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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, а також м. Бровари на Київщині, що репрезентують різні галузі історичної 

науки. Матеріали збірника перегукуються з науковими та літературними уподобаннями Олега 

Родіоновича Коломійця, 70-річчю якого присвячено це число «Переяславіки». 

Відкриває збірник короткий вступний нарис члена Національної спілки письменників 

України Наталі Павлик «Літературний портрет О.Р. Коломійця». 

Наступною є інформація Т.Ю. Нагайка про проведення IX історико-культурологічного 

форуму «Сікорські читання». 

У статті Олени Жам та Валентини Шакули «Огляд публікацій О.Р. Коломійця, 

оприлюднених у краєзнавчій рубриці «Люби і знай свій рідний край» газети «Комуністична 

праця» («Вісник Переяславщини») у 1975–1991 роках» проаналізовано усі названі газетні 

публікації Олега Родіоновича Коломійця (літературний псевдонім – Олег Князенко). 

Продовжує ювілейну тематику стаття Наталі Заїки «Матеріали до покажчика публікацій 

та неопублікованих праць О.Р. Коломійця за 2010–2020 рр.». Вона містить аналіз публікацій 

літературного, наукового та науково-публіцистичного доробку Олега Родіоновича Коломійця 

за останні десять років (2010–2020 рр.), – періоду з часу його виходу на пенсію з посади 

старшого наукового співробітника Музею Заповіту Т.Г. Шевченка. 

Дещо в інакшому ключі написана стаття Наталі Павлик «Збірка «Любограй» Олега 

Князенка: аксіологічні аспекти», у якій піддано розгляду аксіологічні аспекти зазначеної 

поетичної збірки Олега Коломійця. 

Всі інші статті збірника так чи інакше пов’язані з науковими та літературно-

краєзнавчими інтересами О.Р. Коломійця. Це й давня історія Переяславщини (статті 

Олександра Прядка, Юрія Костенка та Олени й Олександра Колибенків), історія козацько-

старшинських, дворянських та священницьких родин Переяславщини (статті Миколи 

Хоменка, Віти Бови та Наталії Костенко), книговидання XVII–XIX ст. (стаття Інни Більченко), 

Тарас Шевченко і Переяславщина (стаття Андрія Кузьменка), українська кобзарська традиція 

(стаття Світлани Тетері та Наталі Костюк), доля затоплених сіл Переяславщини та її 

трансформації упродовж останніх століть (статті Олександра Горбового та Миколи Шкіри), 

історія музейної справи на Переяславщині та формування колекції заповідника (статті Олени 

Жам й Наталії Заїки, Олени Тонконог, Єгора Єгорова), історія України (статті Надії Бойко та 

Юрія Фігурного). 

Стаття Олександра Прядка «Давньослов’янські пам’ятки села Хоцьки на 

Переяславщині» присвячена пам’яткам давньослов’янського часу (І – середина VІІ ст. н.е.), 

виявленим на території с. Хоцьки Київської області та його околиць. Подано детальний опис 

знахідок та охарактеризовано топографічні особливості розташування пам’яток. 

Дві статті Юрія Костенка присвячені археологічним матеріалам з території Середнього 

Потрубіжжя. У першій з них – «Прикраси із виїмчастими емалями із середньої течії ріки 

Трубіж» – проаналізовано випадкові знахідки бронзових прикрас із виїмчастими емалями, що 

походять з території Середнього Потрубіжжя, та поставлено питання про можливість 

існування в цьому мікрорегіоні бронзоливарного та бронзообробного центру. 

Друга стаття Юрія Костенка називається «Металопластика давньоруської доби: сокирки-

обереги з Середнього Потрубіжжя». У ній автором уводяться до наукового обігу сокирки-

обереги із випадкових знахідок з давньоруських селищ з території Середнього Потрубіжжя, 

що дає додаткову інформацію про характер занять їх населення. 

Статтю Олени та Олександра Колибенків присвячено матримоніальним стосункам 

одного з 23-ох переяславських князів – Ярослава Всеволодовича, який був одружений чотири 

рази, причому перше його весілля відбулося саме в Переяславі. 

Наступною опубліковано статтю Інни Більченко «Елементи художньо-декоративного 

оформлення видань Києво-Печерської лаври ХVII–ХІХ ст. на основі книжкової колекції 

Меморіального музею Г. С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав». У ній описано й досліджено 
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основні елементи оформлення друкованих видань Києво-Печерської лаври на основі пам’яток 

із книгозбірні Меморіального музею Г. С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав»: оправи, титульні 

прикраси, декоративні оздоблення тощо. 

Стаття Миколи Хоменка називається «Село Добраничівка. Походження назви та деякі 

факти із життя його засновників». У ній на підставі виявлених архівних матеріалів автор 

досліджує початковий період історії села Добраничівка нинішнього Бориспільського району 

Київської області в контексті подій, пов’язаних з його власником, священником Спаської 

церкви міста Переяслава, онуком Леонтія Полуботка Олексієм Добронизьким. 

У статті Віти Бови «Переяслав в епістолярії братів Бодянських: просопографічний 

аспект» проаналізовано епістолярний спадок братів Осипа та Федора Бодянських. 

Опубліковано перший лист Осипа Бодянського з Переяслава батькам, який не увійшов у збірку 

«Письма О.М. Бодянскаго къ отцу (1821–1846 гг.)» в «Чтенiях въ императорскомъ обществѣ 

исторiи и древностей россiйскихъ при Московскомъ университетѣ» 1893 року. Виявлено 

особливості їх буденності у Переяславі. Показані певні події, які відбувалися у Переяславі на 

поч. ХІХ ст. 

У статті Андрія Кузьменка «Переяславщина у житті й творчості Т.Г. Шевченка» 

здійснено спробу відтворення цілісної картини перебування і творчої діяльності Кобзаря на 

Переяславській землі та визначення місця регіону в становленні Т. Г. Шевченка як 

національного пророка. Окрему увагу приділено окресленню архітектурного портрета 

Переяслава та його околиць у ХІХ ст. крізь призму дослідження і фіксації Т. Г. Шевченком 

об’єктів архітектури. 

Статтю Наталі Костенко «Світлини з родинного альбому Рябчевських із фондової 

колекції НІЕЗ «Переяслав» як приклад захоплень інтелігентної молоді кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.» присвячено невеликій колекції зображень популярних наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. музикантів та диригентів, що належала молодому скрипалю та композитору Миколі 

Рябчевському-молодшому і збереглася у сімейному альбомі його родини. 

Світлана Тетеря та Наталія Костюк у статті «Побутування лірницької традиції в Україні 

в 30-их рр. ХХ ст. (за матеріалами досліджень етнографа В.Й. Харківа)» здійснили аналіз 

побутування колісної ліри в Слобожанській Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) на основі рукопису 

доповіді етнографа В.Й. Харківа, яку він зачитав на засіданні Етнографічної комісії при ВУАН 

у 1929 р. 

Надія Бойко у статті «Скарги та заяви жителів Переяславщини у 1944–1945 роках як 

джерело з історії життя цивільного населення після звільнення у 1943 році (огляд документів 

архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації)» представила 

документи, які містять інформацію про відновлення сільського господарства на 

Переяславщині у зазначених роках шляхом примусового повернення тварин та зерна. 

У статті Олександра Горбового «Затоплена територія Переяславщини у наукових 

дослідженнях: історіографічна розвідка (1960-2020 рр.)» стисло охарактеризовано 

історіографію наукових досліджень території затопленої частини Переяславщини. 

У статті Миколи Шкіри «Адміністративно-територіальний устрій Переяславщини 

ХХ ст. в довідниках і офіційних документах» на основі аналізу статистичних довідників і 

офіційних документів досліджується адміністративно-територіальний поділ України і зокрема 

адміністративні межі Переяславщини у ХХ ст. 

Олена Жам та Наталія Заїка у статті «Фотолабораторія Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею: створення та діяльність» розглянули історію створення та 

діяльність фотолабораторії у складі Переяслав-Хмельницького державного історичного музею 

(з 1979 р. – Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний заповідник) у 70–90-их 

рр. ХХ ст. 

У статті Олени Тонконог «Хліборобські мотиви на картинах із фондового зібрання 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» на основі експозиції та 

матеріалів обліково-фондової документації характеризується колекція картин, відомих в 

Україні та за кордоном художників Г.О. Томенка, О.О. Туранського, Г.І. Мегмедова, 
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В. Одайника, П.Є. Сабадиша, Б.Н. Рапопорта, В.Г. Севастьянова, В.Р. Єфіменка, 

Г.К Ткаченка, П.І. Гончара, С.М. Єржиковського та інших майстрів живопису. Висвітлюються 

особливості сюжетів, жанрів, техніки виконання творів образотворчого мистецтва, 

представлених у Музеї хліба та Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини та 

збережених у фондах Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Окремі матеріали вводяться до наукового обігу вперше. 

Наступною є стаття Юрія Фігурного, у якій автором проаналізовано модель походження 

українців у праці С. Плачинди «Лебедія». Встановлено, що С. Плачинда є одним з 

представників автохтонної концепції українського етногенезу, згідно з якою етнічною 

основою українців є палеолітична людність. Критично проаналізувавши головні засади 

автохтонної етногенетичної моделі С. Плачинди, автор прийшов до висновку, що 

запропонована ним гіпотеза походження української нації, яка, начебто, зародилася ще за 

часів Мізинської археологічної культури (ХVIII–XV тис до н.е.), не є достатньо 

аргументованою, оскільки в переважній більшості спирається не на археологічні, 

антропологічні, лінгвістичні, історичні, етнологічні та інші верифіковані наукові факти, а на 

бездоказові авторські вигадки й припущення тощо. 

Завершує збірник стаття Єгора Єгорова, у якій розкрито роль НІЕЗ «Переяслав» у 

створенні художніх і документальних фільмів та телесеріалів 2010–2020 рр.; подається аналіз 

фільмографії. 

Збірник присвячено 70-річчю з дня народження ветерана НІЕЗ «Переяслав», відомого 

переяславського поета і краєзнавця Олега Родіоновича Коломійця (літературний псевдонім 

Олег Князенко). 
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ О.Р. КОЛОМІЙЦЯ 
 

Діапазон літаратурних зацікавлень О. Коломійця досить широкий – публіцистика, 

краєзнавчі дослідження, художня й наукова творчість, перекладацька та просвітницька 

дільність. 

Про О. Коломійця, як про науковця, оприлюднили свої розвідки Н. Заїка, С. Коркач, 

О. Жам, В. Шакула, Т. Нагайко та ін. Пріоритетним амплуа для самого митця є літературна 

творчість, тому й на часі окреслити літературний портрет переяславського інтелектуала. 

Окремо треба сказати про художню творчість О. Коломійця (більш знаного під 

літературним псевдонімом Олег Князенко), з під пера якого вийшло сім поетичних збірок: 

«Кросно» (1989), «Вогонь Леля» (2001), «Прапор Переяславського Полку» (2005), «Трубежеві 

оркестри» (2006), «Переяславна» (2007), «Любограй» (2010), «Календарій для Незабудки» (том 

І, 2012). 

У поетиці письменник культивує кілька літературних напрямків. Розлитим й 

домінуючим є постромантизм, що зумовлений національним мрійництвом як реакцією на 

жорстку реальність сьогодення: утопічні, міфотворчі, естетико-вібраційні новації притаманні 

більшості творів О. Князенка. В емоційно збагачених поезіях, як стильова тенденція 

авангардизму, проявився й експресіонізм. У ліриці мотив і тема часто перетинаються, що 

обумовлює жанрове структурування й вибір засобів стилетворення. 

Вертикальний зріз сукупного творчого набутку О. Князенка показав жанрово-родову 

різноманітність: лірика є серцевиною презентованих творів – ода, романс, послання, хокку, 

сонет тощо; епос представлений краєзнавчими нарисами, оповіданнями та новелами; наявні 

ліро-епічні жанри – поеми, балади, байки. Деяку частину літературного масиву складають 

гуморески та політична сатира. 

Письменик схильний більше до силабо-тонічного віршування, хоча має в поетичному 

арсеналі й верлібри та білі вірші. 

Олег Князенко – автор поетичних творів для дітей, передмов до різножанрових книг 

І. Якименка, О. Іващенка. Д. Хмельницького, В. Литвина-Лугового, О. Гнатюка. У творчому 

здобутку письменника також наявні дві пісні на його слова. Перу митця належать переклади 

та переспіви з російської, польської, болгарської, іспанської та білоруської мов. 

Вільно почувався переяславський літературознавець і в царині літературної критики, 

розкривши образи Т. Шевченка, Г. Чупринки, О. Олеся, В. Сосюри, Н. Лівицької-

Холодної, І. Франка та ін. 

О. Князенко активно друкувався в періодиці України: колективних збірниках та 

альманахах «Вітрила», «Поезія-91», «Отчий край», «…Ота стежина в нашім краю»; журналах 

«Дніпро», «Ранок», «Київ», «Україна»; газетах «Слово Просвіти», «Трибуна», «Літературна 

Україна», «Незборима нація» та ін. 

Свого видавця чекають ще три рукописні романи О. Князенка: «Переяславський сон» 

(1981–1982), «Буревій, або Гамаліяна» (кін. 80-их – поч. 90-их років XX ст.), «Барвистий 

гітарист» (поч. 90-их років XX ст.). Ідейно-тематичні вектори творчості О. Князенка – це 

здебільшого національне самоствердження, історична Україна, пейзажна та інтимна лірика. 

Як активний член Переяславської «Просвіти» О. Коломієць із 2012 р. веде літературну 

студію «Дитинець». Ним реалізовано кілька просвітницьких проєктів: 2018 р. у видавництві 

компанії Focus-media вийшов його літературно-мистецький альбом «Народження України», 

було проведено літературні вечори до пам’ятних дат визначних постатей України – 

Д. Павличка, І. Кирія, В. Коломійця, Л. Танюка та ін. 

2013 р. за вагомі здобутки в галузі літературної, наукової та просвітницької діяльності 

ім’я О.Р. Коломійця внесено в аннали історії України – до Енциклопедії Сучасної України. 

 

Наталія Павлик, 

член Національної спілки письменників України 
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ВІДБУЛИСЯ ІХ «СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»1  

 

13–16 жовтня 2020 р. у Переяславі відбувся традиційний Всеукраїнський історико-

культурологічний форум «Сікорські читання». Він продовжив щорічну традицію вшанування 

пам’яті визначного музейного діяча, Героя України Михайла Івановича Сікорського.  

Цьогоріч, в умовах пандемії, формат форуму було змінено. Організатори відмовилися 

від масштабних урочистостей, було зменшено загальну кількість учасників та дещо змінили 

часові межі заходів.  

Так, 13 жовтня, безпосередньо у день народження Михайла Сікорського на 

Заальтицькому кладовищі м. Переяслава відбулося пошанування його пам’яті представниками 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та міської ради. Того ж дня 

в університетській бібліотеці було відкрито виставку художниці Ірини Кузьмицької 

«Окрилена натхненна Україна». Під час презентації її авторка, донька Ростислава та Олени 

Юзвікових – музейних працівників, друзів та соратників М. І. Сікорського – поділилася своїми 

спогадами про творця переяславських музеїв.  

15 жовтня в онлайн-режимі на інтернет платформі Google Meet відбувся круглий стіл 

«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», що мав спеціальну тему: 

«Особистість в локальному історичному просторі». Свої теми заявили 35 дослідників з шести 

наукових установ України. За результатами зібрання організаторами буде опубліковано 

збірник наукових тез. 

16 жовтня у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» відбулася основна частина цьогорічних «Сікорських читань». З вітальними 

словами до учасників форуму звернулися ректор університету Віктор Коцур, заступник 

генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з науково-методичної роботи Олександр 

Колибенко та голова Національної спілки краєзнавців України Олександр Реєнт. Зокрема, 

ним, вже ввосьме, було вручено Премію імені Героя України Михайла Сікорського Національної 

спілки краєзнавців України. Цьогорічними лауреатами цієї високої нагороди стали доктор 

історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Ганна Скрипник та ветеран 

музейної справи, Почесний громадянин міста Переяслава, член Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, член Національної спілки письменників України Олег 

Коломієць. 

Роботу форуму було продовжено у форматі спільного засідання Правління Національної 

спілки краєзнавців України та її Переяславського міського осередку. Під час засідання 

учасникам зібрання було представлено низку презентацій, зокрема, нових краєзнавчих 

досліджень «Переяславщина: сторінки історії краю», просвітницький онлайн-проект 

«Історичні обличчя Переяслава», презентацію фільму «Стежками Тараса Шевченка» із серії 

«Старожитності Переяславщини», а також було вручено квитки новим членам НСКУ. 

Найактивніших краєзнавців відзначено грамотами та подяками. З-поміж інших їх одержали й 

автори цьогорічних видань: Сергій Вовкодав («Змійові» вали Переяславщини»), Михайло 

Гич («Єрковці. Історія села Переяславського краю. Збройні конфлікти 1939–2020 рр. 

Світлини. Документи. Людські долі»), Микола Губочкін («Кропивнянщина у козацьку 

добу»), Юрій Коржов («Положаї. Село в Генеральному описі Лівобережної України 1765–

1769 років»), Юрій Костенко («Неолітичні пам’ятки Середнього Потрубіжжя» та «Пам’ятки 

пізнього Трипілля у Середньому Потрубіжжі»), Микола Михняк («Були над Дніпром 

Трахтемирів і Монастирок: документи, спогади, світлини»). 

                                                             
1 Текст попередньо опубліковано: Нагайко Т. «Сікорські читання» провели в умовах карантину. Як це було? 

«Вісник Переяславщини». 23 жовтня 2020. С. 18. 
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З-поміж іншого учасники форуму відвідали книжкові та мистецькі виставки, а також 

майстер-класи, підготовлені викладачами та співробітниками місцевого університету в 

традиційних форматах – «Краєзнавство Переяславщини», «Мистецький вернісаж» та 

«Даруємо тепло і надію». 

Організатори заходу – Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», 

Національна спілка краєзнавців України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – дякують постійним інформаційним 

партнерам: Всеукраїнському благодійному фонду «Журналістська ініціатива» (президент 

Людмила Мех), тижневику «Культура та життя» (головний редактор Євген Букет), 

науковому часопису «Краєзнавство» (головний редактор Олександр Реєнт), громадсько-

політичній газеті «Вісник Переяславщини» (редактор Галина Карпенко) та усім, хто 

долучився до організації дев’ятих «Сікорських читань». 

 
Рис. 1. Вітальне слово до учасників ІХ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 

«Сікорські читання» виголошує Олександр Реєнт. У президії зліва направо Тарас Нагайко, 

Віктор Коцур 

 
Рис. 2. Голова НСКУ Олександр Реєнт вручає Премію імені Героя України Михайла 

Сікорського Олегові Коломійцю 
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Рис. 3. Спільне засідання Президії та Переяславського міського осередку НСКУ 

 

 
Рис. 4. Загальне фото учасників ІХ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 

«Сікорські читання» 

 

Тарас Нагайко, 

заступник голови організаційного комітету IХ Всеукраїнського історико- 

культурологічного форуму «Сікорські читання», к. і. н.  
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УДК 351.751.65:908(477.41)(092)"1975/1991" 

Олена Жам, Валентина Шакула 

(Переяслав) 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ О.Р. КОЛОМІЙЦЯ, ОПРИЛЮДНЕНИХ У КРАЄЗНАВЧІЙ 

РУБРИЦІ «ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ» ГАЗЕТИ «КОМУНІСТИЧНА 

ПРАЦЯ» («ВІСНИК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ») У 1975–1991 РР. 

 

У статті аналізуються публікації Олега Родіоновича Коломійця (літературний 

псевдонім – Олег Князенко), надруковані впродовж 1975–1991 років на шпальтах газети 

«Комуністична праця» (з 1991 р. – «Вісник Переяславщини») у краєзнавчій рубриці «Люби і 

знай свій рідний край». Розповідається про автора публікацій. 

Ключові слова: О.Р. Коломієць, краєзнавство, газета, рубрика, автор, публікація. 

 

У 1975 р. в Переяслав-Хмельницькій міськрайонній газеті «Комуністична праця» (з 

1991 р. – «Вісник Переяславщини») було створено краєзнавчу рубрику «Люби і знай свій 

рідний край». Ініціатором її створення став місцевий краєзнавець Микола Петрович Палагута 

(1932–2012). У 1973 р. він залишив посаду завідувача радянським відділом у Переяслав-

Хмельницькому державному історичному музеї, на якій він працював з 1965 р., і перевівся на 

роботу у редакцію газети «Комуністична праця», де став заступником головного редактора. 

Газетна рубрика «Люби і знай свій рідний край» включала такі підрубрики: «Наші 

земляки», «Люди землі Переяславської», «Відомі імена Переяслава», «Музейні будні», «Музеї 

Переяслава», «Історія сіл району», «Цікаві знахідки», «Нові експонати», «Розповідають 

експонати», «Гості міста», «З історії міста», «Цікаві події», «З літопису всенародного 

подвигу», «Краєзнавча робота» та інші. Рубрика виходила раз на місяць і займала одну із 

сторінок розвороту газети. Матеріали підбиралися, як правило, за тематичним спрямуванням 

або хронологією важливих подій. Також практикувалося заповнення рубрики статтями одного 

автора. 

Загалом краєзнавча рубрика «Люби і знай свій рідний край» газети «Комуністична 

праця» користувалася популярністю серед місцевого населення і в результаті досягла 

визначних результатів. Так, наприклад, у 1975 р. Президія правління Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури й секретаріат Спілки журналістів України нагородили її 

дипломом ІІІ-го ступеня на «Республіканському огляді газет, журналів, телебачення і радіо по 

пропаганді і популяризації пам’ятників історії та культури УРСР до 30-річчя Перемоги 

радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Також вона була нагороджена пам’ятною 

медаллю Українського товариства охорони пам’яток історії та культури «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто» [9]. 

Активними дописувачами рубрики «Люби і знай свій рідний край» були наукові 

працівники Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника, які в 

переважній більшості були членами Переяслав-Хмельницької міськрайонної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, зокрема, історичної та 

археологічної секцій, а також секції пропаганди. 

Одним із найвизначніших співтворців цієї рубрики був відомий переяславський поет і 

краєзнавець Олег Родіонович Коломієць (літературний псевдонім Олег Князенко). 

О.Р. Коломієць народився 6 вересня 1950 р. у с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького 

р-ну Київської обл. у вчительській родині. Батько, Родіон Васильович Коломієць, народився 

22.11.1913 р. у с. Зороків Черняхівського р-ну Житомирської обл. Працював директором 

Великокаратульської семирічної школи № 7, потім вчителював у Ташанській десятирічній 

школі. Брав участь у постановці в школі п’єс Кропивницького, Карпенка-Карого, Шевченка. 

Згодом керував ще кількома школами в Переяслав-Хмельницькому р-ні, викладав історію, 

географію, суспільствознавство. Під час Другої світової війни був двічі поранений, потрапив 

до німців у полон, потім до радянського табору. Брав участь у Корсунь-Шевченківській та 
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Яссо-Кишинівській операціях [11]. Мати, Марія Максимівна (народилася 5.07.1915 р. у 

с. Мазінки Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.), – працювала вчителькою 

молодших класів. Подружжя мало трьох синів, серед яких Олег – наймолодший. Старший 

брат, Коломієць Володимир Родіонович (2.11.1935 – 24.08.2017), – відомий письменник, 

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Працював у Держлітвидаві та 

журналі «Дніпро». Середній брат, Владислав Родіонович (народився 2.11.1938 р., 

с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну), – знайшов покликання у військовій справі. 

Члени родини, особливо батьки-просвітяни та старший брат, відіграли помітну роль у 

становленні особистості Олега Родіоновича. Батько як історик цікавився історією сіл 

Переяславщини, у яких йому судилося жити й працювати, походженням прізвищ, імен, 

топонімів. Мати, яка гарно співала, занотовувала автентичні тексти та мелодії пісень, 

стародавні українські романси. Від батька О.Р. Коломієць перейняв любов до історії рідного 

краю, від матері – любов до пісні, художнього слова. Брат Володимир вплинув на становлення 

Олега як літератора. Він давав читати твори М. Вороного, В. Самійленка, О. Олеся, Б. Грінченка. 

На формування світогляду юнака також значний вплив мав дідусь по маминій лінії, про якого 

О.Р. Коломієць писав: «Чимало думок пов’язано було із моїм дідом по матері Максимом 

Васильовичем Слюсарем (1881–1971)» [6, с. 9]. Він був цікавим оповідачем, знав багато 

пісень, легенд, народних оповідань. У 1930 р. дід Максим був розкуркулений і відбув заслання 

під Мурманськом. Два дідові брати, Макар та Павло, воювали у Петлюри. Згадував 

О.Р. Коломієць і прадіда Василя Івановича Слюсаря, який був церковним старостою в 

Мазінському храмі й співав у церковному хорі [8, с. 7–8]. 

Від народження й до десятирічного віку О.Р. Коломієць жив у с. Велика Каратуль. У 

1960 р. з матір’ю і братами переїхав до м. Переяслава-Хмельницького, де родина мала пів 

будинку. Навчався в Переяслав-Хмельницькій середній школі № 1, потім у школі № 3. 

Закінчив середню школу в с. Ташань Переяслав-Хмельницького р-ну, де батько працював 

учителем [6, с. 8]. 

Про подальшу долю О.Р. Коломійця дізнаємося із його «Особового листка по обліку 

кадрів», датованого 14 січня 2001 р.: із серпня 1968 р. по червень 1973 р. навчався у 

Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на філологічному факультеті (диплом 

«Я» № 825190), спеціальність – українська мова та література, кваліфікація – викладач 

української мови та літератури. В університеті пройшов курс базової військової підготовки та 

отримав звання лейтенанта. Відразу після завершення навчання був прийнятий на роботу в 

Київський меморіальний музей Лесі Українки на посаду наукового працівника, де працював з 

червня 1973 р. по березень 1974 р. Із квітня 1974 р. по серпень 1975 р. викладав українську 

мову та літературу у Київській ЗОШ № 194. Із вересня 1975 р. по серпень 1976 р. працював 

методистом у Київському центральному будинку народної творчості України [7]. 27 серпня 

1976 р. зарахований на посаду наукового працівника Переяслав-Хмельницького державного 

історичного музею (наказ № 27 від 1.09.1976 р.) [1, 1976]. На цій посаді пропрацював 24 роки. 

16 вересня 2000 р. був переведений на посаду старшого наукового співробітника (наказ № 35–

ОС від 5.09.2000 р.) [2]. 7 вересня 2010 р. вийшов на пенсію у зв’язку із досягненням 

пенсійного віку (наказ № 177–ОС від 7.09.2010 р.) [3]. 

З початком роботи у Переяслав-Хмельницькому державному історичному музеї став 

членом Переяслав-Хмельницької міськрайонної організації Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури (секція пропаганди). З 1990 р. – член Спілки письменників України. 

8 вересня 2011 р. О.Р. Коломійцю присвоєно звання «Почесний громадянин міста Переяслава-

Хмельницького» [10]. 

Під час роботи у музеї сферою досліджень О.Р. Коломійця стали події ХVІІ ст. та 

Шевченківський період. З цього приводу пригадував: «Я став досліджувати не стільки саму 

особу Шевченка, скільки його добу, епоху, його сучасників. Сікорський схвалив цей мій вибір, 

сказавши: «Правильно, бо про Шевченка так багато написано, що ніби й про Леніна менше» 

[11]. У іншій своїй праці – «Срібна чверть», він зазначав: «Нам важливо знати не лише про 

Шевченка та Козачковського, але й про людей, які були поруч із ними: Гамалій, Марковичів, 
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Зеленських, Андрієвичів-Андрієвських, Штернів, Євсевських, Гулаків, Навроцьких, Фесенків, 

Рев, Самойлових-Самойловичів, Чубук-Подольських, Завадських, Касяненків, Савичів, 

Холодних, Міхновських, Райчів-Думитрашків та ін.» [6, с. 4]. Станом на 2004 р. цій тематиці 

О.Р. Коломієць присвятив 182 публікації. З них 90 – темі «Т.Г. Шевченко, його попередники, 

сучасники та послідовники на Переяславщині» та 92 публікації по темі «Українська 

інтелігенція на Переяславщині ХІХ–ХХ ст.». Матеріали для своїх статей науковець 

відшуковував у Центральному державному історичному архіві України (м. Київ), Державному 

архіві Київської області, Національній історичній бібліотеці України (фонд «Українська 

революція 1917–1921 рр.»), Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, 

Бібліотеці ім. Олега Ольжича. 

Окрім написання статей, О.Р. Коломієць постійно проводив екскурсії, читав лекції, 

надавав консультації, організовував тематичні вечори, присвячені історичним подіям 

минувшини, на яких виступав і як науковий співробітник, і як літературознавець [4]. 

Неодноразово був учасником комплексних пошукових експедицій. Так, наприклад, 22–26 

березня 1977 р. разом із Л.О. Годліною був відряджений до Броварського р-ну Київської обл. 

для обстеження місцевих культових споруд (наказ № 14 від 21.03.1977 р.); 5–6 липня 1982 р. 

направлений «по збору експонатів» у Чернігівську обл. (наказ № 33 від 5.07.1982 р.). 

Упродовж 1983 р. був учасником трьох комплексних етнографічних експедицій: 10–13 лютого 

в Гребінківський р-н Полтавської обл. (наказ № 7 від 7.02.1983 р.), 12–15 квітня в 

Новосанжарський р-н Полтавської обл. (наказ № 18 від 1.04.1983 р.), 25–28 квітня в 

Сквирський р-н Київської обл. (наказ № 22 від 22.04.1983 р.). З 10 по 17 січня 1984 р. разом із 

Г.І. Глушко відряджений у Київ для збору матеріалів для Музею хліба (наказ № 5 від 

13.01.1984 р.) [1]. 

Із червня 1977 р. О.Р. Коломієць почав друкуватися на шпальтах міськрайонної газети 

«Комуністична праця» у рубриці «Люби і знай свій рідний край». З 1986 р. самостійно вів усю 

краєзнавчу рубрику, яка включала 4 невеликі замітки на одну тематику. Пригадував: «Я сам 

викликався редагувати сторінку «Люби і знай свій рідний край», що регулярно в 70-х та 80-х 

виходила в нашій районній газеті, яка називалася тоді «Комуністична праця» (далі – «КП»). 

Публікації до неї готували науковці-музейники» [11]. 

За період існування рубрики «Люби і знай свій рідний край» у газеті «Комуністична 

праця», з 1975 по 1991 рр. О.Р. Князенком було опубліковано 109 статей, заміток, нарисів, 

повідомлень тощо. Закоханий у національну минувшину автор приділяв багато уваги 

сторінкам історії Переяславського краю та його духовним надбанням, історії літератури 

Переяславщини, стародавнім родоводам Лівобережжя, визвольному руху на Переяславщині, 

інтелігенції Переяславщини 2-ї пол. ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. Проте основна тематика його 

публікацій – «Тарас Шевченко та його предтечі, сучасники й послідовники на Переяславській 

землі». За словами О.Р. Коломійця, цю тему можна ще назвати «Довкола Шевченка на 

Переяславщині» або «Переяславський дім Кобзаря». Статті про Т.Г. Шевченка об’єднувалися 

у серію «Шевченківська сторінка», яка традиційно виходила у березні місяці й приурочувалася до 

дня народження поета: 

 Шевченківська сторінка 1 («КП», 5.03.1988 р.), статті: «Навколо «Гамалії» (про поему 

та родовід Гамалій), «Шевченківський малюнок» (про Покровську церкву), «Переяславська 

ніч» (про драму Миколи Костомарова), «Послідовник Кобзаря» (про Опанаса Марковича); 

 Шевченківська сторінка 2 («КП», 17.02.1989 р.), статті: «Переяславці в «Гайдамаках», 

«Бальмен», «Соратник Кобзаря» (про Павла Чубинського), «Наше наболіле» (про ювілей 

Шевченка на Переяславщині); 

 Шевченківська сторінка 3 («КП», 7.03.1989 р.), статті: «Про один вірш із «Кобзаря» 

(«Якби-то ти Богдане п’яний…»), «Мій щирий друже…» (про Андрія Козачковського), 

«Шевченківська галерея» (про скульптури за творами Кобзаря»), «Однодумець» (про Миколу 

Гулака на Переяславщині), «Навроцькі» (про Олександра Навроцького та його близьких у 

Переяславі); 
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 Шевченківська сторінка 4 («КП», 7.03.1989 р.), статті: «Українське товариство 

Лукашевича» (1825 р.), «Вертеп» (1855 р.); «Переяславсько-Лохвицька група» (1878–

1879 рр.), «На початку століття» (1901–1907 рр. – про радикальні шевченківські гуртки на 

Переяславщині); 

 Шевченківська сторінка 5 («КП», 7.03.1990 р.), статті: «Вони знали Шевченка» (про 

фото С. Вергєєва та Т. Грабині), «Навколо «Наймички», «Українська проза Тараса Шевченка». 

З постаттю Т.Г. Шевченка також пов’язана інша серія статей автора – «Вогнище «Заповіту», 

присвячена сучасникам й послідовникам Т.Г. Шевченка на Переяславщині. Упродовж 1980–

1987 рр. у цій серії було опубліковано 16 статей автора: «Надихаюче поетове слово» («КП», 

20.06.1980 р. – про переяславських сучасників Шевченка), «Сподвижники Кобзаря» («КП», 

10.03.1982 р. – про кирило-мефодіївців на Переяславщині), «Будинок «Заповіту» («КП», 

21.05.1983 р.), «Справа київських та переяславських студентів 1850–60-х років» («КП», 

25.11.1984 р.), «Незабутній вечір» («КП», 10.03.1984 р. – про вечірку в А.Й. Козачковського 

19 серпня 1845 р. з нагоди першого приїзду Т.Г. Шевченка на Переяславщину), «Як творився 

«Кавказ» («КП», 8.03.1986 р.), «Малюнок Т.Г. Шевченка «У В’юнищі» («КП», 8.03.1986 р.), 

«Нове про Козачковського» («КП», 7.05.1986 р.), «Ніч генія» («Комуністична праця», 

25.08.1986 р. – про 140-річчя «Заповіту»), «Пролог до «Єретика» («КП», 21.03.1985 р.), «Цей 

нещасливий друг поета («КП», 21.03.1987 р. – про Степана Самойлова), «Оспіваний край» 

(«КП», 7.03.1987 р. – про с. Андруші), «Про «Давидові псалми» Кобзаря» («КП», 2.06.1988 р.), 

«Їх тут пам’ятають («КП», 25.02.1987 р. – про письменників ХІХ ст. на Переяславщині), 

«Видатний етнограф» («КП», 22.11.1980 р. – про Осипа Бодянського, який навчався у 

Переяславі й приятелював із Шевченком) [6, с. 6]. 

Цій тематиці присвячена також серія публікацій «Кобзаревий вогонь». До неї 

увійшли дослідження про послідовників Т.Г. Шевченка – українських поетів діаспори, які 

бували на Переяславщині (Ю. Дараган, О. Стефанович, Н. Лівицька-Холодна), про 

інтелігенцію Переяславщини 1910–1920-их рр., про переяславських зодчих та художників 

ХVІІ–ХVІІІ ст., творіннями яких захоплювався Т.Г. Шевченко. Публікації цієї серії 

охоплюють період з 1977 по 1990 р. До неї увійшло 22 статті автора: «Панахида на могилі 

Козачковського» («КП», 24.08.1990 р.), «Під братнім промінням» («КП», 20.12.1989 р. – про 

національності на Переяславщині у ХІХ ст.), «Василь Лукашевич» («КП», 28.2.1979 р.), 

«Композитор Сениця» («КП», 24.5.1977 р. – П.І. Сениця є автором 70 творів на слова 

Т.Г. Шевченка), «Г.О. Коваленко» («КП», 25.8.1977 р. – він популяризатор Кобзаря), 

«Народна творчість невичерпна» («КП», 27.6.1979 р.), «Дослідники Переяславщини» («КП», 

1.08.1979 р.); «Народник М.М. Дзвонкевич» («КП», 27.5.1981 р. – пропагандист творів 

Шевченка на Переяславщині), «М.І. Костомаров і Переяславщина» («КП», 15.7.1981 р.), 

«Мандрівний просвітитель» («КП», 29.5.1984 р. – про Іллю Турчинського), «Переяславці – 

герої Визвольної війни» («КП», 31.7.1984 р.), «Переяславські акорди «Слова» («КП», 

6.9.1985 р.), «Великий друг України» («КП», 25.2.1987 р. – про вплив Кобзаря на юного 

Шолом-Алейхема), «Земляки-герої» («КП», 20.01.1988 р. – про Визвольну війну1648–1649 

рр.), «Лівобережна «Атландида» («КП», 25.01.1989 р.), «Славетний ватажок» («КП», 

25.01.1989 р. – про Максима Хоменка, 1666 р.), «Козацькі знамена» («КП», 30.01.1988 р.), 

«Пісня і воля» («КП», 30.01.1988 р. – пісні Переяславського полку), «Народний герой Яким 

Сомко» («КП», 30.01.1988 р.), «Переяславський полк» («КП», 28.07.1989 р. у співавторстві з 

В.М. Лялько), «Сини сербського народу» («КП», 15.02.1980 р. – про переяславських 

полковників Р. Дмитрашко-Райчу і В. Войця-Сербина), «Популяризатори Кобзаря» («КП», 

16.08.1991 р.) 

Чимала кількість публікацій О.Р. Коломійця присвячена інтелігенції Переяславщини 2-ї 

пол. ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. Автор назвав цю серію «Далекі Вітражі» (або «Петро Холодний, 

славетний український художник, просвітянин, син Переяслава, та його доба»). У ній ідеться 

про покоління, які йшли слідом за Шевченком і були його духовним продовженням. Вона 

включає кілька підтем, які публікувалися окремими сторінками. Так, наприклад, сторінка 

«Діячі культури на Переяславщині» («КП», 28.06.1988 р.) об’єднала статті про Павла 
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Богацького («Вогнепоклонник»), Василя Гамалію («Статистик і поет»), Олександра 

Дорошкевича («Вчений-педагог»), Миколу Зерова («Обличчям до спадщини»). Інша 

сторінка – «Діячі культури на Переяславщині» («КП», 20.10.1989 р.) – включила статті про 

П. Холодного та М. Вороного («Воскресіння призабутого»), громадянську війну («Побратими 

та супротивники»), народну символіку («Джерело пам’яті»). До цієї сторінки увійшла також 

стаття «Прапор Переяславського полку». 

Окрема сторінка присвячена медицині Переяславщини («КП», 16.06.1989 р.). До неї 

увійшли статті про лікарів м. Переяслава ХІХ – поч. ХХ ст.: Григорія Коваленка («Медицина 

і мова»), Юхима Чепцова («Добродій») та інших медиків («Присяга Гіппократа»). Сюди ж 

увійшла стаття «Найдавніший шпиталь» про Зарубинецько-Трахтемирівський монастир, який 

у ХVІІ–ХVІІІ ст. був притулком для поранених і старих козаків. Артистично-музична сторінка 

(«КП», 22.09.1989 р.) об’єднала публікації про В. Холодну («Неповторна»), П. Сеницю («Наш 

Сениця»), а також статті «Хори, оркестри, кобзарі…» та «Театральна Переяславщина». До 

сторінки «Кооперативний рух на Переяславщині» («КП», 19.04.1989 р.) увійшли статті про 

М. Холодного і К. Воблого («Народні академіки») та М. Левитського й Т. Сеницю 

(«Зачинателі»), а також стаття «Оживуть степи, озера…». Окрема сторінка була присвячена 

подіям 1918 р. у Переяславі. До неї увійшли статті: «Переяслав у 1918-му…», «Бригада 

Богунського», «Імені Одинця» («КП», 20.02.1988 р., про голову партизанського загону 

М.І. Одинця), «Дочка свободи» (про вчительку В.І. Чередниченко). Ще одна сторінка 

висвітлювала події 1919 р. на Переяславщині. Сюди увійшли публікації: «Незламний рік. 

Співці революції» та «Єдина, трудова…», «Співці революції». Цьому ж періоду, 1917–

1918 рр., присвячена сторінка «На переломі» («КП», 20.12.1989 р.). До неї увійшла ґрунтовна 

стаття «Наше віче» про традиції народовладдя. Низка досліджень автора присвячена 

культурному, політичному, соціально-економічному життю Переяславщини у 20-их рр. 

минулого століття: «Перший голова» («КП», 27.11.1976 р., про П.В. Толочка, голову колгоспу 

с. Пристроми Переяславського р-ну Київської обл.), «Товариш Леонід» («КП», 29.06.1977 р., 

про Л.С. Віленського), «Глашатаї нової доби» («КП», 25.02.1987 р., про поетів 20-их рр. 

ХХ ст.), «Нова свідомість» («КП», 30.10.1987 р.), «Відродження», «В боротьбі за свої права», 

«Освіта і революція», «На шляху соціальних перетворень» («КП», 30.01.1988 р.), «Боротьба 

розгорялася (за архівними джерелами)» («КП», 7.12.1988 р.). 

З позицій краєзнавства особливий інтерес викликає серія робіт О.Р. Коломійця, яку він 

назвав «Вечірні силуети, або небайдужим пером». Автор зазначав, що вона «може стати 

кістяком краєзнавчої книги, яка б охоплювала останні 50–60 літ історії нашого краю та його 

духовних надбань. Ця частина матеріалів є ніби логічним завершенням моїх краєзнавчих 

пошуків» [6, с. 7]. Статті цієї серії мають різнобічну тематику. Згадаємо деякі з них: «Панас 

Мирний на Переяславщині» («КП», 27.01.1978 р., у співавторстві з О.І. Юзвіковою), 

«Портретні образи початку нашого століття» («КП», 28.07.1989 р., у співавторстві з 

В.М. Лялько), «Обличчям до духовності» («КП», 24.03.1989 р., про альманах «Поезія-88»), 

«Літописець краю» («КП», 25.01.1989 р., про А.В. Стороженка), «Допоможіть музеєві» («КП», 

25.01.1989 р., 4.03.1989 р.), «І нам потрібен «Меморіал» («КП», 29.09.1989 р.), «Подвиг і 

пісня» («КП», 9.05.1990 р., про С.М. Захудайла), «Зупинені миттєвості. Гімназисти» («КП», 

30.11.1990 р.), «Зупинені миттєвості. Фото сестер-вчительок Переяслава – Марії Василівни 

Захудайло та Уляни Василівни Саріної-Черняк» («КП», 10.01.1990 р.), «Воїн і вчитель» («КП», 

9.05.1987 р., про Н.В. Рубана), «Не біймось заглядати у словник» («КП», 2.11.1988 р.), «І 

Переяславська земля на кургані пам’яті» («КП», 10.08.1990 р., до 500-річчя козацтва), 

«Переяславські акорди «Слова» (гортаючи сторінки історії) «Слово о полку Игореве» («КП», 

6.09.1985 р.). Кілька публікацій присвячено творчості переяславського поета «Київської 

школи» постшістдесятників С.О. Вишенського. Це рецензії на його книгу «Світотвір» («Світо 

твір майбутнього», «КП», 18.09.1987 р.) та книгу «Альта» («Шлях до Альти», «КП», 

17.10.1989 р.). У 2001 р. О.Р. Коломієць напише: «На мене великий вплив мав поет Стась 

Вишенський. Він був старшим від мене на років шість, та мені дуже легко було з ним. Він 

багато відкривав мені в царині історії, нашої літератури...» [6, с. 2]. 
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Над своїми роботами О.Р. Коломієць здебільшого працював одноосібно. У нього є лише 

кілька публікацій у співавторстві з колегами-музейниками В.А. Юзвіковим, О.І. Юзвіковою, 

В.М. Лялько. Статті, надруковані у рубриці «Люби і знай свій рідний край», завжди підписував 

власним прізвищем, хоча й мав кілька псевдонімів (О. Родіоненко, Олесь Хорунжий, 

Д. Оксентій та інші). Поруч із прізвищем зазвичай зазначав: «член Товариства охорони 

пам’яток історії та культури, секція пропаганди». 

Своїми науковими, науково-популярними публікаціями О.Р. Коломієць зробив вагомий 

внесок у місцеве краєзнавство, чим заслужив схвальні відзиви відомих науковців та 

пересічних містян. Так, наприклад, доктор філологічних наук М.П. Корпанюк у 1995 р. 

відзначав, що у статтях дослідника є маса нових фактів, прізвищ, подій, епізодів, які раніше 

дійсно не були відомі нашим краянам. Він говорить мовою фактів [8, с. 33]. Переяславський 

пенсіонер І.Ф. Середній у 1989 р. писав: «Із захопленням прочитав публікацію О.Р. Коломійця 

«Сомко»… за ними – глибоке знання історії, всебічний аналіз. Історичні події і особи немов 

ожили і схвилювали душу. Автор, мабуть, і сам не здогадується, яку добру справу робить для 

рідного міста. На жаль, ми ще мало знаємо свою історію. Побільше б таких публікацій» [8, 

с. 33]. Відомий поет Л.Н. Горлач так відзивався про О.Р. Коломійця: «Це талановитий автор, 

заземлений у свій героїчний край, небайдужий до давньої та ближчої історії, до проблем 

сучасності… Знаходячи власне художнє трактування того чи іншого історичного факту, він 

постійно дбає про зближення давніх героїв із своїми сучасниками…» [5, с. 5]. 

Отже, О.Р. Коломієць є автором багатьох історико-краєзнавчих статей, заміток, 

повідомлень, нарисів, замальовок, рецензій, етюдів. За час роботи на посаді науковця (з 2000 р. 

старшого наукового співробітника) Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» він оприлюднив їх більше чотирьохсот. Друкувався в різних періодичних 

виданнях: журналах «Україна», «Дніпро», «Ранок», «Київ», альманахах «Вітрила», «Поезія», 

«Отчий край», газетах «Літературна Україна», «Трибуна», «Комуністична праця», «Вісник 

Переяславщини», «Папірус», «Діловий Переяслав», а також – у наукових збірниках. Значна 

частина статей оприлюднена на шпальтах рубрики «Люби і знай свій рідний край» Переяслав-

Хмельницької міськрайонної газети «Комуністична праця». За нашими підрахунками, за 

період існування рубрики з 1975 по 1991 рр. О.Р. Князенком було надруковано 111 статей 

різної тематики. Причому, найбільше публікацій припало на кін.70-их – 80-ті рр. ХХ ст. 

Проблематика досліджень О.Р. Коломійця різнопланова: події ХVІІ ст., Т.Г. Шевченко, 

його сучасники і послідовники, інтелігенція Переяславщини 2-ї пол. ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст., 

культурний розвиток м. Переяслава у 1-й чверті ХХ ст. Серед персонажів публікацій – відомі 

постаті Переяславщини: державні й громадські діячі різних історичних епох, козацькі 

ватажки, просвітяни, мистці. Публікації О.Р. Коломійця вирізняються наповненістю, 

різноманітністю, актуальністю, емоційністю. Вони носять не лише дослідницький, а й 

просвітницький, пізнавальний, публіцистичний, художній характер. Їхня інформативність, за 

твердженням доктора філологічних наук М.П. Корпанюка, – не претензійна, а делікатна, 

художньо вмотивована, світоглядна [8, с. 4]. Статті О.Р. Коломійця легко упізнаються 

читачами завдяки його власному авторському стилю й художньому наповненню. 

Невтомний дослідник історії Переяславщини, О.Р. Коломієць зробив вагомий внесок у 

історико-етнографічні дослідження цього регіону. Давно назріла потреба впорядкувати і 

систематизувати масив напрацьованих за багато років матеріалів та підготувати за ними 

довідкове видання. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Книга наказів по Переяслав-Хмельницькому державному історичному музею (поч. 

15.07.1976 р. – зак. 28.12.1981 р.). 

2. Книга наказів по Переяслав-Хмельницькому історико-культурному заповіднику (поч. 

8.09.1998 р. – зак. 31.12.2000 р.). 

3. Книга наказів ОС по Національному історико-етнографічному заповіднику 

«Переяслав», том 2, 2010 р.  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

20 

4. Кухарєва Н.М. Характеристика на Коломійця Олега Родіоновича, старшого наукового 

співробітника науково-дослідного відділу Історичного музею // НІЕЗ «Переяслав», відділ 

роботи з персоналом та документообігу. Атестаційна справа О.Р. Коломійця. Особовий листок 

по обліку кадрів Коломійця Олега Родіоновича від 14 січня 2001 р. 

5. Князенко О.Р. Кросно: Вірші. – К.: «Радянський письменник», 1989. – 127 с. 

6. Олег Коломієць-Князенко. Срібна чверть або «25+25». Автобіографія, покажчик 

публікацій та фрагменти деяких з них. – Переяслав-Хмельницький: ПП «НІТ ПК», 2001. – 41 с. 

