській та 

Черкаській обл., по дорозі до місця досліджень заїхали до Переяслава-Хмельницького, де 

зустрілися з директором місцевого історичного музею М.І. Сікорським. Як свідчить текст, 

креслення та фотографії з щоденника експедиції, вони оглянули музей, місце розкопок церкви-

усипальні ХІ ст., випадково виявлену сходову вежу надбрамної церкви Єпископських воріт, а 

також і якір у центральному парку (рис. 3). Також Д.Я. Телегін змалював напис на нижній 

частині веретена якоря. У щоденнику експедиції вміщено (вклеєно) цей зроблений від руки 

малюнок. Поряд з ним зроблено такий запис: «Переяслав-Хм. Якорь найденный в Альте неск. 

лет назад. Надписи». Перед словом «неск.» вставлено цифру «18». Як бачимо, до помилкової 

локалізації місця виявлення якоря (р. Альта), тут приєднана й помилкова дата знахідки – 
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спочатку вказано декілька років тому, пізніше, не менш помилково, уточнено, – 18, тобто, 

1940 р. (рис. 4). Щоденник містить також і фотографію, на якій Д.Я. Телегін в оточенні колег-

археологів перемальовує на аркуш паперу напис на якорі (рис. 5) [17, с. 1–2, илл. 3–4, 6]. 

О. Трястовський цілком закономірно поставив питання про об’єктивне пояснення 

походження якоря. Дійсно – яким чином цей явно завеликий для такої маленької ріки як 

Трубіж якір потрапив до Переяслава загалом і до Любченкової ями на Трубежі зокрема? Що 

це за якір, хто його сюди привіз, яким часом він датується, яке його призначення, якщо по 

руслу р. Трубіж корабель з таким якорем не тільки не міг би рухатися, але й просто не 

помістився б у ньому? 

Для того, щоб дати відповідь на ці питання, на нашу думку, слід подивитися на цю 

проблему ширше – чи відомі ще подібні знахідки на р. Трубіж та інших схожих ріках регіону? 

Якщо ж ми задамося цим питанням, то виявиться, що у 60-х рр. ХХ ст. ще один давній якір 

було знайдено поблизу с. Семенівка Баришівського р-ну Київської обл. Його було виявлено 

неподалік відомої археологічної пам’ятки – майдану Вибла Могила, у глибокому яру, який 

впадає у р. Трубіж. Колись цей яр Хмельовик заливався водою, особливо під час весняних 

повеней, про що є свідчення в історичних джерелах. Якір було забрано до якогось із музеїв, 

але його подальша доля невідома [8, с. 3]. 

Насправді, зазначена вище проблема давно цікавила тих дослідників, які займалися 

вивченням рік Дніпровського Лівобережжя. Наприклад, М. Маркевич, у праці, спеціально 

присвяченій рікам Полтавської губернії, ще у середині XIX ст. відзначав: «Что касается до 

судоходности многих рек, ныне превратившихся в болота, обмелевших и высохших, как то: 

Трубежа, Супоя, Перевода, это обмеление произошло далеко в позднейшее время. … В 

Трубеже, Супое, Переводе отыскиваются кормы, рули, якоря – вероятно недопотопные» [15, 

с. 340]. Отже, М. Маркевич знав про знахідку якоря у Трубежі, яка сталася всього лише за 12 

років до виходу його статті. 

Якщо сучасний дослідник М.М. Корінний обмежується лише констатацією факту: «О 

коммуникационных функциях рек Левобережья свидетельствуют находки на их дне и вдоль 

берегов в торфовищах и болотах остатков речных судов, античных и восточных монет, других 

памятников материальной культуры разных времен и народов» [10, с. 133], то вчені рубежу 

ХІХ–ХХ ст. підходили до розв’язання цієї проблеми грунтовніше. Так, відомий український 

історик та археолог В.Г. Ляскоронський у своїй класичній праці «История Переяславльской 

земли с древнейших времен до половины ХІІІ столетия» на початку роботи наводить відомі за 

писемними джерелами приклади використання окремих рік регіону (конкретно – р. Псьол) для 

судоходства: «Начинаясь на той водораздельной возвышенности в Курской губернии, откуда 

берут начало и другие реки, впадающие частью в Днепр, частью в Дон, р. Псел течет на всем 

своем протяжении с северо-востока на юго-запад, т.е. параллельно к р. Суле. Обилие вод этой 

реки, благодаря ключам, скрывающимся по ея берегам, обширные непроходимые в древности 

леса, сохранившиеся еще и до сих пор в значительном количестве в верхнем течении этой 

реки, давали возможность осевшему на ней населению рано развить судоходство, которое 

сохранялось на этой реке до поздняго времени: Петр Великий строил на ней суда для вывода 

их в Черное море, против турок» [13, с. 31]. У примітці до цього тексту він також відзначив: 

«По берегу Псла, в земле, находят остатки древних судов. В царствование Ивана Грозного, 

известный предводитель казаков, кн. Дмитрий Вишневецкий с согласия царя, построил суда 

на р. Псле и на них спустился по этой реке в Днепр, чтобы потом напасть на турецкие 

владения» [13, с. 31, прим. 3]. 

Однак, р. Трубіж, яка цікавить нас у першу чергу – це навіть не р. Псьол. 

М.І. Максимович, якому належить найгрунтовніше дореволюційне видання, присвячене 

р. Дніпро та усім рікам його басейну, відзначає, що «…почтенный изследователь Я. Вейнберг 

между прочим говорит: «много фактов указывают нам на то, многие русские реки, теперь не 

судоходные, прежде могли носить суда довольно большие». Такое категорическое мнение 

вряд-ли обосновано на фактах, так как случайные находки остатков больших судов, или еще 

чаще судовых принадлежностей (руль, якорь и т.п.) еще не могут служить этому 
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доказательством» [14, с. 266–267]. Одночасно, у цій же праці, він так охарактеризував 

р. Трубіж: «Р. Трубеж, левый приток Днепра, берет начало в Козелецком уезде, Черниговской 

губ., и протекает по губерниям Черниговской и Полтавской, имеет длины около 125 вер., но, 

по маловодности, совершенно непригодна для сплава; разве, в самой нижней части его 

течения, на протяжении около 12 вер., возможно весною доставить водою гребенку леса для 

местнаго потребления» [14, с. 347]. 