7. Особовий листок по обліку кадрів Коломійця Олега Родіоновича, 14 січня 2001 р. // 

НІЕЗ «Переяслав». Фонди. машинопис, 2 стор. 

8. Князенко О. Переяславна. Поезії. – Переяслав-Хмельницький: П.П. «СКД», 2007. – 

200 с. 

9. Премія газеті // «Комуністична праця». – № 88 (9147). – 16 липня 1975 р. – С. 2. 

10. Список громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Переяслава-

Хмельницького» // Почесні громадяни міста. Переяславська міська рада. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://URL: phm.gov.ua. 

11. «Я більше забув, ніж дехто знає», – так казав мій дід, так …». – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https:// URL: phm.gov.ua. 
 

Olena Zham, Valentyna Shakula 

(Pereiaslav) 

REVIEW OF PUBLICATIONS О.Р. KOLOMIIETS PUBLISHED IN THE LOCAL 

HISTORY COLUMN RUBRIC «LOVE AND KNOW YOUR NATIVE REGION» OF THE 

NEWSPAPER «COMMUNIST LABOR» («VISNYK OF PEREIASLAV REGION»)  

IN 1975–1991 

The article analyzes the publications of Oleh Rodionovych Kolomiiets (literary pseudonym is 

Oleh Kniazenko), published during 1975–1991 in the columns of the newspaper «Communist Labor» 

(since 1991 – «Visnyk of Pereiaslav Region») in the local lore section «Love and know your region». 

The author of the publications is told. 
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МАТЕРІАЛИ ДО ПОКАЖЧИКА ПУБЛІКАЦІЙ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

О.Р. КОЛОМІЙЦЯ ЗА 2010–2020 рр. 

 

У статті проаналізовано матеріали до покажчика публікацій літературного, 

наукового та науково-публіцистичного доробку письменника, краєзнавця Олега Родіоновича 

Коломійця за останні десять років (2010–2020 рр.), – періоду з часу його виходу на пенсію з 

посади старшого наукового співробітника Музею Заповіту Т.Г. Шевченка. 

Ключові слова: газета, «Вісник Переяславщини», О.Р. Коломієць, Переяслав, 

публікація, краєзнавство, наука. 

 

З метою популяризації літературного, наукового та науково-публіцистичного доробку 

письменника, краєзнавця Коломійця Олега Родіоновича підготовлено поточний 

бібліографічний покажчик його друкованих праць та неопублікованих творів за останні десять 

років (2010–2020 рр.), – періоду з часу виходу його на пенсію з посади старшого наукового 

співробітника Музею Заповіту Т.Г. Шевченка. Частково відомості отримані зі списків, які 

були надані О.Р. Коломійцем та задокументовані як польові матеріали автора даної статті. 

Опубліковані статті підібрані за матеріалами газет «Вісник Переяславщини», «Діловий 
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Переяслав», «Переяславська Рада», «Вісті» та науковими збірниками й окремими авторськими 

виданнями. Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу. 

До покажчика увійшов перелік робіт, опублікованих як у паперовій, так і в 

електронній формі, а також неопубліковані матеріали та перелік публікацій про 

О.Р. Коломійця. Публікації систематизовані за тематичним та довідковим принципами. 

Бібліографічний покажчик складається з 6-ти розділів та 3-х підрозділів, у яких уміщено 94 

частково анотованих бібліографічних описи. 

1. Шевченкіана О. Коломійця. 

2. Українська Революція (1917–1921 рр.). 

2.1. Переяславська «Просвіта». 

2.2. Українська держава П. Скоропадського. 

2.3. Доба Директорії УНР (1919–1920 рр.). 

3. Літературна Переяславщина. 

4. Краєзнавчі дослідження. 

5. Ненадруковані матеріали. 

6. Матеріали про О.Р. Коломійця. 

1. Шевченкіана О. Коломійця 

1. «О, братія моя українська….». Доба романтизму, Шевченко і становлення нашого 

національного імені». Ілюстрації: 1. Обкладинка «Описание Украйны», 1832 р.; 2. 

Автопортрет Т. Шевченка, 1849 р. // Газета «Вісник Переяславщини», 15.03.2016 р., с. 6. 

2. «О, братія моя українська…». Тарас Шевченко й самоусвідомлення українців // Газета 

«Вісник Переяславщини», 18.03.2016 р., с. 7. 

3. «Колекція малюнків Тараса Шевченка у Андрія Козачковського, в Переяславі». До 

150-річчя пам’яті Великого Кобзаря // Газета «Вісник Переяславщини», 11.03.2011 р., с. 10. 

4. «Чим була для Шевченка рідна звитяжна пісня?». До 200-річчя від Дня народження // 

Газета «Вісник Переяславщини», 28.03.2014 р., с. 10. 

5–7. «Чому Шевченко «полемізував» з Пушкіним?» (дослідження в трьох подачах): 1. 

«Не стриміли б списи…». (ілюстрація – гравюра 1721 року «Тріумф Петра») // Газета «Вісник 

Переяславщини», 08.03.2018 р., с. 10. 2. «А москалі і світ Божий в путо закували….» 

(ілюстрація – портрет молодого Тараса Шевченка, робота В. Штернберга, 1840 р.) // Газета 

«Вісник Переяславщини», 16.03.2018 р., с. 11. 3. «І в них народ і слово, і в нас…» (ілюстрація – 

плакат із зображенням Т. Шевченка та словами «Чи твої діти говорять моєю мовою?») // Газета 

«Вісник Переяславщини», 23.03.2018 р., с. 14. 

8–9. «Яскрава зірка Великого Українського Романтизму». До 200-річчя народження 

Євгена Павловича Гребінки. У двох подачах: 1. «Гребінківські слухання в Переяславі» 

(ілюстрації – портрет Є. Гребінки, художник А. Макрицький, 1833 р.) // Газета «Вісник 

Переяславщини», 24.02.2012 р., с. 10. 2. «Гребінка в Переяславі. Осінь 1831 р.» // Газета 

«Вісник Переяславщини», 13.03.2012 р., с. 14. 

В обох подачах включено переклади О. Князенка (літературний псевдонім О. Коломійця 

– прим. Н. З.) – 5 віршів Є. Гребінки з російської на українську мову. 

10. Подача перша: «Євгенові Гребінці – 200 літ». «То хто ж на портреті?» (про два 

портрети Є. Гребінки, один з яких викликав сумніви у дослідників) // Газета «Переяславська 

Рада», 17.02.2012 р., с. 11. 

11. Подача друга: «Гребінка – поет український!». Переклади О. Князенком та коментар 

до них трьох віршів Євгена Гребінки: «Лілея», Очеретянка-малинівка», «Думка» // Газета 

«Переяславська Рада», 24.02.2012 р. [1, арк. 1–3]. 

2. Українська Революція (1917–1921 рр.) 

2.1. Переяславська «Просвіта» 

«Переяславську «Просвіту» народила Українська Революція» – дослідження в чотирьох 

подачах. 

12. Подача перша: «Попередники. Альбом Ганни Чепцової». Ілюстративний матеріал: (1. 

Проект герба «Просвіти» Петра Холодного; 2. Студентки жіночих курсів при Київському 
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університеті святого Володимира, друга праворуч – Ганна Чепцова, 1917 р.; 3. Студент Арсен 

«Ми – щоб любить, живемо!»; 4. Невідомий студент: «Хоч зрідка згадайте!») // Газета «Вісник 

Переяславщини», 17.01.2017 р., с. 6. 

13. Подача друга: «Із альбому Ганни Чепцової: «Святі чуття в душі ховай!» 

Ілюстративний матеріал: (1. Ганна Чепцова, 1908 р. 2. Павло Богацький. 3. Петро Гаєнко) // 

Газета «Вісник Переяславщини», 24.01.2017 р., с. 6. 

14. Подача третя: «Досвітній огонь запали!». Ілюстративний матеріал: (1. Ганна Чепцова 

в драмгуртку, 1907 р.; 2. Григорій Близнюк, 1917 р.; 3. Вчителі на могилі Шевченка, 22 травня 

1909 р.) // Газета «Вісник Переяславщини», 03.02.2017 р. с. 10. 

15. Подача четверта: «Жовто-блакитна стрічка та червоний бант Ганни Чепцової». 

Ілюстративний матеріал: (1. Обкладинка педагогічного часопису «Світло», 1910 р.; 2. Юхим 

Чепцов, студент медицини, 1885 р. // Газета «Вісник Переяславщини», 07.02.2017 р. с. 6. 

16. «Як вшанували Кобзаря в Переяславі навесні 1917 року // Газета «Вісник 

Переяславщини», 07.03. 2017 р. с. 6. 

17. «Варвара Чередниченко очолила Переяславську «Просвіту» двадцятирічною». 

Ілюстративний матеріал: (1. Варвара Чередніченко, 1920-і рр.; 2. Курси української мови в 

Переяславі (Варвара Чередніченко сидить праворуч у народному вбранні. Весна 1917 р.) // 

Газета «Вісник Переяславщини», 28.03.2017 р. с. 6. 

18. «Впливу просвітян радянська влада боялася. Тому жорстоко репресувала» 

(Переяславські просвітяни – жертви політичних репресій 20-х, 30-х та 40-х років). 

Фотоілюстрації: (1. Історія Нот… Мірза-Авакянц; 2. Капела бандуристів 1920-х років) // Газета 

«Вісник Переяславщини», 17.08.2018 р. с. 11. 

2.2. Українська держава П. Скоропадського 

19. «Олена Скоропадська вважала себе останньою гетьманівною». Фотоілюстрації: (1. 

Олена Скоропадська-Отт; 2. Обкладинка видання «За Україну» з описом подорожі Данила 

Скоропадського Америкою 1938 року) // Газета «Вісник Переяславщини», 28.10.2018 р., с. 7. 

20. «Павло Скоропадський – правитель, якого не зрозуміли сучасники». Світлина 

(Переяславська гетьманська варта, осінь 1918 р.) // Газета «Вісник Переяславщини», 

02.11.2018 р., с. 9. 

21. «Переяславці теж брали участь у державотворенні 1918 року». Світлини з родинних 

альбомів: (1. Федір Сарін; 2. Григорій Лозинський; 3. Лук’ян Лозинський) // Газета «Вісник 

Переяславщини», 16.11.2018 р., с. 11. 

2.3. Доба Директорії УНР (1919–1920 рр.) 

22–23. «Переяславці теж воювали в лавах армії УНР» (до 100-ліття Української 

Революції 1917–1921 рр.). Опублікована в двох подачах: 

Подача перша: Одна світлина: «Козаки Гайдамацького Коша Слобідської України. 

Січень 1918 р.» (серед них Євген Іщенко) // Газета «Вісник Переяславщини», 26.01.2018 р., 

с. 7. 

Подача друга: Три світлини: 1. М. Аркас (молодший командир) Переяславського полку; 

2. Отаман Чорний (Гаврило Куреда) – портрет роботи Ю. Іллєнка, 1996 р., м. Переяслав; 3. 

«Оркестр армії УНР на конях», 1920 р. Картина Є. Перфецького // Газета «Вісник 

Переяславщини», 02.02.2018 р., с. 11. 

24. «Наталії Іваненко свої вірші присвячував Пало Тичина». Фотоілюстрації: 

(1. Український хор, 1918–1919 рр.; 2. Група української молоді з М.С. Грушевським, 1913 р. 

(на обох світлинах бачимо П. Тичину й Н. Іваненко) // Газета «Вісник Переяславщини», 

27.07.2018 р., с. 9. 

25. «На 16-річчя мені подарували кошик книг. Вони сформували мою українськість». Дві 

фотоілюстрації: (1. Іван Кресько з сином; 2. «Видання «Граматика української мови», 1918 р. 

(про українські видання доби УНР та їх поширення на Переяславщині) // Газета «Вісник 

Переяславщини», 10.08.2018 р., с. 11. 

26. «Нестор Городовенко повертається до своїх стежок» // Газета «Вісник 

Переяславщини», 12.01.2018 р., с. 22. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

23 

27. «Нестор Городовенко одружився на переяславці» (про організатора й хормейстера 

Переяславських хорів Нестора Городовенка). Фотоілюстрації: (1. Капелла «Думка», 1924 р.; 

2. Книга Г. Шибанова «Нестор Городовенко») // Газета «Вісник Переяславщини», 

05.01.2020 р., с. 20 [4, арк. 2–8]. 

3. Літературна Переяславщина 

28. «Згадки про справжнього вчителя й письменника» (до 85-річчя Віталія Святовця, 

сина Наталії Іваненко-Святовець). Проілюстровано двома фотографіями // Газета «Вісник 

Переяславщини», 20.07.2018 р., с. 9. 

29. «Він був справжнім другом» (спогади про нашого земляка, педагога й письменника 

Віталія Федоровича Святовця) – із збірника «На таких тримається світ» (на пошану 

В.Ф. Святовця). м. Чернівці: Вид-во «Букрет», 2019. – С. 228– 241. 

30. «Проігнорована дата» (про сторіччя пам’яті Івана Франка) // Газета «Вісник 

Переяславщини», 07.06.2016 р., с. 7. 

31. «Переяславці вшанували ювілей Івана Франка». Надруковано вірш О. Князенка «Іван 

Франко іде по Україні» // Газета «Вісник Переяславщини», 27.09.2016 р., с. 6. 

32. «Поет про сьогодення». Дві поезії Олега Князенка: «Коли Батьківщина у небезпеці» 

та «Вчителька на Майдані» // Газета «Переяславська Рада», 04.04.2015 р., с. 10. 

33. «Слова – світи» під однією обкладинкою – три автори (Ольга Будугай, Андрій 

Будугай, Серій Литвиненко)» // Газета «Вісник Переяславщини», 11.02.2011 р., с. 10. 

34. «Студія «Дитинець» Великому Кобзареві присвятила низку поезій». Добірка поезій – 

учасників студії з передмовою О. Коломійця-Князенка (На світлині – члени літстудії) // Газета 

«Вісник Переяславщини», 04.04.2014 р., с. 10. 

35. «Костомарівські читання провів «Дитинець» (До 200-річчя народження Миколи 

Костомарова). На світлинах: 1. Учасники зустрічі. 2. Куточок виставки // Газета «Вісник 

Переяславщини», 23.05.2017 р., с. 8. 

36. «Олесь Гончар був знайомий з Михайлом Сікорським» (до сторіччя народження 

класика). На світлинах: 1. Олесь Гончар із внучкою, Михайло Сікорський та критик 

Володимир П’янов, серпень 1980 р. Переяслав. Музей народної архітектури та побуту. 2. 

Автограф О. Гончара – привітання Олегу Князенку, 1989 р. // Газета «Вісник Переяславщини», 

27.04.2018 р., с. 8. 

37. «Зі своїми ще невідомими творами Іван Кирій знову завітав до нас» (До 95-ї річниці 

народження письменника-земляка) // Газета «Вісник Переяславщини», 14.06.2019 р., с. 18. 

38. «Василь Мартиненко. Боротьба за утвердження й чистоту української мови». Подано 

4 сатиричних твори В. Мартиненка // Газета «Вісник Переяславщини», 05.05.2018 р., с. 11. 

39. «Школярам розповіли про українських романтиків доби Тараса Шевченка» (про 

Миколу Маркевича та Амвросія Метлинського) // Газета «Вісник Переяславщини», 15.02.2019 

р., с. 3. 

40. «Вшанували 100-річчя Переяславської «Просвіти» (у читальній залі міськрайонної 

бібліотеки). На світлині: голова Переяславського осередку «Просвіти» Наталя Заїка // Газета 

«Вісник Переяславщини», 21.04.2017 р., с. 8. 

41. «Пісня буде поміж нас…» (до 70-річчя народження та 40-річчя пам’яті композитора 

Володимира Івасюка). Вперше опубліковано вірш Володимира Коломійця «Мій утрачений 

композитор» // Газета «Вісник Переяславщини», 26.04.2019 р., с. 11. 

42. «На захист мов». Вірш О. Князенка «Лукавцям від політики» // Газета 

«Переяславська Рада», 15.06.2012 р., с. 10. 

43. «2014 рік. Поетичний триптих: «Півроку прогуло …», «І знов – війна..», «І, все ж, 

вона є …». О. Князенко // Газета «Вісник Переяславщини», 15.07.2014 р., с. 6. 

44. «Від романтиків Злотного й Срібного віку…» (Наталії Павлик до ювілею вірш 

О. Князенка) // Газета «Переяславська Рада», 07.11.2014 р., с. 11. 

45. «Я єсть народ…» (до 24-ї річниці Незалежності України). Вірш «Отруйна фурія 

реваншу зводить знов» // Газета «Переяславська Рада», 28.08.2015 р., с. 1. 
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46. Добірка 12 ліричних віршів із циклу «Вересневість» (під рубрикою «Олегові 

Коломійцю-Князенкові – 65») // Газета «Переяславська Рада», 18.09.2015 р., с. 10. 

47. Добірка 7 ліричних віршів О. Князенка під рубрикою «Завжди юний, завжди 

закоханий…» // Газета «Вісник Переяславщини», 07.09.2010 р., с. 4. 

48. Три поезії із неопублікованої книги «Хмаросяги» (під рубрикою «Патріарх 

Переяславських поетів») // Газета «Діловий Переяслав», 23.09.2015 р., с. 5. 

49. «Я брата переважно згадую молодим, веселим, окриленим» (до 80-річчя від дня 

народження Володимира Коломійця) // Газета «Вісник Переяславщини», 10.10.2015 р., с. 7. 

50. «Хто терзає тебе, Україно, – той розстрілює серце моє…» (пам’яті Володимира 

Коломійця). Стаття доповнена творами Володимира Коломійця: двома ніде не друкованими 

поезіями та третім віршем, усіченим цензурою 1959 р. // Газета «Вісник Переяславщини», 

01.09.2017 р., с. 14. 

51. «Живи, Вкраїно! Я тебе любив!». Вшанування пам’яті поета-земляка Володимира 

Коломійця: літературний вечір 2 листопада 2017 року в Національній спілці письменників 

України до 82-ї річниці від дня народження Володимира Коломійця. Дві світлини: 1. Вечір 

пам’яті веде поет-пісняр Вадим Крищенко, м. Київ, 02.11.2017 р. 2. Світлина 1956 р. – 

літературні студійці-студенти Київського університету ім. Т. Шевченка (крайній ліворуч – 

Володимир Коломієць) // Газета «Вісник Переяславщини», 14.11.2017 р., с. 7 [3, арк. 1–4]. 

4. Краєзнавчі дослідження 

52. «Про старосвітського кобзаря Георгія Ткаченка. Спогад – у публікації С. Тетері 

«Переяславський період творчості Г. Ткаченка у спогадах сучасників» // Збірник «Конотопські 

читання». Випуск VІІІ. – «Ніжин», 2017. – С. 281–282. 

53. «Відзначили ювілей класика національної музики» (до 175-річчя народження Миколи 

Лисенка). Фотоілюстрація: «Вчителька Неля Павелко з ученицею Ангеліною Мартишко» // 

Газета «Вісник Переяславщини», 28.03.2017 р., с. 5. 

54. «Ім’я Єфрема Іщенка належить пошанувати по-справжньому». Світлина 

(Є.Ф. Іщенка з онуком Тарасом на Чернечій горі в Каневі, 1964 р.) // Газета «Вісник 

Переяславщини», 13.07.2018 р., с. 6. 

55. «Пора організувати виставку акварелей Петра Дремлюги!». Ілюстрації: 

1. Автопортрет художника; 2. «Три верби»; 3. «Трахтемирів. Хата над Дніпром» // Газета 

«Вісник Переяславщини», 31.08.2018 р., с. 13. 

56. «Для виставки зібрано 83 роботи Петра Дремлюги». Відгук Валентини Батрак про 

виставку робіт Петра Дремлюги // Газета «Вісник Переяславщини», 01.02.2019 р., с. 12. 

57. Передмова до книги Данила Хмельницького «Пережите, – та не забуте!» (спомини 

остарбайтера), 2011 р., м. Переяслав. 

58. Передмова до книги Івана Якименка «Положаї» (нарис з історії села), 2010 р., 

м. Переяслав. 

59. Передмова до книги Василя Литвина-Лугового «Провісник» (поезії), 2011 р., 

м. Переяслав. 

60. «Не зміліла пам’яті криниця» (Пам’яті Івана Марковича Голуба). Три світлини 

(автори – О. Коломієць, Г. Остронос) // Газета «Переяславська Рада», 11.12.2011 р., с. 4. 

61. «Григорій Остронос був до останнього подиху відданим Україні» // Газета «Вісник 

Переяславщини», 25.03.2014 р., с. 7. 

62. «Думав про Україну» (Пам’яті Миколи Івановича Голиці) // Газета «Переяславська 

Рада», 28.08. 2015 р., с. 6. 

63. «То скільки ще нам бути чиїмись «лохами»?» (Репліка небайдужого читача про 

зйомки російського фільму в Музеї просто неба) // Газета «Вісник Переяславщини», 

03.12.2010 р., с. 18. 

64. «Хай над тобою Божий дух витає і неповторність береже твою». Вийшов друком 

тритомник Івана Шпиталя «Україна перед Богом і перед світом» // Газета «Вісник 

Переяславщини», 17.01.2020 р., с. 9 [1, арк. 5–6]. 
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5. Неопубліковані матеріали 

65. Тези до краєзнавчого нарису: «Пісня і Воля» (24 сторінки машинопису).  

Круглий стіл: «Не забудьте пом’янути ….». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 10 грудня 2015 р. 

66. «Наталя Лівицька-Холодна оспівала красу рідного краю – далеко від нього». Стаття 

до краєзнавчого збірника (м. Переяслав), рукопис. Другий примірник у ЗОШ № 2, на якій 

розташована меморіальна дошка письменниці. 

67. «Характерник має змужніти!» (20 сторінок машинопису). Відгук на вихід друком 

альманаху «Характерник» студентів історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018 р. 

68. «Обережно: малоросійство!» (репліка). Відгук на інформацію «Подорож до духовної 

столиці України» (Полтави). Текст Тимченко, де прославлявся Петро І та його воїнство, але 

не згадано Івана Мазепу й Тараса Шевченка. Подана до газети «Вісник Переяславщини», але 

була відхилена 2012 р. 

69. Балада-реквієм про 37 спиляних тополь у Переяславі-Хмельницькому, 2011 рік. 

70. Поетична збірка «Любограй», 2010 р., м. Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД». 

71. Поетична збірка «Календарій для Незабудки», 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький, 

ПП «СКД». 

72. «Малиновий Клекіт» (поетичний тритомник), 2013 р., м. Переяслав-Хмельницький. 

Надруковано в двох примірниках (набір О.М. Волочай). 

73. «Віднайдені в снігах» (переклад зі слов’янських поетів), 2013 р., м. Переяслав-

Хмельницький. 

74. «Зоре моя вечірня» («Українські поети про кохання») (трактат, незавершена 

студентська робота), 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький. 

75–76. «Незборима Нація» – дві публікації для газети під ред. Р. Коваля. Підготовлено 

на листопад 2020 р. 

77. «Перші студійці Київського університету 1950-их років» (Володимир Коломієць, 

Олесь Лупій, Павло Щириця та інші). 

78. «Непохитний Вістовий» (Пам’яті Олеся Доріченка – поета, артиста, художника). 

Вірш та спогади [2, арк. 3]. 

6. Матеріали про О.Р. Коломійця 

79. «Народження України. Альбом-антологія, який веде із минулого в майбуття» (під 

редакцією О. Коломійця-Князенка). Презентація в Будинку вчителя. 24.10.2018 р. // Газета 

«Вісник Переяславщини», 02.11.2018 р., с. 3. 

80. «У дитячій бібліотеці віншували поета». Надруковано 9 віршів Олега Князенка // 

Газета «Вісник Переяславщини», 15.09.2015 р., с. 6. 

81. «Олег Коломієць був знайомий із багатьма українськими бандуристами» (спогади 

про це записали Світлана Тетеря й Наталія Костюк) // Газета «Вісник Переяславщини», 

07.08.2015 р., с. 5. 

82. «Янгол Слова» (Зустріч із поетом та науковцем Олегом Коломійцем-Князенком). 

Інна Романова, студентка 2-го курсу Переяславського педагогічного університету ім. Г. 

Сковороди // Газета «С.М.С» («Сучасна! Молода! Студентська!»), квітень 2011 р., № 3 (23), 

с. 6. 

83. «Нехай Духовне Краєзнавство – нас і зміцнить, і просвітлить!». Акценти збірок Олега 

Князенка «Прапор Переяславського Полку» і «Переяславна». Ольга Будугай, доцент, кандидат 

філологічних наук (м. Біла Церква) // Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». 

Вип. 14, 2018 р., с. 180–189. 

84. «Казковий Вихор із Любограю» (До ювілею поета Олега Князенка). Наталя Павлик // 

Газета «Вісник Переяславщини», 10.09.2010 р., с. 10. 

85. «Ювілей поетової зрілості!». Олександр Матвієнко // Газета «Вісті», 18.11.2010 р. 

86. «Серце моє – зухвалий юнак!...» (Невелике інтерв’ю та вірш О. Князенка) // Газета 

«Діловий Переяслав», 08.09.2010 р., с. 6. 
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87. «Календарій» від Князенка. О. Матвієнко // Газета «Вісті», 20.09.2012 р., с. 16. 

88. «Календарій» від Князенка». О. Матвієнко про презентацію книги О. Князенка 

«Календарій для Незабудки» в залі Музичної школи ім. П. Сениці) // Газета «Діловий 

Переяслав», 26.09.2012 р., с. 3. 

89. «Нова книга поета» (про збірку «Календарій для Незабудки») // Газета 

«Переяславська Рада», 14.09.2012 р, с. 10. 

90. «Світ побачив лише перший том із семи запланованих» (про вихід 1 тому книги 

«Календарій для Незабудки») // Газета «Вісник Переяславщини», 21.09.2012 р., с. 10. 

91. «Перший із семи». Іванна Невертій // Газета «Переяславська Рада», 21.09.2012 р., 

с. 10. 

92. «Сповідь люблячого сина. Над дивокнижкою Олега Коломійця-Князенка 

«Народження України». Іван Шпиталь // Газета «Слово Просвіти», 26.02.2020 р., с. 8. 

93. «Я більше забув, аніж дехто знає….» – так казав мій дід. Так назву і свої мемуарії 

…». Інтерв’ю В. Шкребтієнка з О. Князенком // Газета «Вісник Переяславщини», 04.09.2020 

р., с. 9. 

94. «О. Князенко-Коломієць продовжує активне творче життя». Інтерв’ю О. Матвієнку // 

Газета «Діловий Переяслав», 16.09.2020 р., с. 1–2, 11 [2, арк. 1– 2]. 

Підсумком нашого дослідження стали такі дані. 

У розділі 1 «Шевченкіана О. Коломійця» вміщено короткий опис 11-ти опублікованих в 

газетах «Вісник Переяславщини» та «Переяславська Рада» науково-публіцистичних статей 

О. Коломійця на шевченківську тематику із зазначенням перекладених творів Є. Гребінки з 

російської на українську мову. 

Розділ 2 «Українська Революція (1917–1921 рр.)» поділений на три підрозділи – 

«Переяславська «Просвіта», «Українська держава П. Скоропадського», «Доба Директорії УНР 

(1919–1920 рр.)», назви яких і розкривають тематику 16-ти публікацій О. Коломійця в газеті 

«Вісник Переяславщини». 

У розділі 3 «Літературна Переяславщина» упорядковано 24 публікації О. Князенка в 

газеті «Вісник Переяславщини» на різну тематику: присвяти своєму брату – поету, лауреату 

Шевченківської премії Володимиру Коломійцю, поетична лірика, відгуки на художні твори 

членів літстудії «Дитинець» та пошанування видатних українських діячів мистецтва: 

О. Гончара, В. Івасюка, М. Маркевича й А. Метлинського. 

У розділі 4 «Краєзнавчі дослідження» подано бібліографічний опис 13-ти позицій: 

наукова стаття про дослідження С. Тетері життя і творчості бандуриста Г. Ткаченка, 5 

публікацій про відомих митців – М. Лисенка, Є. Іщенка, П. Дремлюгу, І. Шпиталя, 3 

передмови до книг земляків-переяславців – Д. Хмельницького, І. Якименка, В. Литвина-

Лугового, 3 статті пам’яті відомих переяславців – Г. Остроноса, І. Голуба, І. Голиці, та репліка 

з приводу зйомки російського фільму в Музеї просто неба НІЕЗ «Переяслав». 

Розділ 5 «Неопубліковані матеріали» включає  опис тез та нарису до круглого столу, 7 

статей машинописного тексту, 3 самовидавничі поетичні збірки, надруковані в кількох 

примірниках, 1 статтю в рукописному вигляді та баладу-реквієм. 

Розділ 6 «Матеріали про О.Р. Коломійця» містить опис 16-ти відгуків про творчість 

О. Коломійця та інтерв’ю з ним, надруковані в газетах «Вісник Переяславщини», «С.М.С» 

(«Сучасна! Молода! Студентська!»), «Вісті», «Діловий Переяслав», «Переяславська Рада» та 

збірнику «Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». 
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ЗБІРКА «ЛЮБОГРАЙ» ОЛЕГА КНЯЗЕНКА: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

У статті піддано розгляду аксіологічні аспекти поетичної збірки переяславського 

літературного та громадського діяча ІІ пол. XX – поч. XXІ ст. Коломійця Олега Родіоновича 

(літературний псевдонім Олег Князенко). 

Ключові слова: книга, літературний, лірика, любов, «Любограй», О. Князенко, поезія. 

 

Поетичний талант О. Князенка – найяскравіша грань його особистості, покликання, що 

реалізувалося в семи виданих поетичних збірках. Набуток у художньо-стильовому обрисі 

вагомий. Умотивовуємо цю сентенцію цитатами з передмов до деяких книг. 

Олександр Колибенко: «Трубежеві оркестри» – це не знані загалові «буряні марші і пісні», 

які рвуться із душі поета, що намагається розбудити своїх земляків від духовної сплячки. Автор 

цих творів мовби вивищується над самим собою. Якщо в реальності він може десь вагатися чи 

бути надто довірливим, то у творчості О. Князенко підіймається над буденною суєтою і 

житейськими компромісами, стаючи мовби сурмачем цього духовного (а не просто духового чи 

інструментального) оркестру – тобто Трубежевого Оркестру» [4, с. 8]. 

Микола Корпанюк: «Переяславна» – книга виховна, просвітницька і водночас 

романтична, шляхетна. І цим вона відрізняється передусім від інших надто «дорослих» збірок 

(як виданих, так і поки що не виданих) нашого поета. Але, в той же час, «Переяславна» – це 

органічно зріла книга, глибоко продумана у своїй основі та композиції. «Переяславна» – це 

образ духовної та матеріальної батьківщини поета – Переяславської землі. А в широкому 

значенні – образ України» [3, с. 13]. 

У передмові до книги «Кросно» Леонід Горлач сказав напрочуд влучно про Олега 

Князенка: «Він не витає в емпіреях, не нанизує особисті жалі та замрії на шампури сюжетів – 

він прагне, залишаючись у плині традиційного українського вірша, зіпертого на фольклорні 

джерела, оновити його тематично, відмовившись як від горезвісних загальників, так і від 

приголомшуючих нагромаджень образних конструкцій» [1, с. 5]. 

Особливими почуттями перейнята поема-феєрія «Переяславський сон», де О. Князенко 

виписує образ Тараса Шеввченка, немовби поєднуючи духовні витоки двох поетів-українців. 
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Олесь Гончар по виходу книги «Кросно» так привітав О. Князенка: «Ще раз переконався, як 

багато поетичного на славній Переяславщині. Оберігайте! Вітаю Вас» [3, с. 5]. 

О. Князенко знаніший, відоміший як поет громадянського звучання, історіософічного 

мислення, і майже незнаний як співець любовної лірики. Більше того, теми історичного плану 

наче затінили дещо претензійну тему любові-еросу, витонченого глибинного кохання. Така 

лірика О. Князенка – то проба душі, і проба найвищої якості. 

Інтимна поезія О. Князенка – святкова пора його душі, бо, за М. Цвєтаєвою, людину трима 

на землі необхідність іншому, потрібність («надоба») у виявах любові. Простором для 

висловлення свого романтичного его Олега Коломійця стала збірка «Любограй», яка презентує 

лірику даної тематики, що розпорошена й по інших книгах поета. 

Стоїть – такий увесь гаряче-рвійний. // І лиш зіниці кличуть Наречену, // – крізь звуки ураганно-

елегійні – // святу ненависть – і любов свячену!..» [2, с. 18]. У цих рядках, присвячених колись 

пам’яті славетного співця Лемківщини Богдана-Ігоря Антонича, бачиться мовби поетичний 

портрет самого юнака з його, думалось давно втраченої, але все ж віднайденої й відновленої 

книги кохання – «Любограй». Збірка насичена творами, народженими від почуттів поета-юнака 

до тих муз, які йому зустрілись у 16, а потім у 20 літ. Він із живої плоті й крові ступив у свою 

ефемерну творчу субстанцію й розлився чистим, світлим, молодим словом, мовби 

сповідаючись природі у своєму тихому та водночас і печальному передчутті власної долі. Сюди 

ж вплітаються й мотиви національно позначеного небайдужого героя, закоханого в минувшину 

княжої та козацької України – у свою справжню духовну вітчизну. Все це болісно скрапувало 

з пера в юнацькому максималістському пошукові, властивому пізнім постшістдесятникам, 

даруючи твори тим, хто зберіг у собі світлий образ Шевченкової та Франкової України. 

«Любограй» наповнено поетичними  первородами душі, світанково-юними заспівами. Сама 

назва книжки – це передчуття як радісного, так і журливого. Усе те, що було даровано долею 

юнакові вперше (і навіть те, що не було своєчасно дароване, а лише уявлене), поет власним 

серцем оспівує в поезіях про кохання. В Олега Князенка струменить із ранніх поспівів такий 

трепет і теплота, мов первісний дотик до мажорно-живого світу іншої душі. Поет ліричними 

рядками наче лікує власну душу й намагається зцілити душі інших, тому трагічного мінору в 

юних співах митця читач майже не відчуває. Швидше тут чується радісне пробудження 

чуттєвості – щасливо вловлена найвища мить насолоди коханням. Лірика «Любограю» 

розпросторюється не так у літературний масив, як у живі променисті душі, що перебувають на 

злеті, що тільки починають відчувати небайдуже слово. Мало бачимо й літературного шарму, 

властивого багатьом молодим лірикам. Звідусіль яскраво відчувається первісний поклик 

любові: «Ти обіймаєш вихор золотий… // А він – тебе завзято обіймає. // Він споконвічний, // І в 

той час же – молодий! // Казковий вихор ніжно-золотий – // з блакитного // щемкого // 

Любограю!..» [2, с. 97]. 

Олег Князенко ще за юності, шукаючи власну художню манеру вислову, відкидав зайве 

словесне начиння, тому і явив нам твори відверті й водночас тонально витримані переважно в 

рамках силабо-тонічного віршування. Якихось особливих стратегічних літературних цілей ті 

юнацькі зошити, що потім склали збірку «Любограй», не мали, бо хлопець і не ставив перед 

собою мети в ті часи робити з них окремої збірки. Просто поетове серце зафіксувало на орбіті 

закоханості шалені хлоп’ячі пристрасті. 

Може бути й так, що, читаючи парубоцьку поезію О. Князенка, чиїсь небайдужі серця 

будуть заінтриговані й задоволені тими знахідками, а поетова душа прихистить якусь іншу душу 

навіть через десятиліття. Як Сосюра, чи Цвєтаєва, чи Ліна Костенко… Бо таке переливання 

енергій триває доти, доки в людей є спрага одне одного. Так відбувається споріднення душ. 

Пронизуючи наскрізним поглядом усю книжку, можна сказати: молодість минула не 

дарма. Молодецькі мотиви не знівелювали наступної зрілої творчості письменника. 

Повернення юнацької поезії Олега Князенка легкокрило й світлоносно адаптувалось у часі. 

Юнака музи вибрали в неповторну мить натхнення й спонукали засвітитись, зазвучати, 

поставши над суєтою та буденністю. 

Чулий, добрий, інтелігентний, і в той же час у дечому суперечливий та запальний юнак, 
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покликаний голосом любові, витворив образ любові й уособив її в юній дівчині-жінці. 

Наймення її залишиться десь поміж рядками, немов між давніх подарунків, але глибинні 

почуття поет зберіг у розтічності закоханого слова. Читачеві потрібно лише не проминути оту 

живу іскорку, яку викресано закоханим словом. 

Книга «Любограй» – мовби струмінь джерельної води для спраглих сердець, сповнених 

романтичних чекань. У чомусь поет може видатись асоціативно-недосяжним, а десь – у 

«понизов’ї» чуттєвості – доволі простим, традиційним у літературному розумінні. Але він 

багатий образотворчою емоційністю й своєрідний якраз переливами молодечої поезії. 

«Любограй» – ніби поема, яка складається з окремих ліричних уривків і має свій доволі 

умовний сюжет. Тут охоплено відрізок часу (1967–1974 роки), вірші – маленькі предтечі вже 

пізнього, віртуального постромантизму наших часів. 

Золоте слово щирості явив нам поет. Однак слід зауважити, що видима легкість пера 

О. Князенка не передбачила легкості його долі. Стилістично й духовно його поезія ближча до 

слововияву старожилів українського письменства, починаючи від Шевченка, Куліша, 

Костомарова, Стороженка, а потім – Франка, Олеся, Хоткевича, Антонича, Чупринки, 

Сосюри... Близька в плані старосвітського мовлення та романтично-баладної піднесеності, а 

ще в духові тієї вимовності: «Спинивсь на кручі // Батько наш великий // У простір – двері // 

розчинив навстіж // І слухає: // коли ж ці без’язикі // віднайдуть в Славі // свій // свячений // 

ніж!..» [2, с. 49]. Так писав юнак у шістнадцять років під враженням «Кобзаря» та побаченого в 

київському й канівському шевченківських музеях навесні 1967 року. 

Однак не лише громадянські мотиви чуються в ранніх поезіях О. Князенка, природно 

відтінюють жіноцько-дівочі образи такі чоловічі мотиви й назви, як «Купайло», «Чари 

Мольфара» (а пізніше – «Волосожар»). Поєднання жіночого й чоловічого бачимо вже в ранній 

юнацькій поезії, бо творив поет у полоні якогось чуттєво-інтуїтивного передчуття. 

«Чорнобровий гомін» – яскравий, невеличкий твір, складений із кількох модерних образних 

часток, хоча в чомусь по-школярському несподіваних. Це були своєрідні й цікаві історико-

філософські поетичні ремінісценції, алюзії, пошуки духовності в просторі рідного слова: «…Рида 

Дніпро в отім тяжкім двобої – // І б’є по горлу темно-хижий спів // … Там гибіють на купі 

гною  // Дванадцять сивих журавлів!..» [2, с. 52]. Або: «Прокльоном закарбована емблема. // 

Вінком терновим вибито тавро. // Хрещатий ніж йому дала богема, // Щоб воскресив натхнення 

джерело!» [2, с. 53]. Юнак прислухався до творчості свого брата Володимира Коломійця й до 

вельми неординарного молодого поета-земляка – Станіслава  Вишенського, якому присвятив 

тоді білого вірша «Плацдарм для наступу»: «Чия душа чекає танцю вересня? // Чом забаривсь 

так довго у поході? // Чия весна зове плацдармом – заспів, // що творить молодецький блиск 

очей?» [2, с. 78]. Поетичні домашні вечори у старшого товариша, тоді ще студента-педагога, 

підштовхували старшокласника писати й шукати теж «щось несподівано неждане», як-от, 

наприклад «Козак Мамай та Чужа Молодиця». Не лише після прочитання знаменитого роману 

О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу», але й після переосмислення тих чи інших 

поетичних образів або вражень від реальних подій. 

Певний час поет вагався – чи включати до такої тонко-еротичної книжки, як «Любограй», 

трагічні мотиви й теми з нашої минувшини, але помисливши над тим, як наші далекі берегині-

прабабусі чекали своїх дружинників та козаків із далеких походів, він вирішив таки ввести їх до 

збірки. Інакше відчуття України як вітчизни, матері й коханої буде не наповненим, поверховим. 

Пуританськи налаштованим читачам розкривати «Любограй» не варто, оскільки ця 

книжка, хоч і юнацька, але доволі смілива як своїми текстами, так і оформленням. Це не 

значить, що вона безсоромна: О. Князенко як поет не переходить грані між еротикою й 

порнографією. Еротика «Любограю» якраз протистоїть порнобагнові, ненормативу та 

вульгарності почуттів. Здорова еротична поезія показує, як можна любити чистими, не 

заплямованими ні зрадою, ні цинізмом, ні розбещеністю почуттями. 

Цикл «Купайло» нагадує купальські наспіви, а також купальські мотиви у творчості 

Пантелеймона Куліша. Якщо зважити на те, що такі твори, як «Купальська переднасолода», 

«Чорториї», «Дівчина-рілля», «Наповнення», «Любощі», «Тройзілля», писалися в сімнадцять 
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років, то видно, що юнак був добре обізнаний і з українською та європейською романтичною 

поезією ХІX ст., і з сучасною йому українською поезією. До того ж він мав розвинену 

чутливість та багату уяву, цитовані рядки це підтверджують: «Зорям моляться тополі // Під 

нічним щитом // Блиснув вітер карозорий // cинім копитом…» [2, с. 92]. 

«Чари Мольфара, або Університет Любові» – це наслідок хвилюючого переходу від 

шкільної лави до студентської аудиторії, лірика осені 1968 року. Триптих «Чари Мольфара» 

перегукується не лише з геніальними «Тінями забутих предків» Михайла Коцюбинського та з 

однойменним фільмом Сергія Параджанова, але і з творами Гната Хоткевича «Кам’яна душа», 

«Довбуш». Пристрасне замилування минувшиною О. Князенка десь таїть небезпеку зійти до 

пасеїзму як різновиду консерватизму, який не те щоб ворожий до сучасності, але все ж 

заперечує її естетичну домінанту. 

У другому розділі книжки «Синьозорія» поетичне письмо О. Князенка густішає, 

метафорично виважені думки щільнішають. Поет «дорослішає», і це ще дужче помітно на тлі 

романтичного піднесення, що витримано в плані лексичного вияву. Кохання стає більш земним, 

а не лише передчуттєвим та мрійним. У наступному циклі «Засніжена лірика» – білосніжна 

зимова чистота мовби зливається з чистотою почуття до коханої. Любов до рідного краю 

поєднується з коханням до жаданої дівчини. Три поезії в циклі присвячено славетній 

французькій співачці Мірей Матьє, бо вона поетові завше нагадує кохану. 

Цикл «Кольорові екстази» побудовано не лише на душевних переживаннях та 

піднесеннях, але й на творчому захопленні еротичною польською поезією. Тому О. Князенко в 

студентські роки зробив ряд перекладів та переспівів із поетичного рукопису маловідомого й 

забутого польськомовного поета першої половини XX ст. Олівера Комаровського, відчутно 

доповнивши даний цикл своїми власними творами й образними знахідками. Тому не дивно, що 

юнак так глибоко, тонко й зріло малює чари не лише піднебесного, але й земного кохання, 

буяння природних соків життя, торжество молодих жадань. Цикл «Кольорові екстази» 

поглиблює здоровий еротизм попередніх циклів, але знову ж таки – не переходить розумної 

грані навіть тоді, коли здається, що любов – то світле безумство. Самі назви творів промовисті: 

«Солодка магія», «Твоя усмішка збуджує мене…», «Моя еротоманка», «Місяць-шаленець», 

«Ортеєва жага», «Це світле трепетне безумство», «Проростання» та інші. Сонячні вітражі слів, 

переливи-перехлюпи емоцій, колисанка мрій – усе це живе в храмі закоханого поетового серця. 

Третій – найбільш драматичний та зрілий розділ книжки – «Перехрестя, або 

Налоскочування пристрастей» є почуттєво найглибшим у збірці. З любовної незлагоди, 

відірваності, непевності, з реальних життєвих обставин з’являється журба поета, смуток за 

втраченими щасливими годинами, які могли б продовжитись у часі й просторі, але вже, напевне, 

проминули безжально. Звідси елегійність, мінор у ліриці Олега Князенка: «На клумбах – 

тюльпани, тюльпани, тюльпани… // А в серці моєму – тумани, тумани… // … А думи мої – у 

неволі скорботи // І я намагаюсь журбу побороти. // І очі мої застилають тумани, тумани, / Коли 

я дивлюсь на тюльпани, // тюльпани, // тюльпани…» [2, с. 259]. Такими ж настроєво є і поезії 

«Заплаканий квітень…», «Як хочеться кохати», «Далека елегія», «Темно в твоєму вікні…» та 

інші. 

Поглиблюють мінорний настрій і деякі переклади та переспіви з польського поета-

романтика першої половини ХІХ ст. Ромуальда Орловського «Весільні балади, або В годину 

сліз». Зацікавленість О. Князенка саме цими забутими баладами виникла з тієї причини, що він 

отримав звістку – його кохана дівчина вийшла заміж за іншого. Завершується тематика 

нещасливого юнацького кохання циклом «Труйзілля», в якому бачимо не лише глибоку та 

гостру ностальгію за коханою людиною, але й надію на диво. Вірші «Надія», «Бажання», 

«Далека Надія», «Далека сльоза», «На незабудь Далекій» відроджують душу поета, спрагу 

майбутнього кохання. 

Ілюстрації збагачують книгу, роблять її зримішою, «документальнішою» і водночас 

більш інтригуючою. «Любограй» – це мовби чорно-білий альбом, збірка-альбом, своєрідні 

«документи серця». «Ліричними мемуаріями» їх назвати не можна тому, що це не спогади, а 

твори, тобто – живі ліричні переживання з минулих часів. 
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Поет духовно самозберігся поезією, з невлаштованості й болю він витворив красу свого 

слова. Може, комусь і на втіху, – собі ж на щем. Як висловилась колись Ліна Костенко: «В мені, 

як сонце, сходили слова». Олегові Князенку була завжди властива засторога – не нагнітати 

розор у душах, а ще – тонка обережність, щоб не комерціалізувати слово в славу. Поет не ловив 

буденно кон’юнктури, щоб своїм світлим ім’ям підпирати той чи інший сумнівний політикум. 

Просто він «виписував» свій світ, творив, як думав і почувався, майже не культивував негативів 

у коханні. 

Творчість Олега Князенка пронизана любов’ю – і любов’ю дуже різною: то щасливою у 

своєму захваті, то драматичною в нездійсненності, й водночас вірною довічно – Україні. Про 

подібні явища добре висловилась сучасна українська письменниця Лілія Максименко в книзі 

«Перо Маат»: «Приходимо ми в цей світ для випробування любов’ю». Поет-юнак у своєму 

«Любограї» витримав це випробування гідно, по-лицарськи зберіг у своїй пам’яті юнацькі дні, 

а в серці – відлуння тих почуттів. Посвідкою цьому є все наступне життя та творчість митця. 

Звичайно, можуть бути й деякі зауваги стосовно збірки. Вона перенасичена тематично й 

доволі таки об’ємна, але це той випадок, коли щедрість чи скупість автора продиктована 

небуденними обставинами: висока духовна нагорода – видати колись утрачену книгу. Можна 

було б покритикувати юнацькі неоковирності в тих рядочках, які де-не-де йдуть ніби «попаски», 

без особливого смислового навантаження, але це були неминучі огріхи творчого зростання. 

Либонь, не варто «причісувати» й переробляти першовияви поетики, адже  втратиться факт 

істини – дана збірка народжувалась, як поштовх слова. Українського Слова. Щоб уже потім 

Олег Князенко постав у рівень із майстрами поезії, щоб його голос зміцнів, бо він передрікав 

ще колись сімнадцятирічним: «– Смійся, о люте натхнення! – // – Орди думок підіймай!..» [2, 

с. 56]. 

Олег Князенко – мандрівний лірик, поет молодечої мужності й водночас співець жіночих 

сердець. Із цього народилися високосні поезії, вірші-побратими. Мрійник, який переміг чимало 

спокус і принад прагматизму, заслужив почесне ім’я – Поет. Існування в плоті Олегу 

Коломійцю потрібне для можливості поету Олегу Князенку жити в слові. Олег Князенко – 

звучить, він є резонатором суспільного життя й водночас живописцем власної душі. Постать 

його помітна в сучасній українській літературі своєрідністю поєднання творчих надбаннь і 

життєвої долі [5, с. 98–107]. 