Мовознавець В.М. Брахнов, що проводив топонімічні дослідження на території 

Переяславщини у другій половині 40-х рр. ХХ ст., фактично підтвердив слова 

М.І. Максимовича: «Трубіж (Трубєж), або більш поширена форма Трубайло – річка і болото. 

Ці назви місцеве населення застосовує переважно до течії від гирла річки до болітця під 

назвою Пійовець (коло Дубової Шиї під Гайшином); існує навіть приповідка: «Пійовець – 

Трубайлу конець». Вище цього Трубіж зараз називається переважно Канавою і являє собою 

Канаву, яку прорізали десь у 1909–1910 рр.; … Характерною особливістю Трубежа до 

прориття канави було те, що на широкій болотистій поймі замість одного русла існувала ціла 

сітка видовжених проток, які звались, наприклад, в с. Пристроми, джерелами (Перве, Вторе, 

Третє джерело; Єсівське джерело; Динникове джерело). Цими джерелами на човнах можна 

було возити хліб у Баришівку. Від джерел до села були прокопані струшки – канавки для 

причалювання човнів. Можливо, система джерел у давнину спричинилася до виникнення 

назви Трубіж» [4, с. 43–44]. 

Усебічно розглянувши названу проблему невідповідності уявлень про велике 

судноплавство на таких малих ріках, В.Г. Ляскоронський вказував: «…многие изследователи, 

занимавшиеся историей и географией древней Руси, верили в существование крупнаго 

судоходства не только по таким рекам, как Днепр, Дон, Волга и пр., но даже по самым 

ничтожным реченкам, имеющим всего лишь по несколько десятков верст всей своей длины, 

как Супой, Оржица, Трубеж и пр. Повидимому, в подтверждение такого положения о крупном 

судоходстве по небольшим рекам, были веския доказательства на лицо, а именно: по берегам 

многих рек, составляющих левые притоки Днепра, в том или ином разстоянии от русла их, в 

земле, на различной глубине, были находимы различныя части судов: бока, доски, днища, 

рули, якори и другия принадлежности судов. Такие остатки судов были находимы по берегам 

рек: Десны, Остра, Альты, Трубежа, Супоя, Удая, Перевода, Сулы, Оржицы, Хорола, Ворсклы 

и пр., не говоря уже, конечно, о Днепре, где это было бы не столь загадочным и удивительным. 

Размеры судов, находимых на побережьях вышеназванных рек, несколько превосходят 

величину тех судов, какия могут ходить в настоящее время по этим рекам даже в весеннее 

половодье. Это обстоятельство и послужило причиной долго державшегося мнения, что 

небольшия реки Переяславльскаго к-ва, как и других земель, в древнее время были доступны 

для крупнаго судоходства. В настоящее время, благодаря более точным и основательным 

изследованиям ученых, выяснена вся ошибочность такого мнения. В самом деле, как-то 

трудно допустить, чтобы небольшая реченка, имеющая в длину всего лишь 80 или же 100 

верст (Трубеж, Супой, Оржица и пр.) и текущая в низких, болотистых местах, без всякаго 

соседства вблизи какого либо значительнаго воднаго резервуара, могущаго своими водами 

питать реку и высоко поддерживать уровень последней, – чтобы такая реченка могла быть 

судоходной. Неизвестно, как могло производится здесь крупное судоходство?» [13, с. 203–

204]. 

У примітці до цього тексту В.Г. Ляскоронський, з посиланням на роботу П.В. Ланге 

«Днепр и условия охоты в районе его средняго течения», навів приклад зовсім маленької 

р. Карані, що впадає у р. Трубіж на території сучасного м. Переяслава: «На р. Корани, по 

сообщениям П.В. Ланге, находили принадлежности судов, нечто вроде дубов; кили и другия 

принадлежности большаго судна» [13, с. 203–204, прим. 3]. 

Отже, уже на початку ХХ ст., коли була опублікована ця праця В.Г. Ляскоронського, в 

більшості річок Переяславщини та інших регіонів Дніпровського Лівобережжя було виявлено 

якорі чи інші корабельні залишки. Свідченням цього є характерні для багатьох сучасних сіл 

Переяславщини перекази про такі знахідки, як правило – без конкретного місця та й без самих 
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знахідок, уже давно й безповоротно втрачених. Наприклад, про р. Супій: «Що Супій в древні 

часи був великою річкою і використовувався для транспортних сполучень з Дніпром, свідчать 

знахідки на болоті біля Соснови і в гирлі Супою корабельних якорів. … При перших 

розорюваннях висушеного болота знаходили корабельні якорі, вістря списів, бойові сокири, 

серпи, козацькі люльки, зроблені з випаленої глини» [6, с. 8–9]. 

Пояснення цим фактам В.Г. Ляскоронський розмістив вже на наступній сторінці своєї 

роботи. Він писав: «Наткнувшись во время изследований на остатки судов по берегам рек и 

зная о существовании таких открытий и в прежнее время, ученые заинтересовались этим и 

сделали наблюдение и проверку подобных находок в других местах. Наблюдения дали нить к 

разъяснению вопроса. … древние жители приречных мест сплавляли, весной во время 

половодья, в Днепр или Дон выстроенныя на месте суда. Если такое судно, по каким либо 

причинам, не успевало дойти благополучно до большой реки, то оно или погибало, или же 

оставалось там до следующаго года. … Вот подобнаго рода сплавы производились в древнее 

время по рекам Переяславльской земли, подобный способ, как мы видели раньше, 

засвидетельствован ученым византийским императором, Константином Багрянородным» [13, 

с. 205]. 