Життєдайна, класично витончена лірика О. Князенка постає благородним проявом 

душевності на перехресті життєвих та літературних змагань початку третього тисячоліття. 
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ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКІ ПАМ’ЯТКИ СЕЛА ХОЦЬКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

 

Стаття присвячена пам’яткам давньослов’янського часу (І – середина VІІ ст. н.е.), 

виявленим на території с. Хоцьки Київської області та його околиць. Подано детальний опис 

знахідок та охарактеризовано топографічні особливості розташування пам’яток. 

Ключові слова: Переяславщина, с. Хоцьки, давньослов’янські пам’ятки, поселення, 

кераміка, знахідки. 

 

До 2013 р. територія с. Хоцьки була недостатньо досліджена в археологічному 

відношенні, адже цей мікрорегіон досить віддалений від основних річок Переяславщини. Тому 

основна увага археологів була зосереджена на річкових системах найближчої округи. 

Наявність на території села незначних водойм до уваги не бралася. 

Відправною точкою дослідження археологічних пам’яток Хоцьківського мікрорегіону 

стали земляні роботи під будівництво котловану церкви в центрі села. Серед виявлених 

різночасових матеріалів значну частку становили знахідки епохи давніх слов’ян [3, с. 306–

315]. 

Ур. (озеро) Ставок. Багатошарове поселення (неоліт, доба бронзи, ранній залізний вік, 

давні слов’яни, доба Київської Русі, пізнє середньовіччя). Пам’ятка відкрита та обстежена у 

2013 р. археологічною експедицією НІЕЗ «Переяслав». Розташовується у центральній частині 

с. Хоцьки, навколо оз. Ставок, яке раніше за всіма ознаками було річкою (за іншою 

гіпотезою – сезонний стік води). Довжина русла в межах центральної частини села – 410 м, 

ширина – 35–40 м. У східному напрямку в межах села русло майже не простежується і між  

трасою та населеним пунктом воно ледь помітне, переважно повесні. Напрямок русла за 

домогою космознімків простежується до р. Броварка (за уточненими даними – до оз. Руде). 

Територія поселення зайнята сезонними городами та дворами місцевих жителів. Потужність 

культурного шару становить 0,35 – 0,45 м. 

Підйомний матеріал, зібраний з поверхні, представлений фрагментами ліпної кераміки, 

яка за характерними особливостями відноситься до пізньозарубинецької (І–ІІ ст. н.е) та 

київської культури (ІІІ–V ст. н.е). З площі пам’ятки зібрано 78 фрагментів ліпної кераміки. 

Серед них: вінця, денця та стінки. Тісто має значну кількість домішок у вигляді дрібного піску, 

шамоту, кровавику (рис. 3, 1–9, 11–14, 18–19, 22, 25). Незначну кількість ліпної кераміки 

виявлено з плавно вигнутими вінчиками, прикрашеними пальцевими вдавленнями та 

насічками (рис. 3, 1–4). Трапився також уламок миски із загнутим бортиком (рис. 3, 22). Миски 

та горщики такого типу притаманні пізньозарубинецькій культурі [1, с. 56–63; 5, с. 233–236; 

6, с. 14–25]. Серед знахідок був знайдений фрагмент пряслиця. Його розміри: висота – 1,9 см, 

діаметр – 2,2 см, діаметр отвору – 1,2 см. 

Дослідженнями 2013 р. відвалу котловану під церкву виявлено фрагмети ліпної кераміки 

від однієї тюльпаноподібної посудини (рис. 4). Висота – 45,5 см, діаметр – 46,5 см, товщина 

стінок – 1,9–2,3 см. Тісто має значну кількість домішок у вигляді дрібного кварцу, шамоту, 

кровавику. Внутрішня частина має сліди розчосів від загладжування. Цей виріб за 

характерними особливостями виговлення відноситься до київської культури (ІІІ–

V ст. н.е.) [1, с. 123–130; 6, с. 14–25]. 

Крім цього, колекцію знахідок цього часу з пам’ятки оз. Ставок доповнюють два 

металевих вироби (рис. 7, 2–3). 

Посоховидна бронзова шпилька (рис. 7, 3). Її довжина – 8,6 см, ширина – 0,8 см. 

Виявлена на правому березі пересохлої річки, за 110 м на схід від кургану «Панський горб». 

Аналогічний виріб був виявлений у 1995 р. поблизу с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну 
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Київської обл. [9, с. 104, табл. 40, № 16]. Ця знахідка за характерними особливостями 

виговлення відноситься до київської культури (ІІІ–V ст. н.е.) [4, с. 233–236; 6, с. 14–25]. 

Фрагмент бронзової пальчатої фібули був виявлений місцевим жителем у 2019 р. на 

сезонному городі за 30 м на південь від оз. Ставок (рис. 7, 2). Виріб представлений нижньою 

частиною ромбовидного щитка, який декорований циркульними колами з крапкою по центру 

(всього 18 шт.). Ця фібула за характерними ознаками виготовлення належить до 

«дніпровського типу» пеньківської культури (середина V–VІІ ст. н.е.). Подібні фібули відомі 

з околиць с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. [5, с. 13–15]. 

Ур. (озеро) Селище. Багатошарове поселення (доба бронзи, раннього залізного віку, 

ранні слов’яни, пізньоримський час, доба Київської Русі, пізнє середньовіччя). Пам’ятка 

відкрита та обстежена у 2014 р. археологічною експедицією НІЕЗ «Переяслав». Потужність 

культурного шару становить 0,30–0,40 м. Розташовується у північній частині с. Хоцьки, 

навколо оз. Селище. Пам’ятка займає піщані дюнні підвищення. Територія поселення 

частково зайнята лісом та дворами місцевих жителів. Через пам’ятку проходять численні 

грунтові дороги. 

Підйомний матеріал, зібраний з поверхні, представлений фрагментами ліпної та 

гончарної кераміки, кісток тварин із слідами обробки, скла, виробами з каменю. З площі 

пам’ятки зібрано 136 фрагментів гончарної кераміки, які за характерними особливостями 

відносяться до пізньоримського часу (ІІІ–ІV ст. н.е.). Серед них – вінця, денця та стінки. Тісто 

шарувате, з незначними домішками шамоту та кварцу, поверхня загладжена. Випал 

рівномірний (рис. 4, 1–30). 

Друга группа керамічних виробів представлена фрагментами ліпних посудин, серед яких 

присутні вінця, денця та стінки (рис. 3, 23–24). Тісто має значну кількість домішок у вигляді 

дрібного піску, шамоту, кровавику. З площі пам’ятки зібрано 88 фрагментів ліпної кераміки. 

Культурно-хронологічно виявлений посуд відноситься до київської культури (ІІІ–V ст. н.е.), 

[1, с. 123–130; 6, с. 14–25].  

Провулок Першотравневий, № 9. За 500 м на південь від будинку культури с. Хоцьки 

на сезонному городі місцевого жителя під час польових робіт у 2015 р. виявлено бронзову 

шпильку київської кульури (рис. 7, 5). Її розміри: довжина – 6,8 см, ширина – 2,3 см. Верхня 

частина прикрашена виїмчастою емаллю червоного кольору. Під округлою центральною 

частиною шпильки знаходиться наскрізний отвір – 0,2 мм. Нижня частина деформована. За 

характерними ознаками належить до київської культури (ІІІ–V ст. н.е.) [1, с. 123–130; 6, с. 14–

25]. 

Виявлення цієї шпильки за 500 м від потужного поселення київської культури 

(оз. Ставок) дає нам підстави припустити наявність тут могильника. Оскільки крім цього, за 

усним свідченням місцевого жителя, на цьому сезонному городі траплялися знахідки уламків 

ліпної кераміки, датування якої ще потребує уточнення. 

Ур. Багни. Багатошарове поселення в південно-західній частині с. Хоцьки. Пам’ятка 

розташована за 1,2 км від будівлі пошти, навколо озера овальної форми розмірами 75х48 м. 

Займає північні, південні та східні схили озера. На піщаних дорогах переважно з півночі, сходу 

та південного сходу зібрано різночасові матеріали: київської культури, давньоруської та 

ранньомодерної доби. Відкрита розвідками археологічної експедицієї НІЕЗ «Переяслав» у 

2014 р. Неодноразово обстежувалася у 2015–2020 рр. 

Знайдено: три вінчики та дев’ятнадцать стінок ліпного посуду київської культури (рис. 3, 

13). Вінчики слабо відхилені, з округлим краєм. Поверхня фрагментів кераміки нерівна, 

недбало заглажена, коричневого, світло-жовтого, сірого та помаранчевого кольору. У тісті 

домішка дрібного піску, з невеликими частками шамоту та кровавика. Для з’ясування 

культурно-хронологічного горизонту за 50 м на схід від озера було зроблено шурф розмірами 

1х1 м. Потужність культурного шару становить 0,25–0,35 м. 

Крім цих знахідок, стало відомо про фібулу, виявлену на сезонному городі за 200 м на 

південь від оз. Багни (рис. 7, 1). Її розміри: 5,2х5,7 см, товщина від 0,5 до 0,7 мм. Виготовлена 

з бронзи, яка має світло-зелену патину. Пружина фібули виготовлена із заліза, яке сильно 
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кородоване. Дугоподібна спинка прикрашена емалевими вставками жовтого кольору та 

ромбами темно-червоного кольору (7 шт.). Лівий сегмент кріплення втрачений. Ця рідкісна 

фібула римського виробництва датується ІІІ–ІV ст. н.е. [1, с. 103, № 7]. 

Ур. При Широкій дорозі. Випадкова знахідка фрагмента бронзової монети. Виявлена 

місцевим жителем на лісовій дорозі неподалік села (рис. 2, 5). На лицьовій стороні погрудне 

зображення Боспорського царя. По колу нечитабельний напис, окрім літери «С». В оригіналі 

напис був: «BACIΛEΩC КОTYOC». На зворотній стороні по краю монети зображено вінок 

лавра, в ньому літера «М». В оригіналі – «МН» (рис. 7, 4). Номінал: сестерцій. Матеріал: мідь. 

Діаметр – 1,5 см. Товщина – 0,5 мм. Датування: 123/124–132/133 рр. н.е. [2, с. 158, 203, 

табл. 20, № 500]. Виявлений фрагмент монети залишився у власника знахідки. 

Ур. Раки. За 5,2 км на схід від с. Хоцьки, в піщаному схилі борової тераси, яка 

розмивається водами Канівського водосховища, під час візуального обстеження на глибині 

35–40 см від денної поверхні вдалося виявити ліпний горщик (рис. 6). Його висота – 19,5 см, 

діаметр у верхній частині – 17,2 см. Нижня частина горщика відсутня, ймовірно пошкоджена 

у ритуальних цілях. Товщина стінки – 1,2 см. Керамічне тісто пористе, світло-коричневого 

кольору з домішками дрібного піску, шамоту та дрібної жорстви. По шийці посудинки 

прослідковується пляма сажі чорного кольору. Край вінчика прикрашений пальцевими 

защипами. За формою та характерними ознаками посудина належить до пізньозарубинецької 

культури, яка датується у межах І–ІІ ст. н.е. [1, с. 60]. Топографія розташування місця 

виявлення ліпного горщика у заплавно-боровій зоні Переяславського Лівобережжя вказує на 

те, що це місце може бути пов’язане з тілопальним похованням пізньозарубинецького 

могильника [6, с. 14–25]. 

Озерище. Багатошарова пам’ятка в центральній частині с. Озерище колишнього 

Канівського р-ну Черкаської обл. Знаходиться за 1,1 км на південний захід від будівлі сільської 

ради, навколо круглого заглиблення розмірами 42х35 м порослого очеретом, яке в минулому 

було озером (рис. 1, 7). Пам’ятка відкрита та обстежена у 2015 р. археологічною експедицією 

НІЕЗ «Переяслав». На піщаних дорогах та у невеликих видувах навколо цієї водойми вдалося 

зібрати різночасову кераміку: уламки ліпного посуду київської культури, кружального посуду 

давньоруського та ранньомодерного часу. Виявлено 8 уламків ліпного посуду слов’янського 

часу: одне вінце та сім стінок (рис. 3, 16). За характерними особливостями виготовлення вони 

належать до київської культури (ІІІ–V ст. н.е.) [1, с. 123–130; 4, с. 233–236]. 

В результаті багаторічних досліджень території с. Хоцьки на Переяславщині вдалося 

виявити та дослідити пам’ятки археології, що належать до різних культурно-хронологчніх 

періодів. Це дозволяє створити детальну карту території з можливістю реконструкції розвитку 

та шляхів заселення мікрорегіону. Проведеними роботами виявлено чотири поселення 

(Ставок, Селище, Багни, Озерище), могильник (Раки) та два пункти (при Широкій дорозі та 

пр. Першотравневий-9), з матеріалами давньослов’янського часу. Виявлені пам’ятки 

доповнюють археологічну карту Переяславського Лівобережжя та потребують заходів по їх 

охороні. 
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ANCIENT SLAVIC MONUMENTS OF KHOTSKY VILLAGE IN PEREIASLAV REGION 

The article is devoted to the monuments of ancient Slavic times (I – the middle of VII century) 

discovered in Khotsky village of Kyiv region and in its environs. A detailed finds description is given 

and topographic features of the monuments are described. 

Key words: Pereiaslav region, Khotsky village, ancient slavic monuments, settlemens, 

ceramics, finds. 

 

 
Рис. 1. План-схема розташування давньослов’янських пам’яток Хоцьківського мікрорегіону: 1 – 

Ставок; 2 – Селище, 3 – пр. Першотравневий № 9; 4 – Багни; 5 – При Широкій дорозі; 6 – Раки; 

7 – Озерище–І 
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Рис. 2. План-схема с. Хоцьки: 1 – Ставок; 2 – Селище, 3 – пр. Першотравневий 

№ 9; 4 – Багни; 5 – При Широкій дорозі 
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Рис. 3. Знахідки ліпної кераміки: 1–9, 11–14, 18–19, 22, 25 – Ставок, 10, 15–16, 20–21, 

23–24 – Селище, 13 – Багни, 16 – Озерище, 1–5, 7–25 – вінчики, 6 – пряслице  
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Рис. 4. Знахідки гончарної кераміки: 1–30 – Селище, 1–23 – вінця, 24–30 – денця  
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Рис. 7. Металеві знахідки: 1 – Багни, 2–3 – Ставок, 4 – при 

Широкій дорозі, 5 – пр. Першотравневий № 9 

Рис. 5. Ліпна посудина київської 

культури (ІІІ–V ст. н.е), с. Хоцьки, 

оз. Ставок (відвал котловану під церкву) 

Рис. 6. Ліпна посудина 

пізньозарубинецької культури (І–ІІ 

ст. н.е), с. Хоцьки, ур. Раки (могильник) 
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ПРИКРАСИ ІЗ ВИЇМЧАСТИМИ ЕМАЛЯМИ ІЗ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ РІКИ ТРУБІЖ 

 

У статті проаналізовано випадкові знахідки бронзових прикрас із виїмчастими 

емалями, що походять з території Середнього Потрубіжжя, та поставлено питання про 

можливість існування в цьому мікрорегіоні бронзоливарного та бронзообробного центру. 

Ключові слова: лунниці, фібули з емалями, пізньозарубинецький час, київська культура. 

 

Автори розділу «Пам’ятки пізньозарубинецького населення та племен київської 

культури» першого тому «Історії українського мистецтва» Є. Гороховський та Р. Михайлова 

наголошують: «Ефектні емалеві прикраси середньодніпровського походження, а також їх 

аналоги з інших територій, – особливе явище у вжитковому мистецтві Східної Європи 

римської доби». Далі ці автори твердять: «Наддніпрянські знахідки, безумовно, переважають 

за кількістю знахідок, їх функціональною розмаїтістю, типологічним багатством та цілісністю 

гарнітурів. Їх чисельність сягає понад 300 екземплярів приблизно зі 150 географічних пунктів. 

Це становить понад 50 % від загальної кількості знахідок подібних предметів у Європі» [6, 

c. 613]. Варто зазначити, що сьогодні усталеною є думка про належність прикрас із 

виїмчастими емалями пізньозарубинецьким та старожитностям київської культури, горизонту 

східноєвропейсько-прибалтійських виїмчастих емалей раннього етапу пізньоримського 

періоду. 

Окремі із вищезазначених знахідок виявлено у різні роки минулого століття на території 

історичної Переяславщини. Нам відомо їх 18. Так, Г.Ф. Корзухіна у своїй спеціальній 

монографії «Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой половины VI в. н.э. в 

Среднем Поднепровье» подає наступні дані про такого виду прикраси з цього регіону: Т-

подібна фібула з Переяслава [8, п. 69]; Лунниця поблизу Переяслава [8, п. 68, рис. 8, 13]; 

Підковоподібна фібула, чотири лунниці та підвіска, поблизу сіл Малий Букрин, Трахтемирів, 

Монастирське [8, пп. 19-21, рис. 7, 2; рис. 8, 1, 4, 7; рис. 9, 8]; Т-подібна фібула, лунниця, 

поблизу с. Зарубинці [8, п. 22, рис. 12, 2]; Кругла фібула, лунниця та квадратна підвіска, 

поблизу с. Келеберда [8, п. 66, рис. 9, 2; рис. 12, 11]; Т-подібна фібула, з с. Григорівка [8, п. 23, 

рис. 4, 4]; підковоподібна фібула, кругла фібула, лунниця та браслет біля с. Ліплява [8, п. 67, 

рис. 13, 5; рис. 8, 3]. Ця велика лунниця або як її називає автор – привіска з с. Ліплява на 

Переяславщині, опублікована М. Макаренком у 1928 р. [12, с. 91, рис. 10; 8, п. 67, рис. 13, 5]. 

Є.Л. Гороховський виділяє вказану вище підковоподібну фібулу у серію Ліплява й датує її II 

ст. н.е [5, с. 17, 23, 28, рис. 6, 3]. Кольорове фото цієї фібули, що нині зберігається у фондах 

Національного музею історії України, навів М.Ю. Брайчевський у розділі «Мистецтво 

стародавніх східних слов’ян» першого тому «Історії українського мистецтва» (с. 131, рис. 99). 

Як бачимо, усі наведені вище знахідки походять з Переяслава та навколишніх 

придніпровських сіл. Очевидно, у тій чи іншій мірі вони пов’язані з пам’ятками, про які 

М.В. Роздобудько пише: «За матеріалами археологічних розвідок, здійснених експедиціями 

Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника у 1970–1990-их рр. по території 

Переяслав-Хмельницького району, вздовж Трубежу та його приток, виявлено понад 50 

пам’яток пізньоримського часу [14, c. 22]. У середній течії р. Трубіж бронзові прикраси із 

виїмчастими емалями були невідомі. У виданому у 2012 році навчальному посібнику «Давні 

слов’яни. Археологія та історія», у контексті розгляду господарства населення київської 

культури, автори представляють бронзову ажурну підвіску з виїмчастою емаллю з Баришівки 

[1, рис. на с. 152]. Проте, у Баришівці досі не зафіксовано поселень другої чверті I тис. н.е. 

Скоріше за все цю випадкову знахідку – чотирикутну підвіску з червоною емаллю, виявлено 

на одному із навколишніх поселень цього часу [9, с. 99]. 
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В останні роки у Середньому Потрубіжжі, на території колишніх Баришівського та 

Переяслав-Хмельницького районів, зібрана невелика колекція бронзових прикрас з емаллю, в 

основному, фрагментованих. Автор висловлює вдячність місцевому краєзнавцеві В.В. Боряку 

за можливість опублікувати результати його зборів. У колекції цих випадкових знахідок 

представлені три малих і одна велика лунниці, чотири фібули й одна річ невизначеного 

призначення. 

Перша з бронзових литих, малих дворогих лунниць (рис. 2, 1) виявлена на піщаних 

підвищеннях правого берега р. Вибла, невеликої лівої притоки р. Трубіж, на південний схід 

від с. Леляки (Леляки II, ділянка 1). Ширина її 38, висота 30 й товщина 8 мм на вушку для 

підвішування й 2 мм – у нижній частині. Підвіска одностороння, зворотна сторона плеската, 

краї її заокруглені. Корпус трикутний, ажурний, прорізаний двома трикутниками (основа їх 

вигнута) з вертикальною поперечкою під вушком. Основа трикутного корпусу, що служить 

перемичкою між ріжками, дещо увігнута досередини. Вушко, довжиною 6 мм, очевидно, від 

тривалого використання прикраси перетерлося у верхній його частині. У центрі кожного з 

двох ріжків – хрестоподібних круглих відрогів (діаметром 10 мм), у вигляді кільця зовнішнім 

діаметром 6 мм із крапкою посередині, знаходяться гнізда, заповнені червоною емаллю. 

Навколо основного диску розміщено по три невеликі, діаметром 4 мм, диски, у гніздах яких, 

діаметром 1,5–2 мм, також є червона емаль. 

Друга ціла бронзова лита дворога лунниця (рис. 2, 3) знайдена на розорюваному полі 

лівого берега р. Вибла, ближче до с. Козлів (ділянка 2 пункту Леляки II). Вона більша за 

розмірами від попередньої (ширина – 47, висота – 34, товщина на вушку 10 й внизу 2–3 мм), 

корпус – у вигляді витягнутого трикутника із увігнутою досередини основою, ажурний, 

прорізаний двома трикутниками з вигнутими основами й вертикальною поперечкою під 

вушком, що має прорізь овальної форми (6х3 мм). Зворотна сторона плеската. Краї підвіски 

заокруглені, увігнута основа трикутного корпусу фасетована у верхній частині. У центрі двох 

хрестоподібних ріжків діаметром 10 мм замість гнізд з емаллю виконано наскрізні отвори 

діаметром 4–5 мм, а по краю цих ріжків симетрично розміщено по три круглих відростки 

діаметром 4 мм. 

Уламок третьої бронзової литої лунниці (рис. 2, 4) знайдено на піщаному підвищенні 

серед розорюваного торфовища лівого берега р. Трубіж, біля шлюзу № 3 на цій річці, навпроти 

с. Довга Гребля. Зберігся один хрестоподібний ріжок із диском, у центрі якого виконано 

заповнене червоною емаллю гніздо діаметром 4 мм, а по краях – три круглі відростки, 

діаметром 5 мм, із гніздами у середині їх, діаметром 2 мм, також із червоною емаллю. Ближче 

до центру підвіски трикутне гніздо заповнене синьою емаллю, а під ним є ще один відросток, 

аналогічний тим, що й на хрестоподібному ріжку. Товщина цього уламку лунниці становить 

3–4 мм. Краї її фасетовані. 

Аналогічну до першої підвіски з Леляків II конструкцію корпусу, але із центральними 

гніздами для емалі на відрогах не у вигляді дисків, а ромбів, мала лунниця із с. Малий Букрин 

на колишній Переяславщині [8, рис. 8, 7]; дещо іншої форми відростків – із Мощинського 

скарбу [8, рис. 21, 2-4]; без емалі на відростках – з с. Плоского Таращанського району 

Київської області [10, с. 45, рис. 51, 2]; могильника Руська Весць та західнобалтійського 

могильника Махари (Польща) [8, рис. 25, 6-7]. 

Як уявляється, найбільш ранньою із трьох вказаних лунниць варто вважати першу 

прикрасу з Леляків II – невеликого розміру, з використанням лише червоної емалі, що, за 

О.М. Кухарською та Р.В. Терпиловським, є ознаками ранньої фази розвитку лунниць з 

емалями [11, с. 75]. У той же час варто врахувати думку Є. Гороховського та Р. Михайлової: 

«Окремі лунниці другої фази з диско та трикутноподібними відростками на кінцевих щитках 

датуємо серединою III ст. за відповідниками Руська Весць у Польщі» [6, с. 620]. 

Друга підвіска із круглими ріжками з Леляків II, більша за розмірами за попередню, має 

одну визначальну ознаку – відростки-виступи не мають емалевих вставок. На думку 

О.М. Кухарської та Р.В. Терпиловського, це є однією із особливостей розвиненого етапу 

типологічного ряду лунниць III–IV ст. н.е. [11, с. 76]. Ще пізнішою, очевидно, є фрагмент 
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третьої лунниці з Довгої Греблі – емалі у неї поліхромні, червоно-сині. Подібна до нашої 

другої бронзова ажурна лунниця виявлена біля с. Красляни Прилуцького району Чернігівської 

області, на поселенні в урочищі Сотниківщина [7, с. 5, рис. 2, 9]. 

З уже згадуваного вище пункту Леляки II, ділянка 1, походить нижня частина бронзової 

литої великої ажурної лунниці (рис. 2, 2). У напівколі, шириною у нижній частині 55 мм, 

знаходяться три відроги, що завершуються широкими, з’єднаними між собою в одну пряму 

лінію сокироподібними лопатями. Корпус лунниці односторонній, товщиною 5 мм й 

потоншений на краю до 2 мм, над лопатями має дві прорізі підовальної форми. Відроги, 

діаметром 11–12 мм, з’єднані між собою двома горизонтальними перемичками, довжиною 9–

11, товщиною 3 мм, що прикрашені зигзагоподібним орнаментом. Круглі гнізда, діаметром 7–

8 мм, заповнені червоною емаллю. По краю корпус лунниці фасетований. Подібні нашій за 

дизайном лунниці відомі у широкому європейському просторі. Проте, найближчими 

аналогіями підвісці з Леляків II, очевидно, є великі лунниці із м. Борзни Чернігівської області 

та с. Малий Букрин на колишній Переяславщині [8, п. 78, рис. 1, 3а, 3в; п. 19, рис. 8, 1]. 

Близькими нашій є також лунниці з Києва [8, п. 3, рис. 8, 2]; вже згадана «привіска з с. Липлява 

на Переяславщині» [12, с. 91, рис. 10; 8, п. 67, рис. 13, 5]; із Середнього Подніпров’я [16, 

табл. VIII, ч. 252]; з городища Стара Рязань Спаського району Рязанської області (з пам’ятки 

рязано-окських фінів) [2, с. 146, рис. 113, 3]; із пункту Александровський Курчатовского 

району Курської області, з м. Севськ Брянської області [17, с. 149] й із Смілянського району 

Черкаської області [13, с. 134, 139-140, рис. 147, 2; 163, 5]; з пункту Подліжево, Польща [18, 

с. 90, рис. 182]. Як свідчать речі, аналогічні великій лунниці з Леляків II, вони були 

центральними або ж з’єднуючими у ланцюжках чи намисті із інших прикрас. Лунниця, 

близька до нашої, відома із ланцюжка, виявленого у Полтавській області [13, с. 113]. 

У колекції представлені уламки чотирьох бронзових литих Т-подібних фібул (друга 

серія, тип II за Є.Л. Гороховським). Верхня частина, голівка, першої з них виявлена на пункті 

Леляки II, ділянка I (рис. 2, 5). Ширина частини, що збереглася, становить 49, висота 25 мм. 

Товщина прикраси у верхній частині 3–4 мм. Ширина центральної петлі в основі 9 мм. Під 

нею розміщено два гнізда, заповнені червоною емаллю, розділені викривленою перегородкою, 

які разом складають собою трикутник вершиною донизу і вигнутою основою. Верхня частина 

голівки фасетована. 

Південніше пункту Леляки II, ближче до с. Козлів, на піщаних підвищеннях під лісом 

(Козлів I) знайдено вкриту корозією верхню частину другої ажурної Т-подібної фібули (рис. 2, 

9). Ширина верхньої її частини, що збереглася, становить 45, довжина, з центральною 

петлею, – 33 мм. До верхньої частини голівки вертикально кріпиться центральна петля 

висотою 17 мм, у формі прямокутника 4х9 мм, з трьома круглими горизонтально розміщеними 

отворами для стрижня пружини: верхнім, великим, діаметром 5 мм, й двома нижніми, 

меншими, діаметром 2 мм. У правої петлі збереглися лише 6 мм, до середини круглого отвору 

діаметром 2 мм. Нижче цієї петлі, під верхньою планкою голівки, є кругла, часткова втрачена 

прорізь діаметром 4 мм. Збереглися також два уламки бронзового дроту товщиною 1,5 мм – 

на 6 та 7 обертів. На 5 мм нижче від центральної петлі знаходиться прорізь у формі 

рівностороннього трикутника сторонами довжиною 8 мм, вершиною донизу. 

Уламок нижньої оплавленої частини Т-подібної фібули виявлено в урочищі Остролівка, 

що знаходиться на захід від с. Гостролуччя (рис. 2, 7). Ніжка її коротка, довжиною 20 мм, 

трапецієвидної форми, шириною внизу 30 мм, з сокировидними відростками. На ній 

розміщено гніздо для заповнення емаллю у вигляді розтягнутого трикутника, висотою 5 й 

довжиною 15 мм. Емаль не збереглася. Гребінь або ж перекладина, товщиною 3 мм, відділяє 

ніжку від спинки, ширина якої становить 27 мм. Приймач відкритий, довжиною 6 мм. 

На розорюваному полі лівого берега р. Виблої (пункт Леляки II, ділянка 2) знайдено 

четверту бронзову литу фібулу Т-подібного типу з двома жолобчастими перекладинами 

(рис. 2, 8). Корпус її має сплощене профілювання, рудиментарну S-видність. Голівка з 

петлями, пружиною та голкою втрачені. Із залишків голівки зрозуміло, що вона була із 

проріззю. Довжина частини фібули, що збереглася, становить 72 мм. Верхня перекладина, 
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довжиною 36 й шириною 7 мм, на 3 мм довша за нижню. Спинка, довжиною 28 мм, має 

повздовжнє ребро. Під нижньою перекладиною, шириною 7–8 мм, є пружок 6 мм, також із 

двома горизонтальними жолобками. Трапецієвидна ніжка, довжиною 22 й шириною на її краю 

37 мм, із округленими боковими гранями, у середині має невелику кнопку. Приймач голки, 

довжиною 15 мм, трапецієвидний, шириною в основі 11 та 7 мм на краю. Найближчі аналогії, 

відповідно до їх конструкцій, четвертій фібулі з Леляків II, очевидно, варто шукати серед 

фібул із Хмельни-2 Канівського району Черкаської області [8, п. 30, рис. 4, 8]; Григорівки на 

Дніпрі [3, рис. 3, 10]; Городища Дуна поблизу м. Чекалина Тульської області [8, п. 91, рис. 15, 

3; 4, с. 130, рис. 2Б, 14]. Проте, усі вони на ніжці заповнені гніздами з емаллю, чого немає у 

фібули з Леляків II. Фібулу з Хмельни-2 Є.Л. Гороховский відносить до I типу другої серії, а 

фібулу з городища Дуна – до другого типу цієї серії й, відповідно, датує їх: першу – III ст., а 

другу – першою половиною – серединою IV ст. 

Сказане вище стосується й третьої нашої фібули з урочища Остролівка поблизу 

с. Гостролуччя, що, як і фібули з Хмельни, Григорівки та Дуна, має трикутні гнізда з емаллю 

на ніжках і, відповідно, датується III – серединою IV ст. 

Верхня частина другої фібули, очевидно, близька до тієї ж ажурної фібули із городища 

Дуна, з тією різницею, що у фібули з Леляків II під центральною петлею є рівносторонній 

трикутник, а не подвійні сегменти, як у фібули з Дуни. 

Уламок першої фібули з Леляків II, із подвійними гніздами з червоною емаллю, має 

аналогію із верхньою частиною Т-подібної фібули з с. Велика Рублівка Котелевського району 

Полтавської області, яку автори датують у загальних межах другої стадії стилю 

східноєвропейських виїмчастих емалей (від кінця II – першої половини III ст. [3, с. 98–99, 

рис. 1, 1; рис. 2, 1]. 

На пункті Козлів I знайдено частину бронзової литої, вкритої корозією, підвіски-планки 

кола виїмчастих емалей довжиною 73 мм (рис. 2, 6). Ширина трикутної, з увігнутими 

сторонами голівки 17 мм, в якій є заповнене червоною емаллю гніздо. Заглиблення гнізда 

становить 2 мм. Вище голівки – коло з отвором діаметрами, відповідно, 10 та 4 мм. Ще вище – 

підовальна у перетині планка довжиною 30 мм, що розширюється з 7 мм біля кола до 9 мм у 

верхній її частині. На краю виробу, довжиною 23 мм, відлито пірамідальної форми плитку (з 

розширенням від 9 до 12 мм), краї якої обрамлені невеликим потовщенням. Ця пірамідальної 

форми плитка, удвічі товща усієї речі (6х3 мм), у середині має паз довжиною 18 мм, яким, 

очевидно, планка кріпилася з іншими складовими великої підвіски. Аналогій цієї речі не 

виявлено, як і не знайдено повних аналогій описаних вище лунниць та фібул. У цьому зв’язку 

варто врахувати думку Є. Гороховського й Р. Михайлової: «Досі не знайдено хоча б двох 

речей (навіть серед парних фібул та підвісок-лунниць), відлитих в одній формі. Вірогідно, 

ливарні форми були одноразового використання» [6, с. 614]. 

Культурній атрибуції прикрас із виїмчастими емалями у Середньому Потрубіжжі, окрім 

описаних вище типологічних аналогій, може сприяти й аналіз їх місцезнаходження. Як це 

видно на рис. 1, знахідки концентрувалися на обох берегах р. Виблої, на ділянках 1 та 2 пункту 

Леляки II. Разом з пунктом Козлів I їх 7 з 9. На зазначених ділянках пункту Леляки II 

В.В. Боряком неодноразово фіксувалися бронзові фібули різних типів: підв’язного, воїнського 

та А VII О. Альмгрена, що датуються другою половиною III – початком IV ст. н.е. Тут же 

збиралися типові для черняхівської культури бронзові пряжки, ремінні накладки, підвіски з 

листової бронзи. В урочищі Остролівка поблизу с. Гостролуччя автором досліджувалося 

поселення черняхівської культури, з якого, можливо, й походить оплавлена ніжка Т-подібної 

фібули з виїмчастою емаллю. На підвищеннях серед торфовища навпроти с. Довга Гребля 

автором збиралася кераміка пізньозарубинецького типу. Можливо, з цим горизонтом 

пов’язаний фрагмент лунниці з емаллю. Звичайно, лише стаціонарні дослідження зазначених 

місцезнаходжень можуть дати остаточні відповіді на питання щодо датування й культурної 

належності прикрас із виїмчастими емалями у середній течії р. Трубіж. 

Концентрація уламків бронзових прикрас другої чверті I тис. н.е. на обох берегах 

р. Виблої, поблизу с. Леляки (пункт Леляки II), дозволяє висловити припущення щодо 
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наявності у цьому районі бронзоливарного центру. Хоча досі не знайдено ані ливарних форм, 

ані мідних шлаків, підставами для такого припущення є факти знахідок тут бронзових виробів, 

переважно у вигляді лому, з часів пізньої бронзи (кельт, серпи, ножі, тесла, проколки). Не 

виключено, що на цьому пункті існував один із комплексів лебойківської металургії. У 2015 р. 

В.В. Боряком на цих полях знайдено згодом переданий до Наукових фондів Інституту 

археології НАН України скарб бронзових речей чорноліської культури з 34-х предметів – 

браслетів, підвісок, предметів кінської збруї, знарядь праці [15, с. 106–127]. З цього пункту 

відомо чимало бронзових речей, переважно в уламках, зокрема, кінського спорядження, 

датованих скіфським часом. Отже, логічно виникає запитання: чи не міг тут традиційно, 

упродовж століть, існувати бронзоливарний та бронзообробний центр? Сподіваємось, що 

відповідь на це запитання може бути отримана у майбутньому. 
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JEWELERY WITH CUTTED ENAMELS FROM THE MIDDLE FLOW OF THE 

TRUBIZH RIVER 

The article analyzes the accidental finds of bronze jewelery with cutted enamels from the 

territory of the Middle Potrubizhzhia and raises the question of the substantive possibility of a bronze 

foundry and bronze processing center in this microregion. 

Key words: lunnitsa, brooches with enamels, bronze ornaments, late Zarubyntsi time, Kyiv 

culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема пунктів у районі Середнього Потрубіжжя з прикрасами із виїмчастими 

емалями Лунниці: 1-Леляки II, ділянка 1; 2-Леляки II, ділянка 2;3-Довга Гребля; 4-Леляки II, 

ділянка 1. Фібули: 1-Леляки II;2-Козлів I; 3-урочище Остролівка біля с. Гостролуччя;  

4-Леляки II. Планка: 1-Козлів I 

 
  Рис. 2. Прикраси із виїмчастими емалями 

1-2, 5 – Леляки II, ділянка 1; 3, 8 – Леляки II, ділянка 2; 4 – Довга Гребля; 6, 9 – Козлів I;  

7 – урочище Остролівка біля с. Гостролуччя. 1-4 – лунниці; 5, 7-9 – фібули; 6 – планка  
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Юрій Костенко 

(Київ) 

 

МЕТАЛОПЛАСТИКА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ: СОКИРКИ-ОБЕРЕГИ  

З СЕРЕДНЬОГО ПОТРУБІЖЖЯ 

 

У статті уводяться до наукового обігу сокирки-обереги із випадкових знахідок з 

давньоруських селищ з території Середнього Потрубіжжя, що дає додаткову інформацію 

про характер занять їх населення. 

Ключові слова: бронзові підвіски, сокирки-обереги, давньоруські дружинні селища, 

середня течія р. Трубіж. 

 

Хоча бронзові сокирки-обереги, пов’язані із космогонічними віруваннями давніх 

слов’ян, є досить поширеним предметом металопластики давньоруської доби не лише у 

Подніпров’ї, але й у Північній та Східній Європі, у районі середньої течії р. Трубіж у межах 

колишніх Баришівського та Переяслав-Хмельницького районів досі вони не були відомі. Ми 

вдячні краєзнавцеві В.В. Боряку за можливість увести до наукового обігу предмети з його 

колекції – одинадцять, переважно у фрагментах, сокирок-оберегів. 

Ціла бронзова сокирка-оберіг виявлена ним на досліджуваному автором упродовж 

багатьох років [7, c. 495–497] давньоруському селищі в урочищі Солонець біля с. Коржі, що 

знаходиться на розорюваному щороку полі між залізничною колією на перегоні Березань–

Баришівка й автодорогою між цими основними населеними пунктами колишнього 

Баришівського району (рис. 1). Параметри його наступні: довжина – 53, ширина леза з 

відростком – 36, довжина обуха – 16, ширина обуха – 13, діаметр провушини – 8 мм, вага – 

16,77 гр. Сокирка є мініатюрною копією провушної бойової сокири типу IV за 

А.М. Кирпичніковим [5, с. 36–37, табл.XIII, 4-8; табл. XXI, 1-2, 8-12] й має відтягнуте донизу 

розширене лезо, напівкруглий виріз в основі та витягнутий обух з мисовидними виступами. 

До речі, саме такого типу залізна сокира знайдена автором в цьому урочищі [7, c. 496, рис. 15, 

3]. На внутрішній стороні клинка сокирки-оберега є напівкруглий відросток-шпорця, 

діаметром 6 мм, а по його центру – наскрізний отвір діаметром 2 мм для кріплення чохла. 

Шийка й лезо правої сторони сокирки вкриті не типовим для цих виробів рослинно-

геометричним орнаментом: бокові їх грані обрамлені однією врізною лінією; така ж лінія на 

відстані 8 мм є й горизонтально до краю леза; на шийці та лезі, у двох окремих зонах, 

викарбувано півкола, подібні на хвилі, за Б.О. Рибаковим – знаки води [11, c. 544]; між цими 

двома зонами, у обрамленні двох паралельних ліній, у неширокій (3 мм) зоні зображено 

чотири ромби (два з них – половинні), знаки ріллі – поля, за Б.О. Рибаковим [11, рис. 99]; 

навколо отвору у центрі леза викарбувано одинарне коло – солярний знак. Очевидно, 

аналогічний орнамент був і на лівій стороні сокирки, проте, більша її частина вкрита корозією 

темно-зеленого кольору (рис. 2). Варто додати, що нетиповий для сокирок-оберегів рослинний 

орнамент на клинку має привіска типу D.1.05 з Київської області [6, c. 55–56]. 

На цьому ж селищі виявлено ще чотири фрагменти бронзових сокирок-оберегів – два 

вушка-обуха та два леза. Перше з вушок-обухів (рис. 3, 4) має такі розміри: довжина частини 

сокирки, що збереглася, – 29, довжина обуха – 19, ширина його – 12, діаметр провушини – 7–

8 мм. На шийці сокирка прикрашена з обох боків трьома косо нанесеними паралельними 

пружками на відстані 11 й 13 мм від краю обуха. Друге з вушок-обухів (рис. 3, 5) менше за 

розмірами, аніж попереднє: довжина частини сокирки, що збереглася, – 20, довжина обуха – 

15, ширина його – 10. Провушина овальна, 5х8 мм. З обох боків шийка, на відстані 10 мм від 

краю обуха, має два поперечні пружки. 

Якщо перші три підвіски-сокирки з урочища Солонець біля с. Коржі належать до I типу, 

то лезо четвертої (рис.3, 7) – до II типу за П. Паульсеном та В.П. Даркевичем. Розміри частини 

сокирки, що збереглася, наступні: довжина леза – 57, висота – 19, товщина – 2 мм. Як зазначає 
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М.А. Макаров: «Амулеты второй группы воспроизводят форму широколезвийных секир, 

получивших в X–XI вв. широкое распространение в Скандинавии и Прибалтике. На 

территории Древней Руси находки широколезвийных секир сравнительно редки» [9, c. 44]. 

Лезо цієї підвіски широке, симетричне, внутрішній край має два гачкоподібних, не сильно 

загнутих шпорці. З обох боків лезо прикрашене наступним чином: на відстані 5 мм від дещо 

вигнутого краю сокирки розміщено дві паралельні врізні лінії; над ними, вздовж цих ліній, 

викарбовано зигзаг – 12 опущених основами донизу рівнобедрених трикутників; ще вище – 

чотири кружечки із крапкою усередині – три горизонтально, в ряд, й третій зверху, над 

середнім. 

Лезо п’ятої бронзової литої підвіски-сокирки з урочища Солонець біля с. Коржі (рис. 2, 

10) менше за розмірами за попереднє: довжина леза – 40, висота частини, що збереглася, – 22, 

й товщина у верхній частині – 2 мм. Вушко-обух, а також одне шпорце втрачені. Виготовлений 

оберіг неохайно, на його краях простежуються сліди роботи терпугом, у центрі наскрізний 

отвір діаметром 3 мм ледь пробитий. Орнамент виробу з обох боків також ледве намічений 

або ж затертий: вздовж краю оберега, уверх від ріжка до вушка-обуха, нанесено обрамлену з 

обох боків доріжку, заповнену карбованими, з’єднаними між собою овалами чи кружечками; 

з одного боку на відстані 4–5 мм від вигнутого, загостреного леза розміщено нарізну лінію 

(довжиною лише 10 мм), а над нею – недбало карбованими трикутниками. У центрі сокирки 

зроблено отвір – солярний знак. 

Ще на трьох пунктах Середнього Потрубіжжя (див. рис. 1), селищах давньоруського 

часу, виявлено обушкові частини бронзових сокирок-оберегів першого типу. Так, із селища в 

урочищі Горби, на захід від городища біля с. Пристроми колишнього Переяслав-

Хмельницького району, що тривалий час досліджувалося автором [7, c. 488–489], походить 

верхня частина сокирки (рис. 3, 1). Довжина частини, що збереглася, становить 28, довжина 

обуха – 24, ширина його – 13, діаметр провушини – 8 мм. З обох боків обуха трикутними 

фасетками оформлені мисоподібні виступи. На відстані 13 мм від краю обуха, на шийці, 

горизонтально розміщено три глибоких пружки із заглибинами між ними. Вище них, на шийці, 

вибито на одній стороні три, а на другій – дві крапки. Нижче, під пружками, викарбовано коло 

із крапкою у центрі. 

Верхня частина другої бронзової сокирки (рис. 3, 2) виявлена на давньоруському селищі 

два кілометри від урочища Горби, вище за течією р. Трубіж (рис. 1), на пункті Заострів IV, 

ділянка б), також тривалий час досліджуваному автором [7, с. 490]. Довжина частини виробу, 

що збереглася, становить 29, довжина обуха – 19, ширина його – 12, діаметр провушини – 7 

мм. Як і на попередній сокирці, з обох боків обуха фасетками оформлено мисоподібні виступи. 

З обох боків шийки, на відстані 12–14 мм від краю обуха, викарбовано два пружки. 

У третьої сокирки (рис. 3, 3), з давньоруського селища біля с. Леляки колишнього 

Баришівського району (рис. 1, пункт Леляки I), що знаходиться на розорюваному полі між цим 

селом й автотрасою Київ–Харків, параметри наступні: довжина частини сокирки, що 

збереглася – 23, довжина обуха – 21, ширина його – 18, діаметр провушини – 8–9 мм. 

Мисоподібні виступи на верхній частині обуха не симетричні. На відстані 16 мм від краю 

обуха викарбовано три горизонтальні пружки, що з одного боку затерті. 

Виявлено також три уламки нижньої частини сокирки-оберега першого типу. Перший з 

них, багато орнаментований, походить з досліджуваного автором [7, с. 490–491] 

давньоруського селища Заострів III (рис. 1), розташованого на один кілометр західніше від 

згаданого вище пункту Заострів IV (рис. 3, 6). Висота частини виробу, що збереглася, 

становить 32, ширина леза – 38, максимальна товщина – 4 мм. На внутрішній стороні клинка 

є бічний округлий виступ – шпорця, а у його центрі – наскрізний отвір діаметром 3 мм. Бокові 

контури леза сокирки обрамлені з однієї сторони одинарною, а з другої – подвійними 

заглибленими лініями, вздовж яких нанесено ряд дрібних крапок. У нижній частині виробу, 

на відстані 4–8 мм від краю леза, трохи навкіс, нанесено одну врізну лінію, а над нею, як і на 

лезі сокирки другого типу з урочища Солонець біля с. Коржі, викарбовано зигзаг – 9 опущених 

основами донизу рівнобедрених трикутників. Ще два уламки нижньої частини бронзових 
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сокирок першого типу виявлені на вже згадуваному селищі біля с. Леляки (Леляки I). Один з 

них (рис. 3, 8), невеликий, висотою частини, що збереглася, 16, довжиною леза 26 й 

максимальною товщиною 3 мм. З одного боку сокирка має трикутної форми бічний виступ-

шпорця. У центрі підвіски є маленький наскрізний отвір діаметром 3 мм. З обох боків сокирка 

орнаментована кружками із крапкою усередині, ніби пелюстками навколо згаданого отвору. 

Другий, деформований (рис. 3, 9), висотою частини, що збереглася, 26 мм, з отвором 

діаметром 2 мм у центрі, орнаментована з обох боків одинарними врізними лініями по 

контуру, кружечками з крапкою по центру навколо отвору, на краях й ближче до шийки. 

Отже, представлені вище сокирки-обереги як першого, так і другого типів з пунктів 

Середнього Потрубіжжя, відповідно до їх форми не виходять за межі вже добре відомих з 

пам’яток давньоруської доби. Наприклад, сокирки такої форми, як наша II типу з урочища 

Солонець біля с. Коржі, але з дещо іншим декором, відомі з городища Княжа Гора біля 

с. Пекарі Черкаської області [1, c. 92, рис. 1, 12], з Новгорода, де була виявлена у культурному 

шарі початку XI ст. [12 c. 26, рис. 7, 9]. Як зазначає М.А. Макаров: «По видимому, топорики 

второго типа появились в начале XI в. и вышли из обихода не ранее начала следующего 

столетия» [9, с. 48]. 

Багато спільного у виявлених на пунктах Середнього Потрубіжжя сокирок-оберегів з 

добре відомими на давньоруських пам’ятках такими підвісками й у елементах орнаменту. За 

винятком карбованого орнаменту на першій з представлених мініатюрних сокирок з урочища 

Солонець біля с. Коржі, аналогій якому нами поки не виявлено, інші обереги прикрашені як 

бордюром з однієї чи двох глибоких заглиблених прямих ліній та паралельної лезу сокирки 

зигзагоподібною лінією [9, рис. 1–5], так і циркулярним орнаментом, кружками із крапками 

усередині [9, рис. 1, 6–8, 10, 12–14, 16, 18; 2, табл. 92, 37, 40]. Зокрема, мідна сокирка-оберіг з 

циркулярним орнаментом, датована за найближчою аналогією підвіски з Княжої Гори XI–XII 

ст., знайдена на Торговицькому городищі в Посуллі [10, c. 66, рис. 2, 4]. На уламку сокирки 

другого типу із урочища Солонець біля с. Коржі поєднано циркулярний, «очковий» 

орнамент – кружечки із крапками та зигзаг над двома паралельними заглибленими лініями. 

Поєднання цих двох видів орнаменту, як зазначалося вище, на бічних площинах має лезо 

уламку сокирки з пункту Заострів III (рис. 3, 6). Цей зразок давньоруської металопластики має 

чимало спільних рис з цілою підвіскою-сокиркою з урочища Колодязь біля с. Бієвці на 

Посуллі, яку О.Б. Супруненко, О.В. Сидоренко та Є.Є. Пономаренко вважали (станом на 2015 

рік), «найбільшою й найбагатше декорованою з-поміж усіх, виявлених у Подніпров’ї й на 

широких просторах Південної Русі» [13, c. 116]. Лезо підвіски із Бієвців лише на 4 мм ширше 

за потрубізьку, дещо багатшим у неї є й декор, у першу чергу за рахунок кількості крапкових 

заглиблень. Шийки сокирок під обухом прикрашені подвійними чи потрійними поперечними 

пружками, нанесеними прямо чи під кутом. В одному випадку (рис. 3, 1) такі пружки поєднано 

із крапками та колом із крапками у центрі. Такі потрійні пружки на шийці є на уламку сокирки-

оберега з Воїня [4, c. 92, табл. XVI, 23]. 

Базуючись на аналізі даних щодо 62-х мініатюрних сокирок-оберегів, М.А. Макаров 

доходить такого висновку: «Ясно, что во второй половине XI в. топорики с бордюром на 

боковых гранях и с циркулярным орнаментом бытовали одновременно, но, возможно, 

топорики первой серии вышли из употребления на рубеже XI–XII вв., тогда как топорики 

второй серии, орнаментированные концентрическими кружками оставались в обиходе в 

XII в.» [9, c. 44]. 

Що стосується інтерпретації орнаментальних мотивів на сокирках, то думки науковців 

тут розійшлися. Зокрема, В.П. Даркевич вважає зигзагоподібні лінії символом блискавки, а, 

отже, вони відносяться до культу Перуна, у той час, коли концентричні кружечки – солярними 

знаками [3, c. 94–95]. Космічною символікою на сокирках-оберегах кружечки з крапкою 

вважав також академік Б.О. Рибаков [11, c. 546–547]. Цієї ж позиції дотримуються, як і 

більшість науковців, дослідники Полтавщини, а, отже, історичної Переяславщини, 

О.Б. Супруненко, О.В. Сидоренко, Є.Є. Пономаренко, зазначаючи: «Вони традиційно 

вважаються магічним зображенням зброї слов’янського бога-громовика Перуна і 
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пов’язуються з його вшануванням» [13, c. 116]. У той же час М.А. Макаров твердить, що: 

«Хорошо известно, что циркулярный орнамент в XI–XIII вв. имел самое широкое 

распространение и использовался для украшения самых различных предметов – от янтарных 

крестиков до костяных гребней и от височных колец и браслетов до рукоятей ножей и шильев. 

Несомненно, кружки на топориках-амулетах имели чисто декоративное значение [9, c. 44]. 

На підставі карти знахідок сокирок-оберегів на Русі та суміжних областях М.А. Макаров 

доходить висновків, що: «География находок определённо свидетельствует, что топорики-

амулеты не имели широкого распространения среди сельского населения. Их владельцами 

были главным образом жители городов, военных крепостей и дружинных посёлков. 

Симптоматичны находки топориков в пограничных пунктах: на юге, в Поднепровье и Посулье 

(Липлява, Яблоново, Торговицкое, Воинь), юго-востоке (Белая Вежа) и западе Руси 

(Дрогичин, Букивна, Гордница), т.е. в тех местах, которые особенно часто оказывались ареной 

военных действий”. Й далі цей автор твердить: «… в бронзовых топориках-амулетах можно 

видеть своеобразные знаки принадлежности к воинскому сословию, которые давались 

сыновьям дружинников при постригах…» [9, c. 49, 51]. Ці його твердження піддає сумнівам 

В.Є. Коршун: «Однако, поскольку основная масса вновь выявленных находок происходит из 

сельской местности, его предположения о городской и воинской принадлежности этих типов 

оберегов представляются маловероятными» [6, c. 59]. Незважаючи на висловлені 

застереження щодо космогонічних мотивів у орнаменті на сокирках-оберегах та їх належності, 

як уявляється, такі міркування дають підстави зрозуміти, чому на сільських селищах 

давньоруського часу Середнього Потрубіжжя доволі часто знаходять обереги, що захищають 

їх власників від зовнішнього зла, зокрема, дружинників від ворогів у захисті кордонів держави 

та у воєнних походах. У цьому зв’язку варто нагадати слова Нестора-літописця з 

Лаврентіївського списку про те, що: «И рече Володимер: се недобро еже мало город около 

Киева. И нача ставити городы до Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по 

Стугне…» [8, c. 85]. Цілком очевидно, що дружинницькими поселеннями могли бути селища 

на високому правому березі р. Трубіж поблизу літописного Бронькняжу (біля с. Пристроми) – 

в урочищі Горби та пункти Заострів IV й III. Селище в урочищі Солонець біля с. Коржі, як ми 

вважаємо, могло бути своєрідним «караван-сараєм» на шляху з Києва до Булгару, на переході 

від сучасних Баришівки до Прилук, який, цілком природно, мав військову охорону. Що ж 

стосується трактування орнаменту на шийці й лезі цілої сокирки з урочища Солонець біля 

с. Коржі, як ми вважаємо, знаками води й ріллі-поля, то й тут, як уявляється, на допомогу 

можуть прийти міркування академіка Б.О. Рибакова відносно прямого змістового зв’язку 

таких підвісок-оберегів із господарською діяльністю давньоруських селян-хліборобів [11, 

c. 546]. 

Отже, уведення до наукового обігу сокирок-оберегів із селищ у середній течії р. Трубіж, 

цих виразних пам’яток давньоруського поганства, дає додаткову інформацію і для кращого 

розуміння характеру занять їх населення. 
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(Kiev) 

PLASTIC METAL OF OLD RUS’ TIMES: 

HATCHET AMULETS FROM THE TERRITORY OF MIDDLE POTRUBIZHZHIA 

The article introduces into scientific circulation hatchet amulets from the accidental finds of 

old Rus’ settlements of the territory of the Middle Potrubizhzhia which gives additional information 

about kind of occupatios of their population. 

Key words: bronze pendants, hatchet amulets, old Rus’ settlements of druzhyna, middle course 

of the Trubizh River. 

 
Рис. 1. Схема пунктів із знахідками сокирок-оберегів 

1-урочище Солонець біля с. Коржі; 2-Заострів III; 3-Заострів IV;  

4-урочище Горби біля с. Пристроми; 5-Леляки I 
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  Рис. 3. Фрагменти сокирок-оберегів з пунктів Середнього Потрубіжжя: урочище 

Горби біля с. Пристроми – 1; пункти Заострів IV – 2; Леляки I – 3, 8-9; урочище 

Солонець біля с. Коржі – 4-5, 7, 10; пункт Заострів III – 6 

Рис. 2. Сокирка-оберіг з урочища Солонець біля с. Коржі 
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УДК 929:94(477.41-21)"11/12" 

Олена Колибенко, Олександр Колибенко 

(Переяслав) 

 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ ТА ЙОГО ЧОТИРИ 

ДРУЖИНИ 

 

На початку ХІІІ ст. князем Переяславля Руського був Ярослав-Федір Всеволодович. Він 

був єдиним з переяславських князів, хто одружувався чотири рази. Першим шлюбом він 

одружився у Переяславі ще у 1205 р. з донькою половецького хана Юрія Кончаковича. 
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Серед усіх 23-ох відомих за джерелами переяславських князів є один князь, чиє життя та 

діяльність виділяють його з цієї когорти непересічних особистостей тієї доби – Ярослав-Федір 

Всеволодович. Що ж саме виділяло цього, на перший погляд, «стандартного» переяславського 

князя початку ХІІІ ст. від усіх інших подібних князів? 

Спробуємо охарактеризувати ці особливості. Така можливість є завдяки тому, що 

життєві шляхи цього князя, в тому числі й «переяславський» етап його княжої кар’єри, на диво 

добре висвітлені у літописах (особливо у Лаврентіївському) та інших джерелах.  

Перш за все, Ярослав Всеволодович є одним з дев’яти переяславських князів, чия княжа 

кар’єра розпочалася саме з Переяславля Руського: це був його перший власний княжий стіл, 

який він отримав у досить юному віці – приблизно в одинадцять з половиною років. Вірогідно 

він не був наймолодшим з усіх 23-ох переяславських князів у момент їх вступу на княжий стіл 

Переяслава. Ми не знаємо, наприклад, точного року народження Володимира Глібовича 

(довіри до вказаної В.М. Татіщевим дати – 1158 р. – немає), який теоретично міг зайняти 

переяславський стіл трохи молодшим від Ярослава Всеволодовича. Що ж стосується 

Ростислава Всеволодовича, то, на думку Л.В. Войтовича, він зайняв цей стіл 1078 р. (у віці 

приблизно 8 років), а, на думку М.М. Корінного, – у 1076 р. (у віці приблизно 6 років). 

Незалежно від того, хто з даних дослідників правий, схоже саме Ростислав Всеволодович має 

пальму першості в цьому питанні. 

Однак, повернемося до Ярослава Всеволодовича. Все ж на момент приїзду на княжіння 

до Переяслава новоспечений князь був ще зовсім юним. Власне, мабуть, через це його 

інтронізація стала причиною приїзду до Переяслава цілого «десанту» володимиро-

суздальських князів на чолі з його батьком – великим князем Всеволодом Юрійовичем. 

Джерела донесли до нас опис цієї урочистої події: ««»Посла благовѣрнъıи и хс̑олюбивъıи кнѧзь 

великъıи Всеволодъ Гюргевич̑. внукъ Володимерь Мономаха. сна҃ своѥго Ӕрослава . в 

Переӕславль . в Русьскъıи кнѧжитъ. на столъ прадѣда . и дѣда своѥго . мс̑ца авгус̑. въ . ı .҃ днь҃. 

на памѧт ̑стх҃ъ ѡць҃ Далмата . Фаоуста . и Исакиӕ. тогда сущю великому кнѧзю в Переӕславли 

. з дѣтми своими . с Костѧнтиномъ. и Юргемъ. Переӕславци же поимше кнѧзѧ своѥго 

Ӕрослава . ѿ стаг ̑Спс҃а поидоша с радос̑ю великою . хвалѧще Ба ҃и сту҃ю Бцю҃ . и стаг ̑Михаила . 

давшаго имъ кнѧзѧ ѥгоже желаша. брат̑ӕ же проводиша и с чс̑тью . Костѧнтинъ . Юрги. и бъıс̑ 

радос ̑велика в градѣ Переӕславли»» [9, стб. 416]. 

Даний фрагмент Лаврентіївського літопису проаналізував П.П. Толочко, якому 

належить остання з відомих на сьогодні праця про Ярослава Всеволодовича. У ній він вказує: 

«В одиннадцать лет Ярослав был посажен Всеволодом Юрьевичем на княжение в Переяславль 

Руский. В летописи сказано, что Ярослав был послан «княжить на столъ прадѣда и дѣда 

своего», но из последующего описания следует, что на этом торжественном событии 

присутствовал и его отец со старшими сыновьями. «Тогда сущю великому князю в 

Переяславли з дѣтми своими, с Константиномъ и Юргемъ». Церемония вокняжения была 

проведена в церкви святого Спаса. Летописец подытожил свой рассказ традиционной в таких 

случаях фразой: «И бысть радость велика в градѣ Переяславли». Учитывая тесную связь 
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Переяславля с Суздальской землей, а также покровительство Всеволода Юрьевича, 

переяславцы вполне могли быть удовлетворены таким князем. В летописи нет свидетельств о 

том, кто еще пришел из Владимира с Ярославом, но принимая во внимание его 

несовершеннолетие, такие, несомненно, были» [17, с. 223–224]. 

Необхідно зазначити також, що Ярослав Всеволодович  є одним з шести переяславських 

князів, чиї точні повні дати народження і смерті відомі за джерелами: народився 8 лютого 1190 

р., помер 30 вересня 1246 р., проживши 56 років, 7 місяців і 22 дні. Про його народження 

Лаврентіївський літопис повідомляє: ««»»Родисѧ оу блго҃вѣрьнаго и хс̑олюбиваго кнѧзѧ 

Всеволода снъ҃ . мс̑цѧ . феврал̑. въ . и ҃. днь҃. на памѧт ̑стаг ̑прр҃ка. Захарьи. и нарекоша и въ стъ҃мь 

крщн҃ьи Ѳеѡдоръ . и тогда сущю кнѧзю великому в Переӕславли . в полюдьи »» [9, стб. 408-409]. 

Отже, Ярослав народився у Переяславлі Заліському, менше ніж через чотири десятиліття після 

заснування цього міста Юрієм Долгоруким та переселенцями з Переяславля Руського, частина 

з яких та їх нащадки там іще в той час проживали. 

Через кілька стовпців у цьому ж літопису описано його урочисті пострижини: «Бъıша 

постригъı оу блго҃вѣрнаго и холюбиваго кнѧзѧ Всеволода . сна҃ Геѡргева. сну҃ ѥго Ӕрославу . 

мсц̑а април.̑ въ . кз҃ . днь҃. на памѧт ̑стаг ̑Семеѡна сродника Гсн̑ѧ. при блжн҃ѣмь єпсп̑ѣ Іѡанѣ . и 

бъıс ̑радос ̑велика в градѣ Володимери»» [9, стб.411]. 

Смерть Ярослава Всеволодовича описана у джерелах у різних редакціях. Так, 

Лаврентіївський літопис повідомляє спочатку про його успішну поїздку до Батия в Орду в 

1243 р.: «Великъıи кнѧз ̑Ӕрославъ . поѣха в Татаръı к Батъıєви . а сна҃ своѥго Костѧнтина посла 

къ Канови . Батъıи же почти Ӕрослава великого чст̑ью и мужи ѥго . и ѿпусти и реч ̑ єму . 

Ӕрославе буди тъı старѣи всѣм ̑кнѧзем ̑. в Русском ̑ӕзъıцѣ . Ӕрослав же възвратисѧ в свою 

землю с великою чст̑ью» [9, стб. 470]. 

Після цього зазначено: ««Тогож ̑. лѣт ̑. Великъıи кнѧз ̑Ӕрославъ . и с своєю братє̑ю . и с 

съıновци поѣха в Татаръı к Батъıєви». Далі у наступній статті вказано: «Тогож ̑. лѣт ̑. Михаило 

| кнѧз ̑Черниговьскъıи со внуком ̑своимъ Борисом ̑. поѣхаша в Татаръı . и бъıвшим ̑имъ в станѣх̑ 

. посла Батъıи к Михаилу кнѧзю велѧ ѥму поклонитисѧ ѡгневи . и болваном ̑ихъ . Михаило же 

кнѧз ̑не повинусѧ велѣнью ихъ . но үкори и . и глухъıӕ ѥго кумиръı . и тако безъ млст̑и ѿ 

нечст̑ъıхъ заколенъ бъıс ̑. и конець житью приӕтъ . мсц̑а . семтѧб ̑. въ .к.҃ на памѧт ̑. стг҃о мчн̑ка 

. Євстафьӕ … Тоє же ѡсени Ӕрославъ кнѧз ̑. снъ҃ Всеволожь . престависѧ во иноплеменницѣх̑ 

. ида ѿ Кановичь . мца҃ . семт̑ . въ . л ҃. на памѧт.̑ стг҃о Григорьӕ»» [9, стб. 471].  

У продовженні так званого Суздальського літопису за Академічним списком його смерть 

датована 1248 р. й описана так: «того же лѣта престависѧ Ӕрославъ в Татарех. нүжною 

смр҃тью»» [9, стб. 523]. 

Для тієї доби прожиті цим князем понад 56,5 років є показником вище середнього, однак 

значна частина переяславських князів і до нього не доживала. Оскільки помер він не своєю 

смертю, то й прожити міг більше. 

Ярослав Всеволодович також є одним з небагатьох князів Переяславля Руського, які саме 

тут відзначили своє весілля. Започаткував цю традицію, вірогідно, Володимир Мономах. Його 

перше весілля, а він був одружений тричі, за нашими розрахунками, відбулося саме в 

Переяславі, куди молодий на той час володимир-волинський князь прибув до свого батька 

Всеволода Ярославича на Великдень 20 квітня 1074 р. [6, с. 46]. 

Що ж стосується Ярослава Всеволодовича, то, за іншою традицією, також 

започаткованою все тим же Володимиром Мономахом, його, як і більшість нащадків 

Мономаха по лінії Юрія Долгорукого, одружили з молодою половчанкою – донькою 

половецького хана Юрія Кончаковича, онукою славнозвісного хана Кончака. Лаврентіївський 

літопис так повідомляє про це: «Тогож ̑лѣта . на зиму . великии кнѧзь Всеволодъ . ѡжени сна҃ 

своѥго Ӕрослава . и приведоша за нь Юргевъну Кончаковича» [9, стб. 426]. 

Дослідник генеалогії князів Рюриковичів Д.В. Донський, розглядаючи матримоніальні 

стосунки Ярослава Всеволодовича, відзначає: «Ярослав Всеволодович был женат по меньшей 

мере дважды:  

1) с 1205/06 г. на дочери половецкого кн. Юрия Кончаковича; 
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2) с 1213 г. на Ростиславе (в крещ. – Феодосии) Мстиславне, от которой имел всех 

своих детей. Княгиня Ростислава-Феодосия умерла в Вел. Новгороде в 1244 г., приняв перед 

смертью пострижение с именем Ефросиния, и была похоронена 4 мая в Новгородском Юрьеве 

мон-ре. 

Папский посол Плано Карпини сообщает, что, когда Ярослав находился в ставке 

великого хана в Каракоруме, по приказу его жены и х. Батыя к нему был послан гонец Угней. 

Поскольку это событие происходило в 1246 г., т.е. два года спустя после смерти второй жены 

Ярослава Ростиславы Мстиславны, свидетельство это ставит вопрос о третьем браке князя. 

Дети Ярослава Всеволодовича (все от второго брака): Федор, Александр, сын (уб. в 

1238), Андрей, Михаил Хоробрит, Даниил (ум. в 1256), Ярослав, Мария (род. в 1240), 

Константин, Василий, Евдокия и Ульяна» [3, с. 690]. 

Л.В. Войтович у свою чергу так пише про цього князя: «Одружувався тричі: у 1205 р. з 

дочкою половецького хана Юрія Кончаковича; після 1210 р., правдоподібно у 1213 р. – з 

Ростиславою, дочкою Мстислава Удатного (розвелися 1216 р. через політичне протистояння 

зятя з тестем), бл. 1218 р. – з Феодосією, дочкою рязанського князя Ігоря Глібовича» [1, с. 553]. 

На нашу думку, обидва автори дещо помиляються. Джерела містять інформацію не про 

дві чи три дружини Ярослава, а про чотири. Так, Л.Є. Махновець звернув увагу на згадку про 

ще одну дружину Ярослава Всеволодовича у Лаврентіївському літопису: «За Лавр. першою 

жоною Ярослава Всеволодовича була дочка половецького хана Юрія Кончаковича; другою (за 

дослідженнями) – Ростислава (?), дочка Мстислава Мстиславича Удатного; третьою, за Лавр. 

і Новг. І, Феодосія (в черницях – Єфросинія), дочка князя брянського (?) Ігоря Глібовича; 

четвертою – невідома за походженням і на ім’я, убита за Лавр. татарами 1252 р. Феодосія 

народила вісім синів: Федора (помер молодим, перед весіллям з Феодулією, потім у черницях 

Єфросинією, дочкою чернігівського князя Михайла Всеволодовича), Олександра (Невського), 

Андрія (жоною якого була невідома на ім’я дочка Данила Романовича), Костянтина, Ярослава-

Афанасія (одружився з Оксинією, дочкою Юрія Михайловича, сина Михайла Всеволодовича), 

Данила, Михайла (Хоробрита), Василія і дочку Марію» [11, с. 405, прим. 7]. 

Дійсно, Лаврентіївський літопис містить таку згадку про четверту дружину Ярослава: 

«Иде Ѡлександръ кнѧзь . Новгородьскъıи Ӕрославич ̑ . в Татаръı . и ѿпустиша и с чст̑ью 

великою . давше ѥму старѣишиньство во всеи братьи ѥго . В то же лѣт.̑ здума Андрѣи кнѧз ̑

Ӕрославич ̑. с своими боѧръı . бѣгати нежели цср̑мъ служити . и побѣже на невѣдому землю . 

со кнѧгъıнею своѥю . и с боӕръı своими . и погнаша Татарове в слѣдъ ѥго . и постигоша и оу 

города Переӕславлѧ . Бъ ҃же схрани и и млтв҃а ѥго ѡца҃ . Татарове же россунушасѧ по земли . и 

кнѧгъıню Ӕрославлю ӕша и дѣти изъимаша . и воєводу Жидослава ту оубиша . и кнѧг[ъıн]ю 

оубиша . и дѣти Ӕрославли в полонъ послаша . и людии бе-щисла поведоша . до конь . и скота 

. и много зла створше ѿидоша»» [9, стб. 473]. 

Отже, уважно проаналізувавши наявну інформацію, можна зробити такий висновок. 

Князь Ярослав Всеволодович потрапив до Переяслава з волі його батька Всеволода Юрійовича 

(власне був ним сюди привезений) у віці приблизно одинадцять з половиною років. 

Безпосереднім поштовхом до цього послужила смерть попереднього князя з цієї ж династії 

нащадків Мономаха по лінії Юрія Долгорукого – Ярослава Мстиславича Красного. Цей князь 

залишив по собі не дуже багато пам’яті у джерелах. За Л.В. Войтовичем, він був князем 

переяславль-заліським (1176), новгородським (1176–1177), волоцьким (волоколамським) 

(1177–1178), переяславським (близько 1196–1199) [1, с. 552]. М.М. Корінний датує його 

перебування в Переяславлі Руському 1199 р. [7, с. 274]. Згадка цього князя під 1199 р. у 

Лаврентіїівському літопису пов’язана з його смертю: ««Тогож ̑лѣт.̑ престависѧ кнѧзь Ӕрославъ 

Мстиславич.̑ в Русскомъ Переӕславли»»» [9, стб. 415]. Вивчення поховальних прибудов до 

південної стіни собору св. Архістратига Михаїла в Переяславі дозволило атрибутувати одну з 

них як усипальню Ярослава Мстиславича [5]. 

Життєвий шлях цього князя розпочинався й закінчився фактично на засланні. Він був 

єдиним сином новгородського князя Мстислава Юрійовича, одного з чотирьох молодших 

синів Юрія Долгорукого від другого шлюбу. За розпорядженням Юрія Долгорукого Мстислав 
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одружився на дочці новгородського боярина Петра Михалковича. Вже після смерті Юрія 

Долгорукого новгородці вигнали Мстислава, а в 1162 р. старший син Юрія від першого шлюбу 

Андрій Боголюбський вислав до Візантії своїх трьох молодших братів разом із сім’ями: 

Мстислава, Василька і Всеволода, Михалко ж, очевидно, чомусь залишився в Русі. 

Візантійський цісар Мануїл Комнин дав Мстиславу волость Аскалонію [11, с. 285]. Після 

смерті Андрія Боголюбського син Мстислава Ярослав повернувся з Візантії. Коли у 1176 р. 

помер його брат, великий князь Михалко Юрійович, володимиро-суздальський стіл зайняв 

інший брат – Всеволод Юрійович. Останній дав Ярославу Мстиславичу Переяславль 

Заліський. Коли ростовці вирішили без відома Всеволода Юрійовича запросити до себе на 

княжіння Мстислава Юрійовича (Безокого), то Всеволод виступив проти нього й запросив у 

похід також Ярослава з переяславцями. Восени того ж року на знак подяки Всеволод послав 

Ярослава на княжіння у Новгород, де той пробув до зими 1077-1078 рр. Тим часом Всеволод 

схопив Ростиславичів і наказав їх осліпити. Новгородці, незадоволені діями великого 

володимиро-суздальського князя, запросили братів Ростиславичів до себе на княжіння, а 

Ярослава Мстиславича перевели у Волоколамськ. Очевидно, в цей час Ярослав вступив із 

Ростиславичами у спілку, оскільки розлючений Всеволод у 1178 р. спалив Волоколамськ, а 

самого племінника Ярослава Мстиславича силою привів до себе у Володимир [15, с. 768]. 

Закінчив же свій життєвий шлях Ярослав Мстиславич, як свідчать Лаврентіївський та 

Никонівський літописи, у Переяславлі Руському в 1199 р., куди його відправив, очевидно, на 

«перевиховання», Всеволод Юрійович. Нащадків Ярослав Мстиславич не залишив. 

Потрапивши зовсім юним на переяславський стіл, молодий княжич Ярослав 

Всеволодович швидко увійшов у курс місцевих справ, особливо щодо половецької політики в 

Руській (у вузькому розумінні) землі. Вже у 1204 р. він здійснив у складі коаліції південних 

князів свій перший вдалий похід на половців: «ходиша Роустии кнз҃и на Половци Рюрикъ 

Києвьскии . Єрославъ Переӕславьскии . великог ̑ кнз҃ѧ Всеволож снъ҃ . Романъ Галицкии и 

Мстиславич.̑ и иныи кнз҃и . быс ̑же тогда зима люта . и Половцем быс ̑тегота велика . посланаӕ 

на нь казнь ѿ Ба ҃ . и взѧша Роуск̑ии кнз҃и . полонү много. и стада ихзаӕша . и возратишас ̑во 

своӕ си с полоном многимъ» [9, стб. 420]. 

Щоправда, кінцевим результатом цього походу стала чергова «котора» між руськими 

князями – Романом Мстиславичем та Рюриком Ростиславичем, які не могли поділити славу, 

здобич і волості, пригадавши один одному минулі образи. Розпочалися вияснення стосунків 

між князями ще в Переяславі, куди вони заїхали на зворотному шляху з Половецької землі, а 

закінчилися у Треполі на Дніпрі: «приєхаша во Треполь . Рюрик ̑ и Роман.̑ и Ростислав̑ 

приѣхавъ бывъ оу шюрина своєго оу Переӕславли . тоу было мироположениє въ волостех кто 

како терпелъ . за Роускоую землю . и дьӕвол ̑положи смѧтениє великоє . Романъ . ємъ Рюрика 

. и посла в Києвъ. и постриже в чернци . и женү єг ̑и дщерь єг.̑ юже бѣ пүстил ̑сна҃ Рюрикова и 

брат єг ̑Володимира . а тою поӕ съ собою» [9, стб. 420]. 

Як уже неодноразово згадувалося, уже в наступному 1205 р. Всеволод Юрійович оженив 

Ярослава з донькою половецького хана Юрія Кончаковича. Політичний підтекст цього 

весілля, яке відбулося у Переяславлі Руському, нескладно зрозуміти. Як пише П.П. Толочко: 

«К этому времени Ярославу было уже 16 лет, и он стал активным учасником южнорусских 

междукняжеских отношений» [17, с. 224]. 

Це дійсно так. Ярослав Всеволодович на цей час вже настільки освоївся в ролі 

повноправного південного руського князя, що вирішив спробувати удачі в справі 

перехоплення вже значно привабливішого на той момент галицького столу, який звільнився 

після несподіваної й нелогічної смерті у Ляхах галицького князя Романа Мстиславича 19 

червня 1205 р. Саме тому, 1206 р. на запрошення угорського короля Андрія та частини 

галицьких бояр, Ярослав Всеволодович спробував стати галицьким князем: «Бѧше бо король 

с Галичанъı здумавъ переже послалъ в Переӕславль . по Ӕрослава Всеволодича . и ждаша ѥго 

. в ҃. недл̑и . Ӕрослав же гна ис Переӕславлѧ к Галичю . и слъıшавъ ѡже Володимеръ въѣхалъ 

в Галичь пред ним ̑за . г ҃. дни҃ . възвратисѧ в свои Переӕславль вспѧт»̑ [9, стб. 427]. 
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П.П. Толочко пояснює це так: «Посоветовавшись с галицкими боярами, Андрей решил 

пригласить на галицкий стол Ярослава Всеволодовича. Вряд ли из-за каких-то его особых 

достоинств, но, скорее, потому, что он был сыном могущественного владимиро-суздальского 

князя» [17, с. 224]. 

Однак Ярослав не встиг, він запізнився в дорозі на три дні, після чого повернувся в 

Переяславль. За цю невдалу спробу він поплатився у тому ж році, оскільки новий великий 

київський (колишній чернігівський) князь Всеволод Святославич Чермний наказав Ярославу 

повернутися до свого батька в Суздаль, а Галича не шукати (у Галичі сів Володимир Ігоревич, 

син Ігоря Святославича). Під загрозою війни Ярослав пішов на Північ до батька, попросивши 

у Всеволода Чермного «путі»: «и потом ̑ Всеволодъ Чермнъıи посла в Переӕславль къ 

Ӕрославу Всеволодичю . река ѥму поѣди ис Переӕславлѧ къ ѡцю҃ своєму в Суждаль . а Галича 

не ищи подъ моєю братѥ̑ю . пакъı ли не поидешь добром.̑ иду на тѧ ратью . Ӕрославу же не 

бъıс ̑помочи ни ѿ кого же . Ӕрослав же посла к нему пути просѧ ү него . Всеволод же цѣлова 

крст̑ъ . и да ѥму пут ̑. Ӕрослав же въıде ис Переӕславлѧ . иде къ ѡцю҃ своєму . Всеволодъ же 

посади сна҃ своѥго  в Переӕславли . Ӕрослав же приде къ ѡцю҃ своєму в Суждаль . мсц̑ѧ . 

семт̑ѧб ̑. въ . кв҃ . днь҃ на памѧт ̑стаг ̑. мчк̑а Фокъı . и срѣтоша и братӕ̑ ѥго ү Сѣӕньӕ . и цѣловаше 

и»» [9, стб. 427-428]. Останній же негайно посадив у Переяславі свого сина Михайла, в 

подальшому – постійного конкурента в боротьбі за різні столи Русі, який так само потім 

накладе головою в Каракорумі. 

Ярослав Всеволодович повернувся до батька в Суздаль разом зі своєю дружиною-

половчанкою, яка, вірогідно, була молодшою за нього на кілька років. У 1208 р. Всеволод 

Юрійович послав Ярослава в Переяславль Заліський, а 1209 р. – у Рязань. Через деякий час 

рязанці схопили його намісників у містах князівства й збиралися схопити і його, щоб видати 

ворогам – чернігівським князям. У відплату за це Всеволод Юрійович захопив і спалив Рязань, 

Білгород-Рязанський та інші міста, а людей їхніх разом із сім’ями вивів у свою землю. Ярослав 

Всеволодович тим часом повернувся у Переяславль Заліський. Зимою 1209/1210 рр. він разом 

з братами ходив до Торжка визволяти з рук новгородців Святослава Всеволодовича, 

примусивши їх узяти мир з великим князем володимиро-суздальським Всеволодом 

Юрійовичем. 

Після смерті останнього у 1212 р. Ярославу Всеволодовичу дістались Переяславль 

Заліський, Твер та Волоколамськ. Отже, у 1212 р. Ярослав Всеволодович став першим 

удільним князем Переяславля Заліського, у якому він народився за 22 роки до цього. За його 

князювання Переяславль Заліський перетворився в значний політичний та культурний центр 

Північно-Східної Русі. Про це свідчить започаткування власного літописання. При його 

княжому дворі було створено рукопис, що отримав у науковців назву «Літописець 

Переяславля Суздальського». Він включав до себе не тільки опис подій, що відбувалися на 

території Переяславль-Заліського князівства, але й інформацію про події на Півдні Русі, в тому 

числі й на Переяславщині, з 1138 по 1214 рр. «Літописець Переяславля Суздальського» 

зберігся у списку 60-их рр. ХV ст., його було виявлено й опубліковано у ХІХ ст. 

К.М. Оболенським [16, с. 26; 13, с. 163–165]. 

Очевидно, на цей момент Ярослав Всеволодович вже був вдівцем, дітей у першому 

шлюбі в нього не було. Ставши удільним князем Переяславля Заліського, він зміг поріднитися 

з таким впливовим руським князем як Мстислав Мстиславич Удатний. Ми погоджуємося з 

думкою Л.В. Войтовича про шлюб Ярослава з дочкою Мстислава Ростиславою у 1213 р. 

Раніше такий шлюб навряд чи міг відбутися, а пізніше події закрутилися з надзвичайною 

швидкістю. Ці події були пов’язані з розподілом волостей між синами Всеволода Юрійовича 

Велике Гніздо. Слід зазначити, що боротьба між Костянтином Всеволодовичем та іншими 

братами була надзвичайно жорстокою. Її було перенесено навіть на рівень родинних 

стосунків. Так, очевидно у 1213 р. Ярослав Всеволодович одружився на доньці Мстислава 

Мстиславича Удатного Ростиславі. У тому ж році його запросили новгородці до себе на 

княжіння. Ярослав одразу почав розправлятися у Новгороді з недружніми йому боярами 

(Якуном Намніжичем, новоторжським посадником Фомою та іншими), після чого його 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

57 

вигнали з міста. Ярослав Всеволодович пішов у Торжок і з допомогою брата Юрія перекрив 

шлях купцям з хлібом та іншими необхідними товарами для Новгорода, намагаючись 

приборкати непокірних новгородців. Останні запросили на свій стіл його тестя – Мстислава 

Удатного, який разом з іншими союзними князями та новгородським ополченням розгромив 

у 1216 р. війська Ярослава та Юрія Всеволодовичів у кровопролитній Липицькій битві [15, 

с. 765]. 

Стосовно цих подій М.Ф. Котляр відзначає: «21 квітня 1216 р. Мстислав із Костянтином 

дали генеральну битву братам останнього – Ярославу та Юрію Всеволодичам. Ця битва на 

р. Липиці вважається однією з наймасштабніших і найзнаменитіших в історії Східної Європи 

часів середньовіччя. Літописи, і серед них Новгородський перший молодшого ізводу, 

докладно описали бойовище, в якому «пішли сини на батьків, батьки на синів, брат на брата». 

А Никонівський літописець із захопленням розповідає, як «Мстислав Мстиславич із своїми 

полками тричі проїхав крізь полки Юрія і Ярослава, і сам був міцний і мужній, і велику силу 

мав і ретельність, а в руці мав сокиру й рубав нещадно» [8, с. 205]. 

Як бачимо, не тільки «пішли сини на батьків, батьки на синів, брат на брата», але й зять 

на тестя. На щастя Ярослава Всеволодовича, Мстислав Мстиславич не зустрівся з ним 

безпосередньо у бою, і молода дружина Ярослава не стала передчасно вдовою. 

Ця битва була найбільшим військовим зіткненням початку ХІІІ ст. на території 

Володимиро-Суздальської землі. Про серйозність цієї міжусобиці свідчить той факт, що перед 

битвою до війська Ярослава та Юрія Всеволодовичів, крім професійної дружини, було зібрано 

селян, поселян, пришельців з інших земель, колоністів й навіть холопів, тобто, особисто 

невільних членів суспільства. Однак, незважаючи на чисельність військ, Ярослав та Юрій 

Всеволодовичі битву біля р. Липиці програли, загинуло близько 9 тисяч їх воїнів [14, с. 663]. 

Програвши новгородцям на полі бою, Ярослав Всеволодович, що втік до Переяславля 

Заліського, схопив усіх новгородських та смоленських купців, які були в цей час у місті, й 

посадив їх у поруб, у результаті чого близько 150 новгородців задихнулись від нестачі повітря. 

Однак, відсидітись за укріпленнями Переяславля Заліського Ярославу не вдалося. Його 

суперники підійшли до міста і Ярославу довелося бити чолом своєму брату Костянтину й 

просити не видавати його тестю Мстиславу Удатному та псковському князю Володимиру 

Мстиславичу. Костянтин, отримавши багаті дари, замирився з Ярославом, але Мстислав не 

захотів навіть заходити до Переяславля й, забравши свою дочку Ростиславу (дружину 

Ярослава) та купців-новгородців, що не задихнулись у порубі, пішов до Новгорода. 

Таким чином, Ярослав Всеволодович не просто отримав важку й ганебну військову 

поразку, втікши з поля бою, по дорозі втративши свої військові обладунки (куполовидний 

шолом з напівмаскою і кольчугу), які буде випадково знайдено аж на початку ХІХ ст. 

Виплативши переможцям значну суму матеріальної компенсації, він ще й зганьбився перед 

усім княжим середовищем як людина, яка залишилася без дружини через свою необачну 

політику. У княжому середовищі були відомі випадки, коли князі відсилали своїх дружин до 

їх батьків чи намагалися примусити їх постригтися у черниці, однак щоб тесть забирав у князя 

свою дочку – такий випадок, мабуть, стався вперше. Наскільки болісною для самого Ярослава 

була втрата дружини свідчить повідомлення літопису про його слізні прохання до Мстислава 

Мстиславича не забирати її: «а въ средү на Препловленьє . приидоша к Переӕславлю . и тү 

кнзь҃ Ӕрославъ ѡдари кнѧзи и воєводы . дары многыми . а кнѧзь Мстиславъ не идѧ к городү . 

поимавъ дары и посла в город . и поѧ дщерь свою . а кнѧгиню Ӕрославлю . и что живых 

Новогородець . и что было съ Ӕрославомъ полкү и выѣха въ станы за городъ . кнѧзь же 

Ӕрославъ многажды сосылаӕ молбою . къ кнзю҃ Мстиславү просѧ кнѧгини своєѧ к собѣ . глѧ҃ 

чи не бываєтъ вражда кнѧземъ . то нї сѧка . по правдѣ мѧ крст̑ъ оубилъ . кнѧзь же Мстиславъ 

не пүсти дочери своєѧ к немү» [9, стб. 501-502]. 

Отже, десь із травня 1216 р. Ярослав Всеволодович знову залишився без дружини, 

проживши з нею в шлюбі ще менше часу, ніж із першою. Звичайно, певний проміжок часу 

зайняв процес розлучення, який дуже негативно сприймався церквою. У цьому другому шлюбі 

дітей у Всеволода Ярославича також не було. 
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Третім шлюбом Ярослав Всеволодович одружився близько 1218 р. з Феодосією, дочкою 

рязанського князя Ігоря Глібовича. Саме ця його третя дружина й стала матір’ю усіх його 

відомих за джерелами дітей, про яких уже йшла мова вище. Зауважимо лише, що цих дітей 

вона народила Ярославу Всеволодовичу за досить значний проміжок часу. Згідно з 

Лаврентіївським літописом, старший син Ярослава Федір народився у 1219 р.: «Тогож ̑лѣт ̑ . 

родисѧ Ӕрославу снъ҃ . и нарекоша имѧ ѥму Феѡдоръ» [9, стб. 444]. Двох же молодших дітей 

– доньку Марію та сина Василя – Феодосія народила незадовго до смерті – відповідно у 1240 

та 1241 рр.: «Родисѧ Ӕрославу дщи . и наречн̑а бъıс ̑ . в сто҃мь крщн҃ии . Мрьӕ»; «Родисѧ 

Ӕрославу снъ҃ . и наречн̑[ъ] бъıс ̑въ стм҃ь крщн҃ии . Василии» [9, стб. 470]. А вже 4 травня 1244 

р. Феодосія померла, перед цим важко хворіючи й прийнявши постриг під іменем Єфросинія. 

Як пише О.В. Назаренко, «случаи пострижения княгинь при живых мужьях бывали (так, 

жена великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича [1238–1246] скончалась в 

монашестве в 1244 г., т.е. за два года до смерти мужа: НПЛ, с. 79)» [12, с. 491]. 

Отже, Феодосія народжувала дітей упродовж 22-ох років. Якщо вона вийшла заміж за 

Ярослава Всеволодовича у звичному для того часу віці 14 років, то останню дитину вона 

народила у віці приблизно 37 років, а померла у віці приблизно 40 років. В подальшому вона 

була занесена до лику святих. 

Цікаво, що окремі її діти після смерті також потрапили до лику святих, наприклад, 

старший син Федір. Його доля була досить трагічною: «Скоропостижно умирает ранним 

утром, «въ час дни (4 час. 40 мин. местного времени. – Авт.)», в день приготовлений к 

собственной свадьбе 10 июня 1233 г. … Имя невесты в источниках не упоминается (уж не 

Ефросиния ли Михайловна?!). Погребен Федор в 3 вер. от Вел. Новгорода на лев. берегу 

Волхова (вытекает из оз. Ильмень и впадает в Ладожское оз.), в мон-ре св. Георгия. В 1614 г., 

когда город находится под шведской оккупацией, новгородский митр. Исидор (ум. 10 апр. 

1619) переносит мощи князя в Софийский собор в предел Иоанна Предтечи. 

Русская Православная Церковь причислила кн. Федора Ярославича к лику святых 

угодников; его пам. празднуется 5 июня (вероятно, день перенесения мощей)» [3, с. 627]. 

Найвідомішим же святим – сином Феодосії та Ярослава Всеволодовича – є Олександр 

Ярославич на прізвисько Невський, який у сучасній російській національній самосвідомості 

сприймається як уособлення усіх основних чеснот, притаманних давньоруському князю, що, 

звісно, не відповідає дійсності: «По словам автора «Жития Александра Невского», князь 

отличался высоким ростом и необычной красотой… Русская Православная Церковь 

причислила блгв. вел. кн. Александра Ярославича Невского к лику святых, как воителя за 

Русскую землю и Православную веру. Его пам. празднуется 23 нояб. (в день его кончины) и 

30 авг. (в день перенесения мощей). Мощи князя вследствие видения иноку-пономарю, 

открываются во владимирском мон-ре Рождества Пресв. Богородицы в нач. сентября 1380 г. 

(перед Куликовской битвой); общерусская канонизация святого происходит на Соборе в 

феврале 1547 г. 1 июля 1697 г. митр. Иларион (ум. 14 дек. 1707) переносит мощи князя в новую 

серебряную раку; в 1724 г. по повелению всероссийского имп. Петра І Великого (из 

Романовых, ум. 28 янв. 1725) они были торжественно перенесены в г. Санкт-Петербург и 30 

авг. положены в Александро-Невской лавре. 

Житие князя существует в 9 редакциях; древнейшее написано современниками (списки 

ХІV в.), а пространная редакция составлена в 1591 г. архиеп. Ионой Думиным (ум. 7 марта 

1608). Служба написана в сер. XVI в. Владимирского Рождественского мон-ря 

ин. Михаилом» [3, с. 17]. 

Після смерті Феодосії, Ярослав Всеволодович одружився вчетверте. Схоже, що це 

сталося десь через місяців 10-12 після її смерті, тобто, вже у 1245 р., але не пізніше цього часу. 

Саме цю четверту дружину Ярослава Всеволодовича було вбито татарами у 1252 р., під час 

так званої «Неврюєвої раті». Як її звали та хто вона була за походженням, – невідомо, джерела 

не донесли до нас такої інформації. 

А.Ф. Литвина та Ф.Б. Успенський звернули увагу на один факт, що зближує Ярослава 

Всеволодовича з Володимиром Мономахом: «С нашей точки зрения, у большинства сыновей 
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Ярослава Всеволодича и в самом деле не было уже никаких имен, кроме христианских. Как 

правило, князья, у которых есть мирские родовые имена, все же хотя бы иногда фигурируют 

в летописи под ними. Однако никаких упоминаний языческих по происхождению имен с 

такими князьями, как Александр Ярославич или Андрей Ярославич, связать невозможно. И 

это при том, что упоминания самих князей в летописях весьма обильны, а никакого запрета на 

языческие княжеские имена в ту пору, очевидно, не было» [10, с. 169]. Отже, Ярослав 

Всеволодович усім своїм дітям, крім сина Ярослава-Афанасія, дав лише хрестильні імена, так 

як це зробив у свій час Володимир Мономах по відношенню до своїх дітей від другого шлюбу 

(з половчанкою) – Юрія, Романа та Андрія. 

Ярослав Всеволодович не встиг приєднатися до військ свого брата – великого 

володимирського князя Юрія Всеволодовича – перед битвою з татарами на р. Сить, що 

відбулася 4 березня 1238 р. неподалік від Ярославля, й залишився живий. Ставши після смерті 

Юрія старшим серед володимиро-суздальських князів, він переселився у 1240 р. у Володимир, 

а 1243 р. першим серед руських князів здійснив поїздку в столицю Золотої Орди – Сарай, де 

отримав з рук хана Бату ярлик на велике володимирське княжіння, а крім того, ще й на Київ 

(управлявся через посадника – боярина Дмитра Єйковича). На думку І.М. Данілевського, ця 

подія за своїм значенням для подальшої історії Північно-Східної, а потім і Північно-Західної 

Русі мала не менше значення, ніж сама монгольська навала. Адже вперше князю було 

пожалуване право представляти інтереси Орди в руських землях. Фактично руський князь 

включався в ординську систему жорсткого вертикального підпорядкування [2, с. 207]. 

Уже восени 1245 р. за викликом хана Ярославу Всеволодовичу знову довелося їхати в 

Орду разом з братами й племінниками для підтвердження прав на княжіння. Всі, крім нього, 

весною 1246 р. повернулися, але його відправили у монгольські степи, в Каракорум, до двору 

великого хана Гуюка. Очевидно, останній хотів щоби в руських землях правив його ставленик, 

а не Батия. Саме там, у Каракорумі, досить складний життєвий шлях цього князя завершився 

трагічно – у зв’язку з наклепом Федора Яруновича, за наказом другої дружини хана Угедея 

Туракіни (Торегене), його було отруєно. За свідченням Плано Карпіні, «В то же время умер 

Ярослав, бывший великим князем в некоей части Руссии, которая называется Суздаль. Он 

только что был приглашен к матери императора, которая как бы в знак почета дала ему есть и 

пить из собственной руки; и он вернулся в свое помещение, тотчас же занедужил и умер спустя 

семь дней, и все тело его удивительным образом посинело. Поэтому все верили, что его там 

опоили, чтобы свободнее и окончательнее завладеть его землею» [4, с. 79]. Це сталося 30 

вересня 1246 р. Він помер по дорозі додому: «Ярослава [Всеволодовича], великого князя 

суздальського, [труй]зіллям вони уморили» [11, с. 405–406]. 

Д.Г. Хрустальов, який приділив Ярославу Всеволодовичу значне місце у своїй 

монографії, присвяченій монгольській навалі на Русь, стосовно дати смерті Ярослава 

відзначив: «Другое дело – известие о смерти великого князя Ярослава Всеволодовича на пути 

из Каракорума. Его можно датировать сразу по нескольким независимым источникам (русские 

летописи, записки Плано Карпини), к тому же в источниках никогда не бывает расхождений в 

этой дате – 30 сентября 1246 г. При этом смерть Ярослава в летописях всегда отмечена после 

смерти Михаила…» [18, с. 265]. 

Отже, тільки перша із дружин Ярослава Всеволодовича проживала з ним у Переяславлі 

Руському. Прикметно, що це була онука славнозвісного половецького хана Кончака, який, за 

літописним свідченням, «зніс Сулу», тобто повністю зруйнував усю лінію городищ Посулля – 

південно-східний форпост оборони Переяславського князівства. 
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PRINCE YAROSLAV VSEVOLODOVYCH OF PEREIASLAV AND HIS FOUR 

WIVES 

Yaroslav-Fedir Vsevolodovych was Prince of Pereiaslavl of Rus’ at the beginning of the XIII 

century. He was the only one of Pereiaslav princes who married four times. He first got married to 

the daughter of Cumans khan Yurii Konchakovych in Pereiaslav in 1205. 

Key words: Yaroslav-Fedir Vsevolodovych, Pereiaslavl of Rus’, marriage, wives, Battle of 

Lypytsya, helmet, poisoning. 
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ЕЛЕМЕНТИ ХУДОЖНЬО-ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИДАНЬ 

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ХVII–ХІХ СТ. НА ОСНОВІ КНИЖКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ 

МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г.С. СКОВОРОДИ 

НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У даній науковій розвідці описано й досліджено основні елементи оформлення 

друкованих видань Києво-Печерської лаври на основі пам’яток із книгозбірні Меморіального 

музею Г.С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав»: оправи, титульні прикраси, декоративні оздоблення 

тощо. 

Ключові слова: стародруки, оправа, Києво-Печерська лавра, заставка, гравюра, НІЕЗ 

«Переяслав». 

 

В експозиції Меморіального музею Г. С. Сковороди зібрана унікальна колекція пам’яток 

друку, які дають багатющий матеріал для вивчення деяких сторінок історії світової культури, 

зокрема, української. Дана колекція налічує близько двох тисяч стародруків, рідкісних та 

цінних видань ХІХ ст. Це видання визначних центрів книгодрукування Франції, Нідерландів, 

Німеччини, Російської імперії. Серед них достойно представлені видання Чернігівської, 

Львівської, Києво-Печерської друкарень. Особливе місце в цій колекції відведено друкам 

Києво-Печерської лаври, які мали високий поліграфічний рівень. Дана друкарня випускала 

церковно-службову, богословську, навчальну, світсько-полемічну літературу та віршовані 

твори, і впродовж 300 років була провідним церковно-просвітницьким центром на території 

України. 