Наведені вище приклади та міркування В.Г. Ляскоронського дають підстави для деяких 

висновків, однак не дають відповіді на інші питання, пов’язані з переяславським якорем із 

р. Трубіж. О. Трястовський спробував пояснити його походження так: «Швидше всього 

виготовлений він на одному з російських (можливо, тульських) заводів у катерининські часи, 

коли Росія здобувала на Чорному морі одну перемогу за іншою. Виготовлений, як символ чи 

як пам’ятник. Його везли до Чорного моря і сушею, і ріками. Везли, аж поки не втопили. 

Тільки не в Альті, як думали вчені мужі, а в Трубежі» [18, с. 3]. 

Очевидно, краєзнавець помиляється, по-перше, датуючи цей якір останньою третиною 

ХVIII ст., а по-друге, стосовно тульських заводів, на яких ніколи не ковалися якорі. Оскільки 

у нижній частині веретена якоря, біля місця приєднання рогів, є вирубаний при виготовленні 

напис, то він дає можливість датувати якір більщ-менш точно. Напис складається із кількох 

літер: «͠κς пy κг҇» (рис. 6). Прочитання цих літер не складало жодної проблеми вже для перших 

дослідників якоря – співробітників Музею старожитностей при Київському університеті 

св. Володимира, які у середині ХІХ ст. здійснили розвідкове обстеження різних археологічних 

старожитностей у Переяславі. Результати цього обстеження відображені у вигляді 

акварельних малюнків, серед яких привертає увагу й витягнутий із р. Трубіж давній дворогий 

якір. На малюнку зверху від руки зазначено: «Чертежъ Якоря находящагося съ 

незапамятныхъ временъ, глубокой древности, въ городе Переяславе въ коемъ весу 27 пудовъ» 

(рис. 7). Складно зрозуміти, чому, на думку автора малюнка, якір знаходився у Переяславі з 

«глубокой древности», якщо насправді його було виявлено нещодавно. Для позначення ваги 

майстер, що виготовив якір, скористався слов’яно-кирилічною цифровою системою, у якій 

літера ͠κ (како) під титлом означає цифру 20, а літера ͠ς (зело) під тим же титлом означає 6, отже 

разом – 26. Далі написано слово «пуд». Що означає літера κ без титла сказати важко, наступна 

ж маленька літера  г҇ (глаголь) під титлом також є цифрою й означає 3. Очевидно, майстер-

різчик напису не дуже розрахував його розмір, тому мусив останню літеру ҇г розмістити 

практично над попередньою κ (так само, як і літеру д у слові «пуд»). Якщо ж титло над 

маленькою літерою г҇ стосується й попередньої літери κ, то це означає цифру 23. Очевидно, 

що слово «фунт» тут просто не помістилося. Таким чином, зазначена у написі на веретені 

повна вага якоря дорівнювала 26 пудів та 23 фунта, що й дало підставу співробітникам Музею 

старожитностей вказати її у підпису до креслення заокруглено як 27 пудів. 

Названі малюнки зберігаються у науковому архіві Інституту археології НАН України 

(фонд 58. Музей старожитностей). Така слов’яно-кирилічна цифрова система застосовувалася 

до початку ХVIII ст., тобто, до початку реформ Петра І. Отже можна датувати переяславського 

якоря кінцем ХVII ст. або рубежем ХVII та ХVIIІ ст. 

Таке датування якоря підтверджується й особливостями його зовнішнього вигляду. Як 

відомо, вже до початку ХVІІ ст. на перше місце в європейському суднобудуванні вийшла 

д 
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Голландія, яка виготовляла якорі, що мали дугоподібно вигнуті роги, на відміну від прямих 

англійських. Голландські майстри працювали на російських заводах, де виготовлялися великі 

якорі для морських кораблів. За десять років до смерті Петро І став заміняти голландських 

майстрів англійськими, які принесли з собою й технологію виготовлення прямих якорів 

англійського зразка. Переяславський якір зроблено за голландськими кресленнями [22]. 

Неможливо погодитись із думкою про призначення цього якоря бути символом чи 

пам’ятником морських перемог Росії. На рубежі XVII–XVIII ст. таких перемог ще не було, та 

й коштували такі якорі достатньо дорого, бо їх виготовлення вимагало значних ресурсів та 

наявності спеціальних технічних знань, а також важких ковальських молотів. За 

класифікацією якорів, виявлений у р. Трубіж є правим становим якорем, який називається 

«плехт» або «плехт-якір». Це найбільший і найголовніший якір для вітрильного судна XVII–

XVIII ст. За допомогою цього якоря корабель становився (звідси назва – становий) на 

довготривалу якірну стоянку або під час шторму, від його ваги розраховувалася вага усіх 

чотирьох інших, менших якорів корабля. Вага плехт-якоря вираховувалася від 

водотоннажності корабля за спеціальними формулами. Однак у період, що нас цікавить, 

застосовувалися й такі розрахунки: вага правого станового якоря, виражена у фунтах, мала 

бути більшою у цифровому вираженні від водотоннажності корабля, вираженій у тоннах [22]. 

Таким чином, застосувавши нескладні математичні розрахунки, ми отримуємо у результаті 

водотоннажність корабля, для якого призначався цей якір. Для цього ми помножимо масу 

якоря (приблизно 438 кг), виражену в пудах, на 33 (кількість голландських фунтів у 

російському пуді), що дає у результаті цифру 881 фунт (26 пудів = 858 фунтів + 23 фунта). 

Отже, корабель, для якого призначався цей якір, повинен був мати водотоннажність (загальна 

кількість води, витісненої підводною частиною корпусу судна) не більше ніж 880 тонн. 