Мета даної наукової розвідки полягає в тому, щоб описати й дослідити основні елементи 

оформлення друкованих видань Києво-Печерської лаври на основі пам’яток із книгозбірні 

Меморіального музею Г.С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав»: оправи, титульні прикраси, 

декоративні оздоблення, композиції сторінок та інше, власне ті елементи, які роблять книгу 

витвором мистецтва, а також проаналізувати, яке місце вони займають в історичному і 

науковому плані. 

Під час дослідження використано сукупність загальнонаукових методів (аналіз, синтез) 

та спеціальні книгознавчі методи. Зокрема, було застосовано історико-книгознавчий аналіз, 

що мав завданням дослідити конкретні видання і примірники як пам’ятки історії та культури 

певної епохи. Крім того, використано бібліографічний метод, який полягає у вивченні творів 

друку за зовнішніми ознаками, фактичними даними про них. 

Видання Києво-Печерської лаври були об’єктом дослідження багатьох книгознавців як 

у контексті загальних праць про історію книги, так і окремих розвідок. Про окремі видання, 

майстрів книговидання та художні елементи містить інформацію відомий словник 

Д.О. Ровінського «Подробный словарь русских граверов в XVI–XVIII ст.». У ньому певною 

мірю висвітлено творчість українських книжкових майстрів. На території України роботу 

Д.О. Ровінського у радянський період продовжили С.І. Маслов, П.М. Попов, які уточнили й 

доповнили каталог граверів, а також побіжно розглянули деякі елементи художньо-технічного 

оздоблення книги. У мистецтвознавчій літературі висвітленням елементів оформлення 

стародруків займався М.С. Макаренко, який у стислій, конкретні формі дав художню 

характеристику окремих стародруків. Серед сучасних дослідників варто згадати 

Г.І. Ковальчук, яка розглядає стародрук як пам’ятку історії та мистецтва. О.М. Гальченко 

присвятила ряд публікацій оправі кириличних видань. Взаємодію вербального та графічного 

образу в художньому оформленні Акафістів розглядає у своїй розвідці О. Курганова. 

Бібліографічний пошук показав, що на сьогодні існує досить незначна кількість 

публікацій, які стосуються цінних та рідкісних видань книгозбірні Меморіального музею 
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Г.С. Сковороди в м. Переяславі. Зокрема, в бібліотеці Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі створено краєзнавчий каталог, який дає загальне уявлення про кількісний та 

видовий склад даної книжкової колекції. Об’єктом дослідження В. В. Нікітіної стали 

автографи та маргіналії на підручниках ХVII–XIX ст. із колекції книг Меморіального музею 

Г.С. Сковороди [8]. Видовому складу книг гражданського друку із даної книгозбірні 

присвятила свою публікацію Т.В. Радіоненко [10]. Отже, на сьогоднішній день загальний 

пласт колекції книг із експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди, як пам’ятки 

мистецтва, лишається практично не вивченим. 

В експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди репрезентовано понад 100 

примірників книг, виданих друкарнею Києво-Печерської лаври. Переважну більшість 

становлять кириличні стародруки літургійного вжитку: Євангелія, Часослови, Псалтирі, 

Мінеї, Требники, Служебники тощо. Для них характерна складна поліграфія тексту, багатство 

прикрас, рясність допоміжних та довідкових елементів. Хронологічно книги заявленої групи 

охоплюють другу половину ХVII ст. – поч. ХХ ст. Варто також зазначити, що основний масив 

книг, які видані друкарнею Києво-Печерської лаври, із книгозбірні музею – це видання першої 

половини ХІХ ст. Значна частина книжкових пам’яток містить маргіналії ХVIIІ–XX ст. 

різного характеру, головним чином дарчі та власницькі записи. На жаль, більшість 

примірників має значні пошкодження. 

Знайомство із книгою розпочинається з оправи, яка виконує декілька функцій. По-перше, 

захищає книжковий блок від пошкодження, а по-друге, робить книгу естетично привабливою. 

В основному оправи книг Києво-Печерської друкарні, представлених у експозиції, зроблені з 

дерев’яних дощок, які обтягнуті шкірою. Шкіра має оздоблення, нанесене технікою сліпого 

тиснення та тиснення з позолотою рослинно-орнаментальних середників, наріжників та 

бордюрів. Для прикладу, «Собраніе разныхъ поученій на все воскресне и празничные дни» 

1816 р. має оправу обтягнуту шкірою, на верхній дошці по центру витиснений позолотою 

середник. «Сочіненія Святаго Дімітрія Мітрополіта Ростовскаго» 1824 р. – на оправі по 

периметру рамка виконана золотим тисненням. Найбільш поширеним елементом художнього 

оздоблення є середник – декоративна прикраса різних форм, що розміщується по центру 

кришки оправи. В середнику часто зображували Розп’яття з предстоячими або Хрест [12, c. 1], 

як, наприклад, у Мінеї на місяць серпень 1834 р., Псалтирі 1870 р. тощо. Особливо коштовно 

оздоблювалась оправа напрестольних Євангеліє, які відігравали у літургійному житті 

православного храму значну роль. Адже вважається, що Євангеліє – не тільки священне 

писання, а й символ Божественної премудрості, образ самого Ісуса Христа. Воно становить 

невід’ємну приналежність престолу – найголовнішої священної частини церкви. 

Використовували в основному для прикраси два благородні матеріали: срібло – символ 

духовної чистоти і святості, та золото – символ світла Божественної благодаті [5, с. 83]. В 

колекції Меморіального музею Г.С. Сковороди верхня й нижня дошки оправи Євангеліє 

1733 р. обтягнуті оксамитом, на які накладені з позолотою клейма-наріжники та середники. 

На середнику верхньої дошки зображено Розп’яття – основний образ в історії християнського 

мистецтва, на наріжниках – погрудні постаті Євангелістів. Оправи Євангелій 1851 р. та 1891 р. 

мають схоже оздоблення, але в середнику майстри розмістили зображення Ісуса Христа. На 

нижній оправі середника Євангеліє 1733 р. зображено Діву Марію з Немовлям на руках – 

Одигітрія. 

Поряд з книгами, що мають основу оправи з дерева, в експозиції є примірники видань 

Києво-Печерської лаври, де використовуються картонні палітурки. Картонні палітурки на 

території України набули популярності на рубежі XVII–XVIII ст. і довгий час вважалися більш 

дорожчим матеріалом, ніж дерево. У картонних палітурках корінець завжди виготовлявся із 

шкіри. У кінці XVIII ст. картон стає звичним матеріалом для оправи книг [5, с. 18]. Картонна 

палітурка на книгах в експозиції найчастіше обклеєна папером, який розфарбовано «під 

мармур»: «Краткое руководство к чтению книг Ветхаго и Новаго Завета» 1823 р., 

«Православное исповедание католической и апостольской церкви» 1833 р. тощо. 
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Дві книги із колекції Меморіального музею Г. С. Сковороди на верхній частині оправи 

мають тиснений із позолотою суперекслібрис «Изъ библіотеки Маклакова»: «Псалтирь с 

толкованіем» 1781 р. та «Псалтирь с восcледованіем» 1822 р. Суперекслібрис відноситься до 

найбільш стійких власницьких знаків, який входить до складу декоративного оздоблення 

книги. Зазначений суперекслібрис має форму овалу із зображенням трьох медалей по центру, 

оздоблених лавровими гілками та написом про приналежність до бібліотеки М. С. Маклакова 

по периметру. На верхньому форзаці приклеєний прямокутний екслібрис з аналогічним 

написом. Микола Степанович Маклаков (1805–1881) – бібліофіл, купець, родом з м. Путивль. 

З 1843 р. Микола Степанович захоплювався збиранням рідкісних та цінних книг для власної 

колекції. Після смерті М. С. Маклакова його колекція нараховувала 4052 одиниці [12]. На 

форзаці Псалтиря 1822 р. зроблений напис: «Книга сія Псалтырь куплена у Андрея 

Игнатьевича Ферапонтова 1825гогода принадлежитъ Николаю Степановичу Маклакову. По 

ветхости поправлена 1860 года». Виявлення бодай однієї книги з оправою, оздобленою 

суперекслібрисом, свідчить про наявність бібліотечної збірки, оскільки виготовлення матриці 

суперекслібриса потребує значних видатків і є нерентабельним при оздобленні однієї книги [3, 

с. 219]. 

Більшість книг, які представлені в експозиції, на оправі мали застібки. Застібка – це 

пристосування для скріплення країв кришок оправи, що складається з двох частин [1, c. 180]. 

Як правило, деталі застібки розміщувались так: верхня кришка оправи (шпиньок або пробій), 

нижня кришка оправи містила накидну частину, що закінчувалася петлею або гачком. Усі 

елементи застібки декорувалися. У Євангеліє 1851 р., Псалтирі 1822 р. збереглися і верхні й 

нижні елементи застібок, Псалтир 1781 р., книга «Святаго Іоанна Златоуста Беседы на Бытия» 

1773 р. частково втратили нижню частину, в Октоїху 1694 р. вони повністю відсутні. 

Обріз книги, з метою захисту від потрапляння пилу в блок, зазвичай фарбували або 

золотили. Так, наприклад, позолочений обріз має книга «Бесіди Cвятого Євангеліста Матвія» 

1842 р. Крім суцільного позолочення поверхні, деякі видання оздоблювались рослинно-

геометричним орнаментом, який робився за допомогою тиснення або гравіюванням – 

Євангеліє 1851 р. 

Із початку діяльності друкарні Києво-Печерської лаври гравюри стають звичним явищем 

у її виданнях. Для її друків характерне оформлення гравійованих титульних аркушів на зразок 

рамки-порталу, яка містить по центру вихідні дані – форта. Їй видавці надавали особливе 

значення. Рослинні або геометричні мотиви майстри компонували в архітектурні рамки-

портали. Форти у виданнях Києво-Печерської лаври відрізняються за складністю композиції: 

від простих архітектурних чи рослинних арок до багатокомпонентних, складних структур з 

алегорично-символічним змістом. Конструкція форти до Мінеї загальної 1774 р. має складну 

композицію із шести медальйонів, які по три розміщені з кожного боку. З правого боку 

художник розмістив Архангела Михаїла, Архідиякона Стефанія, Преподобного Антонія 

Печерського, з лівого – Святого Іоанна Предтечу, Святого Апостола Андрія Первозванного, 

Преподобного Феодосія Печерського. Зверху зображена Старозавітна Свята Трійця у вигляді 

трьох ангелів за столом, які оточені хмаринками та янголятами з крильцями. Внизу майстер 

розмістив сюжет Успіння Пресвятої Богородиці та будівлі православних святинь – Софійський 

собор, дзвіницю Лаври. Мінея на місяці травень-червень 1811 р. має досить скромну форту у 

вигляді химерно сплетених між собою геометричних орнаментів, розеток. 

Важко оминути гравюру про Божественне створення світу в книзі «Святого Іоанна 

Златоуста Беседы на Бытия» 1773 р. Струнка композиція гравюри складається із шести клейм, 

які презентують ідею поступового творення всесвіту Богом. Кожен медальйон інтерпретує 

«один Божий день-творення». Художник показав появу всесвіту, який розділений на шість 

моментів за зовнішніми ознаками: у перший день відбулось створення світла, другий – землі, 

третій – рослинного світу, четвертий – світил, п’ятий – тваринного світу і на шостий – людини. 

Кожна ілюстрація містить супровідний текст, який розкриває зміст зображеного. 

Невід’ємним елементом художньо-графічного оздоблення друків Києво-Печерської 

лаври є чорно-білі заставки, які позначають початок книги, розділи, початок нового тексту або 
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його частини. У більшості випадків сюжетне зображення обрамлялося в рослинний орнамент: 

«Різдво Ісуса Христа» (Псалтир 1814 р.), «Хрещення» (Псалтир 1822 р.), «Тайна вечеря» 

(Псалтир 1781 р.), «Поклоніння пастухів» (Євангеліє 1760 р.), «Різдво Богоматері» (Мінея 

загальна 1774 р.) тощо. 

На початку текстів книг ми бачимо традиційне оздоблення ініціальними літерами у 

формі розкішних геометрично-рослинних орнаментальних композицій, часто доповнених 

антропоморфними та зооморфними мотивами. В Євангелії 1760 р. орнамент ініціальних літер 

зображено об’ємно, що досягається за допомогою штрихування. В оздобленні заголовних 

літер «Страстей Христових Євангеліє» 1704 р. домінує рослинна орнаментика, яка вражає 

вишуканістю та багатством. У книзі «Святого Іоанна Златоуста Беседы на Бытия» 1773 р. 

ініціали – це чітко накреслена кирилична літера, що розташована на тлі орнаментальної 

композиції, обрамленої лінійною рамкою прямокутного вертикального формату. На сторінках 

видань друкарні Києво-Печерської лаври часто зустрічаються «ініціали-ілюстрації». В 

Апостолі 1738 р. перша літера до тексту створена разом з образом Ісуса Христа. «Ініціал-

ілюстрацію» ми бачимо і в Євангеліє 1851 р., де майстер початкову літеру зобразив разом із 

людиною, що читає книгу. Ці унікальні мініатюри вражають вирішенням складних 

композиційних завдань, обумовлених розміром і форматом ініціала. 

Крім декоративно-орнаментального оздоблення, майстри ілюстрували книги сюжетними 

ілюстраціями-мініатюрами. Вони допомагали на емоційному рівні краще сприймати твір за 

допомогою художньо-образної інформації. Зміст і форма видання визначали сюжет 

ілюстрацій. Видавці намагалися якомога ближче розмістити до місця в тексті ілюстрацію, яка 

його доповнювала за допомогою образності. Особливо текст рясно прикрашений 

ілюстраціями у виданні Євангеліє 1851 р., де надруковано 58 малюнків, які відтворюють 

біблійні сюжети. У виданні було використано 54 дошки для відтиску мініатюр. Людські 

постаті показано зблизька, в спокійних стриманих позах. Спостерігається значна наповненість 

тексту Євангеліє 1733 р. сюжетними ілюстраціями, де виявлено 77 малюнків. На прикладі 

видань Києво-Печерської друкарні ми спостерігаємо як текстова й образотворча інформація 

зливаються і служать спільній меті – забезпечити повноцінне сприймання тексту книги. 

Варто сказати окремо про найдавнішу книгу друкарні Києво-Печерської лаври, що 

зберігається в Меморіальному музеї Г. С. Сковороди – Октоїх 1694 р. Октоїх (від грецьких 

окто – вісім, ехос – голос – досл. «Восьмигласник») – богослужбова книга православної 

церкви, яка містить чинопослідування церковних служб (вечірні, повечір’я, утрені, літургії для 

шести буденних днів тижня, а для недільних днів, крім того, малої вечірні і полуночниці). 

Піснеспіви цих служб за способом співу поділяються на вісім гласів (наспівів), кожен з яких 

вживається протягом однієї седмиці (тижня), і звідси – назва книги. Іоанн Дамаскін перший 

виклав давнє «восьмоголосся» в стрункій музичній системі [11]. Дана книга має цікаві 

маргіналії для місцевого значення, на верхньому форзаці міститься напис: «Октоихъ 

Переяславской Троицкой Церкви». Він вказує, що книга належала Свято-Троїцькій церкві, яка 

відома на Переяславщині з ХVII ст. [7, с. 93]. Оправа книги виготовлена з дерева, обтягнутого 

шкірою, яка має позолочене тиснення: по периметру рамка з рослинним орнаментом, середник 

сильно затертий, являє собою декоративний прямокутник із зображенням Ісуса Христа (?). На 

жаль, титульний лист має значні пошкодження – на форті збереглося лише шість медальйонів 

із зображеннями святих, у центрі вихідні дані видання. На звороті титульного листа гравюра, 

де зображено Іоанна Дамаскіна, який пише за столом. Видання прикрашене різноманітними 

кінцівками та заставками, у яких переважають рокайлеві та рослинні мотиви фантастичного 

стилю, що переплутуються між собою. Чорно-біла заставка, яка містить в собі медальйон із 

біблійним сюжетом, розміщена перед початком тексту кожного розділу. Під заставкою 

заголовок тексту скомпоновано у вишукане шрифтове плетиво. Велику першу літеру виконано 

у вигляді вишуканого малюнку. Серед ілюстрацій-мініатюр сюжет зроблений відтиском з 

однієї дошки, який повторюється вісім разів – Старозавітна Свята Трійця, яка сидить за 

столом. Текст надруковано червоною і чорною фарбами в два стовпчики. 
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Серед книг XVІІІ ст. мистецько вартісним є Євангеліє 1733 р. Оправа прикрашена 

оксамитом, на якому розміщено металеві накладки, збереглися застібки. Форта та гравюри 

створені відомим українським майстром XVІІІ ст. Козачковським Аверкієм Симоновичем. 

Композиційна будова рамки титульного листа створена на основі барокової архітектурної 

конструкції. Горішня частина форти пишно прикрашена натюрмортами з фруктів та 

виноградного листя. На площині сторінки по кутах зображено євангелістів з їхніми 

традиційними символами. В рамку титулу вміщено шість барокових картушів овальної форми: 

два великих – зверху та внизу, по два – на лівому і правому стовпах. У горішньому картуші 

зображено сцену «Тайної вечері», у нижньому – фасад Успенського собору Києво-Печерської 

лаври. У картушах, розміщених на лівому стовпі, зображено сцени «Воскресіння Ісуса 

Христа» та «Марія й Іоанн біля Розп’яття», а у картушах на правому стовпі – «Різдво 

Христове» і «Благовіщеня». Постаті євангелістів по кутах сприймаються як невід’ємна 

частина архітектури пишної барокової арки. На звороті титульного арку розміщена гравюра 

«Вознесіння Богородиці». У верхній частині зображено Богоматір на хмарах, яка підіймається 

на небо в оточенні янголів. В нижній частині композиції зображено прикрашену квітами 

труну. Ліворуч – група апостолів. 

Євангеліє 1733 р. містить повноаркушеві гравюри євангелістів, які виконані теж 

Аверкієм Козачковським. Чотирьох євангелістів він показав на повний зріст. Погляд 

євангеліста Іоанна спрямовано уверх, до Бога, наче він просить у нього підтримки. Однією 

рукою він тримає розкриту книгу, а другою тягнеться гусячим пером до каламаря на столику. 

Біля ніг євангеліста – орел з розкритими крилами. У лівому арковому отворі – маленький Ісус 

сидить на хмарах в оточенні янголів. Над цією сценою зображено трикутник у сяйві та янголи 

у хмарах. Унизу праворуч в межах зображення є авторський підпис. У майже ідентичній за 

будовою композиції євангелісти Марко, Лука та Матвій. Гравер підсилює барокову динаміку 

образів відчутним ускладненням в зображенні пишного вбрання святих та інтер’єрів, які 

більше нагадують кімнати розкішних палаців, аніж аскетичні келії. У даних гравюрах, 

виконаних А. Козачковським, майже усі дослідники, високо оцінюючи майстерність 

художника, відзначають їх міцну композиційну будову, вправність малюнка, вміння надати 

формам м’якої округлості та випуклої рельєфності, легкість світлотіньових переходів, 

артистичне володіння різноманітним штрихом та вдале застосуванням крапкової манери [2]. 

Період занепаду друкарні Києво-Печерської лаври настає після указу від 5 жовтня 

1720 р., виданого російським царем Петром І. Відповідно до указу друкарня мала право 

друкувати лише церковні книги, які попередньо порівнювалися із російськими виданнями та 

виправлялися за їхнім зразком. Перед масовим тиражем два примірники направляли до 

Московської синодальної контори і вже та повинна була надати дозвіл на друк [6, с. 165]. 

Навіть на початку ХІХ ст. у книгах Києво-Печерської лаври зазначалося на титульних листах 

наступне: «Съ Московскаго въ Сінодальной Тіпографіи 1827 года изданія, во Святой 

Кієвопечерской Лавре…» («Богоугодні праці Преподобного отця нашого Єфрема Сіріна», 

1836 р.). Лаврські видання, що готувалися до друку, проходили подвійну цензуру: найперше – 

при самій Лаврі, у зв’язку з чим з’явилися нові посади – читачів друкарських проб; вдруге – 

спеціальними служителями («справщиками») Московської синодальної друкарської контори 

[13, с. 40]. 

Синод здійснював контроль за змістом та мовою, але це не стосувалося оздоблення книг. 

У 1737–1738 рр. були надруковані Апостоли, які є зразком художньої майстерності. До складу 

книгозбірні музею входить Апостол 1738 р. Спробуємо охарактеризувати особливості даного 

видання. Друк у книзі зроблено двома кольорами: червоною та чорною фарбами. Книгу 

прикрашають численні орнаментальні мотиви, які складаються із комбінації рослинних і 

геометричних елементів. Застосовується різноманітна рокайлева орнаментика. Видання 

прикрашають гравюри Ієромонаха Макарія та Григорія Левицького – видатних майстрів доби 

бароко на території України. Першому належать три ілюстрації: Сцена Вознесіння, Апостол 

Лука, Апостол Павло, а другому майстру – чотири роботи: Апостол Яків, Апостол Петро, 
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Апостол Іоанн та Апостол Іуда. Для їхніх гравюр характерна виваженість композицій, 

майстерність у світлотіньовій передачі форм. 

Отже, в експозиції Меморіального музею Г. С. Сковороди представлена значна кількість 

книг, виданих друкарнею Києво-Печерської лаври. Кожна книга має свої особливості, є по-

своєму унікальна, але не кожну можна розглядати як об’єкт мистецтва. Більшість з них 

відзначаються пишнотою художнього оформлення: форти, рамки, ініціали, заставки, сюжетні 

ілюстрації тощо. Цілком очевидно, що оформлення релігійних видань є канонічно цілісною 

системою образів-символів. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Гальченко О.М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків України: 

історія, структура, опис НАН України НБУ імені В. І. Вернадського Інститут рукопису / 

О.М. Гальченко. – К., 2005. – 375 с. 

2. Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII  ст. / Я. П. Запаско. – Л., 1971. – 

С. 221–222. 

3. Зінченко С.В. До питання уніфікації спеціальної термінології для створення 

електронної пошукової бази суперекслібрисів / С.В. Зінченко // Рукописна та книжкова 

спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – 

Вип. 9. – К., 2004. – С. 217–231. 

4. Курганова О. Взаємодія вербального та графічного образу в художньому оформленні 

видань акафістів XVII–XVIII ст. друкарні Києво-Печерської лаври / Олена Курганова // Текст 

і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2018. – Вип. 2. – C. 5–18. 

5. Курінний П. Лаврські інтролігатори XVII–XVIII століття / П. Курінний // Труди 

Українського Наукового Інституту Книгознавства. Т. 1: Українська книга XVI–XVII–

XVIII ст. – К., 1926. – 415 с. 

6. Логвин Г.Н. З глибин: Давня книжкова мініатюра ХІ–XVIII ст. / Г.Н. Логвин. – К., 

1974. – 734 с. 

7. Набок Л.М. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність / 

Л.М. Набок, О.В. Колибенко. – К., 2007. – 176 с. 

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

колекції Меморіального музею Г.С. Сковороди / В.В. Нікітіна // Переяславіка: Наукові 

записки НІЕЗ «Переяслав»: / Всеукраїнська наукова конференції «Переяславська земля та її 

місце в розвитку української нації, державності й культури» (до 100-річчя започаткування 

музейної справи на Переяславщині; 95-ої річниці від дня народження Героя України 

М.І. Сікорського): зб. наук. ст. (29 листопада 2018 року) – Вип. 14 (16). – Переяслав-

Хмельницький, 2018. – С. 363–370. 

9. Петров С.О. Славянские книги кирилловской печати ХV–XVIII веков / С.О. Петров, 

Я.Д. Бирюк, Т.П. Злотарь. – К.: Издательство Академии наук УССР, 1958. – 267 с. 

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

музею Г.С. Сковороди / Т.В. Радіоненко  // Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав»: / 

Всеукраїнська наук. конф. «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, 

державності й культури» (до 100-річчя започаткування музейної справи на Переяславщині; 95-

ої річниці від дня народження Героя України М.І. Сікорського): зб. наук. ст. (29 листопада 

2018 року) – Вип. 14 (16). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 387–392. 

11. Українська релігієзнавча енциклопедія. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ure-online.info/encyclopedia. 

12. Тертична О. Бібліотека Маклакова. – [Електронний ресурс] / Тертична О. – Режим 

доступу:http://nadechdasum.blogspot.com/p/blog-page_18.html. 

13. ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська Лавра: Предметно-тематичний покажчик / 

Упорядник С.Р. Кагамлик. – К., 2008. – 360 с. 

 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

67 

Inna Bilchenko 

(Pereiaslav) 

ELEMENTS OF DECORATIVE DESIGN OF KYIV-PECHERSK LAVRA OF THE 

XVII–XIX CENTURIES BASED ON THE BOOK COLLECTION OF THE SKOVORODA 

MEMORIAL MUSEUM OF NHER «PEREIASLAV» 

This scientific research describes and studies the main elements of the design of printed 

publications of the Kyiv-Pechersk Lavra on the basis of monuments from the book collection of the 

Skovoroda Memorial Museum of NHER «Pereiaslav»: frames, title ornaments, decorative ornaments 

etc. 

Key words: old prints, frame, Kyiv-Pechersk Lavra, headpiece, printmaking, NHER 

«Pereiaslav». 

 

 

УДК 908(477.4)(092) 

Микола Хоменко 

(Бровари) 

СЕЛО ДОБРАНИЧІВКА. ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ 

ТА ДЕЯКІ ФАКТИ ІЗ ЖИТТЯ ЙОГО ЗАСНОВНИКІВ 

 

На підставі виявлених архівних матеріалів автор досліджує початковий період історії 

села Добраничівка нинішнього Бориспільського району Київської області в контексті подій, 

пов’язаних з його власником, священником Спаської церкви міста Переяслава, онуком Леонтія 

Полуботка Олексієм Добронизьким. 

Ключові слова: село Добраничівка, Добронизькі, майнові конфлікти, авантюризм, 

втрата майна, походження назви, засновники. 

 

Кожен, хто береться за повноцінне дослідження історії того чи іншого населеного 

пункту, не може обійти своєю увагою як мінімум двох питань, пов’язаних з початком його 

існування. Це дата заснування та походження назви досліджуваного міста чи села. Можна, 

звичайно, обмежитися порівняльним аналізом існуючих версій, або ще простіше: переповісти 

найбільш яскравий варіант існуючої легенди. Раніше, коли доступ до архівів пересічному 

досліднику був вкрай обмеженим, це було якось зрозуміло. Нині ж за наявності достатнього 

бажання та наполегливості дуже часто можна знайти якщо не реальні факти про 

першопоселенців, то, принаймні, дійсну історію заснування в орнаменті яскравих картин 

тогочасного життя. 

На південному сході Київської області, обмеж колишнього Драбівського району 

Черкащини, на березі майже непомітної нині річки Ташанка, лівого допливу р. Супій, 

розташоване село з цікавою назвою: Добраничівка. Невелике за територією та населенням, 

воно досить відоме завдяки розкопаній у 50-их роках ХХ ст. пізньопалеолітичній стоянці 

давніх мисливців за мамонтами. Відстань більше десяти тисяч літ між часом заснування 

сучасного села і спорудженням тих давніх жител не дозволяє всерйоз вишукувати якусь 

спадкоємність між цими спільнотами. Хоча неважко уявити подібні фантазії: оскільки давні 

люди зупинилися саме тут, значить їм сподобалося це місце. І мешкали вони тут допоки 

успішним був мисливський промисел. Отож у ті часи дні видавалися вдалими і добрими – ночі. 

Саме подібні підказки найперше пропонує уява, коли починаєш роздумувати над можливим 

походженням того чи іншого цікавого топоніму. Мабуть тому ще й досі іноді можна зустріти 

дещо «уточнену» назву села: Добранічівка. І навіть почути різні варіації оповідей про те, кому 

ж саме так добре там вдалося провести ніч. Це романтично, цікаво і часом захоплююче, як у 

переважній більшості міфів та легенд. Але насправді ця назва утворилася звичайнісіньким 

шляхом, як і тисячі інших: від прізвища засновника. Просто воно і триста років тому було мало 

поширеним, хоча й відомим. А нині про нього взагалі небагато хто знає. 
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Походило це прізвище з Берестейського воєводства Великого князівства Литовського. 

Отримували його власники більших чи менших маєтностей в селі Доброніж, розташованому 

неподалік нинішнього Бресту. Так, у переписі литовського війська 1567 р. зустрічаємо такі 

записи: «Петр Добронижский з ымѣнья своего з Добронижа конь валахъ, пнцр., пр., рогат., 

кор.» [1, ствп. 1182, арк. 708]. «Ѳиля Степанов Добронижский з дыму мѣринъ, каѳ., пр., согай., 

рогат.» [1, ствп. 1197, арк. 720]. 

З часом це прізвище разом з його носіями з’явилося і на території нинішньої України. 

Так, уже в середині ХVII ст. серед знаті Переяславського полку був відомим рід Добронизьких. 

Скоріш за все, це прізвище вимовлялося вже як Доброницькі. Саме так записано у реєстрі 1649 

р. козака Бершадської сотні Уманського полку: Федор Доброницкий [4, с. 140]. Але в 

офіційних документах того часу в переважній більшості випадків писалося саме Добронизькі 

або Добронизські. 

Відомої на сьогодні інформації цілком достатньо, щоб аргументовано вибудувати дерево 

цього роду, починаючи з Василя Добронизького, який мешкав у другій половині ХVII ст. у 

сотенному містечку Переяславського полку Домонтові, мав там двір та ґрунти і, схоже, служив 

місцевим священником [3, с. 411]. 

Його син Самійло пішов батьківським шляхом і з 1675 по 1701 рр. правив службу у 

переяславській Спасо-Преображенській церкві. Відомі імена принаймні трьох його дітей: 

Павла, Степана та Федора [3, с. 412]. Павло Самійлович Добронизький починав з козацької 

служби, був військовим канцеляристом, потім військовим товаришем у Переяславському 

полку, а після смерті батька змінив сферу своєї діяльності, успадкувавши посаду священника 

Спаської церкви. Його дружиною була дочка Переяславського полковника Леонтія Полуботка 

(і, відповідно, рідна сестра Павла Полуботка) Варвара. Зараз уже важко судити, чи лише 

службові заслуги Павла Добронизького оцінювали гетьмани, коли наділяли його майновими 

правами, чи відіграли роль і родинні зв’язки, але можемо лише констатувати: у 1690 р. Іван 

Мазепа своїм універсалом надав у володіння П. Добронизькому с. Капустинці Яготинської 

сотні [11, арк. 54], а Іван Скоропадський у 1709 р. – село Безпальче Гельмязівської сотні [118, 

арк. 5]. Також, за інформацією В.Л. Модзалевського, він володів селами Городище і Ташань, 

а також «ґрунтами» в Домонтові та селах Андруші й Помоклі. Більш повний перелік володінь 

можна прочитати в одному із донесень у Переяславську духовну консисторію від Павлового 

сина, сотника першої полкової сотні Івана Добронизького: «деревня Ташань з людмы при ней 

оселенными, грунтами пахатними и непахатнимы, лѣсамы, з мелницею незасхлою о дву колах, 

при той деревнѣ состоящою и ставомъ рыболовним, да на реки Супою при селѣ Капустинцях 

мелниця в трох колах, комарувскіе лѣси, андрушувскіе грунта з озерами риболовнимы, 

лукамы сѣнокоснимы, строковскіе грунта, да в мѣстечку Домонтовѣ на реки Супою пустых 

заставокъ двѣ з озорамы двома, а в городѣ Переясловлѣ два двора: одинъ, гдѣ отцъ мой жилъ, 

а другій за рекою Илтицею при реки Трубайлѣ и протчіе многіе в городѣ Переясловлѣ дворы, 

огороды и грунта, а особливо, село Безпалчое войсковое...» [18, арк. 2]. 

Власне, в цьому переліку зліплено докупи рангові володіння (в яких можна було на 

законних підставах привласнювати частину результатів праці посполитих), та придбані 

власним коштом угіддя та об’єкти нерухомості. Так було і з Капустинцями, якими Павло 

Самійлович володів, мабуть, недовго, бо місцеві старожили під час проведення ревізії 

маєтностей полку в 1729–1731 рр., на відміну від ташанців, про це навіть не згадали і 

розповіли, що «онимъ селомъ ... владѣлъ за гетмана Самойловича Давидъ, полкавникъ 

Каневскій, по немъ Андрей, писарь полковій Переясловскій, по тому полковникъ 

Переясловскій Лисенко, а нынѣ во владѣніи генералши Кантакузоновой зостаеть ...» [1, с. 20]. 

А от нажита Павлом Добронизьким приватна власність залишила помітний слід як у 

давніх документах, так і в топоніміці. Спочатку в 1694 р. [11, арк. 55зв] капустинський козак 

Євтух продав йому греблю зі ставком в урочищі Іржавець, що за 7 кілометрів від села [15, 

арк. 5]. Але землі навколо ставу належали іншим козакам і єдине, що вдалося збудувати на 

придбаній території, це млин на греблі. 
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Значно більші і різноманітніші угіддя придбав Павло Самійлович поблизу річки 

Ташанка. Чималий їх перелік буде подано трохи далі, а зараз варто відмітити, що до 1708 р. на 

землях, куплених біля так званого ташанського шляху (дороги, яка вела з Переяслава на 

Лубни), він уже побудував хутір і добився від Мазепи універсалу з дозволом «в томъ его 

хуторѣ шинкъ горѣлчаній, тутюнній, медовій и пивній завести» [12, арк. 88]. 

Частину земель, якими володів отець Павло, він ще за життя передав Києво-

Межигірському та Переяславському Михайлівському монастирю [3, с. 411], а всі інші 

маєтності після його смерті були розподілені між вдовою Варварою Леонтієвною та синами: 

вищезгаданим Іваном та молодшим Олексієм. 

Останній успадкував після смерті батька не лише його посаду спаського священника, але 

якимось чином і переважну більшість майна. Так, принаймні, оповідав у раніше цитованому 

донесенні Іван [18, арк. 2]. Капустинські володіння Павла Добронизького перейшли братам 

також непропорційно. Старшому відійшов лише став із греблею та побережжям в урочищі 

Іржавець [15, арк. 5], а молодшому – приташанські угіддя, споруди та все, що до них належало. 

Сталося це не пізніше серпня 1728 р., бо саме тоді, за свідченням значкового товариша Івана 

Свірського, відбулося підтвердження полковою комісією меж володінням Олексія 

Добронизького з боку нехайківських земель [12, арк. 88зв]. 

За доступними на сьогодні джерелами можна не лише прослідкувати за долею братів, 

але й зробити певні висновки щодо їхніх характерних рис. Іван, отримавши у 1715 р. посаду 

сотника першої полкової сотні, залишався ним (з невеликою перервою) до 1752 р. Навіть опала 

та арешт у 1724–1725 рр., пов’язані з переслідуванням його дядька Павла Полуботка, не 

позначилися на подальшій службі. Уже це дозволяє судити, що не лише родинні зв’язки 

визначили тривалість його кар’єри. За відсутності відповідних ділових якостей навряд чи кому 

вдалося б очолювати сотню, доки вистачало сил і здоров’я. Та й особисті риси теж могли 

сприяти цьому. З декількох досліджених справ про майнові суперечки з братом 

вимальовується, наприклад, досить виважений, терплячий і незлобивий чоловік.  

Олексій же справляє враження якогось нерозважливого, схильного до імпульсивних 

емоційних дій авантюриста, якому постійно доводилося виплутуватися із влаштованих самим 

же халеп. Вже невдовзі після початку господарювання у своєму успадкованому хуторі Олексій 

потрапив у якусь досить темну історію. З більш пізнього, датованого листопадом 1756 р., 

наказу гетьмана Кирила Розумовського Генеральній військовій канцелярії можемо зрозуміти, 

що десь у другій половині тридцятих років О. Добронизький був звинувачений 

капустинськими мешканцями «в убійствѣ якобы имъ того села чередника» і, внаслідок цього, 

ніби то, «лишенъ онъ былъ священнодѣйствія и подъ запрещеніемъ темъ находился чрезъ 

девять летъ». В кінці 1740-их років Переяславський полковий суд задовольнив зустрічний 

позов священника та постановив «съ нихъ капустянъ за безчестія и долговременные того попа 

волокиты такожъ протори и убытки доправить тысячу сто тридцать рублей». Однак у 1749 р. 

Генеральна військова канцелярія задовольнила апеляцію капустинських козаків, подану 

атаманом Ананієм Шабалтасним, та відмовила О. Добронизькому у задоволенні позову [8, 

арк. 1]. 

Очевидно, саме з намаганнями уладнати цю справу була пов’язана поїздка Олексія до 

Петербургу. За його словами «минувшого 1744-го году, при отъездѣ своемъ по нещастію 

моему въ Санктпѣтербурхъ занялъ я на свои необходиміе нужди умершого писара духовной 

епископіи переясловской консисторіи Мыхайла Савича въ жени его удовствующой, панѣ 

Евдокіи Савичевой, да въ бытность мою того ж году въ Санктпѣтербургу по необходимой же 

моей нуждѣ в сина ей, панѣ Савичевой, двору Ея императорскаго величества подкупора 

Василия Савича Васютинского пятьсотъ девятьдесятъ восемь рублей и за возвращеніем моимъ 

з Санктпѣтербурга, что намѣренъ былъ я по своему обовязателству тѣ должніе денги ей, панѣ 

Савичевой на срокъ отдать. Потому она, панѣ Савичева многажди доправляла и о томъ в 

духовной епархіи переясловской консисторіи чрезъ доношенія об отдачи техъ денегъ просила, 

однакъ я за крайную свою бѣдность по смерть ей техъ денегъ не отдал ...» [12, арк. 93зв]. 
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Повертаючись із Петербурга, Олексій Добронизький не втримався від ще однієї пригоди. 

1 грудня 1744 р., перебуваючи у Москві, він позичив у архімандрита Донського монастиря 

Кирила 10 рублів. Оскільки ж ця позика мала приплюсуватися до попереднього більш 

давнього боргу, то вони домовилися, що О. відвезе дорогою додому в Києво-Печерську Лавру 

«для обученія въ латинскыхъ школахъ двухъ малыхъ: Григорія Катрановского и Данила 

Орловского» і там віддасть всю суму, яку він винен Кирилу, а саме 35 рублів, як кошти на 

утримання тих учнів. «Малих» то він привіз і передав, а про гроші «забув». У лютому 1746 р. 

еклезіарх Лаври ієромонах Іліодор, втративши останню надію «по-мирному» отримати обіцяні 

кошти, звернувся за допомогою до Переяславського духовного правління [16, арк. 7]. 

Переяславський єпископ Никодим відразу дав розпорядження: «Марта 4 дня 1746 году, 

призвавъ священника Алексія спросить есть ли во взятіи за нимъ показанное число денегъ и 

буди такъ есть, велѣть ему подписаться, чтобъ все конечно отдал пред будущаго апрѣля 1 

числа все конечно, всѣ тридцять пять рублевъ сполна» [16, арк. 8]. 

Розписка з обіцянкою неодмінно повернути до вказаної дати «тридцать пять рублевъ, 

которіе я на свои нужди издержалъ» була отримана 7 березня, але хто ж першого квітня 

виконує свої обіцянки? Пройшло ще майже два тижні і 12 квітня в консисторії була 

зареєстрована нова розписка О. Добронизького про те, що «... по отпуски мене съ катедри 

переяславской в град Кіевъ ради отдачи Кіевопечерскому эклесіархѣ іеромонаху Эліодору 

тридцяти пяти рублевъ или что тамо по прошенію моему воспослѣдует, об отдачѣ тѣхъ денегъ 

долженъ от оного эклесіархи привезть в консисторію писаніе, також де и должные мною 

жителцѣ переяславской Аннѣ Пороховниковнѣ за заграбленный мною дзиґарикъ двадцять 

рублевъ денги от сего априля 13 числа в двѣ неделѣ должон уплатить непремѣнно, а пока оные 

денги уплачены будут, с[вя]щеннаядѣйствовать не долженъ, а буди бы по сей моей подписки 

не уставъ ??щал с[вя]щеннаядѣйствовать, долженъ понесть жестокое на тѣлѣ наказаніе» [16, 

арк. 9]. 

Схоже, ця розписка давалася, щоб запобігти покаранню, але терпець керівників 

духовного правління мав свої межі і вже 15 квітня Олексій змушений був звертатися до 

єпископа Никодима з наступним «всепокорнейшим донесением»: «я, нижайшій, за должние 

от мене пречестнѣйшему отцу эклесиярхѣ КіевоПечерскому денги посаженъ на цепь, а понеже 

я такихъ денегъ, хоча й уже и много старалъся, чтоб где вызичить, в готовности не имѣю, и 

сидячи, взять оныхъ нѣгде не могу , а імѣю я нижайшій на продажъ за деревнею Городищемъ 

под село Комаровку в урочищѣ за Гарусовою греблею собственній мой лѣс великий ..., которій 

..., яко собственній, да в долъгахъ тое вынно що видно: падши под стопи ног Вашего ясне вБгу 

Преосвященства, слезне молю: помилуй мя, преосвященнѣйшій владико, бедного и оной мой 

лесъ либо на мнстирь катедральній принять, а за мене бедного повелѣть денги положить, или 

мене нижайшого повелѣть спустить, чтоб я моглъ поехать в Киевъ с прошеніем, чтоб тот мой 

лѣсъ былъ на Кіевопечерскую Лавру в денгахъ принят, а мнѣ бы нижайшему далшой турбации 

и вязнення п??? при моей болѣзни. Я же, нижайший, (хто бы у мене что ни купилъ) порыцать 

такими словами, что насилно у мене взято, нѣкогда не долженъ ибо я и давно радъ, что бы нѣ 

продать, толко бы в долъгахъ не погибать и цепного содержанія не терпѣть. О семъ сторычно 

слезне донося всепокорнѣйше просит всенижайшій рабъ, бѣдній, плачущій узникъ, попъ 

Алексій Добронизкій» [16, арк. 10]. 

На початку травня за указом духовного правління О. Добронизький поїхав до Лаври, щоб 

уладнати питання свого боргу, і в чергове умовив продовжити термін його повернення до 1-

го вересня. Намагаючись вирішити свої гострі фінансові проблеми він спробував продати 

хутір з греблею і млином на річці Ташанка. Та, оскільки разом зі своїми угіддями отець 

Олексій обіцяв покупцям ще й частину сусідських земель, цей намір був оскаржений 

капустинськими козаками [15, арк. 5]. 

І лише у жовтні наступного, 1747 р., уже після того, як за грошима вимушений був 

приїхати онук Кирила Микита Кириловський, борг був погашений [16, арк. 12 зв.]. 

На цьому фоні якимись незначними видаються більш дрібні «пустощі» отця Олексія. 

Так, наприклад, у 1752 р. з Переяславської полкової канцелярії до духовної консисторії 
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надійшла промеморія за скаргою полкового канцеляриста Никифора Зубковського про те, що 

син священика О. Добронизького Федір, помітивши, як служка Зубковського косив на віз 

траву у луці Воскресенського переяславського священика Федора Гречки, звинуватив того 

служку у крадіжці та забрав у нього коня. Коли ж Зубковський звернувся до отця Олексія, щоб 

повернути свою худобу, той вимагав відшкодувати ніби то нанесені йому збитки. В цій же 

промеморії також вказано, що «оний отц Добранѣзкий по тому жъ лакомству и в другихъ 

обивателей не на своей луки, но на оной отца Гречкы, забирая скотъ мимо вѣдомо его, отца 

Гречки искупи взималъ» [17, арк. 3]. 

Не зупинявся Олексій і перед привласненням шляхом обману майна рідні. Вище вже 

згадувалось, про те, що він зумів успадкувати більшу частину батькових володінь. Однак 

цього виявилося недостатньо і в 1752 р., скориставшись довірливістю старшого брата, він 

викрав документи, якими закріплювалось право на володіння селом Безпальче в 

Гельмязівській сотні, а потім протягом тривалого часу судився, не бажаючи повертати їх [18, 

арк. 1–38; 7, арк. 1–5]. 

У підсумку такого «господарювання» О. Добронизький за словами його брата Івана 

«всѣми вышеписанними грунтамы, угодиями, мелницями, дворамы и притомъ недвижимимы 

многимы пожиткамы без равной правной раздѣлки ... завладѣвши распродалъ и 

размалнотратилъ за немаліе сумы ...» [18, арк. 2]. 

Врешті решт, позбувся О. Добронизький і свого хутора під Капустинцями разом зі всіма 

угіддями, греблею, ставом та млином. І пов’язана була ця історія в першу чергу саме з 

тривалим неповерненням описаного вище боргу Василю Васютинському та його матері. 

Тривала ця епопея досить довго, поки за вирішення боргової проблеми не взявся зять 

Васютинського, військовий товариш Антон Ковалевський. Виявилося, що окрім цього боргу 

в розмірі 598 рублів, під який було закладено ташанський хутір з майном і угіддями і термін 

повернення якого за черговою розпискою сплив 1 березня 1747 р. [12, арк. 98], Добронизький 

у жовтні того ж року під те саме майно (ніби то нічим не обтяжене) на термін до 1 травня 1748 

р. позичив у полкового писаря Якима Каневського 117 рублів [12, арк. 98 зв]. 

Вияснивши це, Ковалевський змусив Добронизького при поважних свідках дати 

фінальну розписку про те, що в разі несплати ним повної суми боргу Василю Васютинському 

до 15 лютого 1748 р., після погашення Ковалевським Якиму Каневському вищезгаданих 117 

рублів, все закладене майно переходить у власність його тестя, Васютинського [12, арк. 99 зв]. 

Оскільки ж борг так і не був погашений, то 9 березня 1748 р. Олексій Добронизький 

разом зі своїми синами Семеном та Федором змушений був підписати купчий запис [12, 

арк. 100] про те, що він «футоръ ... отческій, при которомъ находится в дворѣ чрезъ сѣни двѣ 

хатѣ, конюшня и сарай и другій меншій сарай, гумно, за хуторомъ садокъ, за садкомъ левада 

болшая, предъ дворомъ хатокъ двѣ, в которых люде жывутъ, от половины левады взявши, 

валокъ до самого Супою, которымъ закопанъ випустъ, на горѣ до оного футора надлежащій, 

на которой де горѣ и лани, родителевѣ его Добронизкого дарованніе и чрезъ нѣсколко десять 

годъ в безпрепятсявенномъ владѣніи находячіесь, да в Супое подоломъ перекопанъ валокъ, 

которимъ де подоломъ до оного ж футора надлежащій випустъ находится, гребля, на которой 

мелниця о двох каменних мучних, за ставомъ нижей греблѣ левада, которая де была окопана, 

за греблею гайки в Чащах, понад Супоемъ гаіокъ, взявши от гребелки ажъ до Сорочиного з 

садом и тернами, въ якомъ гайку и сѣножать, а в длину оного мало не на вѣрсту, другой гаіокъ 

тамъ же в Чащахъ дубовій немалим же разстояніемъ, третій гаіокъ за Чащами березовій, 

прозиваемій Одиновскій кустъ, з нивою, гаіокъ под Чащами з ланомъ, да вверхъ ставу стѣнокъ 

тры: двѣ у Бовтруковщинѣ, а една у Булдѣевщинѣ, тамъ же де за греблею пахатного поля во 

всѣхъ трох руках имеющогося, за которое де самъ персонално завесть и в томъ именній 

реестръ сообщить долженъ онъ, Добронизкій будетъ, а сверх де того, степу волного, до того 

же футора надлежащого, ... в прошломъ 1728 году в месяцѣ августѣ от села Нехаекъ 

ограниченного, ... ему, Василию Савичу Васютинскому во вѣчное потомственное и 

безпрепятственное владѣніе ... продалъ» [12, арк. 101–101 зв]. 
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У січні 1751 р. цей запис було внесено до міських книг магдебурзького права 

переяславської ратуші [12, арк. 93зв]. Більш пізня спроба поскаржитися в 1755 р. на 

примусовий продаж гетьману Кирилу Розумовському [6, арк. 1], нічим не допомогла [12, 

арк. 92зв]. 

Добряче, мабуть, втомившись від усіх тих життєвих перипетій, отець Олексій знайшов 

можливість змінити обставини свого життя і покинути не лише Переяслав, а й Україну. 

Очевидно, було кому замовити слово, якщо він отримав виклик не куди-небудь, а до царського 

двору і в 1756 р. став священником Санкт-Петербурзького Казанського собору, церкви 

придворного відомства. А через сім років царським повелінням був призначений придворним 

священником Великої церкви Зимового палацу і залишався ним до своєї смерті [3, с. 413]. 

Останнім виявленим документом, який пов’язаний з перебуванням О. Добронизького в 

Україні, є його лист до Генеральної військової канцелярії від 25 січня 1757 р. з проханням 

надати дозвіл на перевезення до Санкт-Петербургу горілки та вина «для своего домашнего и 

дорожнего обиходу з собственного моего хлеба на собственных моих котлах выкуренного», а 

також для передачі від «полковника переяславского Петра Ивановича господина Разумовского 

два антала волоского вина, да вишневого в двох бочонках, да восми ведер» для Олексія 

Розумовського [9, арк. 2]. 

А хутір у 1760 р. був Ковалевським за 1000 рублів перепроданий переяславському 

полковому писарю Степану Карлицькому [12, арк. 90–93]. І саме він, а після його смерті 

дружина Марфа почали активно заселяти придбані землі посполитими. Якщо у Добронизького 

на хуторі за полковою ревізією 1732 р. мешкало 6 підсусідків [10, арк. 492], то у Карлицьких 

за Генеральним описом 1767 р. записано 338 чоловік у 43-х хатах. Новопоселенці прибували 

не лише з сусідніх сіл Капустинці та Плужники, а й з більш віддалених: Лозового Яру 

Яготинської сотні, Рудницького Баришівської, з Басані. Декілька сімей були вихідцями з 

Прилуцького та Чернігівського полку, а одна – з Правобережжя (так званої Польської області) 

[13, арк. 112–154]. 

Досить довгий час не могли визначитися з назвою цього населеного пункту. Вперше 

Добраничівкою хутір офіційно назвали у виписці переяславської полкової канцелярії, виданій 

у 1760 р. Степану Карлицькому про його право на володіння ним і всіма купленими угіддями 

[12, арк. 92 зв]. Але в жодному з досліджених документів наступного двадцятиліття ця назва 

більше не зустрічалась. У Румянцевському опису 1767–1768 рр. фігурує хутір Ташанський (за 

назвою річки, біля якої був заснований). У метричній книзі капустинської церкви Святого 

Михайла за 1779 рік записані прихожани «деревни Ташанка» [19, арк. 103 зв, 107 зв, 110], і 

лише з наступного 1780 р. там починають писати сучасну офіційну назву: Добраничівка [14, 

арк. 76–87]. 

Чому так вийшло, і хто вирішив пов’язати назву села із прізвищем попереднього 

власника, який назавжди виїхав до Санкт-Петербургу, поки важко сказати. Але цікаво, що у 

повсякденному вжитку корінних мешканців не лише Добраничівки, але і найближчих сусідніх 

сіл побутує зовсім інший топонім: Карлищина. І так було, мабуть, завжди, бо на 3-верстових 

топографічних картах кінця ХІХ ст. указані обидві назви. 
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DOBRANYCHIVKA VILLAGE. ORIGIN OF THE NAME AND SOME FACTS 

FROM THE LIFE OF ITS FOUNDERS 

Based on the discovered archival materials, an author explores the initial period of the history 

of Dobranychivka village of the present Boryspil district of Kyiv region in the context of events related 

to its owner, the priest of Pereiaslav Savior Church, Leontiy Polubotko’s grandson Oleksiy 

Dobronyzky. 
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(Переяслав) 

ПЕРЕЯСЛАВ В ЕПІСТОЛЯРІЇ БРАТІВ БОДЯНСЬКИХ: 

ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Аналізується епістолярний спадок братів Осипа та Федора Бодянських. Опубліковано 

перший лист Осипа Бодянського з Переяслава батькам, який не увійшов у збірку «Письма 

О.М. Бодянскаго къ отцу (1821–1846 гг.)» в «Чтенiях вѣ императорскомъ обществѣ исторiи 

и древностей россiйскихъ при Московскомъ университетѣ» 1893 р. Виявлено особливості їх 

буденності у Переяславі. Показані певні події, які відбувалися у Переяславі на поч. ХІХ ст. 

Ключові слова: Осип Бодянський, Федір Бодянський, Павло Бодянський, Переяслав 

поч. ХІХ ст., побут. 

 

Постановка проблеми. Дослідження епістолярію братів Осипа та Федора Бодянських 

періоду їхнього навчання у Переяславі дозволить не лише поповнити знання біографічного 

характеру про відомого славіста, а й реконструювати минуле через реальні життєві історії для 

створення колективного соціального портрету тогочасного міста Переяслава. 

Ця стаття є спробою подивитися на Переяслав двохсотрічної давнини очима братів-

семінаристів шляхом аналізу епістолярних документів (листів братів Бодянських до батьків, а 

також листування О. Бодянського з Т. Шевченком, М. Гоголем, П. Кулішем та ін., у якому 

згадується семінаристське життя). Такий просопографічний підхід краєзнавчого дискурсу 

сприяє більш експліцитній передачі історії краю та розумінню людини конкретної епохи і 

регіону як людини, а не видатного діяча. 
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Яким було життя Осипа, Федора та Павла Бодянських у Переяславі? Відповідь на це 

запитання дасть можливість доповнити біографічні дослідження про людей, які зробили 

значний внесок у збереження української культури, та побачити буденність семінаристів і 

відкрити історію міста Переяслава поч. ХІХ ст. не з точки зору сучасних наукових рефлексій 

подій та героїчних постатей, а побачити його таким, яким було місто для молодих людей того 

історичного періоду. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Більшість досліджень, присвячених 

О. Бодянському, зосередженні на московському періоді вченого – навчання й викладання у 

Московському університеті, а також у контексті взаємодій з Т. Шевченком, М. Гоголем, 

П. Кулішем, М. Максимовичем тощо. Чи не найґрунтовніше дослідження життєвого шляху, 

професійного становлення і буття в професії О. Бодянського знаходимо у В. Мельниченка [7]. 

У його працях розкривається постать О. Бодянського московського періоду у контексті 

дружби з Т. Шевченком, М. Щепкіним, М. Максимовичем, М. Гоголем та іншими. Досліджує 

біографію О. Бодянського й Л. Мельник, проте переяславський період його життя 

обмежується лише одним абзацом: «Середню освіту він отримав у Полтавській духовній 

семінарії, яка знаходилась у ті роки в місті Переяславі (нині місто Переяслав-Хмельницький). 

У семінарії Бодянський отримав глибокі знання з історії і літератури і добре володів 

стародавніми мовами. Вже у той час він відрізнявся своєю допитливістю, рідкою 

наполегливістю в оволодінні знаннями, звичкою до терплячої і стійкої праці» [6]. 

Фрагментарні біографічні дані про О. Бодянського можемо побачити у краєзнавчих 

дослідженнях В. Саверської-Лихошви [10] та Є. Домме [3]. Важливе питання у науковому 

дискурсі піднімає О. Тодійчук – «підготовки видання повного (на сьогодні відомого), точно 

звіреного з оригіналом тексту щоденника О.М. Бодянського з належними коментарями» [11]. 

Очевидно, що це дозволило б заповнити якісним змістом прогалини також і в краєзнавчому 

аспекті знання. 

Мета статті дослідити студентське життя братів Бодянських у Переяславі в контексті 

просопографії шляхом аналізу епістолярних документів (листів братів Бодянських) для 

виявлення краєзнавчого матеріалу. 

Виклад основного матеріалу. О. Бодянський – неординарна особистість. Він відомий 

сучасникам як історик, як славіст, як дослідник і пошанувач старожитностей, який відкрив 

світу визначну пам’ятку староукраїнської мови XVI ст. – Пересопницьке Євангеліє – 

подаровану гетьманом України Іваном Мазепою Переяславському єпископському престолові 

у 1701 р. 

Це людина з енциклопедичним знанням історії. Так, коли Т. Шевченко мав намір 

показати «Живописну Україну» через картини з коментарями у трьох книгах: краєвиди, побут 

та історію, то до останнього просив саме О. Бодянського написати: «… на історію 

потурбуйтесь, будьте ласкаві, ви писать три листочки в год. Тільки по-нашому – щоби 

тямили безглузді кацапи». Наприкінці червня того ж року Тарас Григорович знову звертався 

до Бодянського: «... Я рисую тепер Україну – і для історії прошу вашої помоги.., текст 

исторический будете ви компоновать, бо треба, бачте, по нашому або так, як єсть в 

літописях. А ви, як що-небудь начитаєте таке, що можна нарисовать, то зараз мені і 

розкажіть, а я й нарисую» [7, с. 203]. 

О. Бодянський – поліглот. Після закінчення Московського університету поїхав у 

закордонне відрядження для вивчення слов’янських мов та по поверненню очолив кафедру 

«славянских наречий» у цьому ж навчальному закладі. Так як сам був твердо переконаний, що 

професор має знати мови й історію мов та народів, які говорять ними, щоб викладати, то 

вивчав усі слов’янські мови. «Я не ворочусь к Вам без того, чтобы не говорить на всех 

нынешних славянских языках: это необходимо для живого и плодоносного знания славянщины; 

иначе все будет мертво…» [7, с. 158], так він писав М. Погодіну. І він дійсно володів 14-ма 

слов’янськими мовами. Українську, російську, білоруську, церковнослов’янську мови Осип 

Бодянський знав ще до відрядження, а «ново-булгарскiй, сербскiй, хорватскiй, хорутано-

словенскiй, угро-словенскiй, чешскiй, польскiй, сербско-лужицкiй верхнiй, сербско-лужицкiй 
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нижнiй, древанскiй» [8, с. 59] – вивчив у Європі. Проте слід пам’ятати, що, окрім цих 14-ти 

мов, він вивчав ще в семінарії в Переяславі латину, грецьку, французьку, єврейську та 

німецьку. Всього 19 мов. 

О. Бодянський – патріот: «Не розумію, як можна бути в наш час не національним» [6, 

с. 5]. Професор університету одночасно був і секретарем, і редактором видання «Чтения 

Московского археологического общества», в кожному номері якого була рубрика «Материалы 

славянские», присвячена історії України. Тільки за його редакційної діяльності в «Чтеніях» 

існував розділ, у якому публікувалися українські молоді прогресивні драматурги, поети, 

письменники. Очевидно, що і жага до знань з історії рідного краю та патріотизм завідувача 

кафедри «славянских наречий» Московського університету середини ХІХ ст. сформувався 

задовго до його професорської кар’єри. 

Спробуємо дослідити студентське життя Осипа та його братів у Переяславі. 

О. Бодянський приїхав до цього міста дванадцятирічним юнаком, а через одинадцять років він 

поїде до Москви, успішно складе вступні іспити і стане одним з кращих студентів 

університету, а згодом шанованим професором і відомим ученим зі світовим ім’ям. 

Восени 1820 р. дванадцятирічний хлопець з містечка Варви приїжджає до Переяслава на 

навчання. Про це ми дізнаємося з першого його листа додому від 9 жовтня 1820 р. (рис. 1, 2). 

[1, ф. 96, спр. 60, арк. 1]. У березні 1825 р. Осип напише батькам: «Если будете посылать въ 

Переясловъ подводъ съ харчами, то между прочимъ прошу всенижайше прислать денегъ 10 

р. на латинскій лексиконъ, который мнѣ въ теперешнее время весьма нуженъ, а наиначе при 

переводѣ въ семинарію изъ д. уѣзд. училища и еще 5 р. денегъ; инспектору за риторику, въ 

коей въ продолженіи времени безъ хвастовства успѣлъ не худо, а послѣдные деньги тому же 

инспектору можете прислать передъ вакаціями, когда будете присылать подводу» [8, с. 5–

6]. Так, до травня 1825 р. О. Бодянський навчався у духовному повітовому училищі, а потім 

перейшов у духовну семінарію. Закінчив її у 1831 р., пройшовши повний курс. 

Для більш ясного розуміння соціального простору та побуту того часу важливо знати, в 

яких умовах відбувався навчальний процес та якою була тогочасна семінарія? Для цього 

звернемося до П. Левицького, який спробував передати «прошлое переяславскаго духовнаго 

училища (высшей переяславской семинарiи)». Але з усього тексту нас цікавить лише опис 

цього навчального закладу, який підпадає під період 20–30-их рр. ХІХ ст. Про цей час 

П. Левицький пише мало і тому доцільно процитувати. 

«Въ 1817 году совершилось преобразованіе переяславской семинаріи по планамъ 

составленной для сего коммиссіи еще при императорѣ Павлѣ I. Низшіе классы были отдѣлены 

отъ семинаріи и составили нынѣшнее переясл. дух. училище. Въ немъ образованы были три 

отдѣленія – низшее, среднее и высшее; кромѣ того, при училищѣ открыть былъ приходской 

классъ. Ректоромъ училища назначенъ былъ инспекторъ семиваріи, прот. Іосифъ 

Козачковскій. Слѣдуетъ констатировать довольно странное явленіе. До 1817 года, т. е., до 

выдѣленія училища изъ семинаріи, училище жило болѣе полною жизнью; съ этого же времени 

и до перехода семинаріи въ Полтаву въ 1862 году оно какъ бы потеряло свою 

индивидуальность. Находясь въ оградѣ одного съ семинаріею двора и имѣя своимъ 

начальникомъ одного изъ администраторовъ семинаріи, училище совершенно стушевывалось 

передъ нею. Училищная корпорація отодвигалась на задній планъ передъ корпораціею 

профессоровъ семинаріи, которые брали перевѣсъ численностью и превосходствомъ 

образованія. Жалкіе фаристы и грамматики казались незамѣтными козявками передъ 

солидными философами и богословами. Воспитанники того времени не помнятъ и не любятъ 

разсказывать о своей училищной жизни и съ удовольствіемъ вспоминаютъ о жизни въ 

семинаріи. Не будемъ и мы долго останавливаться на этомъ безцвѣтномъ періодѣ исторіи  

училища. До 1832 г. ректорами училища были инспекторы семинаріи. Въ этомъ году 

назначенъ былъ первый самостоятельный начальникъ училища съ званіемъ смотрителя прот. 

Павелъ Діомидовъ, воспитанникъ перваго курса кіев. дух. академіи. Послѣ него съ 1864 г. 

ректоромъ училища былъ прот. Ник. Клепачевскій. 
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Въ теченіи всего этого періода два низшія отдѣленія училища помѣщались въ восточной 

части существующаго и теперь длиннаго братскаго корпуса; высшее отдѣленіе помѣщалось 

въ пристройвѣ корпуса еп. Іоанна Козловича, которая въ настоящее время не существуешь; 

она была тамъ, гдѣ теперь находятся ворота класснаго двора. Помѣщенія для классовъ были 

въ высшей степени неудобныя, тѣмъ болѣе, что число учащихся въ каждомъ влассѣ доходило 

иногда до 80 и 100 человѣкъ. Матеріальная обезпеченность учащихъ и учащихся мало 

улучшилась. Учителя получали жалованья отъ 100 до 150 р. Только въ 50-хъ годахъ начали 

дѣлать прибавку до незначительной все таки цифры 200 – 300 р. На казеннокоштнаго ученика 

отпускалось 20 рубл. Жизнь въ бурсѣ, по прежнему, была неприглядна: скудная пища, холодъ, 

тѣснота. Въ классныхъ помѣщеніяхъ на урокахъ, за недостаткомъ мѣстъ, приходилось стоять. 

Печи устроены только въ недавнее время. Тѣмъ не менѣе интеллектуальная жизнь училища 

шла своимъ путемъ. Суровая школа нужды и лишеній подготовила къ жизни многихъ 

тружениковъ— и на важныхъ административныхъ цостахъ (архіереевъ, профессоровъ, 

ректоровъ), и въ скромномъ званіи земскихъ врачей, учителей и священниковъ.» [4, с. 443–

444]. 

Так, бачимо, що цей заклад не відзначався добротними умовами для навчання та й 

матеріальні статки що вчителів, що їх учнів (які здебільшого були дітьми сільських чи 

провінційно містечкових священників) не були високими. Проте і з попередньо цитованого 

уривку П. Левицького і з проведеного аналізу біографічних даних відомих постатей того часу, 

які навчалися в Переяславі, простежується, що освіта була якісною. 

Перебування Осипа в Переяславі не було самотнім і далеким від рідні. Тут же навчався 

його двоюрідний брат Павло (на клас вище) та пізніше приїде рідний брат Федір. Усі троє 

брати-семінаристи розірвуть батьківську традицію: відмовляться від кар’єри 

священнослужителя й займуться освітянською діяльністю.  

Осип, як зазначалося раніше, стане професором університету, Федір після Переяслава 

навчатиметься у Київському університеті й піде вчителювати у Лохвицьку повітову школу на 

Полтавщині, а згодом стане інспектором повітового училища в Прилуках. Так як і його 

старший брат, присвятить життя фольклористиці. Тільки Осип досліджуватиме всі 

східнослов’янські мови, а Федір зосередиться на українському фольклорі. Саме останньому 

завдячуємо за класифікацію та систематизацію українських народних пісень. Двоюрідний 

брат Павло Ілліч (саме так називає його Осип у листах і лише зрідка – Павлуша) звільнився з 

духовного звання після завершення семінарії [9, с. 40]. «Заѣхавъ въ прилукахъ к дядѣ Павлу 

Гавриловичу, я у него и ночевалъ первую ночь. Тутъ онъ показывалъ письма Павла Ильича изъ 

Харькова, изъ коихъ по последнѣму отъ 24 числа сего мѣсяца (авт. – липень 1830 року) 

извѣстно стало, что онъ теперь въ Харьковѣ держалъ недавно экзаменъ въ гимназiю на 

учителя математическихъ наукъ и получилъоное званiе въ Кременчугѣ въ тамъ находящихся 

народныхъ училищахъ. Это место одно изъ самыхъ лучшихъ в Малороссиi. В Харькове онъ 

проживетъ еще мѣсяцъ до совершеннаго увольненiя его изъ духовн. вѣдомства» [9, с. 43]. 

Через 8 років Павло учителюватиме у Полтавській гімназії й одночасно викладатиме 

математику та російську мову в Полтавському інституті шляхетних дівчат, а ще через 18 років 

займе місце інспектора в місцевому Петровському кадетському корпусі. Так, як і його брати 

присвятить себе збереженню української культури: досліджуватиме історію та етнографію, 

географію рідного краю, напише численну кількість праць, колекціонуватиме старожитності 

та етнографічні матеріали, редагуватиме газету «Полтавские губернские ведомости». 

Батько Осипа й Федора, Максим Гаврилович, та батько Павла, Ілля Гаврилович, були 

рідними братами й священниками. Перший був ієреєм у м. Варва, другий – протоієреєм у 

м. Прилуки (1809–1820 рр., Іванівська церква). Про останнього Т. Шевченко згадував у 

«Музыканте»: «Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, 

проезжая город Прилуки П[олтавской] г[убернии], советую вам остановиться на сутки в этом 

городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток. И, во-

первых, познакомьтеся с отцом протоиереем Илиею Бодянским, а во-вторых, посетите с ним 

же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню, по ту сторону реки Удая, верстах в 
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трех от г. Прилуки. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское 

аббатство» [12]. З усіх відомих нам джерел простежується, що Ілля Бодянський був значно 

заможніший за свого брата Максима, ієрея церкви Різдва Пресвятої Богородиці в м. Варва. Був 

у них ще брат, також священнослужитель, Павло Бодянський (1847 – протоієрей Антоно-

Феодосієвської церкви в м. Васильків) та відомо ще про Івана Бодянського (1847–1848), 

священника Миколаївської церкви м. Васильків (питання причетності до цієї родини 

залишається відкритим). 

Брати були дружними, часто бачилися. У Прилуках, окрім дядька Іллі, жила ще й їхня 

бабуся. Осип та Федір заїжджали туди кожного разу по дорозі на навчання чи на вакації. На 

дорогу з дому до Переяслава затрачалося 3 дні, з двома ночівлями. До прикладу, у листі Осипа 

до батьків від 27 квітня 1826 р. знаходимо повідомлення про благополучне прибуття на 

навчання з зазначенням маршруту. Так, на відстань у 128 км, він витрачає кілька днів. Спершу 

їде до м. Прилуки (31 км), де залишається на ночівлю у свого дядька Іллі. (І хоча Павло Ілліч 

також навчався у Переяславі, проте їздили окремо. Інколи Федя їздив разом з Павлушею). З 

Прилук Осип вирушив до Яготина. На жаль, там віз поламався, тому було втрачено час на 

пошуки нової передньої осі та її заміни. У Яготині «Корсуновъ трактиръ» став для нього 

другою ночівлею в дорозі. Зранку він попрямував до Переяслава [9, с. 12] Пізніше також 

будуть детальні описи маршрутів і не тільки своїх, а, до прикладу, архієрейських, коли той 

об’їжджав свою єпархію. 

Додому діти їздили не часто, в основному на вакації, очевидно з причин економії коштів. 

Так траплялося, що й на Різдво менший брат Федір їздив додому разом з двоюрідним братом 

Павлом, а Осип залишався в Переяславі. Однак за першої нагоди сини писали батькам. 

Здебільшого у листах повідомляли про приїзд, про потреби в одязі, свічках, паперу та харчову 

складку. Дуже мало інформації про те, як відбувався процес навчання у семінарії, яким був 

цей навчальний заклад. Навіть про семінарську бібліотеку він напише через 7 років після 

закінчення навчання в Переяславі у листі до М. Погодіна з Праги в 1838 р.: «Я знал ее 

(бібліотеку. – В. М.) очень хорошо, когда учился в ней (семінарії – В. М.) несколько лет тому 

назад» [7]. 

Цікаво, що Осип у своїх листах до батьків писав не лише про себе, а й повідомляв про 

новини в місті чи єпархіальні. Так, 1 вересня 1826 р., за півтора місяця до свого 18-річчя, Осип 

приїжджає в Переяслав і, як «многолюбящiй сынъ и нижайшiй слуга» (саме так він підписував 

свої листи), наступного дня відписується батькам [9, с. 14] про благополучне прибуття, 

«положенiе, сколько надобно доставлять харчей в складку» й поселення. Цього разу вони з 

братом зупинилися на квартирі місцевого міщанина Костянтина Зозуленкова з ціною в 19 

рублів на рік. У цій же кімнаті проживало ще два студенти, брати, родом з с. Давидівка 

Пирятинського повіту, в іншій – два брати з Кременчуцького повіту. Усі на своїх харчах. 

Здавалося б, звичний лист, однак, тут є цікавий факт з життя самого міста: «Новости у 

насъ вотъ какiя:слышно, что архiерей поѣдетъ у субботу въ Полтаву отправлять тамъ 

благодарственный молебень о истребленiы мятежниковъ. У насъ же въ городѣ вчера 

отправлялъ молебень владыка и читалъ манифестъ о коронацiи Его1 въ 22 день августа. 

Торжество продолжалось весь день; для всехъ городскихъ жителей закупная контора съ 

водкою отворена во весь день безъ денегъ; для прiежджихъ же ведро водки отпускали въ день 

1-й по 2 р.50 к., въ вечеру же по 3 р., на 2-й и третiй день по столько же ведро водки рублей. 

Ректор уѣздныхъ училищъ Козачковскiй поѣхал еще пѣрвыхъ чиселъ августа для поздравленiя 

отъ духовенства въ Москву съ директоромъ Полтавской гимназiи Огневымъ отъ дворянства; 

вместо же его принимаетъ билетныхъ Доброходовъ» [9, с. 14–15]. 

Згадується й такий факт з життя міста, як «владыка не захотѣлъ идти съ процессiей къ 

капличкѣ 2-го мая, а ходилъ къ Альтѣ на мостъ, что за Покровскою церковью. Вина такого 

проступка его была ссора его с помѣщикомъ Кондратьевымъ, коему принадлежитъ та земля, 

на коей построена капличка» (з листа від 18 травня 1827 р.) [9, с. 20]. 2 травня (15 травня за 

                                                             
1 Мова йде про коронацію Миколи І. 
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новим стилем) православні вшановують пам’ять святих Бориса і Гліба, як день перенесення 

їхніх мощів. М. Максимович (з яким О. Бодянський потоваришує в Москві і дружба ця 

триматиметься все їхнє життя) в «Очерках Переяславщины» описує історію свята Св. Бориса, 

яка сягає з 1072 р.: «Къ этому дню Альтское поле покрывается тысячами народа всякого званiя 

и возраста. По окончанiи литургiи, бываетъ большой крестный ходъ изъ Переяславскаго 

каедральнаго Собора на берегъ Альты. Съ темъ вмѣстѣ, какъ священнослужители всходятъ 

на помостъ, на которомъ совершается водосвященiя, множество недужнаго народа входитъ в 

рѣку» [5, с. 8–9]. Люди вірили в цілющу силу води в цьому місці й цей час, тому навіть 

залишали в річці весь одяг, в якому входили у воду. 2 травня 1664 р. на тому ж місці 

поставлений хрест, який у 1845 р. відтворив на папері (рис. 3) Т. Шевченко (також щирий 

товариш О. Бодянського). Над хрестом було збудовано капличку (рис. 4). М. Максимович у 

1850 р. пише, що «народъ и теперь еще не отвыкъ называть именяемымъ Каплички праздникъ 

2-го Мая на Альтѣ, но теперь на ея мѣстѣ находится уже каменная церковь во имя св. Бориса» 

[5, с. 14]. М. Максимович пише, що земля Борисовської площі, де стояла церква, належала 

поміщику Івану Васильовичу Кондратьєву і 1837 р., після смерті свого єдиного сина, він віддав 

десяту частину цієї площі церві. Однак і це була досить невелика й незручна для використання 

церквою частина землі. А події, які описує О. Бодянський, відбувалися ще за 10 років до 

передачі землі. Очевидно, що архієрею для можливості здійснення процесії в цей пам’ятний 

день щороку потрібно було вести перемовини з поміщиком І. Кондратьєвим як власником 

землі. Того року вони не дійшли спільної мови і процесія відбулася на цій річці, тільки в 

іншому місці – за Покровською церквою. 

У листі від 10 березня 1830 р. дізнаємося новину про плани містобудування: «хотятъ 

строить 3-хъ этежный камменный корпусъ для семинарiи на мѣстѣ дома нынѣшнего нашего 

городничаго, который выбываетъ изъ нашего города» [9, с. 41]. Певно була потреба в 

збільшенні площі, і зі спогадів П. Левицького це простежується, але про таку будівлю 

невідомо. 

Цього ж року Осип часто пише про зміну архієрея. Ця новина була важливою і 

актуальною для всіх, а, зважаючи на те, що його батько і дядько були священниками, то 

назвемо її ще й особливою. У листах Осип називає архієрея ще владикою, архіпастирем, 

преосвященним. З листа від 30 серпня 1830 р. дізнаємося: «У насъ разнесся слухъ о переводѣ 

нашего архiерея въ Архангельскъ тѣмъ же самымъ чиномъ, а на мѣсто его одни говорятъ, 

что поступитъ Кириллъ, викарiй кiевскаго митрополита; другiе, что Наанаилъ, ректоръ С.-

Петербургской семинарiи, или же Поликарпъ, тоже ректоръ Московской академiи. Впрочемъ 

нѣтъ ничего еще достовѣрнаго» [9, с. 45]. 

А вже 18 вересня того ж року стало відомо, що 9 вересня 1830 р. архієрея з Переяслава 

перевели в Архангельськ, 17 вересня призначили на його місце Нафанаїла, бувшого ректора 

С.-Петербурзької семінарії, який 30 серпня був посвячений у єпископа полтавського [9, с. 45]. 

З листа від 11 жовтня 1830 р. знаємо, що «Архипастыря нашего къ себѣ мы каждую минуту 

ожидаемъ. Говорятъ, что онъ очень добръ, смиренъ и ученъ; словомъ такой, какого давно 

уже ожидала наша епархiя. Болѣе о немъ ничего не могу сообщить; послѣ же прiѣзда его, 

узнав что-либо, напишу къ вамъ чрезъ почту» [9, с. 45]. Приїхав Нафанаїл до Переяслава 15 

жовтня 1830 р. о 2-ій годині, але у зв’язку з поширенням епідемії холери та карантинними 

заходами жодних церемоній не проводилося. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що залишений нам у спадок епістолярій братів 

Бодянських раннього періоду дозволяє нам не лише відтворити їх біографію, а й дослідити 

історію певного краю, зокрема Переяслава. Такий просопографічний підхід дозволить 

побачити історію людей та міст багатогранно. Наступні наукові рефлексії в колі окресленої 

проблематики будуть стосуватися деталізації зазначених у статті подій. 
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(Pereiaslav) 

PEREIASLAV IN THE EPISTOLARY OF THE BODIANSKYI BROTHERS: 

PROSOPOGRAPHIC ASPECT 

The epistolary legacy of the brothers Osip and Fedor Bodyanskyi has been analyzed. The first 

letter written by Osip Bodyanskyi from Pereiaslav to his parents was published, which had not been 

included in the collection «Письма О. М. Бодяскаго къ отцу (1821–1846)» (The Letters of O.M. 

Bodyanskyi to His Father) in «Чтенiя вѣ императорскомъ обществѣ исторiи и древностей 

россiйскихъ при Московскомъ университетѣ» in 1893. Peculiarities of their everyday life in 

Pereiaslav have been revealed. Certain events that took place in Pereiaslav at the beginning of the 

XIX century have been shown. 

Key words: Osip Bodianskyi, Fedir Bodianskyi, Pavlo Bodianskyi, Pereiaslav at the beginning 

of the XIX century, everyday life. 
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Рис. 1. Лист О. Бодянського батькам від 9 

жовтня 1820 р. Фото автора з архіву 

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Рис. 2. Продовження листа О. Бодянського 

батькам від 9 жовтня 1820 р. Фото автора з 

архіву Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

Рис. 3. Кам’яний хрест Св. Бориса. Малюнок Т. Шевченка. Папір, акварель (17,5х26,2). 

[Переяслав]. [VIII–IX 1845]. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7125.htm 
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УДК 94(477.41)"18"(092)Шевченко 

Андрій Кузьменко 

(Переяслав) 

 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНА У ЖИТТІ Й ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 

У статті здійснено спробу відтворення цілісної картини перебування і творчої 

діяльності Кобзаря на Переяславській землі та визначення місця регіону в становленні 

Т.Г. Шевченка як національного пророка. Окрему увагу приділено окресленню архітектурного 

портрета Переяслава та його околиць у ХІХ ст. крізь призму дослідження і фіксації 

Т.Г. Шевченком об’єктів архітектури. 

Ключові слова: творчість Т.Г. Шевченка, Переяславщина ХІХ ст., історія України, 

пам’ятки архітектури, Київська археографічна комісія. 

 

У середині серпня 1845 р. Т. Шевченко приїхав до Переяслава. Бажання побачити свого 

давнього приятеля, місцевого лікаря А. Козачковського привело його на хутір, що знаходився 

неподалік с. В’юнище, за 9 км. від міста. Зі спогадів онука лікаря – А.Й. Козачковського, тоді 

Т. Шевченко на господарів та мешканців хутора справив враження людини скромної, 

делікатної і простої. Зокрема, зустрівши дружину А. Козачковського Марію, він запитав у неї: 

«А що пан-лікар дома?». Т. Шевченко був одягнутий у простий селянський одяг, тому його 

сприйняли як одного з пацієнтів лікаря. На запитання, чи потребує він лікування, Кобзар, який 

у той час дійсно прихворів, відповів, що йому потрібна й медична допомога, але також додав, 

що він також хоче поспілкуватися з лікарем. Втім зауважив, що, оскільки лікар зараз спить, то 

Рис. 4. Капличка. Зображення з журналу «Киевлянин». Книга третья 

на 1850 год. С. 14. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005695 
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спатиме й він. Далі незнайомий чоловік ліг у густу траву, підклавши бриля під голову та й 

заснув. Хоча дружина лікаря й була досить здивована поведінкою такого незвичного 

«пацієнта», однак дуже швидко все прояснилося, після чого приятелі сердечно привітали один 

одного [1, с. 124]. 

Як пригадує М. Козачковська, Т. Шевченко в цей приїзд відзначався великою 

енергійністю, завів знайомство з місцевими рибалками, замалював низку старовинних 

будинків (рис. 1), охоче слухав кобзарів і лірників, а також цікавився народною творчістю та 

історією України [1, с. 124–125]. Лікар А. Козачковський також згадував цікаві подробиці 

візиту Т. Шевченка: «В серпні цього [1845] року він несподівано відвідав мене у Переяславі, 

проживши у мене два тижні. Не можу не згадати вечір 19 серпня 45 року. Товариство, 

переважно молодь, гамірно бенкетувало за столом, Шевченко був у справжньому натхненні; 

напроти нього, на протилежному кінці столу, стояв, не зводячи погляду з поета, з келихом у 

руці пан поважного віку, походженням німець, віросповіданням протестант. «Оце – батько! 

Їй-богу, хлопці, батько! Будь здоров, батьку!» – високо підіймаючи келих, проголосив німець, 

і потім ми всі називали його батьком» [5, с. 328]. Перше перебування Кобзаря у Переяславі 

тривало близько десяти днів. Після того, як на кінець серпня Т. Шевченко підлікувався у 

А. Козачковського, він вирушив до с. Потоки, що належало Г. Тарновськом [1, с. 124–125]. 

Як відомо, поет глибоко замилувався красою української природи. Особливою ж 

захопленістю відзначається його перебування в Переяславі. Зокрема, під час неодноразових 

відвідин, як із А. Козачковським, так і самостійно, мальовничої місцевості в околицях 

с. Андруші, що знаходилося за 7 км від міста, Т. Шевченко був у піднесеному настрої, 

жартував та сміявся. Пізніше, перебуваючи на засланні, він у листі до А. Козачковського від 

16 липня 1852 р. писав: «Чи пам’ятаєте нашу з вами прогулянку в Андруші й за Дніпро в 

Монастирище на гору. Згадайте той чудовий вечір, ту широку панораму, й посередині її довгу 

широку фіолетову стрічку, а за стрічкою фіолетовою блищить як із золота кований 

Переяславський собор. Якась чудна урочиста тиша. Пам’ятаєте, ми довго не могли вимовити 

слова, поки, нарешті, біла, ледь помітна пляма не заспівала: 

«Та яром, яром, за товаром…». 

Чудовий вечір! Чудовий край і пісні дивні! Багато добрих спогадів зберіг я про старий 

Переяслав…» [10, с. 302]. 

У свою чергу, А. Козачковський підтримував Т. Шевченка матеріально, коли той 

перебував на засланні [3, с. 137]. 

Приваблював Переяслав Т. Шевченка і як старовинне українське місто завдяки його 

героїчній історії, давнім спорудам та особливій красі. Окремі, славетні сторінки літопису міста 

Кобзар розкрив і в своїх творах. Як відомо, у 1630 р. запорізькі козаки на чолі з Тарасом 

Трясилом неподалік Переяслава розбили польську армію Конєцпольського. Саме цій битві 

Т. Шевченко й присвятив поему «Тарасова ніч». Повстання ж під проводом Я. Острянина і 

Д Гуні проти польської шляхти, що розпочалися 1637 р., були провісниками великого 

повстання Б. Хмельницького, яке в 1648–1654 рр. охопило всю Україну та завершилось у 

Переяславі сумнозвісною угодою з Москвою. Ці події також відображені в поемі «Гайдамаки» 

й неодноразово згадуються на сторінках інших творів поета [2, с. 144]. Втім, Переяслав 

поступово втратив своє значення і на ХІХ ст. перетворився на звичайне провінційне містечко, 

про колишню велич якого нагадували лише церкви та собори, збудовані переважно на кошти 

козацької старшини [7, с. 99]. 

Саме такий стан характерно передав Т. Шевченко на акварелі «Церква Покрови в 

Переяславі», що має відповідну композиційну побудову. Так, на першому плані художник 

показав сцену з життя тогочасного міста, зобразивши велику калюжу посеред вулиці, у якій 

брьохається двоє поросят, а також постаті трьох городян та низенькі будиночки з 

напіввідірваними віконницями. Покровська церква ж голубіє на другому плані, вдалині, 

зливаючись з небом (рис. 2). Цю пам’ятку Т. Шевченко сприймав чомусь без особливого 

захоплення, на його думку, через недостатню вишуканість архітектури церкви. У повісті 

«Близнюки» Кобзар називав її «незграбною і безхарактерною» [2, с. 145]. 
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Ймовірно, що таке суб’єктивне бачення Т. Шевченка спричинили порушені пропорції 

церкви, що в першу чергу проглядались у співвідношенні маленьких куполів споруди до її 

масивних стін. Одне з пояснень характерних пропорцій церкви, вірогідно, пов’язане з 

місцевою легендою, за якою гетьман Іван Мазепа у розмові з переяславським полковником 

Іваном Мировичем – фундатором Покровської церкви, натякнув, що не варто її будувати 

вищою за Вознесенський собор. Після цього І. Мирович наказав скоріше закінчувати 

будівництво споруди, яка на той момент вже була зведена до половини. Хоча бані 

новозбудованої Покровської церкви й були меншими порівняно з Вознесенським собором, 

однак вона вражала своєю величністю й особливою красою [5, с. 329–330]. 

Згідно ж з іншим, більш достовірним, поясненням, у результаті пожежі 1809 р. у церкві 

згоріли верхні нави. Тому за браком коштів незаможна покровська громада вже наступного 

року відтворила неоригінальні та непропорційні бані [5, с. 330]. 

Незважаючи на відносно похмуру оцінку Покровської церкви при її описі, Т. Шевченко, 

втім, відзначив майстерно написану ікону: «В цій церкві зберігається чудова історична 

картина, пензля, можна думати Матвєєва, якщо не іноземця якого. Картина розділена на дві 

частини: зверху – Покрова Пресвятої Богородиці, а знизу Петро Перший з імператрицею 

Катериною І, а довкола них всі знамениті сподвижники його. В тому числі й гетьман Мазепа, 

і ктитор храму у всіх своїх регаліях» [2, с. 145]. 

Переяслав знайшов своє відображення також і в інших роботах Т. Шевченка. Так, під час 

перебування у місті, Т. Шевченко зробив низку замальовок, очевидно для Київської 

археографічної комісії [1, с. 125–126]. Зокрема, А. Козачковський у листі від 20 вересня 

1845 р. до О. Бодянського, з яким вони були товаришами по Переяславській семінарії, 

повідомив, що в Переяславі недавно був Т. Шевченко і «змалював церкви Соборну і Михайла 

і Хрест у Каплиці» (рис. 3) [8, с. 132, 134]. Ці свідчення дозволяють точніше визначити час 

створення Т. Шевченком малюнків під час першого приїзду до Переяслава, а саме – серпень 

1845 р. [2, с. 144]. 

Сам же Т. Шевченко, описуючи Михайлівську церкву в «Археологічних нотатках», 

зазначав: «… церква С. Михайла, за переказом колишній монастир, збудований якимось 

князем чернігівським Михайлом. Ні зовні, ні всередині не залишилося ніяких ознак її давнини, 

окрім дзвіниці і при ній трапези, де тепер розмістилося повітове казначейство» (рис. 4). Однак 

Вознесенський собор, зображений на іншій акварелі Т. Шевченка, постає значно величнішим, 

вишуканим та легким. Блакить майстерно написаного неба, яка виступає домінуючим тлом, 

ніби пронизує собор наскрізь (рис. 5). 

Захоплюючись Переяславом й цією пам’яткою зокрема, Т. Шевченко у повісті 

«Близнюки» з піднесенням зазначає: «Саме ж місто Переяслав, як і взагалі міста, здалеку 

бачиться в тумані, але над містом з туману виходить біла восьмикутна вежа, увінчана 

готичним зеленим куполом із золотою главою. Це соборний храм прекрасної, граціозної, 

напіврококо, напіввізантійської архітектури, споруджений знаменитим анафемою Мазепою в 

1690 році» [2, с. 145–146; 5, с. 329]. Але в «Археологічних нотатках» Т. Шевченка, у розділі 

«Переяслав», записано: «Колишній монастир, нині Соборна церква в ім’я Вознесіння 

Господнього, побудована 1701 року гетьманом Мазепою, чудова зовні і до неможливості 

спотворена всередині поновленнями» [5, с. 328–329]. 

Також для Київської археографічної комісії Т. Шевченко описав Успенський собор, що 

знаходиться поряд з площею, на якій Б. Хмельницький в 1654 р. прийняв присягу 

московському цареві [3, с. 73]. 

У цілому ж, у своєму звіті, зробленому за завданням вищезазначеної комісії, митець 

наголошував на тому, що: «Переяслав і його околиці були б надзвичайно цікаві своїми 

укріпленнями і курганами, але про них збереглися лише назви та майже ніяких переказів у 

народі ... » [5, с. 328]. 

Перебуваючи на Переяславщині, Т. Шевченко виконав окремі сепії та акварелі в 

навколишніх селах В’юнищі й уже згадуваних Андрушах. Зокрема, до серпневого циклу 

відноситься сепія «У В’юнищі» (рис. 6), написана під час перших відвідин Переяслава. Втім, 
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на малюнку, ймовірно, зображено не просту селянську хату, а скромний будинок збіднілого 

поміщика С. Самойлова, до якого приїздив Т. Шевченко, на що, зокрема, вказують два 

бовдури та вигляд ґанку. В Андрушах, зачарований красою цього мальовничого куточка 

переяславської природи, художник намалював два ліричні пейзажі під назвою «Андруші» [2, 

с. 147]. 

На одній із сепій Т. Шевченко зобразив дорогу понад озером Станіслава до садиби на 

другому плані, в якій проглядається корпус для архієрейського хору та бані дерев’яної церкви 

св. Георгія, що була збудована ще 1768 р. (рис. 7) Про ці об’єкти в с. Андруші згаданого 

періоду шевченкознавець П. Жур докладніше зазначив наступне: «У Чернечому гаю з 

віковими дубами й липами, у фруктовому саду на березі озера Станіслава стояла архієрейська 

садиба – старовинної архітектури будинок на п’ять кімнат з теплою домовою церквою і 

корпусом для архієрейського хору, – про яку згадує поет у «Близнюках» [5, с. 331]. Принагідно 

слід зауважити, що церква св. Георгія є унікальною пам’яткою дерев’яної сакральної 

архітектури, яка завдяки зусиллям героя України М. Сікорського, до затоплення с. Андруші 

Канівським водосховищем, була перевезена в 1970 р. на територію Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав», де експонується й нині 

[6, с. 137–138]. Однак, на цій сепії Т. Шевченко більше робить акцент не на церкві, а на 

мальовничій природі, розкішних деревах, які стоять понад водою. Довгі тіні, що падають від 

них, створюють урочисту тишу перед вечором літнього дня (рис. 8). 

Про інші села Переяславщини – Трахтемирів і Монастирище – поет згадував у поезії 

«Сон» («Гори мої високії»), яку написав пізніше, на засланні [2, с. 147]. Також на засланні, у 

своїх листах до А. Козачковського, з особливим трепетом та любов’ю, Т. Шевченко згадував 

й Андруші: «Друже мій милостивий! Як отримаєш це безхитрісне послання моє, то вибери 

хороший погодній день та звели запрягти у бричку коней, та візьми посади коло себе жіночку 

свою і діточок своїх невеличких, і поїдьте собі з богом у Андруші, погуляйте собі гарненько у 

архієрейському гаї, та, гуляючи попід дубами та вербами, згадай той день, як колись перед 

вечором ми з тобою в Андрушах гуляли... Мені тепер здається, що й раю кращого на тім світі 

не буде, як ті Андруші...» [6, с. 138]. 

Наступне повернення поета до Переяслава відбулося після його перебування в Березовій 

Рудці. Гостював він як і минулого разу в А. Козачковського, про що лікар згадував: «У жовтні 

того ж року Шевченко приїхав до мене знову, хворий, і прожив у мене близько двох місяців. 

Ранком він звичайно писав, не потребуючи ніскільки усамітнення. Він писав неначе 

жартуючи. В справах, які я тоді мав з євреями, інколи наповнювалась ними вітальня моя, в 

якій Шевченко звичайно займався; але цей шум не лише не заважав йому (хоча він міг 

віддалитися в кабінет), навпаки, продовжуючи писати, він вслуховувався в розмови євреїв, 

втручався в них і, розсмішивши їх чим-небудь, сам реготав, продовжуючи швидко й безупинно 

свою справу, без жодних поправок. Вечір проводив у розмовах, що продовжувались звичайно 

годин до двох. Міркуючи його дуже недавній вихід із стану простого наймита, я дивувався 

його розвитку та багатогранності його знань, що давали кожного вечора нову поживу для 

розмов. Іноді він читав Біблію, відзначаючи місця, що вражали особливою величчю думки; на 

жаль, ця Біблія під час пожежі згоріла» [3, с. 70; 5, с. 328]. 

У Переяславі в листопаді 1845 р. Кобзар написав поеми «Наймичка» та «Кавказ». 

Надсилаючи засновнику наукової славістики П. Шафарикові свою поему «Єретик», 

Т. Шевченко також написав йому послання. Втім, у кінці листопада поет знову виїхав до 

Києва, оскільки вже офіційно було вирішено його справу про участь у Київській 

археографічній комісії [3, с. 70–71]. 

Т. Шевченко, перебуваючи в бібліотеці Переяславської семінарії вже як співробітник 

комісії, відзначив вишукане та розкішне оздоблення Пересопницького Євангелія, а також 

звернув особливу увагу, що воно «написане власне малоросійською мовою 1556 р.» [4]. 

Принагідно слід згадати, що цю визначну рукописну пам’ятку староукраїнського письменства 

та мистецтва, будучи студентом Переяславської семінарії, у її бібліотеці виявив відомий 

дослідник і видавець української старовини – О. Бодянський [9, с. 33]. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

85 

Майже весь грудень 1845 р., у зв’язку з ремонтом будинку А. Козачковського, 

Т. Шевченко провів у с. В’юнище, в маєтку вже згаданого поміщика С. Самойлова. Тут поет 

захворів, але, хоча й був часто прикованим до ліжка, мав велике творче натхнення та створив 

низку своїх поетичних шедеврів, які справедливо вважають програмними творами: «І мертвим 

і живим…», «Холодний яр», «Давидові псалми», «Минають дні, минають ночі», «Три літа», 

«Маленькій Мар’яні», «І день не день, і йде не йде». Саме в цих поезіях з особливою силою 

виявилися оригінальність і глибина таланту та світогляду Кобзаря. Свого роду завершенням 

цього циклу поезії, написаної на Переяславщині, став його «Заповіт», написаний в Переяславі 

у кінці грудня [3, с. 72; 2, с. 147; 1, с. 131]. 

Після чотирнадцятирічної перерви, відбувши заслання, Т. Шевченко знову повернувся 

до Переяслава, в будинок А. Козачковського, де ним був написаний «Заповіт». Лікар це згадує 

так: «У червні 59 року, на двір моєї квартири заїхав поштовий віз. Той, хто сидів у ньому 

здався мені схожим на Шевченка. Я не помилився; мовчки ми привітались, мовчки він 

привітав мою родину, мовчки декілька разів з помітним хвилюванням пройшов він по кімнаті, 

потім подивився у вікно на ярмарковий рух та висловив бажання подивитись ярмарок; ми 

вирушили…» [3, с. 204]. А. Козачковський також згадує, що цього ж місяця Т. Шевченко 

записав від нього свої старі твори: «Я нагадав Шевченку декілька коротких його творів, 

забутих ним; він записав їх. Узагалі з розмови виявилося, що із написаних до 46 року його 

творів багато втрачені безповоротно» [3, с. 205]. 

Перебування Т. Шевченка в різних куточках Переяславщини розкриває його як 

романтичну, творчу та неординарну особистість. Зокрема, ці риси характерно простежуються 

з рядків ще одного спомину А. Козачковського, що теж датується червнем місяцем цього ж 

року та пов’язаний з їх спільною мандрівкою в с. Козинці. Так, лікар зазначав: «Після обіду 

вирушили в Козинці в двох верстах від Дніпра. Нетерпіння швидше побачити Дніпро… 

заставили його (Шевченка), не чекаючи запрягання коней, відправитися пішки. Ми застали 

його на половині шляху, на траві, в роздумах з нагоди поділу дороги на дві гілки і вирушили 

разом. Увечері влаштували на Дніпрі рибну ловлю... Дивлячись на оточуючі його рідні йому 

картини природи, поет сказав: «Який хороший побут поета, якби він міг бути тільки поетом і 

не [бути] громадянином...». Поет довго пам’ятав цей день і дякував за «очикані лящі 

дніпрові»» [3, с. 205]. 