На нашу думку, даний якір дійсно перевозився по р. Трубіж й був випадково чи свідомо 

затоплений, – Любченкова яма у XIX – першій половині ХХ ст. була одним із найглибших 

місць на Трубежі. Якір міг транспортуватися від місця виготовлення через ріки басейну 

Сіверського Дінця у басейн р. Дніпро. Для прикладу, якорі із заводу у Нижній Турі (сучасна 

Свердловська обл. РФ, басейн р. Об) у середині ХІХ ст. переправлялися через басейн р. Волга 

та систему зимових волоків аж у р. Дон та далі у Азовське й Чорне моря [23]. Однак, більш 

вірогідним є сухопутно-водний маршрут транспортування нашого якоря – спочатку 

Басанським шляхом, а, починаючи з місцевості у районі сіл Семенівка, Леляки, Козлів, – по 

р. Трубіж аж до Переяслава, де й закінчився його шлях – якоря було археологізовано й він 

ніколи не використовувався за прямим призначенням. 

Переяславський якір, як і всі станові якорі, має досить значні розміри (рис. 10). 

Проведені нами вимірювання, здійснені з анепіграфного боку якоря, дали такі дані: 

загальна висота якоря – 3 м 26,5 см; 

довжина веретена – 3 м 12 см; 

ширина веретена біля рогів – 15,7 см; 

ширина веретена у середній частині – 11,1 см; 

товщина веретена біля рогів – 9,3 см; 

товщина веретена у середній частині – 7,5 см; 

товщина веретена біля верхнього рима – 6 см; 

розмах рогів (по прямій) разом з лапами – 2 м 55,5 см; 

діаметр (зовнішній) нижнього кільця (рима) – 28,5 см; 

товщина нижнього рима – 4 см; 

товщина верхнього рима – 4,5 см; 

відстань від верхнього краю веретена до штока – 26,5 см; 

ширина штока – 16 см; 

товщина штока – 3,3–3,5 см; 

товщина рогу біля веретена – 9,2 см; 

товщина рогу біля лапи – 6,4 см; 

висота рогу біля веретена – 14,3 см; 
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висота рогу біля лапи – 9,2 см; 

максимальна довжина лапи (права сторона) – 38,5 см; 

максимальна ширина лапи (права сторона) – 27,1 см; 

максимальна товщина лапи (права сторона) – 1,8 см; 

максимальна довжина лапи (ліва сторона) – 37,5 см; 

максимальна ширина лапи (ліва сторона) – 26,8 см; 

максимальна товщина лапи (ліва сторона) – 1,75 см; 

Цікаво, що ще один старий якір (точне датування якого невідоме) було виявлено на 

березі р. Альта, але не на території м. Переяслава, а на її початку – на території сучасного 

м. Борисполя. За спогадами одного зі старожилів Борисполя – 95-літньої мешканки цього міста 

А.С. Шульги, якір було виорано в ур. Панів Горб ще у ХІХ ст. Яка доля цього якоря 

достеменно невідомо, хоча з незрозумілих нам причин А.С. Шульга в листі до співробітників 

Бориспільського історичного музею зазначала: «Чому ж якор, що виорав на Пановому Горбу 

Кузьма Котко, опинився в Переяславі, а не в Борисполі. Цей якор бачила сама як експонат 

музею з написом: «Знайдено в Борисполі» (з листа від 15.01.2016 р.)» [5, с. 104]. 

Серед експонатів Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

НІЕЗ «Переяслав» дійсно є якір, точне походження якого, на жаль, невідоме (рис. 8). За 

інформацією колишнього завідувача цього музею, Заслуженого працівника культури України 

Г.І. Козій, він потрапив до музею на початку 70-х рр. ХХ ст., а виявлено його було у р. Трубіж, 

десь на межі Переяслав-Хельницького та Баришівського р-нів Київської обл. Це середнього 

розміру (висота – до 1,5 м) чотирилапий якір-кішка (один ріг втрачено), на одній зі сторін 

веретена якого є наварений напис, що нагадує літери «ΥΛСΙ2» (рис. 9). Якір, на жаль, не має 

ніякої документації, де було б вказане його точне походження. Але на цьому якорі, що майже 

п’ять десятків років простояв практично на початку центральної вулиці Музею просто неба 

(при вході від нижніх воріт), на повороті до ділянки вітряків, ніколи не було ніяких табличок. 

Якір на вигляд має досить пізнє датування, бо його роги приварено до веретена. 

Повертаючись до переяславського якоря з р. Трубіж, зазначимо, що незважаючи на 

досить довгий період перебування на повітрі (175 років), цей якір достатньо добре зберігся. 

До останнього часу його вкривала утворена ще, очевидно, у період перебування у замуленому 

річищі р. Трубіж захисна кірка. Однак нещодавно, у зв’язку з реконструкцією прилеглої до 

парку імені М. Сікорського території, де розташований нині якір, його було вивезено у 

невідомому напрямку й почищено, а потім повернуто на місце. Проведене обстеження 

показало, що з якоря було зчищено утворену за кілька століть захисну кірку й заново 

пофарбовано його у чорний колір. При цьому на поверхню якоря місцями нанесено фарбу 

золотистого кольору, щоб вона виглядала як золото, що виблискує у місцях, де якір було 

почищено (рис. 11). Прикро, що такі унікальні для Переяслава пам’ятки, потрапивши до рук 

невігласів, згідно з їх уявленнями стають предметами для розваги й можуть бути втрачені для 

наступних поколінь. 
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PEREIASLAV MARITIME GLORY OF WHO LOST THE ANCHOR? 

 

The article deals with the circumstances of detection and history of the study of the extremely 

interesting (and the largest found in Pereiaslav) site - the major marine ancient anchor. 