У серпні 1859 р. Т. Шевченко ще раз заїхав у Переяслав до А. Козачковського із Києва, 

на жаль вже востаннє. Лікар згадував, що він пробув у нього близько двох діб та зазначав, що 

настрій у поета був гнітючий, чому, ймовірно, також сприяв подекуди занедбаний стан 

міста [3, с. 213]. Під цим враженням кобзар написав вірша «Якби-то ти, Богдане п’яний ...», в 

якому дорікав Б. Хмельницькому за те, що після його смерті російський царизм використав 

укладену ним угоду для посилення гніту в Україні й знищення її автономії [5, с. 332]. 

Також Т. Шевченко мріяв про створення власної сім’ї, хотів мати дітей, навіть розробив 

проект майбутньої хати (рис. 9, 10) [5, с. 332]. Зокрема, під час свого останнього візиту до 

Переяслава, він розповів А. Козачковському про свій намір «через два роки взяти в орендне 

утримання невеликий простір землі на дніпровських горах проти Прохорівки, побудувати 

невеликий будиночок і там провести залишок життя» [3, с. 213]. Таким чином, саме на 

Переяславській землі у Т. Шевченка остаточно викристалізувалося бачення свого 

майбутнього, осілого етапу земного шляху, яке так і не реалізувалося. 
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prophet. Particular attention is paid to the drawing of the architectural portrait of Pereiaslav and its 

environs in the XIX century through the prism of the study and fixation of objects of architecture by 

T.H. Shevchenko 
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Рис. 1. Шевченко Т. На околиці. 

Акварель. [Переяславщина. Літо 1845] 
Рис. 2. Шевченко Т. Церква Покрови в 

Переяславі. Акварель. [XVIII–IX 1845] 

Рис. 3. Шевченко Т. Кам’яний хрест 

св. Бориса. Акварель. [XVIII–IX 1845] 

Рис. 4. Шевченко Т. Михайлівська церква в 

Переяславі. Акварель. [XVIII–IX 1845] 
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Рис. 5. Шевченко Т. Вознесенський собор 

в Переяславі. Акварель. [XVIII–IX 1845] 
Рис. 6. Шевченко Т. У В’юнищі. Сепія. 

[XVIII–X 1845] 

Рис. 7. Шевченко Т. Андруші. Сепія. 

[XVIII–X 1845] 
Рис. 8. Шевченко Т. Андруші. Сепія. 

[XVIII–X 1845] 

Рис. 9. Шевченко Т. Проект хати. Фасад. Акварель. [1860] 

Рис. 10. Шевченко Т. Проект хати. Бічний фасад. 

Акварель. [II–25.XVIII–X 1860] 
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УДК 779:908(477.41)«18/19» 

Наталія Костенко 

(Переяслав) 

 

СВІТЛИНИ З РОДИННОГО АЛЬБОМУ РЯБЧЕВСЬКИХ ІЗ ФОНДОВОЇ 

КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» ЯК ПРИКЛАД ЗАХОПЛЕНЬ ІНТЕЛІГЕНТНОЇ 

МОЛОДІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

У статті розповідається про невелику колекцію зображень популярних наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. музикантів та диригентів, що належала молодому скрипалю та 

композитору Миколі Рябчевському-молодшому і збереглася у сімейному альбомі його родини. 

Ключові слова: Микола Рябчевський, альбом, світлини, захоплення, музика, 

композитори. 

 

Коли закінчується траур, коли перестають 

 ходити на могили – залишається лише душа людини,  

замкнена в шматочок паперу, але яка хоче розповісти про себе… 

 

Світлини з сімейного альбому родини Рябчевських з фондової колекції Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» і надалі продовжують відкривати свої 

таємниці. Цього разу мова буде йти про наймолодшого представника цієї родини, фото якого 

зберігаються в цій збірці – Миколу Рябчевського-молодшого. Народився 1896 р. в 

інтелігентній родині вчителя музики та випускниці Смольного інституту шляхетних дівчат. З 

перших днів був оточений великою любов’ю своїх рідних (рис. 1). Миколина бабуся по батьку 

Марія Василівна Рябчевська, що була також і його хрещеною матір’ю, на одному з фото 

хлопчика написала: «Когда умру, прошу положить мне на сердце эту карточку моего 

безценного обожаемого друга бывшаго всегда моим ангелом хранителемъ». 

Власниця альбому, старша Миколина сестра Марія Миколаївна Рябчевська (рис. 2) 

згадувала: «…виявляв неабиякі музичні здібності і навчався в Києві у композитора 

Р.М. Глієра. В один з наступних переїздів сім’ї Рябчевських з Одеси до Києва, Коля вступив 

там в 5-й клас 1-ї гімназії, також уроки з теорії та композиції музики брав у Києві. Добре 

закінчивши гімназію, вступив до Київського університету св. Володимира на юридичний 

факультет, так як батько вважав, що без загальної вищої освіти музикант бути не може, а 

юридичний менше часу буде займати» [6, с. 35]. 

Двоюрідний брат, 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» 

[8] (рис. 3). «Вітя Хлєбніков дуже любив Колю, вони були в листуванні, хоча Коля набагато 

був молодший Віті, який кликав його Колюшка-Рябушка, був з ним ніжний» [6, с. 35]. 

Миколі Рябчевському, юному талановитому скрипалеві і композитору, видатний поет-

футурист Велімир Хлєбніков присвятив есе 1912–1913 рр. «Коля был красивый мальчик...»: 

«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…» [4, с. 5] (рис. 4). 

На своєму життєвому шляху люди, звичайно, мають свої смаки, уподобання, захоплення. 

Обожнюючи музику, Коля Рябчевський, як і будь-який сучасний підліток, збирав таку цікаву 
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інформацію про своїх кумирів. І через сто років в родинному альбомі збереглися вирізки з 

афіш, журналів та листівки із зображеннями популярних на той час музикантів та 

композиторів. Марія Миколаївна весь цей час зберігала їх, як теплий спогад про свого 

улюбленого молодшого брата (рис. 5). 

Йозеф Йоахим (рис. 6) (28 червня 1831, Кіттзе, поблизу Прессбурзі, – 15 серпня 1907 

році, Берлін), австрійсько-угорський скрипаль, композитор і педагог. Під керівництвом таких 

вчителів, як Й. Бем і Ф. Давід, Йоахим став одним з найвідоміших у світовій історії скрипалів. 

Його стиль був швидше класичним і об’єктивним, як і у іншого великого скрипаля епохи – 

Ніколо Паганіні. Йоахим довгі роки дружив з Й. Брамсом, а в юності і виступав разом з ним; 

в результаті цілий ряд скрипкових і камерно-інструментальних творів композитора побачив 

світло в редакціях Йоахима. Йозеф Йоахим народився в Кіттзе, передостаннім з вісьмох дітей 

в єврейській родині. Його батько, Юліус Йоахим (?–1865), походив із Пешта і займався 

торгівлею шерстю; мати, Фанні Йоахим (в дівоцтві Фігдор? –1867), була уродженкою Кіттзе і 

доводилася двоюрідною сестрою Фанні Вітгенштейн (матері сталеливарного магната Карла 

Вітгенштейна і бабусі філософа Людвіга Вітгенштейна). У 1833 році його сім’я переїхала в 

Пешт, де він навчався на скрипці у Станіслава Сервачіньского, концертмейстера опери в 

Пешті. У 1839 р. Йоахім продовжив навчання у Віденській консерваторії (недовго у Миска 

Хаузера і у Георга Хеллмесбергера старшого; потім у Йозефа Бема). Опісля, він переїхав в 

Лейпциг, де його прихистила двоюрідна сестра матері, Фанні Вітгенштейн, і де він став 

протеже Фелікса Мендельсона. У своєму дебютному виступі в Гевандхаус він грав фантазію 

«Отелло» Генріха Вільгельма Ернста. Саме тут, в консерваторії, заснованій Мендельсоном, і 

відбулося народження справжнього творчого обличчя музиканта. У вихованні Йоахима зіграв 

величезну роль сам Мендельсон, а також його друг Ф. Давид, який очолював скрипкові класи, 

і Гауптман, у якого Йоахим навчався композиції. Всього через три місяці після приїзду в 

Лейпциг Йоахим виступив в одному концерті з Поліною Віардо, Мендельсоном і Кларою 

Шуман. 

У травні 1844 р. відбулися його виступи в столиці Англії і в Дрездені. Це свідчило про 

визнання Йоахима найбільшими музикантами того часу. Після смерті Мендельсона Йоахим 

вирішив змінити обстановку і прийняв в 1850 р. запрошення Ліста переїхати у Веймар. У 1849–

1853 рр. – концертмейстер придворного оркестру в Веймарі. Однак незабаром він 

розчарувався в Лісті – саме Йоахим поклав початок думці, що Ліст був великим виконавцем і 

посереднім композитором. У 1852 р. він їде в Ганновер, щоб зайняти місце померлого Георга 

Гельмесвергера, сина його віденського вчителя. Сліпий ганноверський король, великий 

любитель музики, високо оцінив хист Йоахима. 

Саме в Ганновері у повній мірі розгорнулася педагогічна діяльність знаменитого 

скрипаля. У Ганновері Йоахим створив і кілька творів, в тому числі Угорський концерт для 

скрипки з оркестром – найкращий свій твір. У травні 1853 р. розпочинається дружба Йоахима 

з Робертом Шуманом. Пізніше Шуман присвятить йому Фантазію для скрипки. У 1853–1866 

рр. концертмейстер у Ганновері. З 1868 р. начальник і вчитель Вищої школи музики в Берліні. 

Серед учнів: Л.С. Ауер, В. Бурместер, Б. Губерман та ін. У 1869 р. заснував струнний квартет. 

Гастролював у Англії, Франції, Австрії, Росії (вперше в 1872 р.). Був видатним 

інтерпретатором класичної музики. Виконавська діяльність Йоахима стала епохою в 

скрипковому мистецтві. Автор творів головним чином для скрипки, в тому числі 3 концертів 

(найбільш відомий концерт для скрипки з оркестром «в угорському стилі»), фортепіанних п’єс 

і обробок «Угорських танців» для скрипки і фортепіано, і ін. Ім’я Йозефа Йоахима носить 

Міжнародний конкурс скрипалів, з 1991 р. проводиться у Ганновері [7]. 

Броніслав Губерман (рис. 7) народився 1882 р. в Ченстохові, Польща. В юності він був 

учнем Мечислава Міхаловіча і Мауріціо Розена у Варшавській консерваторії і Ісидора Лото в 

Парижі. У 1892 р. він навчався у Йозефа Йоахима в Берліні. Незважаючи на те, що йому було 

всього десять років, він вразив Йоахима виконанням Луї Шпора, Анрі Вyoкстема і 

транскрипцією ноктюрна Фредеріка Шопена. Однак ці двоє не ладнали, і після 

чотирнадцятого дня народження Губермана він більше не брав уроків. У 1893 р. гастролював 
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по Нідерландам і Бельгії як виконавець-віртуоз. Приблизно в цей час шестирічний Артур 

Рубінштейн відвідав один з концертів Губермана. Батьки Рубінштейна запросили Губермана 

в свій дім, і два хлопчика зав’язали дружбу, яка стала дружбою на все життя. У 1894 р. Аделіна 

Патті запросила Губермана взяти участь в її прощальному гала-вечорі в Лондоні, що він і 

зробив, а в наступному році він фактично затьмарив її виступами у Відні. У 1896 р. він виконав 

скрипковий концерт Йоганнеса Брамса в присутності композитора, який був вражений якістю 

його гри. У 1920-их – на початку 1930-их рр. Губерман гастролював по Європі і Північній 

Америці з піаністом Зігфрідом Шульце і виступав на найвідоміших сценах (Карнегі в Нью-

Йорку, Скала в Мілані, Musikverein у Відні, Концертхаус в Берліні). Упродовж багатьох років 

дует Губерман-Шульце регулярно запрошувався приватними особами європейських 

королівських родин. Незліченні записи цих артистів були зроблені в той період в «Berliner 

Rundfunk» і, на жаль, були знищені під час Другої світової війни. У 1937 р. Губерман покинув 

Відень і сховався в Швейцарії. У наступному році його кар’єра мало не закінчилася в 

результаті авіакатастрофи на Суматрі, в якій він зламав зап’ястя і два пальці лівої руки. Після 

інтенсивної і болючою перепідготовки він зміг відновити виступи. На початку Другої світової 

війни Губерман подорожував по Південній Африці і не зміг повернутися до Швейцарії до 

закінчення війни. Незабаром після цього він захворів, від виснаження так і не відновив свої 

сили. Броніслав Губерман помер в Корсо-сюр-Веве, Швейцарія 16 червня 1947 р. у віці 64 

років [2]. 

Ян Кубелик (рис. 8) – народився 1880 р. в Міхле, поблизу Праги в родині музиканта. У 

4-річному віці батько подарував йому першу скрипку. З того часу постійно займався грою на 

скрипці. Навчався у Празькій консерваторії у педагога Отакара Шевчика. Після закінчення 

консерваторії ще протягом двох років продовжував підвищувати свою майстерність. 

У 1897 р., закінчивши навчання у О. Шевчика, переїхав до Відня, працював у 

промисловця Броша, даючи уроки його доньці. У 1899–1900 рр. пройшло перше міжнародне 

турне скрипаля. Він виступав в Італії, Каннах, Монте-Карло, Ніцці. З Франції направився до 

Лондона. У 1902 р. Кубелик гастролював у Росії. Того ж року він відправився в турне до США: 

дав концерти в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Вашингтоні. Повернувшись до Лондона, Ян 

Кубелик був удостоєний медалі Бетховена й звання почесного члена Лондонської філармонії. 

До початку Першої світової війни, постійно виступаючи з концертами, Кубелик побував 

у Австралії і Новій Зеландії, Південній Америці й на Кубі, неодноразово відвідував США і 

Російську імперію. 

Роки Першої світової війни Ян Кубелик провів на батьківщині, займаючись композицією 

і грою в домашньому квартеті. Відразу, як тільки було заключено мир, він відновив концертну 

діяльність. Проте гра його вже не викликала такого захоплення, як раніше. На концертах 

збиралися напівпорожні зали, а в Австралії йому навіть відмовили в запису грамплатівки. 

У подальшому він концертував переважно по Чехії, Румунії, Італії, США. Більше часу 

став приділяти композиції, написав симфонію, що була виконана в Голівуді. Останні свої 

концерти Кубелик дав 8 травня 1940 р. в Празі та 11 травня в Невелкові. Помер Ян Кубелик 5 

грудня 1940 р. [9]. 

Віллі Бурместер (рис. 9) народився 1869 р. в Гамбурзі. Грі на скрипці навчався у батька 

до 1882 р. У 1885 р. закінчив Вищу школу музики в Берліні за класом скрипки Йозефа 

Йоахима. З 1886 р. гастролював у багатьох європейських країнах, неодноразово приїздив до 

Російської імперії – вперше 1888 р. З 1890 р. концертмейстер симфонічного оркестру в 

Зондерсхаузені, а також в Гельсінгфорсі (Гельсінкі). Блискучий віртуоз, Бурместер був 

відомий як виконавець творів Ніколо Паганіні – він першим виступав з програмами, повністю 

присвяченими його творчості. Як інтерпретатор класичної музики дотримувався академічного 

стилю виконання. Популяризував Концерт для скрипки П.І. Чайковського. Бурместер був 

майстром транскрипції. Серед його обробок для скрипки і фортепіано відомі скерцо з 

увертюри «Сон в літню ніч» Мендельсона, збірники: «П’єси старовинних майстрів» («Stücke 

alter Meister»), «Старі мелодії» («Alte Weisen»). Автор Серенади для струн, квартету і 
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контрабаса, скрипальських п’єс. Написав спогади «Півстоліття життя артиста» («Fünfzig Jahre 

Кunstlerleben», 1926). Помер 1933 р. та похований в Гамбурзі [3]. 

Артур Нікіш (рис. 10) народився в Лебеньсентміклоше, Угорщина. Закінчив Віденську 

консерваторію як скрипаль і композитор. У 1874 р. він став музикантом Віденського 

придворного оркестру, яким в різний час диригували Йоганнес Брамс, Ференц Ліст, Джузеппе 

Верді та інші відомі музиканти. 

У 1878 р. Нікіш отримує місце другого диригента в Лейпцизькому оперному театрі, а рік 

по тому стає його головним диригентом. У 1889 р. очолив Бостонський симфонічний оркестр 

і дав численні концерти в США. У 1893 р. зайняв посаду музичного директора Будапештської 

опери, а через два роки майже одночасно отримує запрошення на посаду головного диригента 

Лейпцизького Гевандхауз-оркестру і Берлінського філармонічного оркестру. Нікіш прийняв 

обидва запрошення, пізніше також очоливши Філармонічний концерти в Гамбурзі й 

залишався на цих посадах до кінця життя. 

Нікіш – один з найбільш відомих і впливових диригентів свого часу. Він прославився як 

видатний інтерпретатор музики романтизму – творів Шумана, Брамса, Брукнера, 

Чайковського, Вагнера, а також Бетховена. Саме після виконання Никішем Сьомої симфонії 

Брукнера ім’я композитора отримало широку популярність, а 1888 р. він тріумфально виконав 

у Петербурзі П’яту симфонію Чайковського, хоча її прем’єра під керуванням автора за деякий 

час до того була сприйнята публікою досить прохолодно. За свідченнями сучасників, Нікіш 

завжди вимагав від оркестрантів бездоганного звучання і володів гнучким відчуттям темпу. 

Його мистецтво вплинуло на наступні покоління диригентів, у тому числі на Вільгельма 

Фуртвенглера, який очолив Лейпцизький і Берлінський оркестри після смерті Нікіша. Нікіш 

підтримував сучасних йому композиторів – Густава Малера, Макса Регера, Ріхарда Штрауса, 

часто виконуючи на концертах їхні твори [1]. 

І, мабуть, як кожен хлопчисько того часу, Коля Рябчевський не міг не захоплюватися 

талантом та красою італійської оперної співачки та акторки зі всесвітньовідомим ім’ям – 

Ліною Кавальєрі (рис. 11). 

Наталіна Кавальєрі народилася в провінції Вітербо, вона втратила своїх батьків у віці 

п’ятнадцяти років і потрапила під опіку держави. Її відправили до притулку Римської 

католицької церкви, звідки дівчина втекла з гастролюючою театральною трупою. 

Маючи від природи гарний голос, юна Кавальєрі вирушила до Парижа, де отримала 

роботу співачки в одному з кафешантанів міста. Потім виступала в різних мюзик-холах та 

інших закладах по всій Європі, одночасно працюючи над розвитком голосу для опери. 

Дебют Кавальєрі як оперного сопрано відбувся 1900 р. в Лісабоні, тоді ж вона вийшла 

заміж за російського князя Олександра Барятинського. 

Надалі Ліна стала однією з перших зоряних виконавців опери Пуччіні «Тоска». У 1904 

р. вона співала в опері Монте-Карло, потім в 1905 р. в театрі Сари Бернар у Парижі Кавальєрі 

виступала разом з Енріко Карузо в опері Умберто Джордано «Федора». Далі протягом кількох 

років вона підкорювала Метрополітен-опера у Нью-Йорку. Відома більше своєю красою, ніж 

музичним хистом, Ліна стала однією з найбільш фотографованих зірок свого часу. Її часто 

називали «Найкрасивіша жінка світу», вона слідувала традиції тугого шнурування, яка 

вимагала від жінок використовувати корсети, щоб створити фігуру «пісочний годинник». 

У сезоні 1909–1910 рр. вона співала з компанією «Манхеттен Опера» Оскара 

Хаммерстайна I. Її перший шлюб давно закінчився, і у неї виник бурхливий роман з Робертом 

Уінтропа Чанлером (1872–1930), членом відомої нью-йоркської сім’ї Астор. Їх шлюб тривав 

дуже недовго, і Кавальєрі повернулася до Європи, де вона багато виступала, зокрема, у 

дореволюційному Санкт-Петербурзі і в Україні. 

Протягом своєї кар’єри Ліна Кавальєрі співала з багатьма великими оперними співаками, 

такими як італійський баритон Тітта Руффо і французький тенор Люсьєн  Муратор, за якого 

вона вийшла заміж в 1913 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1888
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%E2%84%96_5_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81
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Після відходу зі сцени Кавальєрі відкрила косметичний салон у Парижі. У 1914 р., 

напередодні свого сорокаріччя – її краса, як і раніше була вражаюча, – вона пише колонку 

порад по макіяжу для жінок в журналі «Феміна» та публікує книгу «Мої секрети краси».  

У 1915 р. Ліна повернулася до рідної Італії, щоб створювати кіно. Коли ця країна взяла 

участь у Першій світовій війні, акторка знову подалася до Сполучених Штатів, де зіграла ще 

в чотирьох фільмах. 

Вийшовши заміж в четвертий раз, за Арнальдо Павоні (мав письменницький псевдонім  

Паоло д’Арванні), Ліна Кавальєрі повернулася до Італії. У свої шістдесят, коли почалася Друга 

світова війна, вона працювала в якості волонтера – медичної сестри. Загинула Ліна Кавальєрі 

в 1944 р. під час бомбардування повітряними силами антигітлерівської коаліції, під які 

потрапив і її будинок в околицях Флоренції [5]. 

Та більшість кумирів пережили свого прихильника. Микола Рябчевський – молодий 

чоловік, що так захоплювався музикою, був чудовим виконавцем та подавав великі надії як 

композитор – на жаль, в історію музичного мистецтва увійшло лише два його твори: вальс 

«Lirik» та марш «Вступ до Львова» (цікаво те, що малюнки на обкладинки цих нот створила 

його рідна тітка, відома на той час одеська художниця Лідія Рябчевська), мав великі надії та 

прагнення у майбутньому, але доля вирішила інакше. Юнак трагічно загинув у 1920 р. Того ж 

року раптово обірвалося і життя його двоюрідного брата Олександра Хлєбнікова. Саме цим 

двом сумним подіям, як скаже пізніше, їх старший люблячий брат, поет з всесвітньовідомим 

ім’ям Велімир Хлєбніков присвятив такі рядки: 

 

«Утраты, утраты, утраты… 

До утра, до утра, всю ночь. 

День темен и томит, 

А ночь ярка своим пожаром. 

И я – ресниц твоих наймит, 

Я обнимал созвездье даром, 

Я пролетал ветров ударом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Коля Рябчевський, 1899 р. 

 

Рис. 2. Маруся та Коля Рябчевські, 1906 р. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Віктор (Велімир) і Олександр  

Хлєбнікові та Коля Рябчевський, 

1906 р. 

Рис. 4. Коля 

Рябчевський 

Рис. 5. Маруся та Коля 

Рябчевські, 1908 р. 

Рис. 6. Йозеф Йоахим Рис. 7. Броніслав Губерман 
Рис. 8. Ян Кубелик 

 

Рис. 9. Віллі Бурместер Рис. 10. Артур Нікіш 
Рис. 11. Ліна Кавальєрі 
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ПОБУТУВАННЯ ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНІ В 30-ИХ РР. ХХ СТ. 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТНОГРАФА В.Й. ХАРКІВА) 

 

У статті здійснено аналіз побутування колісної ліри в Слобожанській Україні (20-30-

ті рр. ХХ ст. на основі рукопису доповіді етнографа В.Й. Харківа, яку він зачитав на засіданні 

Етнографічної комісії при ВУАН у 1929 р. Також автори спираються на практичний досвід 

спілкування з відвідувачами Музею кобзарства Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», де екскурсанти мають можливість грати на традиційних музичних 

інструментах: колісній лірі, старосвітській бандурі та кобзі. 

Ключові слова: ліра, лірник В.Й. Харків, традиція, музей, кобзарство, інструмент. 

 

Кобзарсько-лірницька традиція, яка була переслідувана за Російської імперії та знищена 

радянським тоталітарним режимом, на сьогодні знаходиться на стадії відродження. Зрозуміло, 

що сучасні реалії диктують свої правила, багато наших сучасників взагалі не знають про 

традиційне українське співоцтово, або мають дещо викривлене уявлення про унікальну 

традицію українців – кобзарство та лірництво. Зважаючи на це перед Музеєм кобзарства 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» постало надзвичайно 

важливе завдання – доносити до широкого загалу знання про кобзарів та лірників. Із метою 

реалізації цього завдання в музеї, впродовж 2017–2019 рр., була втілена прекрасна ідея 
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зробити кобзарські інструменти доступними для відвідувачів. Тобто була нагальна потреба – 

дати можливість не лише оглядати колекцію давніх традиційних музичних інструментів 

України, а й дозволити відвідувачу взяти подібні інструменти до рук і навіть зіграти на них. 

Перший інструмент, який був представлений в такій опції – колісна ліра, а вже через рік 

у Музеї кобзарства відбулася презентація старосвітської бандури, а згодом і вересаєвської 

кобзи. Всі ці інструменти є новоробами – реконструкціями давніх традиційних інструментів 

незрячих мандрівних співців. Створив їх майстер М.Т. Товкайло – цех-майстер Київського 

кобзарського цеху, людина, яка майже усе своє свідоме життя стоїть на шляху відродження 

унікальної традиції українського народу – кобзарства. Інструменти цього майстра звучать не 

лише в Україні, а й далеко за її межами, та вважаються одними з кращих [9]. 

Презентована унікальна колекція традиційних народних інструментів – колісна ліра, 

старосвітська бандура та вересаєвська кобза – сьогодні доступна для гри на них, і це дозволяє 

всім, хто відвідує музей, доторкнутися до української історичної спадщини, відчути всю велич 

та унікальність традиційної культури. 

Особливе зацікавлення у відвідувачів викликає архаїчний інструмент – колісна ліра [6]. 

Для багатьох наших сучасників він досі є незнаним і нечуваним музичним інструментом. Тому 

під час проведення екскурсії в Музеї кобзарства НІЕЗ «Переяслав» постала нагальна потреба 

донести відвідувачам історію походження та будову колісної ліри та репертуар лірників.  

У цьому контексті науковими співробітниками науково-дослідного сектору «Музей 

кобзарства» НІЕЗ «Переяслав», було проаналізовано місця побутування унікального 

інструменту – колісної ліри в Україні, та особливості репертуару лірників. Для цього було 

здійснено творче відрядження до Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

імені М.Т. Рильського НАН України, де зберігається рукопис доповіді, яку зачитав 

український фольклорист, мистецтвознавець, етнограф Володимир Йосипович Харків (1900–

1974) на засіданні Етнографічної комісії при Всеукраїнській академії наук (ВУАН) у 

1929 р. [5]. 

Насамперед потрібно зазначити, що вітчизняні етнографи, музикознавці мають значні 

поступи в дослідженні як цього музичного інструменту, так і репертуару лірників. Зокрема, 

дослідник К. Студинський іще будучи студентом опублікував у львівському часописі «Зоря» 

(1886 р.) першу наукову розвідку під назвою «Дідівська мова» із представленим словником – 

300 слів лірників-жебраків. А 1894 р. він опублікував свої дослідження окремим виданням під 

заголовком «Лірники» [7]. Досліджували тему лірництва такі науковці: В. Горленко, 

В. Боржковський, П. Житецький, П. Демуцький та багато інших [1; 2; 3; 4]. У цьому напрямі 

ведуть активні наукові розвідки М. Хай, В. Кушпет, К. Черемський, О. Богданова. Сучасні 

музикознавці досить плідно систематизували напрацьований матеріал про ліру та лірників, але 

варто підкреслити, що вся ця література відноситься до академічної наукової. Вона є 

предметом вивчення вузького кола науковців і музикантів. 

Музей кобзарства, як установа наукового та культурно науково-освітнього напряму, 

покликаний не лише зберігати історію української традиційної музики, але й всіляко її 

популяризувати, піднімати із забуття, більш широко говорити про ці інструменти, відкривати 

їх унікальність, даючи їх в руки людям із можливістю грати на таких унікальних інструментах. 

Досвід кількох років такої інтерактивної діяльності свідчить про те, що це потрібно нашим 

сучасникам. 

У 30-их рр. ХХ ст. традиційні народні інструменти були знищені й насильно вилучені з 

побуту життя українців. У своєму дослідженні «Миргородські бандуристи» Л.О. Розсоха навів 

спогад доньки одного із репресованих бандуристів Михайла Токаревського – Орисі 

Токаревської. Вона згадувала, що за гру на цих народних інструментах радянська влада 

карала: «Релю (ліру) і бандуру ховали на стріху. Бо за неї можна було вскочити в халепу 

добрячу» [8]. 

Лірники виконували історичні твори, релігійно-моралістичні та жартівливо-сатиричні 

пісні. В народі як кобзарів, так і лірників вважали старцями-сліпцями. Потрібно зауважити, 

що між цими музикантами інколи існувало корпоративне суперництво. Хоч як лірники, так і 
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бандуристи, кобзарі організовувалися в братства, де мали свої звичаї, неписані закони й 

особливу мову. Пліч-о-пліч з кобзарями та бандуристами лірники були професійними 

виконавцями традиційного репертуару. Дуже цікаве спостереження і висновок про істинний 

репертуар лірників зробив М. Житецький: «Понятно поэтому громадное значение нищей 

братии в формировке народно-поэтических представлений о жизни в направлении 

христианском. Серединное положение ея между церковью и народом, давало ей полную 

возможность вносить в мировозрение народа широкие основы христианской мысли, не 

отрываясь при этом от родных мотивов поэтической старины, которая опиралась на языческие 

предания. Отсюда произошло так называемое двоеверие и доныне сохранившееся в народной 

поэзии. Но уже с преобладанием христианского настроения – особенно в понимании 

нравственных задач жизни. Положительно можно сказать, что в лице нищей братии церковь 

нашла самых усердных миссионеров христианства, которые с течением веков подорвали в 

народной жизни роль старинных скоморохов и других представителей языческого 

веселья» [4]. 

На особливу увагу у вивченні багатьох аспектів, пов’язаних із старцівством, 

заслуговують польові дослідження В.Й. Харківа. Вони цікаві ще й тим, що у ті роки, коли вони 

проводилися, лірників і бандуристів ще можна було зустріти на шляхах України (1928–

1929 рр.). Він обстежив Валківський район на Харківщині і підготував доповідь, яку зачитав 

на засіданні Етнографічної комісії при ВУАН 1929 р.: «Кобзарі і лірники, є не лише 

жебраками. Вони є рівночасно народні «професіональні співці і музиканти». Жебраки крім 

звичайного випрохування милости користуються ще два способами щоб викликати подателя 

на співчуття і щедрість: вони або виставляють на показ йому свої фізичні вади, або 

намагаються вплинути на нього певними мистецькими засобами і, особливо інтонацією, 

співом, грою і т.п.» [5]. 

Володимир Йосипович Харків доповідав, що почав обслідування лірників та кобзарів та 

виразив намір продовжувати цю діяльність й в подальшому: «В протязі своєї мислячої 

подорожі по Харковщині я мав нагоду спізнатися ближче з п’ятьма лірниками та одним 

кобзарем. Всі вони мешкають в радіусі 20 верств околиці колишнього повітового містечка, 

тепер районного міста Валки. Оце і всі вони скільки їх є в Валківському районі крім одного 

ще молодого кобзаря якого я бачив тільки на базарі, але обслідувати не встиг (бо його на той 

час не можна було знайти вдома)» [5]. 

У своїй доповіді етнограф В.Й. Харків звітує, що обстежив лірників цього району віком 

50–70 років, один з них був наймолодший (34 роки) кобзар Христенко. Він констатує той факт, 

що в тій околиці їх називали бандурщиками і лірщиками, і особливих відмінностей в побуті 

не відзначали. Спільне було в їх репертуарі, а відмінність у тому, як кожен з них володів 

технікою гри на інструменті. 

Дослідник аналізує цю когорту людей, як «тип невидющих жебраків, які користуються 

грою на «струмені» та співом, як мистецьким засобом для викликання співчуття подателів. 

Походять здебільшого з селянських родин, бо в селі важче знайти спосіб навчити невидющого 

якого ремесла, щоб з нього можна було прожити. 

Сліпа людина в селянській родині була «обуза». Починаються докори, образи 

незадоволення. То невістка криється з харчами, то батько не справляє одежі… Навіщо тобі, 

мовляв, взуй мої старі чоботи, вдягни стару свитку та йди на вулицю, як хочеш послухати, про 

що люди гомонять. Сліпий почувався зайвим, він хоче мати свій кусок хліба, до того його 

намовляють сусіди, чи брати та сестри: «Добре, кажуть, поки ще живий батько, а далі, що ти 

робитимеш?» «Іди в старці, то навчишся кусок хліба розжитися» [5]. 

Таку традицію навчання музики у поважного панотця, аби перейняти науку описували  

етнографи (В. Горленко, П. Мартинович, В. Боржковський та інші) у ХІХ ст. І в своїй доповіді 

дослідник В.Й. Харків також підтверджує цю традицію: «Сліпий звикає до цієї думки і 

вдається до найближчого або видатнішого чи найстарішого в околиці «панотця» умовляється 

з ним за термін науки, за спосіб винагородження. Буває, що й сам панотець, особисто пропонує 

свої послуги, чи переказує сліпому: «Навчу тебе хліба випросити чи розжитися! – (так казав 
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Царько Бахмутові). Звичайний термін науки для молодого сліпця (якому 15 р.) – йде в науку 

на три роки. Коли старший, то на два, або й на рік. Як умовляться, при тім термін додержують 

точно! Один з учнів (В. Гончар) прихворівши три місяця, потім одробляв цей час понад термін. 

Наука панотця бач не тільки уміння грати і співати: як в ученії побув, то знаєш, як зайти і 

вийти, як хліба розжитися, як хазяйство вести…» [5]. 

Впродовж терміну науки учень «живе в панотця, ходить по селам та ярмаркам, робить 

на панотця, чи, як казав один із них – «превозносити пользу панотцеві», збираючи милостиню, 

і віддаючи йому весь свій заробіток» [5]. 

Ходить він просить або самостійно з панотцем «повадатором», або й в купі з панотцем, 

вивчаючи зразу ніби топографію околиці: «треба ж знати куди і як зайти, вийти, особливо коли 

«повадатор» недосвідчений. Тільки у вільний від ходження час вчиться грати й співати. 

Панотець вчить перше словесно, тоді вчить пісень співати з ним, а тоді вже й грати» 

(С. Веселий). Буває, що сліпець вивчає спів псальм попереду не в лірника, а в звичайного 

старця, що тільки співає (Н. Колісник). Таких теж зовуть панотцями [5]. 

За даними досліджень музичної етнографії з другої половини ХІХ ст. відомо, що 

професійними епічними співцями були в основному вихідці із селянського, інколи міського 

середовища. Вони отримували спеціальну освіту в учителя – «панотця». Вчені фольклористи 

ХІХ – початку ХХ ст. описували професійне музичне середовище співців-сліпців у стані 

серйозних змін. Це був період, коли кобзарські корпорації (цехи) почали розпадатися. 

Про сліпецькі музичні братства доповідає і В. Харків «Для вступу в таке братство 

бажаючий повинен був іти в науку до старого лірника, в якого впродовж, як правило, 3-х років 

і 3-х місяців навчався молитов, гри на лірі, співу лірницьких пісень та лірницької мови. 

Лірниками ставали здебільшого сліпі музично обдаровані люди, які грою на лірі мали змогу 

заробити собі на прожиток. Супроводжував лірника зрячий поводир. Закінчивши навчання, 

учень у присутності «дідів» – старих лірників – здавав іспит і в разі успішного екзаменування 

отримував у ході особливої церемонії ліру й відтоді вважався повноправним лірником» [5]. 

На основі аналізу доповіді Володимира Йосиповича Харківа можливо стверджувати, що 

в 20–30-их рр. ХХ ст. на Слобожанщині, зокрема, було досить поширене лірництво. Але на 

сьогодні такий інструмент як ліра іде в забуття, мало відомо пересічному громадянину і про 

традиційне лірникування та традиційний репертуар. Тож на сьогодні Музей кобзарства НІЕЗ 

«Переяслав» має шляхетну місію доносити до широкого загалу інформацію про традиційну 

культуру взагалі та кобзарсько-лірницьку традицію зокрема. Співробітники підрозділу НІЕЗ 

«Переяслав» непохитно стоять на шляху активної популяризації народних традиційних 

інструментів (рис. 1, 2, 3, 4). Кожного разу, коли музей відвідує чи то екскурсійна група, чи 

просто відвідувачі, їм пропонують взяти ці інструменти до рук, попробувати відтворити звук 

колісної ліри, діатонічної бандури, кобзи. Відрадно спостерігати як за вихованцями дитячого 

садка, учнями місцевих шкіл, так і за сивочолим дідусем-пасічником та професором 

столичного ВНЗ у той час, коли вони відкривають для себе цей квінтовий скрипучий звук ліри, 

яка нагадує нам плин віків і складний шлях українців до своєї правди і волі.  
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Рис. 1. Лірник А. Ляшук під час культурологічного заходу в Музеї кобзарства  

НІЕЗ «Переяслав». Автор фото С. Тетеря, 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Відвідувач Музею 

кобзарства НІЕЗ «Переяслав». 

Автор фото С. Тетеря, 2018 р. 

 

Рис. 3. Учні місцевих шкіл у Музеї 

кобзарства НІЕЗ «Переяслав». 

Автор фото С. Тетеря, 2018 р. 
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Рис. 4. Учасник культурологічного заходу «Кобзарський майдан». 

Автор фото С. Тетеря, 2019 р. 
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СКАРГИ ТА ЗАЯВИ ЖИТЕЛІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ У 1944–1945 РОКАХ ЯК 

ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ  

У 1943 РОЦІ (ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

У публікації представлені документи архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної 

державної адміністрації, які містять інформацію про відновлення сільського господарства 

на Переяславщині у 1944–1945 рр. шляхом примусового повернення тварин та зерна. 

Ключові слова: скарги, заяви, Переяславщина, Друга світова війна, окупація, сільське 

господарство. 

 

Скарги та заяви жителів Переяславщини у 1944–1945 рр., що зберігаються в архівному 

відділі Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, досі не були об’єктом 

спеціального дослідження. Метою цієї публікації є введення до наукового обігу не 

апробованого документального матеріалу. Розглядаються документи фонду 1 «Переяслав-

Хмельницька районна рада та її виконавчий комітет», опису 1 «Протоколи засідань виконкому 

Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих». 

Відразу після вигнання нацистів у визволених селах Переяслав-Хмельницького району 

Київської області розпочалося цілеспрямоване відновлення сільського господарства, що 

внаслідок заподіяних війною збитків перебувало у жалюгідному стані. З неймовірними 

труднощами зустріли зиму 1943–1944 рр. Чоловіки були на фронтах, а жінки, діди та підлітки 

збирали городні культури, буряки, розбирали недогорілі скирти і копиці. Косили очерет, рогіз, 

заготовляли паливо, рубали ліс і будували землянки, відбудовували хати і сараї, заново 

будували колгоспні ферми, комори. Весною 1944 р. коровами орали, сіяли, працювали від зорі 

до зорі. Безкоштовна, ненормована праця на полях і фермах, на відбудові та спорудженні 

господарських приміщень, ремонті техніки, інвентарю набула значного поширення. До 

новоутворених господарств селяни звозили схований від окупантів реманент, приводили 

худобу, здавали посівний матеріал. У багатьох випадках ці заходи проводилися в обстановці 
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емоційного та патріотичного піднесення населення, викликаного звільненням того чи іншого 

сільського населеного пункту, переважно на добровільній основі. Селяни розуміли, що хліб та 

продукти тваринництва необхідні діючій армії, адже війна ще тривала. 

Основна увага зосереджувалася на відновленні громадського тваринництва. Для 

отримання точних даних, скільки і яких тварин на території району залишилося після окупації, 

було вирішено провести їх перепис, що підтверджується документами. 

20 грудня 1943 р. була прийнята постанова виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької районної ради депутатів трудящих «Про встановлення численності худоби на 

1. 1. 1944 року по Переяслав-Хмельницькому р-ну», в якій зазначалося: 

«1. З метою одержання точних даних про численність худоби по району відповідно до 

постанови РНК СРСР від 19. Х. 1943 р. № 1132 та постанови виконавчого комітету Київської 

обласної ради депутатів трудящих від 10 грудня 1943 р. № 64 доручити інспектурі ЦСУ 

Держплану встановити численність худоби на 1 січня 1944 р. 

2. Зобов’язати голів колгоспів, директорів радгоспів і інших державних і кооперативних 

організацій одержати у райінспектора ЦСУ форми звітів і подати йому в установлений термін 

звіт про численність худоби на 1. 1. 44 року» [1, арк. 5]. 

Щоб дані перепису були максимально точними, вирішено провести контрольний обхід. 

На засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької районної ради депутатів трудящих від 18 

січня 1944 р. прийнято рішення «Про контрольний обход про перепис худоби по стану на 

1. 1. 1944 року». 

Згідно з цим рішенням у селах Карань, Козинці, Виповзки та Сомкова Долина 

контролери Комиш, Савенко, Левченко та Гриненко повинні були здійснити контрольний 

обхід повністю всіх господарств, а у селах Мазінки та Підварки контролери Коцар та Левченко 

повинні були обійти тільки «один переписний участок». У м. Переяславі контролер Крячок 

перевіряє господарства по вул. Щорса [1, арк. 3зв.]. 

Деяким особливо кмітливим селянам вдавалося приховати від перепису тварин, про що 

свідчить розгляд скарги Кириченко Т.С. із села Дівички (протокол № 46): «Скарга 

гр. Кириченко Тетяни Самійловни про повернення телиці, яка знята на ферму за рішенням 

сільвиконкому, як незаконно придбана. Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Телиця, яка знята на ферму в гр. Кириченко Тетяни Самійловни, вважати власністю колгоспу. 

Телиця, яка народилася в 1943 році знаходилась в гр. Мацьовки Андрія Григоровича і 

передана ним Кириченко в березні місяці 1944 року і не внесена в облік худоби на 1. 1-44 

року – утаїли. Чоловік Кириченко Тетяни служив головним поліцаєм при німцях і виїхав з 

ними. В скарзі про повернення телиці сім’ї поліцая відмовити» [1, арк. 135]. 

На цьому ж засіданні був затверджений перепис худоби «проведений інспектурою ЦСУ 

на території Переяслав-Хмельницького району, згідно прикладеної форми № 7. 

                                            Вел. Рог. Худ.    Свині    Вівці    Кози         Коні 

1. В к-пах             2507               266         –         –           6516 

2. Колгоспники   14133                 3784         20       1260          25 

3. Одноосібники      102                     33         –            52          13 

4. Робітники і служб. 420                 140          –           340        62 

5. Державні г-ва        62                     40        261             –       213 

6. Кооперативні госп.  3                       –         –                –          9 

Разом по району        17227                4263       281      1652            6838» [1, арк. 12]. 

 

Відповідно до вищезазначеної таблиці на 1 січня 1944 р. на колгоспних тваринницьких 

фермах нараховувалося лише 2 тис. 507 голів великої рогатої худоби, 266 свиней і 6 тис. 516 

коней, овець і кіз не було [1, арк. 12]. А в особистих господарствах колгоспників перебувало 

14 тис. 133 голів великої рогатої худоби, 3 тис. 784 свині, 20 овець, 1 тис. 260 кіз і 25 коней [1, 

арк. 12]. 

Отже, тварини із особистих господарств колгоспників і стали основним джерелом 

відновлення громадського тваринництва у колгоспах. 
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У першу чергу вирішено було повернути на колгоспні ферми тварин, яких селяни 

забрали з цих ферм під час відступу радянських військ у 1941 р. та протягом двох років 

окупації доглядали за ними. До новоутворених господарств селяни приводили тварин 

переважно на добровільній основі. Але непоодинокими були випадки, коли із особистих 

господарств на колгоспні ферми тварин повертали примусово за поспішними рішеннями 

сільських виконкомів без врахування походження тварини, матеріального та психоемоційного 

стану родини (наприклад, чоловік загинув на фронті), іноді навіть за допомогою 

правоохоронних органів. Такі дії викликали масове обурення, спротив, гнів, відчай, розпач. 

Люди намагалися відстояти свою тимчасову власність – почали писати скарги та заяви 

до вищого органу. Влада змушена була реагувати на ці скарги та заяви – проводила виїзні 

засідання виконкому Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих. 

Надзвичайно скрутне продовольче становище окремих родин спонукало їхніх членів до 

написання скарг. 

В архівному відділі Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації 

зберігається кілька сотень таких скарг (заяв). Вдалося виявити 611 скарг (заяв), які 

розглядалися на виїзних засіданнях виконкому Переяслав-Хмельницької районної Ради 

депутатів трудящих з 6 квітня 1944 р. по 26 лютого 1945 р. Ці скарги можна розподілити на 

три групи: скарги, які не були задоволені; скарги, що були задоволені частково; і скарги, котрі 

задоволені повністю. Чисельність останніх – найменша. 

У наведеній таблиці зазначено номер протоколу, дату проведення виїзного засідання, 

назви сіл, жителі яких скаржилися, та кількість скарг (заяв). 

Виїзні засідання виконкому 

Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих 

№ 

протоколу 

Дата Назва села Кількість 

скарг 

(заяв) 

№ 16 6 квітня 1944 р. Велика Каратуль, 

Мала Каратуль, Козинці, Гланишів, 

Підварки 

28 

№ 23 9 червня 1944 р. Пологи-Яненки 31 

№ 24а 10 червня 1944 р. Ташань 9 

№ 26а 19 червня 1944 р. Дем’янці 18 

№ 27 20 червня 1944 р.  Пристроми 24 

№ 30 7 липня 1944 р. Пологи-Вергуни 36 

№ 31 17 липня 1944 р. Козлів 8 

№ 32 17 липня 1944 р. Шевченкове 38 

№ 33 18 липня 1944 р. Студеники 

ст. Переяславська 

Кулябівка 

12 

6 

10 

№ 35 21 липня 1944 р. Андруші 17 

№ 36 27 липня 1944 р. Соснова, Строкова 16 

№ 38 1 серпня 1944 р. Положаї 9 

№ 39 2 серпня 1944 р. Дениси, Панфіли 8 

№ 40 3 серпня 1944 р. Сомкова Долина 1 
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№ 41 6 серпня 1944 р. Гланишів, Гайшин 10 

№ 42 9 серпня 1944 р. Вовчків 11 

№ 43 10 серпня 1944 р.  Мазінки 

Харківці 

12 

10 

№ 45 17 серпня 1944 р. Ковалин 

Єрковці 

3 

28 

№ 46 18 серпня 1944 р. Дівички 13 

№ 47 27 серпня 1944 р. Мала Каратуль 6 

№ 48 28 серпня 1944 р. Лецьки 19 

№ 49 29 серпня 1944 р. Переяслав-Хмельницький 12 

№ 50 30 серпня 1944 р. Віненці 12 

№ 52 2 вересня 1944 р. Переяслав-Хмельницький 7 

№ 57 1 жовтня 1944 р. Циблі 

Карань 

Харківці 

Григорівка 

Луковиця 

Козинці 

Пологи-Чобітьки 

Натягайлівка 

Хоцьки 

Комарівка 

Пологи-Вергуни 

Борисівка 

Бабачиха 

Підварки 

Підсінне 

Гречаники 

Стовп’яги 

Козлів 

Шевченкове 

Переяслав-Хмельницький 

Ташань 

Трахтемирів 

Від червоноармійця Остапенка  

4 

6 

2 

2 

3 

1 

4 

4 

2 

1 

7 

2 

2 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

№ 58 6 жовтня 1944 р. Дем’янці 

Мала Каратуль 

Пристроми 

Велика Каратуль 

Комарівка 

9 

2 

7 

9 

5 

№ 60а 15 жовтня 1944 р. Єрковці 

Кулябівка 

Засупоївка 

Пологи-Чобітьки 

Шевченкове 

1 

1 

12 

1 

1 

№ 61 

 

20 жовтня 1944 р. Помоклі 32 
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№ 63 31 жовтня 1944 р. Пологи-Яненки 12 

№ 66 4 грудня 1944 р. Харківці 

Гланишів 

Вовчків 

Стовп’яги 

Віненці 

Помоклі 

Панфили 

Ковалин 

Велика Каратуль 

Андруші 

Гайшин 

Козлів 

Переяслав-Хмельницький 

Засупоївка 

Пологи-Яненки 

Ташань 

Єрковці 

Карань 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

№ 68 23 грудня 1944 р. Шевченкове 

Єрковці 

1 

1 

№ 73 9 лютого 1945 р. Шевченкове 

Пологи-Чобітьки 

Дем’янці 

Помоклі 

1 

2 

1 

5 

№ 74 26 лютого 1945 р.  Стовп’яги 

Єрковці 

2 

1 

Скарги та заяви розглядалися публічно в присутності самих скаржників і колгоспників. 