Key words: ancient anchor, Pereiaslav, maritime campaign, found ancient things, the Trubizh 

River, shipping.  
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Рис. 1. Цегляний стовп від зруйнованого 

паркану міського саду з прикріпленим до нього 

якорем. Фотографія 30-их рр. ХХ ст. з фондів 

НІЕЗ «Переяслав» 

 

Рис. 2. Зворотна сторона фотографії 30-их рр. ХХ 

ст. з фондів Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» 

 

Рис. 3. Якір у центральному парку Переяслава-Хмельницького. Фотографія з 

щоденника Кременчуцької експедиції, 16 червня 1958 р. Архів ІА НАН України 
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Рис. 4. Малюнок напису на якорі зі щоденника Кременчуцької експедиції, 

16 червня 1958 р. Архів ІА НАН України 

 

Рис. 5. Д.Я. Телегін змальовує напис на нижній частині веретена якоря, фотографія з 
щоденника Кременчуцької експедиції, 16 червня 1958 р. Архів ІА НАН України 
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Рис. 6. Напис на якорі. Прорис О.В. Колибенка 
 

Рис. 7. Креслення якоря, зроблене 
співробітниками Музею старожитностей при 

Київському університеті св. Володимира. 

Архів ІА НАН України 

 

Рис. 8. Якір-кішка з території Музею 

народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини. 2019 р.  

Фото С.М. Вовкодава 
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Рис. 9. Якір-кішка з 

території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини. Наварений 

напис. 2019 р. Фото 

С.М. Вовкодава 

Рис. 10. Обстеження якоря з р. Трубіж 

(О.В. Колибенко, О.В. Павлик, грудень 2019 р.) 

Рис. 11.Сучасний вигляд якоря з р. Трубіж, грудень 2019 р. 
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УДК 94(477.41-21):72 

Людмила Набок 

(Переяслав) 

 

ДВА СТАРОВИННІ БУДИНКИ ЗААЛЬТИЦЬКОГО ФОРШТАДТУ ПЕРЕЯСЛАВА 

 

У статті проаналізовано інформацію з документальних джерел про історію колишніх 

будинків в’язниці та винного складу ХІХ ст., розташованих у місті Переяславі Київської 

області. 

Ключові слова: Переяслав, Заальтицький форштадт, в’язниця, винний склад, XIX ст., 

пам’ятки архітектури, професійна освіта. 

 

Складовою частиною українського зодчества є історико-архітектурна спадщина міста 

Переяслава Київської обл. З метою розширення й поглиблення знань про архітектуру міста 

об’єктами атрибуції автора стали досі не досліджені науковцями будинки в’язниці та винного 

складу ХІХ ст., які своїми монументальними формами збагачують історико-архітектурний 

портрет Переяслава. Просторову організацію південного Заальтицького передмістя у XVII–

XIX ст. визначали виробничі підприємства та два магістральні шляхи. Паралельно течії річки 

Альти, суходолом проходив через передмістя шлях Київ – Золотоноша, а в південному 

напрямку шлях до Дніпра. Краєвид Заальтицького форштадту складали 22 житлові квартали, 

селітряні бурти, цегельня та гребля з водяними млинами. Архітектурною домінантою 

передмістя слугувала споруда Борисоглібської церкви, що була споруджена на перетині 

вказаних шляхів. Своєрідним західним кордоном Переяслава стала споруджена в середині ХІХ 

ст. двоповерхова цегляна в’язниця. 

Колишній тюремний замок значиться за сучасною адресою по вул. Богдана 

Хмельницького, 131, і є однією з домінант привокзальної площі. Щоправда, оточений 

навкруги цегляними крамницями, він не одразу впадає у вічі подорожнім. Сучасному 

переяславцю важко уявити, але майже століття ця споруда похмуро бовваніла на околиці 

Заальтицького передмістя. Голісінька пустка навколо величезного темно-червоного будинку 

додавала оточуючому краєвиду суворої відлюдності. В’язницю навмисно звели на перетині 

двох головних транспортних шляхів: суходольного до Києва та водного до Дніпра, так було 

легше гнати по етапу пересильних колодників та виконати нормативні приписи розташування 

подібних установ. 

Зовні колишня в’язниця нагадує фортецю: міцні стіни з цегли, маленькі віконця. Проект 

головного корпусу розроблявся будівельним відділенням Київського губернського правління 

і був розрахований на утримання 100 чоловік арештантів (аналог в Умані). Точної дати 

будівництва в’язниці поки встановити не вдалося, але згідно з метричними книгами 

переяславських церков, найдавнішою згадкою про тюремний замок є записи про смерть 

військових, цивільних і пересильних арештантів починаючи з 1857 р. [41, арк. 3–4, 7, 10, 13]. 

Споруда прямокутна у плані, з боковими ризалітами на південному фасаді, має два 

наземних поверхи та один підвальний. Композиція всіх фасадів симетрично-осьова. Декор 

надзвичайно лаконічний: наріжники оформлені рустованими лопатками. Площини стін у 

метричну шерегу членують невеличкі прямокутні віконні отвори з лучковими перемичками. 

Входів два, обидва розміщені на північному чоловому фасаді. Розпланування корпусу 

коридорне з двобічним розташуванням приміщень. Стіни в інтер’єрі потиньковані, декор 

відсутній. Сходи влаштовані по центру приміщення. Перекриття балкове, дах щипцевий по 

дерев’яних кроквах, вкритий шифером (первісно залізом). Опалення первісно було пічним 

(залишились тільки димарі). 

Станом на 1916 р. на першому поверсі розміщувалося 12 камер для ув’язнених, дві 

майстерні та два речових цейхгаузи. На другому поверсі окрім церкви було влаштовано 

дев’ять камер, приміщення контори, кабінет начальника, лікарня (з 1878 р.), аптека, матрацна. 

В камерах були печі, опалювали дровами. Підвальне приміщення виконувало функцію 
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господарського – службового призначення. Тут були кімната для наглядачів, кухня, столярня, 

продуктовий та реманентний цейхгаузи, хлібопекарня, льох, карцери та кімната для свідків 

[14, с. 33; 11]. 

Серед тюремних замків Полтавської губернії, переяславський упродовж ХІХ ст. 

вважався одним з найкращих: цегляний, міцний, і зручний. В 1864 р. загальних камер було 11, 

одиночних 18, всього на 75 осіб. Утримувалося за розглядом справ – 87осіб. У 1897 р. кількість 

місць становила 113; середнє щоденне число арештованих було 63; найбільше за один день 

перебувало 84 особи. Станом на 1902 р. кількість місць у камерах досягла 122, в одиночних 

камерах – 3; в середньому щоденно перебувало 69 осіб; вищий одноденний склад досягав 99 

осіб; у 1903 р. налічувалося арештантів 95 осіб [34, с. 22–24; 22, с. 38; 23, с. 41]. 

Переяславський тюремний замок призначався для утримання строкових та пересильних 

арештантів, а також осіб, справи яких знаходилися в судовому розгляді. Інколи у складі 

ув’язнених числилися жінки і діти, які супроводжували арештанта. Про це свідчать відповідні 

записи в метричних книгах переяславських церков [40, арк. 201 зв., 207; 39, арк. 57, 57 зв., 58, 

58 зв., 59 зв., 68, 69, 69 зв., 71, 101; 43, арк. 62 зв., 75 зв.]. У 1916–1917 рр. у в’язниці 

утримувалися військовополонені з театру військових дій: римо-католики, греко-католики, 

лютерани. Померлих вояків-арештантів ховали на Заальтицькому цвинтарі [44, арк. 230 зв., 

231 зв., 233 зв, 234 зв.; 45, арк. 170 зв.; 46, арк. 35 зв., 48 зв.]. 

Тюремний замок знаходився на державному фінансуванні. Не поскупившись при 

будівництві, відомство тюрем зекономило на наступних ремонтах. Так, у 1881 р. на ремонт 

установи було відпущено з казни 2750 рублів, у 1884 р. витрачено 299 руб. та на охайне 

утримання 60 руб., у 1894 р. на ремонт 300 руб. на чистоту – 75 руб. [15, с. 39; 17, c. 27; 20, 

c. 35]. 

Громадськість міста також не полишала своєю увагою арештантів. У Переяславі діяло 

повітове відділення попечительного комітету о тюрмах і товариство призріваємих, яке 

опікувалося не лише дітьми-сиротами, але й дітьми ув’язнених. До складу переяславського 

комітету о тюрмах входили посадовці та поважні громадяни: предводитель дворянства, 

повітові члени суду, товариші прокурора, суддя, повітовий поліцмейстер, голова земської 

управи, міський голова, міський благочинний, повітовий лікар, два купця – Літман Арінштейн 

і Стефан Богомазов, та начальник в’язниці. У 1893 р. за ініціативою священика Олександра 

Росинського та за фінансової допомоги купця Стефана Богомазова була влаштована церква 

Стефана Сурозького. Для церкви виділили на другому поверсі у східному крилі наріжну 

камеру, а приміщення навпроти, через коридор, обладнали під паламарню [19, с. 49; 5, с. 114; 

7, с. 6; 8, с. 7]. 

Та все ж, умови утримання були жалюгідні, тому майже щомісяця священики 

відспівували арештантів, які помирали від тифу, холери, водянки, шлункових захворювань, 

запалення легень, сухот [41, арк. 3–4, 7, 10, 13, 17; 39, арк. 57, 57 зв., 58, 58 зв., 60 зв., 61, 64 

зв., 66 зв., 68 зв., 69; 42, арк. 143 зв.]. Кошти на утримання ув’язнених виділялися, але в такій 

мізерній кількості, що все ХІХ ст. арештанти обробляли власні городи. Так, наприклад земське 

повітове зібрання у 1883 р. прийняло одноразовий видаток у 45 руб. на Переяславське тюремне 

відділення і ухвалило щорічно оплачувати по 15 руб. за найм міської землі під город для 

арештантів. Також ув’язнені рубали дрова, чистили подвір’я і камери, прали одяг, пекли хліб, 

готували їжу, лагодили реманент. 1886 р. арештанти безкоштовно облаштували в саду 
земської лікарні доріжки [18, с. 75]. Частенько арештовані направлялися на господарчі роботи 

до місцевих жителів, а на початку ХХ ст., після обладнання столярні, виконували замовлення 

по виготовленню найпростіших меблів та ін. Це був невеличкий, але прибуток на утримання 

[16, с. 48; 29, с. 5]. 

Головною штатною особою в замку був доглядач. Встановлено що в 1866–1868 рр. 

доглядачем в’язничного замку був штабс-капітан Михайло Єгорович Єгоров; 1869–1876 рр. 

його функції виконував титулярний радник Іван Гнатович Волошин; 1890–1894 р. 

начальником в’язниці був колезький асесор Яків Павлович Бобровніков; 1895 р. – титулярний 

радник Павло Семенович Полянський; 1896 р. – колезький радник Іван Григорович 
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Войнаховський; 1903 р. – штабс капітан Федір Кирилович Ігнатьєв; 1904 р. – надвірний радник 

Іван Данилович Навроцький; 1907 р. – надвірний радник Мефодій Никифорович Самойлович; 

з 1908 р. по 1910 р. начальником в’язниці служив Іван Васильович Строков – титулярний 

радник, колишній військовий фельдшер, учасник війни з Японією. Він доклав чимало своєї 

енергії та праці до справи покращення умов утримання ув’язнених, за що в подальшому 

отримав подяку від царського уряду, а переяславська в’язниця дістала звання зразкової [1, 

с. 249–250; 39, арк. 83, арк. 98 зв.; 2, с. 113; 3, с. 126; 4, с. 117; 5, с. 114; 7, с. 6; 8, с. 7; 11]. 

Конвоювання арештантів та каторжників здійснювала так звана кінно-етапна інвалідна 

команда 7-го округу Корпусу внутрішньої сторожі. Переміщення засуджених до місця 

відбування покарання протягом ХІХ ст. здійснювалося пішою ходою та водним транспортом, 

а з 1903 р. стали перевозити залізницею [21, с. 18]. 

Згідно з планом міста, казарми інвалідної команди розташовувалися поблизу тюремного 

замку, зокрема на території сучасного автовокзалу і прилеглих крамниць. Городи кінно-

етапної команди були на землях сучасного мікрорайону «Лагері» [10, с. 19; 12]. 

В’язниця була повітовою і функціонувала за призначенням до 1941 р. З 1944 по 2000 рр. 

використовувалася як складське приміщення військової частини, тому всередині відбулися 

деякі перепланування приміщень. З 2000 р. в ній розташоване підприємство меблевої фабрики 

«Сіміх». 

Переяславський тюремний замок хоча й відзначається суворістю архітектурного 

вирішення, але становить значну історико-архітектурну цінність як типологічно унікальний 

об’єкт. Таких будівель в Україні залишилися одиниці. 

Майже до середини ХХ ст. на Заальтицькому передмісті переважала одноповерхова 

забудова, яка утворювала неправильної конфігурації житлові квартали, помережані 

криволінійними вулицями. Лише наприкінці ХІХ ст. на початку вул. Каранської (суч. 

Можайська), що вела до дніпровської пристані, була збудована цегляна двоповерхова будівля 

казенного винного складу № 7. Тривалий час споруда займала домінуюче положення у 

вуличній забудові, а також стала формуючим фактором новобудов ХХ ст. Двоповерховий 

будинок розташований на червоній лінії забудови по вулиці Можайській, № 5. Причиною 

будівництва спиртоочисного заводу стали ініціативи російських імператорів Олександра ІІІ, 

Миколи ІІ щодо впровадження державної монополії на виготовлення та продаж хмільних 

напоїв в місцевостях з єврейською осілістю. 

Згідно з реформою 1893 р. передбачалася наступна схема: приватники, які палили 

горілку, повинні були всю продукцію продавати державі, а державні структури відповідали за 

очищення горілки, виробництво спирту та їх продаж в казенних крамницях, які населення 

охрестило «монопольками». За своєю суттю закон був спрямований на виготовлення якісних 

міцних напоїв та надходженням до казни акцизу від їх реалізації. Міністр фінансів Російської 

імперії С. Вітте, турбуючись про належне виконання закону, видав розпорядження про 

поетапне введення монопольного казенного продажу міцних напоїв. Таке рішення 

зумовлювалося об’єктивними причинами: для ректифікації казенного спирту необхідно було 

створити належні технічні умови. Збудувати згідно з вимогами завод, встановити необхідне 

обладнання, знайти спеціалістів, тобто укомплектувати штати на кожному заводі. Однією з 

найперших губерній, де вводився з 1896 р. новий порядок виготовлення і реалізації «хлібного 

вина», стала Полтавська [27, c. 506–507]. 

Місто Переяслав було вибране для будівництва винного складу не тільки у зв’язку з 

концентрацією єврейського населення, але й через існування у повіті двох приватних 

винокурних заводів, а також Старинської цукроварні. Наприкінці ХІХ ст. горілку палили в 

основному з хлібного зерна, картоплі та цукрової патоки. Спирт з останньої сировини не 

користувався попитом на внутрішньому ринку імперії й переважно постачався за кордон. А от 

міцні напої з зерна цінувалися як за м’який смак, так і за барду (цінний корм для худоби). 

Окрім паточного спирту, в Полтавській губернії вироблялася пейсахова горілка. Зважаючи на 

релігійні вірування євреїв, уряд дозволяв їм виробляти міцний напій – пейсах (горілка з 

медових залишків, воскової води та родзинкових дріжджів) для потреб у релігійній 
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обрядовості. Тому, 1898 р. під наглядом акцизного відомства Полтавської губ. в Переяславі 

запрацював казенний № 7 очисний склад вина [13, с. 293–295; 6, с. 7; 7, с. 5]. 

Насправді, під назвою «склад», мався на увазі цілий комплекс приміщень для зберігання, 

очистки й розливу спирту та горілки. Обов’язково споруджувалася велика двоповерхова 

камера для парових котлів і динамомашин, окремі приміщення для фільтраційної, 

розливочної, камера для миття, для деревного вугілля, контори, крамниці, кімнати для 

працівників. Місце для складу на Заальтиччі було обране не випадково. Згідно з технічними 

вимогами до очисного складу можна було дістатися широким під’їзним шляхом, поруч була 

водойма (р. Трубіж) для протипожежної безпеки, джерело чистої питної води та можливість 

стоку забрудненої води (була велика, на той час незабудована ділянка). Всі будинки казенних 

винних складів будувалися за типовими проектами, розробленими Техніко-будівельним 

комітетом Міністерства внутрішніх справ під головуванням Е. Жибера. Обов’язковою умовою 

було зведення цих будівель з цегли. Переяславський винний склад був зведений в 

характерному для промислової архітектури цегляному стилі. Прямокутний у плані, будинок 

первісно мав різні рівні. Чільний фасад акцентований посередині ризалітом, а от бічні рамена 

первісно були одноповерхові. Цегляна 2-поверхова середина складала у довжину 9,1 м, у 

ширину – 15,7 м, у висоту – 9 м, а крила одноповерхової старої забудови: довжина – 33,2 м, 

ширина – 14,9 м, висота – 5 м. Розпланувально-просторова композиція підкреслює первісне 

призначення споруди. Центр корпусу займають східці на другий поверх. Протягом ХХ ст. 

будівля зазнала значних перебудов, що позначилися в конструкціях та декорі. Наслідком 

перебування тут освітніх закладів стало внутрішнє перепланування. У 1943 р. під час відступу 

німецької армії приміщення постраждало, тому в 1962 р. корпус був реконструйований у 2-

поверхову споруду [38, арк. 49; 9; 28, с. 13]. 

На початку 1906 р. переяславський казенний очисний винний склад припинив свою 

роботу. Місцева влада не залишила пусткою добротне приміщення і вже з 6 травня 1906 р. тут 

було відкрите друге земсько-міське училище ім. Т.Г. Шевченка (назване так за ініціативою 

гласних земських зборів та дозволу Міністерства внутрішніх справ). Училище отримало від 

міста не тільки приміщення, але також опалення, освітлення та прислугу. Довгі роки 

працювала вчителькою земсько-міської школи ім. Т.Г. Шевченка Софія Богданова. 

Попечителем училища довгі роки був Іван Михайлович Данельский. З 1 серпня 1906 р. в 

окремих кімнатах почала функціонувати ще й чоловіча гімназія [21, с. 26; 47]. 

2 липня 1906 р. згідно з царським указом казенні склади в Переяславі були безоплатно 

передані Переяславському земству для влаштування і відкриття навчальної ремісничої 

майстерні для навчання слюсарно-столярному та ковальському ремеслам. Для організації й 

відкриття школи професійної праці постановили видати субсидію з повітових коштів на суму 

225 руб., а в 1907 р. асигнували на утримання школи ще 450 руб., затвердили видатки на її 

обладнання, класні посібники і наочні посібники на суму 5944 руб. Попечителем професійної 

школи був призначений С.З. Симонов [30, с. 7, 175, 178; 31, с. 12, 24]. 

Окрім професійної школи для хлопців, з 1 липня 1907 р. на подвір’я садиби колишнього 

винного складу, яке називалося бондаркою, була переведена пересувна навчальна ткацька 

майстерня, де навчалися виключно дівчатка. Для цього воно було спеціально відремонтоване 

і обладнане. Взагалі-то ткацька майстерня була відкрита ще 1904 р., і з моменту відкриття 

розміщувалася у передмісті Підварки в найнятому приміщенні. Майстернею керувала 

колишня випускниця Дегтярівської ткацької майстерні губернського Земства, яку ще в 1902 р. 

відрядило на навчання Переяславське повітове земство. Від земства вчителька отримувала 

зарплату в 264 руб. на рік та квартиру при майстерні. Курс був двохрічний. Учениці навчалися 

на верстатах-літаках, за навчальними планами Дегтярівської майстерні. Ткали салфетки, 

ковдри, рушники, серпанки, скатертини, утиральники, полотно, ковдри, паси, рядна, 

половики. Віддавали перевагу вивченню і використанню старовинних українських візерунків. 

З цією метою земство закупило зразки для ткання в Дегтярівській майстерні. Виготовлені 

вироби продавали. Ткацька пересувна майстерня випускала професійних ткаль. Для 

заохочення до навчання ремеслу Земські збори ще в 1905 р. постановили видавати 
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безкоштовно кожній випускниці ткацької майстерні верстат, враховуючи те, що вони 

безоплатно працювали на них під час навчання (ткацький верстат коштував 35 руб.). На 

навчання земство витрачало по 600 руб. на кожну, а в 1908 р. більше 700 руб., не враховуючи 

одноразових витрат на устаткування майстерні [31, c. 12, 26, 38; 21, с. 45, 133; 32, с. 27, 213, 

261]. У 1913 р. річне виробництво майстерні склало 1000 рублів. Сировину закупали у Москві 

та Полтаві на суму 500 рублів на рік. Збут був місцевий, працювало щороку по 10–15 учениць 

[35, с. 527]. 

Таким чином, за цією адресою переяславські дівчата й хлопці вже з 1906 р. стали 

здобувати професійну освіту. На базі цих двох майстерень у 1920 р. тут була відкрита 

індустріальна професійна школа, яка в 1930 р. була реформована у Переяславську 

сільськогосподарську школу й випускала шоферів, трактористів, майстрів по ремонту с/г 

машин, зоотехніків і бухгалтерів колгоспів [37, арк. 4; 36, с. 68]. З настанням Другої світової 

війни школа припинила навчання, але в серпні 1943 р. німецькою окупаційною владою школа 

знову була відкрита [24, с. 4; 25, с. 4; 26, с. 4]. Проте, після звільнення Переяслава радянськими 

військами на території школи розмістилася машино-тракторна станція. Та усе ж, заклад 

професійно-технічного навчання повернувся до своїх пенатів у 1956 р. [28, с. 8, 10]. 1982 р. до 

училища приєдналася школа фабричного учнівства швейної фабрики «Спецодяг». З 1993 р. 

заклад відомий як професійно-технічне училище № 22 (нині – ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр професійно-технічної освіти») [28, с. 13]. 

Викладений матеріал суттєво доповнює наукову довідково-інформаційну базу з історії 

архітектури України та історичного краєзнавства Переяслава. 
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TWO ANCIENT BUILDINGS OF THE ZAALTYTSKYI SUBURB OF PERIASLAV 

 

The article analyzed information from documentary sources about the history of the former 

building of prison and the wine warehouse of the XIX century, located in Pereiaslav city of Kyiv 

region. 
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Рис. 1. Тюремний замок. Південний фасад. Автор фото В. Набок, 2008 р. 
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Рис. 2. Агрошкола (колишній казенний винний склад). Автор фото Сухий, 1931 р. 

 

 
Рис. 3. СПТУ 22 (колишній казенний винний склад). Автор фото В. Набок, початок 

90-их рр. ХХ ст. 
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Рис. 4. ДПТНЗ ЦПТО, сучасний вигляд. Автор фото В. Набок, 2019 р. 

 

 
Рис. 5. ДПТНЗ ЦПТО, сучасний вигляд. Автор фото В. Набок, 2019 р. 
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