Так, 28 серпня 1944 р. відбулося виїзне засідання виконкому районної ради депутатів 

трудящих (протокол № 48) у селі Лецьки, на якому було розглянуто 19 скарг: «Присутні: 

Члени виконкому райради: т. т. Батрак, Підгайний, Гріненко. Голова виконкому сільради – 

Іваненко. Голови колгоспів – Дубняк, Канівець. Секретар виконкому сільради – Гусак. Члени 

виконкому сільради – Шаповал, Карнаух, Потупа. Зав. ферми колгоспу «Соцперебудова» – 

Канівець, колгоспу ім. Сталіна – Міщенко. Присутніх скаржників – 19 осіб. Присутніх активу 

і колгоспників – 108 осіб» [1, арк. 133]. 

За відсутності скаржника скарга не розглядалася. Наприклад, 7 липня 1944 р. у селі 

Пологи-Вергуни на виїзному засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької райради депутатів 

трудящих (протокол № 30) дві скарги не розглянули, тому що були відсутні скаржники: 

«Скарга гр. Болбот Гапки. Виконком райради вирішує: В зв’язку з тим, що гр. Болбот на 

засідання не з’явилася, скаргу не розглядати» [1, арк. 99]. «Скарга гр. Демиденко Оришки 

Яківни. Виконком райради вирішує: гр. Демиденко на засідання не з’явилася, а тому розгляд 

скарги припинити» [1, арк. 99]. 

Найбільше скарг надійшло від жінок про те, що забрали корову. Розглянемо кілька скарг, 

у задоволенні яких було відмовлено. 

17 серпня 1944 р. розглядали скаргу жительки с. Єрковці Шевченко М. Ф. (протокол 

№ 45): «Скарга гр. Шевченко Марії Федотовни, колгоспниці к-пу «Іскра» про повернення 

корови, яку знято на ферму колгоспу. Виконком райради депутатів трудящих вирішує: Корова 

придбана в час німецької окупації з колгоспної ферми, яка належала колгоспу, вважати її 

власністю колгоспу. Рішення сільради про зняття корови затвердити. В скарзі про повернення 

корови відмовити» [1, арк. 131 зв.]. 
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Таке ж рішення отримала жителька с. Лецьки Ткаченко Г. Ф. (протокол № 48): «Скарга 

Ткаченко Ганни Федотівни, колгоспниці колгоспу ім. Сталіна про повернення корови, яка 

знята на ферму колгоспу. Виконком райради депутатів трудящих вирішує: Корова придбана 

незаконно з колгоспної ферми в час німецької окупації, вважати власністю колгоспу і 

поверненню не підлягає, а тому в скарзі про повернення корови відмовити» [1, арк. 133 зв.]. 

Категоричні «відмовити» на скарги отримали жителі с. Ташань (протокол № 24а) 

Литвиненко Євдокія Петрівна, Гусак Марія Яківна, Лабузна Євдокія Гаврилівна, Борисенко 

Ганна Федорівна [1, арк. 82], Москаленко Ганна Яківна, Шевченко Уляна Несторівна, Гусак 

Улита Денисівна [1, арк. 82 зв.]; жителі с. Пристроми (протокол № 27) Буряк Маруся 

Ничипірівна, Гордієнко Пріська Сидорівна, Щава Оришка Юхимівна [1, арк. 97] та багато 

інших. 

Скарги та заяви ретельно розглядалися, після чого виносилося рішення. Намагалися бути 

об’єктивними, врахувати всі обставини, інколи доводилося проводити цілі розслідування. 

Треба було розв’язати дві проблеми: з одного боку відновити поголів’я на колгоспних фермах, 

а це значить забрати тварин у селянських родинах, а з іншого боку не залишити ці родини віч-

на-віч із напівголодним існуванням. Шукали компроміси, які, звісно, багатьох скаржників не 

задовольняли. 

Замість забраної корови могли видати теличку 1943 або 1944 р.н. Житель села Пологи-

Яненки Обертій Парфен Лазарович змушений був задовольнятися наступним рішенням 

(протокол № 23): «Корова придбана незаконно, вважати власністю колгоспу. Беручи до уваги, 

що господарство потерпіло від бомбежки, велика сім’я, син льотчик, – зобов’язати управу 

колгоспу видати з ферми Обертію телицю народження 1943 року і видавати щоденно по 2 

літри молока до 1.VIII.-44 р.»[1, арк. 80]. Родина отримуватиме молоко лише 52 дні. 

Заяву вчительки середньої школи із с. Пологи-Вергуни Макаренко Параски 

Олександрівни задовольнили таким чином (протокол № 30): «Корова придбана незаконно з 

колгоспу під час окупації в 1941 р. Корову вважати власністю колгоспу і поставити на 

колгоспну ферму. Дозволити правлінню к-пу «Більшовик» видати тов. Макаренко теличку 

народження 1944 року» [1, арк. 98]. 

Хороша робота в колгоспі та наявність малих дітей були вагомим аргументом, щоб 

залишити теличку колгоспниці к-пу «Більшовик» Антоненко Харитині (протокол № 30): 

«Корову вважати незаконно придбаною – взята в к-пі під час німецької окупації. Корову 

вважати власністю колгоспу. Але беручи до уваги, що дана колгоспниця в к-пі працює добре, 

має малих дітей, дозволити правлінню колгоспу залишити за нею приплід від цієї корови, 

народження 1944 р. Рекомендувати тов. Антоненко справу про повернення їй грошей передати 

до нарсуду на керівника гром. госп. (громадського господарства – Авт.) Охріменка» [1, 

арк. 98]. 

Не повернули корову і жительці села Козлів Жуль Мокрині Павлівні, але залишили 

теличку та вирішили видавати по 2 літри молока обмежений термін – всього 75 днів для 

хворого сина скаржниці, який був інвалідом війни (протокол № 31): «Виконком райради 

вирішує: корова придбана незаконно з колгоспної ферми в 1941 році. Корову вважати 

власністю колгоспу, зняти і поставити на колгоспну ферму. Беручи до уваги, що син Жуль 

Мокрини інвалід Вітчизняної війни, хворий, правлінню колгоспу видавати по 2 літри молока 

на день до 1. Х. 44 р. Приплід від знятої корови – теличку після відкорму на фермі повернути 

Жуль Мокрині, як власну її» [1, арк. 101]. 

Жительці с. Помоклі Болілій Оришці Карпівні повернули теличку тому, що вона добре 

працювала у колгоспі і була червоноармійкою (протокол № 61): «Корова придбана в 1941 році 

під час німецької окупації незаконно. Корову вважати власністю колгоспу. Рішення 

сільвиконкому про зняття корови затвердити. В скарзі про залишення корови відмовити. Але 

приймаючи до уваги те, що вона працює в колгоспі добре і сама червоноармійка повернути з 

цієї корови приплід» [1, арк. 179]. 

Перебування трьох синів у Червоній Армії були вагомою підставою для повернення 

телички Близнюк Мотрі Гаврилівні (протокол № 33): «Беручи до уваги, що в гр. Близнюк М. 
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по контрактації в 1943 р. знята телиця, в 1944 році знята корова, придбана гр. Близнюк М. 

незаконно, яка отелилась на колгоспній фермі. Крім того в неї три сини в рядах Червоної Армії. 

Один з них на фронті з 1941 року. Дозволити правлінню колгоспу повернути гр. Близнюк М. 

приплід – телицю від знятої корови» [1, арк. 105 зв.]. 

Розгляд скарги жительки хутора Федорівки Гопкало Мотрі Андріївни про повернення 

корови був настільки складним, що довелося порекомендувати їй звернутися до суду 

(протокол № 39): «Корова, яка знята на ферму Дослідної Станції вважати власністю останньої. 

Зняту корову гр. Гопкало виміняла не знаючи, що вона належала Дослідній Станції. Її власна 

корова через гр. цього хутора Гопкала Івана Андрійовича попала гр. м. Переяслав-

Хмельницького Любченку Григорію. Рекомендувати гр. Гопкало Мотрі А. подати скаргу до 

суду на повернення своєї власної корови» [1, арк. 115 зв.]. 

Колгоспник із с. Мазінки С.І. Роздобудько під час нацистської окупації доглядав 

чотирьох колгоспних тварин: корову, двох волів і кобилу, а тому просив повернути йому 

корову (протокол № 43): «Беручи до уваги, що гр. Роздобудько С. І. в час німецької окупації 

корову схоронив, пару волів, кобилу, які на сьогодні находяться в колгоспі «Жовтнева 

Перемога». В колгоспі сім’я працює добре, корову залишити за Роздобудьком» [1, арк. 121]. 

Житель с. Помоклі Хвостик Кирило Сергійович написав скаргу з надією залишити у 

своєму особистому господарстві більш продуктивну колгоспну корову (протокол № 61): 

«Взявши до уваги заяву самого скаржника та пояснення присутніх колгоспників, що корова, 

яка зараз у Хвостика є власністю колгоспу, а на фермі колгоспу – корова Хвостика, а тому 

корову, що є у Хвостика вважати власністю колгоспу – зняти і поставить на ферму, а ту, що 

на фермі повернути Хвостику, як власну його» [1, арк. 178]. 

У Канупера Мосія Петровича про під час окупації було дві корови – власна і колгоспна. 

Рішення прийнято про повернення телиці (протокол № 61): «Корова придбана незаконно в 

1941 році обміняв свою власну на фермі під час евакуації худоби, але корова його власна 

повернулась назад і під час німецької окупації мав дві корови в своєму господарстві. Корову 

зняти і вважати власністю колгоспу. В скарзі про повернення відмовити, а приплід 1944 року 

повернути Кануперу» [1, арк. 178]. 

Хтось із жінок родини Болілого Петра Прокоповича перебував у партизанах, тому, 

розглянувши його скаргу, вирішили повернути телицю (протокол № 61): «Корова придбана 

незаконно перед вступом німців, взята з колгоспної ферми. Корову вважати власністю 

колгоспу. Рішення виконкому сільради про зняття корови затвердити, але звертаючи увагу на 

те, що сама партизанка повернути приплід цієї корови» [1, арк. 178 зв.]. 

Залишили колгоспну телицю Болілій Хариті Кузьмовій, тому що чоловік і син 

перебували в Червоній Армії (протокол № 61): «Телицю вважати власністю колгоспу 

ім. Кірова, але беручи до уваги, що чоловік і син з 1941 року в Армії, працює в колгоспі добре – 

телицю залишити в користуванні Болілої Харити» [1, арк. 178 зв.]. 

У жителя с. Козлів Остапенка Дем’яна Степановича забрали корову, залишивши теличку 

(протокол № 31). На його скаргу винесли таке рішення: «Корова, яка придбана незаконно з 

колгоспної ферми, поставлена на ферму, а приплід залишений Остапенку за рішенням 

сільвиконкому, про що і сам Остапенко на засіданні підтвердив. Скаргу залишити без 

наслідків» [1, арк. 101 зв.]. 

Розгляд заяви жительки с. Пологи-Вергуни Миколаєнко Надії Григорівни, члена 

колгоспу ім. Леніна, довелося перенести на наступне засідання виконкому райради депутатів 

трудящих (протокол № 30): «В зв’язку з тим, що гр. Миколаєнко купила в 1941 р. корову в к-

пі ім. Молотова с. П.-Яненки (голова к-пу т. Мазур), розгляд заяви припинити. Викликати на 

засідання виконкому райради т. Мазур та гр. Миколаєнко Надежду Гр.» [1, арк. 99]. 

Не було шансів повернути корову у Верещука Сидора Івановича, члена колгоспу 

«Більшовик», який співпрацював із нацистами (протокол № 30). Забрали не тільки корову, а і 

телицю: «Корова придбана незаконно в 1941 р. за розпорядженням агентури німецьких 

окупантів. При чому Верещук по соцстану куркуль, під час німецької окупації поводився 
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погано, вислужувався перед німцями. Корову вважати власністю колгоспу. Негайно поставити 

на ферму, також зняти і поставити на ферму телицю» [1, арк. 98 зв.]. 

Аналогічне рішення на скаргу отримала Глоба Варка, член колгоспу «Більшовик» 

(протокол № 30): «Корова придбана незаконно в к-пі «Більшовик» за розпорядженням 

агентури німецьких окупантів. Корову вважати власністю колгоспу і поставити на колгоспну 

ферму, а також поставити на колгоспну ферму і приплід від цієї корови – бичка» [1, арк. 99]. 

Написавши скаргу, добився повернення корови Баранник Павло Йосипович (протокол 

№ 31). По його скарзі проводилося ціле розслідування, а загибель сина на фронті та хвороба 

самого скаржника були вагомими причинами у позитивному вирішенні: «Хоча Баранник 

Павло Йосипович і придбав корову незаконно з колгоспної ферми, але в 1942 році німці 

забрали, за яку Баранник одержав лише 9 пудів хліба. Після купив телицю в с. Семеновці у 

колгоспника, можна вважати, що корова наполовину є власністю колгоспника, але беручи до 

уваги, що син Баранника знаходився на фронті з 1942 року, зараз загинув на фронті в бою з 

німецькими загарбниками. Сам Баранник хворий. Рішення сільвиконкому про зняття корови 

відмінити, залишити корову за Баранніком Павлом, як власну його» [1, арк. 101]. 

Повернули корову жительці с. Андруші Сулимі Палажці Кіндратівні (протокол № 35): 

«Корова з телям, що здана на ферму гр. Сулимою вирощена нею з теляти, яке вона зняла з 

колгоспної ферми, приплід народження 1943 року – теличку вона здала на ферму в 1944 році, 

чоловік її в Червоній Армії з 1941 р., сама Сулима працює в колгоспі добре, має двох дітей на 

своєму утриманні. Корову повернути з ферми гр. Сулимі, як власну її, а приплід 1944 року – 

бичка законтрактувати і здати на ферму» [1, арк. 109]. 

Довелося розглядати скаргу, яку колгоспниця Ясько Федоська Михайлівна не писала, а 

без її відома написала сестра: «Прийняти до уваги заяву гр. Ясько, що скарги вона не писала, 

а писала її сестра. Гр. Ясько радянською владою нічим необіжена, а тому скаргу сестри 

гр. Ясько залишити без наслідків. Корова в гр. Ясько забрана німецькими окупантами, а при 

вступі Червоної Армії їй видано теличку» [1, арк. 105 зв.]. 

Непоодинокими були випадки, що корів забирали навіть тоді, коли вони перебували в 

особистій власності громадян. У жительки с. Дем’янці Губар Пріськи Ількової відібрали її 

власну корову. Жінка з цим не змирилася, написала скаргу і добилася повернення корови 

(протокол № 26а): «Вважати, що корова придбана гр. Губар Пріською законно, а тому вважати 

її власною і залишити за нею» [1, арк. 94 зв.]. Аналогічні рішення на скарги отримали Лихота 

Андрій Явтухович, Курилко Палажка Ількова, Ткаченко Пріська Ількова [1, арк. 94 зв.], 

Курилко Афанасія Федорівна [1, арк. 95], Дигало Параска Іванівна [1, арк. 96 зв.], Самійленко 

Васька Сидорівна, Тесля Уляна Пилипівна [1, арк. 97]. 

З колгоспної ферми повернули корів жителькам с. Лецьки Корж Надії Павлівні та 

Міщенко Лукині Тимофіївні [1, арк. 133 зв.]. 

Скарги писали і чоловіки, які служили в Червоній Армії. Скаржилися у виконавчі та 

партійні органи, депутатам Верховної Ради УРСР: «Скарга військовослужбовця Чорненка 

Григорія Івановича про повернення корови його сім’ї, яка знята поліцаями в час німецької 

окупації. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Поскільки корова знята поліцаями в час німецької окупації, дружина Чорненка опознала 

її в сучасний момент в с. Дем’янцях. Рекомендувати дружині Чорненка Мотрі Кириловні 

подати скаргу до суду про повернення корови» [1, арк. 120 зв.]; 

«Скарга червоноармійця Романенко Івана Хомича, яка надіслана секретаріатом 

Ленінградського обкома партії про повернення корови його сім’ї, яка знята на колгоспну 

ферму. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Корова придбана Романенком І.Х. незаконно в час німецької окупації, будучи 

комірником громадського господарства, активним робітником при німцях, брат дружини його 

був активним поліцаєм, тому корова знята на ферму колгоспу ім. Шевченка вірно. В скарзі 

відмовити» [1, арк. 172 зв.]. 
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«Скарга військовослужбовця Сонько Тимофія Гавриловича, яка надійшла на ім’я 

депутата Верховної Ради УРСР тов. Жуку про повернення корови сім’ї, яка проживає у 

с. В. Каратуль. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Прийняти до відома заяви голови сільради та голови колгоспу, що корова є власна сім’ї 

Сонько Тимофія і вона не знімалась на ферму. Корову вважати власністю сім’ї Сонько – 

Сонько Лисовети Іванівни про що й повідомити скаржника і депутата Верховної Ради УРСР – 

т. Жука» [1, арк. 172 зв.]. 

Крім корів, забирали свиней. Колгоспних свиней селяни довго не тримали – різали. 

Повертати на колгоспну ферму довелося власну свиню Рокочій Мотрі (протокол № 33): 

«Свиня знята на ферму колгоспу по рішенню виконкому сільради вірно – за колгоспну свиню, 

яку зарізав її чоловік Рокочий Іван в 1941 р. Свиню вважати власністю колгоспу. В скарзі про 

повернення свині відмовити» [1, арк. 105]. 

Тіхонову Грицьку Парамоновичу та Музиці Петру Федоровичу замість зарізаної ними 

колгоспної свині довелося віддати бичка і теличку (протокол № 33): «Прийняти до уваги заяву 

про те, що свиню зарізали Тіхонов вдвох з Музикою Петром Федоровичем і поділилися 

пополам, за що в Тіхонова знято теля, а в Музики є теличка (не його власна, а з Березанського 

р-на с. Леляки). Бичка поставлено на ферму за рішенням виконкому с/р вірно. В скарзі про 

повернення бичка відмовити. Зобов’язати виконком сільради негайно зняти теличку у 

гр. Музики Петра Федоровича за свиню колгоспу, яку було використано для власних 

потреб» [1, арк. 105]. 

Третяк Курило Якович зумів забрати із колгоспної ферми аж чотири свиноматки, із яких 

три заколов, і написав скаргу, щоб йому залишили четверту з приплодом. Звісно, рішення було 

негативним: «Скарга гр. Третяк безпідставна, оскільки Третяк за часів німецької окупації 

забрав будинка, з якого було його виселено в період розкуркулення, забрав чотири свиноматки 

з колгоспної ферми, з яких три заколов, а одна залишилась з приплодом. Знята за рішенням 

виконкому сільради цілком вірно і поверненню не підлягає, в скарзі відмовити» [1 арк. 105зв.]. 

Жителька с. Харківці Шинкар Милашка Петрівна у скарзі писала про залишення 

свиноматки, яка знята на ферму колгоспу з двома поросятками (протокол № 57). Виконком 

райради депутатів трудящих вирішує: «Беручи до уваги заяву голови колгоспу «Червоний 

Шлях» тов. Ляльки, що в гр. Шинкар М. П. було дві свиноматки колгоспні, які придбані під 

час німецької окупації, від цих свиноматок приплод продавала для власних потреб. Одну 

свиноматку в час німецької окупації зарізали. Від одної знятої свиноматки приплод в 1944 році 

після рішення виконкому сільради про зняття свиноматки попродала. Залишилось тільки двоє 

поросят і кабан від колгоспної свині ще не знятої. Свиноматку з приплодом вважати власністю 

колгоспу. В скарзі про повернення відмовити. Зобов’язати правління колгоспу кабана, що 

залишився у гр. Шинкар зняти і поставити на ферму» [1, арк. 166 зв.]. 

На скаргу жителя с. Сомкова Долина Бабака Антона Ільковича про повернення кабана, 

якого знято на свиноферму за рішенням сільвиконкому, як незаконно придбаного, винесли 

таке рішення (протокол № 40): 

«Прийняти до уваги заяву гр.  Бабак А. І. про те, що кабана він придбав під час окупації 

з колгоспних свиней, якого взято на ферму, за якого одержав від колгоспу плату хлібом і 

картоплею за те, що годував його. 

Вважати знятого кабана власністю колгоспу ім. Ворошилова. 

Рішення сільвиконкому про зняття кабана в гр. Бабак А.І. затвердити. 

В скарзі про повернення кабана гр. Бабак А.І. відмовити. 

Беручи до уваги, що у гр. Бабака А. І. є син інвалід Вітчизняної війни в Червоній Армії в 

кадровій з 1940 року. Повернувшись з фронту зразу приступив до праці в с. Сомкова Долина, 

сім’я працює в колгоспі добре, дозволити правлінню колгоспу ім. Ворошилова видати з 

свиноферми гр. Бабаку порося в порядку допомоги, як сім’ї фронтовика-інваліда Вітчизняної 

війни» [1, арк. 117]. 
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Не були задоволені скарги жительок с. Лецьки Юрченко Уляни Олексіївни та Іваненко 

Харитини Миколаївни про повернення свині. По обох скаргах винесені однакові рішення 

(протокол № 48): «Свиня придбана поросям незаконно з свиноферми колгоспу 

«Соцперебудова», вважати власністю колгоспу, в скарзі про повернення відмовити» [1, 

арк. 134]. 

Іваненко Домаха Микитівна, колгоспниця колгоспу «Соцперебудова», написала скаргу 

про залишення свиноматки (протокол № 48). Чоловік її загинув на фронті, тому було прийняте 

компромісне рішення: «Беручи до уваги, що Іваненко Д. М. придбала незаконно порося в час 

німецької окупації, але чоловік забитий на фронті в боротьбі з німецькими окупантами, 

свиноматку залишити за гр. Іваненко, але зобов’язати останню поставити на ферму порося 

таке, яке вона брала» [1, арк. 134]. 

На скаргу Близнюк Ольги Захарівни було прийнято таке рішення: «Прийняти до відому 

заяву від голови колгоспу тов. Іващенко і заяву скаржниці, що свиноматка була знята 

тимчасово на ферму для підкормки законтрактованих у неї поросят. Зараз свиноматка 

повернута з колгоспу гр. Близнюк і знаходиться у неї в господарстві. Скаргу залишити без 

наслідку» [1, арк. 107]. 

Вдалося виявити скарги про повернення коня. На виїзному засіданні, що відбулося при 

міській раді 2 вересня 1944 р. (протокол № 52) розглядалося «подання райпрокурора від 5 

серпня 1944 року про перегляд рішень виконкому міськради – про неправильне зняття коня у 

гр. Лимаренко Семена. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Знятого коня вважати власністю артілі – рішення виконкому міськради затвердити, але 

беручи до уваги, що гр. Лимаренко є інвалід війни, розпочав будівництво хати, – дозволити 

міськраді повернути гр. Лимаренко коня з возом на три місяці до 1 грудня під схоронну 

розписку» [1, арк. 153]. 

Некогда Іван Гаврилович та Костенко Кость Іванович на скарги про повернення коня 

отримали однакові рішення: «Коня вважати власністю транспортної артілі – рішення 

виконкому міськради затвердити. В скарзі про повернення коня відмовити» [1, арк. 153]. 

Г.М. Гвоздику дуже не хотілося повертати колгоспну пасіку, тому написав скаргу і 

отримав відмову (протокол № 36): «Пасіка, знята за рішенням сільвиконкому, вважається 

власністю колгоспу, оскільки вона взята з колгоспної пасіки в 1941 році. Прийняти до відому 

заяву гр. Гвоздика, що пасіки у нього до Вітчизняної війни не було, В скарзі гр. Гвоздику про 

повернення пасіки відмовити» [1, арк. 111зв.]. 

Вдалося виявити одну скаргу, в якій йшлося про повернення зерна (протокол № 43): 

«Скарга Харченко-Кириченко Мотрі Тимофіївни про повернення хліба знятого у неї із ями, 

що був закопаний. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Поскільки знятий у Кириченко хліб був закопаний під час військових дій з метою 

безопасності, цей хліб придбаний трудом Кириченко, предложить правлінню колгоспу «Шлях 

до Комуни» с. Харківець розв’язать на своєму засіданні справу про повернення хліба» [1, 

арк. 122]. 

В одній скарзі йшлося про повернення житла. Скарга Ждан Катерини та Маліновської 

Федори про повернення хати (протокол № 45). Виконком райради депутатів трудящих 

вирішує: «Хата є власністю колгоспу, скаржниці вселилися в хату в час німецької окупації,  

хату вважати колгоспною і зобов’язати сільраду скаржників виселити» [1, арк. 132зв.] 

Заслуговує на особливу увагу запис, який міститься у протоколі № 68 від 23 грудня 1944 

р. і свідчить, що по жительці с. Єрковці Гресь рішення приймалося двічі: «Виконком райради 

депутатів трудящих вирішує: 

Рішення виконкому райради від 1/VІІ- 44 р.: корову гр. Гресь залишено до 1/Х-44р. 

Враховуючи те, що Гресь має 6 душ дітей, із них двоє близнят по 7 місяців, тому корову 

залишити в її користуванні» [1, арк. 215]. 
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Отже, при розгляді таких скарг та заяв враховувалися, так би мовити, пом’якшуючі 

обставини – перебування чоловіка, сина, зятя в лавах Червоної Армії, їхня загибель на фронті, 

отримана на війні інвалідність, поганий стан здоров’я членів родини, наявність малих дітей, 

сумлінна робота в колгоспі. 

Ознайомившись із документами, можна зробити такий висновок: на Переяславщині 

особисті селянські господарства найменше постраждали під час нацистської окупації і тому 

стали основним джерелом для відновлення громадського тваринництва колгоспів і радгоспів. 

На громадські ферми селяни як добровільно, так і примусово повертали тварин, привласнених 

під час евакуації, селянам були визначені планові завдання й порядок проведення контрактації 

та закупівлі молодняку. 

За цими документами можна вивчати конкретні події, що створюють емоціональний 

фон, відчуття включення в історичну реальність. Без вивчення цих джерел ретроспективної 

інформації неможливо скласти адекватне уявлення про вказаний історичний період. 
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agriculture in the Pereiaslav region in 1944–1945 by forcible return of animals and grain. 

Key words: complaint letters, claims, Pereiaslav region, World War II, occupation, agriculture. 

 

 

УДК 930.2(477.41-21)"1960/2020"

 

Олександр Горбовий 

(Переяслав) 

 

ЗАТОПЛЕНА ТЕРИТОРІЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ У НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРІОГРАФІЧНА РОЗВІДКА (1960–2020 РР.)1 

 

У статті стисло охарактеризовано історіографію наукових досліджень території 

затопленої частини Переяславщини. 

Ключові слова: Канівське водосховище, ріка Дніпро, Переяславщина, гідробудівництво, 

історіографія. 

 

Актуальність теми. У 1963 р. розпочалася підготовка до створення Канівського 

водосховища на Дніпрі, а у 19721976 рр. його наповнили водою. У зв’язку з цим було 

затоплено територію на обох берегах Дніпра, яка у 1960-их рр. належала Переяслав-

Хмельницькому району Київської області. Десять сіл, у яких проживало близько 7 тис. осіб, 

                                                             
1 Стаття виконана у межах роботи над авторською індивідуальною науковою темою у НІЕЗ «Переяслав» 

«Затоплена Переяславщина: місця пам’яті та практики її збереження (1963–2022 рр.)» (протокол науково-

методичної ради від 26 червня 2020 р.). 
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повністю перенесли на нові місця. На лівому березі до них відносилися Андруші, Борок2, 

В’юнище, Городище, Козинці, Комарівка, Підсінне, Циблі. А на правому – Зарубинці та 

Монастирок3. Часткового перенесення зазнали лівобережне с. Трубайлівка та правобережні 

с. Григорівка і с. Трахтемирів. У 1971 р. у зв’язку зі створенням Канівського штучного 

водоймища правобережну частину Переяславщини включили до Канівського району 

Черкаської області. 

Пам’ятки зони затоплення, підтоплення та берегообвалення Канівського водосховища на 

Переяславщині стали місцями пам’яті як локального, так і загальнонаціонального значення. 

Серед них можна згадати скіфське Трахтемирівське городище, кілька тисячоліть поселенської 

традиції в ур. Загай (с. Козинці), літописні городища Заруб (с. Зарубинці), Пісочин 

(с. Городище), Устя (с. Андруші), один із символів козацтва - с. Трахтемирів, відвідини 

Т. Шевченком сіл Андруші, В’юнище, Козинці, Трахтемирів та Монастирок у сер. ХІХ ст., 

кровопролитні бої за Букринський плацдарм у 1943 р. тощо. 

За останні шістдесят років наукового осмислення місця та значення мікрорегіону у житті 

соціуму накопичився вагомий масив публікацій з його історії та культури. На сьогодні він 

потребує предметної систематизації та узагальнення з метою формування більш цілісної 

картини дослідницьких студій з подальшим їх уточненням та розширенням. 

Історіографія. Учені уже здійснювали окремі спроби опрацювання опублікованих праць, 

які пов’язані із запропонованою темою. Згадаємо деякі із найбільш суттєвих із них. 

Наприклад, 2020 р. вийшла монографія переяславського археолога О.В. Юрченка по 

захищеній ним у 2013 р. дисертації з історіографії археології Переяславщини ХІХ – 

поч. ХХ ст. У книзі поміж іншим ґрунтовно проаналізовано дослідження чисельних пам’яток 

її лівобережжя від мезоліту до ранньомодерного часу включно, які затоплені або 

розмиваються водами Канівського водосховища [139, с. 63-69, 106–109, 115–117, 123–124]. 

Автор зазначив, що вони стали основою для створення хронологічної шкали змін у 

археологічних культурах давньої історії Переяславщини та Середньої Наддніпрянщини [139, 

с. 107]. Т.Ю. Нагайко у публікації 2019 р. між іншим згадав кілька праць історично-

краєзнавчого характеру по лівобережжю мікрорегіону [81, с. 68]. В.В. Гоцуляк у статті 2018 р. 

предметно розглянув розвиток історичної думки щодо Трахтемирова та його правобережних 

околиць на широкому колі публікацій як археологічного, так й історично-краєзнавчого 

характеру [29] тощо. 

Отже, здійснивши огляд літератури з теми, можна констатувати, що запропонована 

проблема не залишилася поза увагою науковців. Проте, на сьогодні ще не виписана 

узагальнена спеціальна історіографія історичних студій по всій затопленій Переяславщині (її 

правому та лівому берегах). Крім того, існуючі роботи переважно зосереджені на 

систематизації напрацювань археологів (особливо це стосується лівобережжя), а інші 

тематичні напрями майже не висвітлені (краєзнавство, меморіальні комплекси тощо). 

Джерельна база. Проаналізовані у статті історичні дослідження бралися із списків 

літератури наведених вище праць. Також використовувалися роботи бібліографічного 

характеру (В.О. Вовкодав [15], В.К. Козюба [52]), матеріали репозитарію бібліотеки 

Університету Григорія Сковороди у Переяславі (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди») тощо. 

Практичне значення. Виконана робота може бути використана при формуванні 

експозиції та розробці екскурсійних матеріалів для Музею затоплених сіл, який планують 

відкрити на базі Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ 

«Переяслав». 

Основний текст. Розглянуті матеріали, виходячи із перемін у державному статусі 

України, згруповані у два періоди: радянський (1960–1990 рр.) та сучасний (1990–2020 рр.). У 

них за хронологічним принципом виокремлено шість етапів по десятиліттях: 1960-ті рр., 1970-

                                                             
2 Село Борок у літературі часто називають хутором, а у документі про зняття його з обліку воно назване селом. 
3 Село Монастирок у літературі часто називають хутором, а у документі про зняття його з обліку воно назване 

селом. 
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ті рр., 1980-ті рр., 1990-ті рр., 2000-ні рр., 2010-ті рр. У статті за предметом дослідження 

розрізняються студії археологічного, історично-краєзнавчого та меморіального характеру. 

1960-ті рр. Вивчення земель затопленої Переяславщини відбувалося здавна. Зокрема, у 

1950-их рр. воно здійснювалося представниками Інституту археології АН УРСР та Переяслав-

Хмельницького державного історичного музею. У 1960-их рр. дослідження суттєво 

активізувалися у зв’язку із підготовкою до створення Канівського водосховища. 

У 1962 р. В.Й. Довженок опублікував результати розвідкової експедиції у зоні 

майбутнього Канівського водосховища (1960 р.). У межах Переяславщини автор звернув увагу 

на 6 археологічних пам’яток із добре збереженим культурним шаром: неолітична стоянка у 

с. Андруші, трипільське поселення у с. Григорівка, поселення у с. Монастирок, давньоруське 

городище у с. Городище, слов’янське городище, а також зарубинецьке поселення у 

с. Зарубинці [31]. 

У 1963 р. М.І. Сікорський надав відомості про поселення епохи бронзи на лівому березі 

Дніпра [122]. У 1964 р. А. П. Савчук повідомив про археологічні розвідки 1962 р. на території 

Переяслав-Хмельницького району, у ході яких обстежено пам’ятку в ур. Загай (с. Козинці, 

відкрита у 1952 р.) [113]. 

У 1964 р. Є.В. Максимов розлого прокоментував знахідки із розвідкових розкопок 1961–

1962 рр. на зарубинецькому поселенні поблизу с. Зарубинці між Батуровою горою та Малою 

гіркою (відкрите у 1945 р.). Автор відзначив, що воно містило як дуже ранні, так і дуже пізні 

зарубинецькі матеріали, а тому теоретично могло безперервно існувати протягом чотирьох 

століть, якими датують зарубинецьку культуру [72, с. 91]. 

У ході розвідок 1963 р. археологи відкрили давньоруське поселення (ХІ–ХV ст.) із 

могильником, що знаходилося за 6-7 км на південний захід від с. Комарівка, та 

Трахтемирівське городище ранньоскіфського часу. У 1964–1968 рр. на них проводилися 

стаціонарні розкопки. 

У 1967–1968 рр. А.І. Кубишев ознайомив громадськість із роботами на Комарівській 

пам’ятці [59; 60], а у 1969 р. здійснив їх первинне стисле узагальнення [57]. У 1968 р. 

В.І. Довженок використав деякі зібрані на ній матеріали для спроби палеоекономічної 

реконструкції соціально-економічного розвитку давньоруського села [35]. 

У 1967–1968 рр. Г.Т. Ковпаненко проінформувала про знахідки на Трахтемирівському 

городищі, яке вона датувала VI ст. до н. е. та поставила в один ряд із такими важливими 

укріпленими поселеннями скіфського часу як Пастирське, Мотронинське і Немирівське [50, 

с. 106; 51, с. 111]. 

У 1968 р. М.П. Кучера повідомив про обстеження у 1964 р. у гирлі р. Трубіж 

давньоруської пам’ятки у вигляді великого поселення площею понад 10 га. Автор, як і багато 

інших дослідників, ототожнив його із літописним городищем Устя. Щоправда залишків 

укріплень виявити не вдалося, хоча розміри поселення значні, а один із місцевих горбів 

називали «Городище». Вчений вважав, що оборонні споруди ймовірно розмила річка. Він 

відкинув думку П. О. Раппопорта про локалізацію Устя поблизу с. Городище, де уже знайшли 

городище давньоруського часу [62, с. 244–246, 248]. 

1970-ті рр. На даному етапі у зв’язку із наповненням Канівського водосховища науковці 

зосередилися на зоні розмиву його берегів та на аналізі раніше здобутих матеріалів із чаші 

штучного водоймища. У 1970 р. М.П. Кучера описав та попередньо проаналізував розвідкові 

розкопки 1963 р. на давньоруському городищі неподалік с. Городище. Воно знаходилося на 

території синхронного поселення, мало потужні дерев’яно-земляні укріплення, незначну 

насиченість культурного шару речовим матеріалом та у нього був відсутній в’їзд. Тому автор 

відносив його до виключно військових укріплень, які не мали населення чи виробництва, а їх 

обслуговування забезпечувало великі общинні поселення, на території яких вони 

розміщувалися. Учений відкидав думку П.О. Раппопорта про ототожнення пам’ятки із 

літописним Устя. Натомість, спираючись на топоніміку (місцевість «Піски», сільський куток 

«Піщанка»), він пов’язав її із літописним городищем Пісочин [61, с. 217, 224–225; 62, с. 244–

245]. 
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У 1970 р. М. М. Шмаглій підсумував розвідкові розкопки 1964 р. на трипільському 

поселенні поблизу с. Григорівка, яке відкрили 1960 р. Зокрема, він відносив усі рідкісні 

пам’ятки даного типу поблизу р. Дніпро (Гребені, Балико-Щучинка, Пекарі та Григорівка) до 

пізнього етапу розвитку трипільської археологічної культури. Для них характерні 

привласнюючі форми господарства (мисливство, збиральництво, рибальство), а тому автор 

вважав, що вони носили тимчасовий та сезонний характер [138, с. 119, 122]. 

У 1971 р. М.І. Сікорський та А. П. Савчук опублікували розлогу статтю про знахідки на 

багатошаровій пам’ятці в урочищі Загай (с. Козинці). Велика кількість давньоруської 

кераміки, шиферних пряслиць і предметів міського побуту (енколпіон, застібки до книг) 

дозволила авторам припустити, що саме тут розміщувалося літописне городище Устя [119, 

с. 72].  

У 1971 р. А.П. Савчук коротко повідомив про розкопки поселень бронзового віку по 

р. Трубіж та поблизу с. Андруші [115; 116], а у 1972 р. В.Й. Довженок – про знахідки на 

давньоруському городищі біля с. Григорівка [33]. 

У 1971–1972 рр. А.І. Кубишев стисло підсумував дослідження комарівського 

давньоруського поселення (ХІ-ХV ст.). Зокрема, він відзначив його важливість, оскільки воно 

пережило монгольську навалу [58, с. 242]. В.Й. Довженок та П.П. Толочко використали 

матеріали з пам’ятки для створення узагальнених палеоекономічних та демографічних 

моделей соціально-економічного розвитку давньоруського села [32; 34; 36]. 

У 1971 р. Г.Т. Ковпаненко частково описала результати розкопок Трахтемирівського 

городища скіфського часу [48]. У 1975 р. ця ж авторка у співпраці із З. В. Янушевич 

встановила, що на ньому вирощували просо, пшеницю, багаторядний плівковий ячмінь, горох 

і коноплю [49, с. 150]. 

У 1975 р. археологи оприлюднили тези досліджень по мезоліту р. Трубіж та 

зарубинецькій культурі [46; 114]. Зокрема, висловлено припущення про локалізацію 

літописного Зарубу на давньоруському шарі городища Монастирок [46]. У 1978 р. висвітлено 

палеоботанічний та фауністичний комплекси його слов’янського горизонту [2; 83]. 

На розглянутому етапі вийшла історично-краєзнавча узагальнююча праця 

М.І. Сікорського та Д.Т. Швидкого про минулу Переяславщини. Вона видана у 1971 р. 

незадовго до заповнення Канівського водосховища. У ній серед іншого передані краєвиди 

лугової заплави Дніпра, наведено низку стародавніх пам’яток лівобережжя затопленого 

мікрорегіону [121, с. 6, 9-11, 13-14]. 

1980-ті рр. Продовжилися охоронно-рятівні роботи на вже відкритих пам’ятках та 

знайдено нові. У 1983 р. А. П. Савчук ознайомив громадськість із давньоруським поселенням 

ХІ-ХІІІ ст. в урочищі Горіле поблизу с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району 

Київської області, яке розмивається Канівським водосховищем [112]. Тоді ж археологи 

повідомили про розвідкові роботи експедиції «Славутич» 1979 р. у зоні Канівського 

водоймища. У межах затопленої Переяславщини оглянуто одну пам’ятку мезоліту-неоліту та 

енеоліту-бронзи (с. Підсінне), 4 - енеоліту-бронзи (1 – с. Циблі, 1 – Великий Григорівський 

острів, 2 - с. Підсінне), 5 - раннього заліза (по одній – с. Циблі, ур. Мала Гірка с. Зарубинці, 

ур. Чернечий яр с. Григорівка, 2 – с. Підсінне), 4 – слов’ян та Київської Русі (Трахтемирівське 

городище, м. Заруб, Григорівське городище, с. Циблі) [127, с. 90]. 

У 1986 р. Д.Я. Телегін повідомив про відкриття нового багатого на знахідки поселення 

часів Київської Русі у гирлі Чернечої балки поблизу с. Григорівка [125]. Схоже, що у 1988 р. 

О.П. Моця і В.О. Петрашенко розповіли про стаціонарні розкопки саме на ньому. Зокрема, за 

попередніми даними воно безперервно діяло із межі VIII-IX ст. і до ХIV ст. [79, с. 314]. 

У даний час продовжилися розкопки багатошарового городища Монастирок 

(VІІІ-ХІІІ ст.) в ур. Городки (Труби або Сурми) навпроти гирла р. Трубіж. Археологічні 

матеріали та їх інтерпретації активно висвітлювалися у науковій літературі [17; 68-71; 73; 76; 

77; 84; 90; 96]. Зокрема, у дослідників не викликала сумнівів приналежність пам’ятки до 

літописних полян [77, с. 277]. Вони дійшли висновку, що городище слов’янського часу у 

давньоруський період зменшилося до розмірів невеликої фортеці у його східній частині [73, 
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с. 3-4]. Припущення 1950 р. (М. К. Каргер) та сер. 1970-их рр. (Є. В. Максимов) про місцеву 

локалізацію літописного Зарубу підкріпилося новими знахідками та набуло впевненості [73, 

с. 4-5; 69; 76]. Виходячи із його незначних розмірів, вчені вважали, що він відігравав роль 

укріпленого сторожового пункту на стратегічно важливому броді [73, с. 20]. Знахідки із 

пам’ятки проаналізовані на предмет типологічних та металографічних досліджень комплексу 

її залізних виробів VIII-IX ст. [17]. Вони стали вагомою складовою джерельної бази для 

реконструкції житлобудівництва, ткацтва, землеробства та скотарства слов’ян у VIII-IX ст. 

[90, 96, 84]. Є.В. Максимов та С.Є. Максимов на основі археологічних знахідок та 

лінгвістичного аналізу ґенези місцевих топонімів пов’язали дану пам’ятку та її правобережні 

околиці із містом Сар із «Географії» Клавдія Птолемея (бл. 100 р. – бл. 170 р.). Вони 

ототожнювали її шар VIII-IX ст. із слов’янським (полянським) протомістом Слаба (Славія) із 

арабсько-перської географії «Худуд-аль-алам…» 982 року. У Х ст. воно занепало під ударами 

печенігів. На його місці залишається лише сторожова застава-городище Заруб. А роль центру 

тяжіння в окрузі переходить до новоствореного лівобережного Переяслава, який, ніби, 

«перейняв славу» у свого правобережного попередника [76, с. 114-116, 119]. У кін. 1980-их рр. 

у спеціальній монографії підведені підсумки вивчення багатошарового поселення 

Монастирок [71]. 

Історично-краєзнавчий сегмент затопленої Переяславщини представлений уже згаданою 

раніше, перевиданою у 1983 р. працею М.І. Сікорського та Д.Т. Швидкого «На землі 

Переяславській» [120]. 

1990-ті. На даному етапі, не дивлячись на складні політично-економічні процеси, що 

відбувалися у державі, вивчення мікрорегіону не припинялося. У 1995 р. В. О. Петрашенко, 

спираючись на архівні та літературні матеріали, а також власний польовий досвід докладно  

підсумувала 25-річні дослідження пам’яток слов’янського та давньоруського часу на 

Канівському Подніпров’ї. Зокрема, автор виділила та проаналізувала три компактні групи 

зосереджених навколо городищ давньоруських поселень, які можна віднести до затопленої 

Переяславщини: 1 – поблизу Монастирка (літописний Заруб) та 2 – неподалік Григорівки 

(ур. Чернече та ур. Городок) [89, с. 108-112]. Крім того, археологи узагальнено окреслили 

експедиційні охоронно-рятівні роботи на берегах Дніпра [93; 106; 126]. Зокрема, завдячуючи 

їм розширено коло знахідок давньоямних та ранньосередньовічних (пеньківський і 

сахнівський типи) матеріалів [106, с. 139–140]. 

Спеціальні статті були присвячені різночасовим пам’яткам у районі с. Григорівки: 

трипільські поселення в ур. Хатище [12] та на Ігнатенковій горі [10], зарубинецький 

могильник на Крутому горбі (Потапенкова гора та Онопріївщина) [75], слов’янські матеріали 

в ур. Чернечий ліс [95]. 

На базі знайдених у районі с. Григорівка старожитностей дослідники здійснили спробу 

реконструкції соціально-економічного становища давньоруського села (ур. Ревутове) [88] та 

його землеробства [87]. Зокрема, за В.О. Петрашенко поселення у Ревутовому вело досить 

відособлений спосіб життя і у другій пол. ХІІ ст. припинило своє існування під тиском нових 

феодальних порядків та без слідів військового втручання [88, с. 75]. Також вона разом із 

Г.О. Пашкевич констатували тенденцію до інтенсивного розвитку хліборобства у Середньому 

Подніпров’ї з ІV-V ст. по ХІІІ ст. через покращення обробітку землі та розширення 

асортименту зернових культур [87, с. 209]. 

У кін. 1990-их рр. переяславським археологам вдалося виділити середньодніпровські, 

зарубинецькі та черняхівські старожитності у масиві різночасового матеріалу зі змивів на 

краю лівобережної дніпровської борової тераси Переяславщини [108; 109]. Також дослідники 

вивчали пам’ятки козацького періоду (села Циблі та Монастирок) [11; 128]. 

Продовжувалося узагальнення старожитностей на монографічному рівні. Зокрема, у 

1995 р. у більш повному обсязі опубліковано матеріали розкопок сільського поселення 

поблизу с. Комарівка (ХІ-ХV ст.) [3]. А у 1999 р. – каталог археологічних пам’яток узбережжя 

Канівського водосховища [98]. 
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Історично-краєзнавча тематика збагатилася статтями по с. Трахтемирів та с. Циблі за 

часів козаччини [56; 63; 140; 141]. Затоплені землі фрагментарно представлені у капітальній 

монографічній праці М.М. Корінного по давньоруському часу [54] та у топонімічному 

словнику 1995 року [53]. 

На меморіальну складову правобережжя мікрорегіону великий вплив справив Інститут 

археології АН УРСР (НАН України). Ще у 1970-их рр. він почав працювати над проблемою 

збереження його історично-культурної та природничо-ландшафтної унікальності. На 

поч. 1980-их рр. Черкаський облвиконком оголосив у районі сіл Трахтемирів, Зарубинці, 

Монастирок заповідну територію «Трахтемирів». У 1994 р. на її базі створено однойменний 

історико-культурний заповідник. У 1997 р. оприлюднена програма музеєфікації його 

археологічних пам’яток [92]. 

2000-ні. На даному етапі розширюється джерельна база вивчення мікрорегіону та 

розбудовуються теоретичні конструкції в процесі його осмислення. Археологи узагальнено 

оприлюднили матеріали охоронно-рятівних експедицій на берегах Дніпра. Зокрема, вони 

знайшли дві ями, що використовувалися у виробництві давньоруської плінфи для храмів 

Зарубського монастиря [94], а також матеріали пізньої бронзи у районі с. Циблі (Дубки, 

Городок 1, 2) та енеоліту (трипільської культури) неподалік с. Хоцьки (хутір 

Комарівський) [110]. 

У спеціальних статтях розглянуто трипільські пам’ятки біля с. Григорівка (у самому селі, 

ур. Хатище, Дякове поле, Ігнатенкова гора) та с. Зарубинці [82, с. 39-40], проблему 

Зарубського монастиря [74], напад на Трахтемирівське городище ранньоскіфського часу [4], 

багатошарове поселення, яке існувало від пізньої бронзи до ранньоскіфського часу (Біле озеро 

у районі с. Циблі) [107]. 

На рівні монографій археологи опрацювали питання нападу скіфів на Трахтемирівське 

городище [134] та здійснили реконструкцію соціально-економічного становища 

давньоруського села за матеріалами поселень у районі с. Григорівка [86]. 

Історично-краєзнавча сфера вивчення затопленої Переяславщини поповнилася 

дослідженнями по Трахтемирівській сотні [39], Андрушівській [44] та В’юнищанській [132] 

церквах, Голодомору 1932–1933 рр. у селах В’юнище, Городище, Циблі, Козинці [131]. 

Вийшли книги, у яких предметно висвітлено минуле правобережних сіл [97] та с. Циблі 

[66]. У ґрунтовних монографіях із історії Переяслава [8; 85] фрагментарно представлені землі 

мікрорегіону. Також вони увійшли, як органічна складова, до тематичних видань по окремим 

аспектам життя Переяславщини: релігійної [80] і Голодомору 1932–1933 рр. [16]. 

2010-ті. На даному етапі продовжилися розкопки та осмислення старожитностей, а також 

суттєво активізувалися історичні студії по іншим тематичним напрямам. Зокрема, 

Є.В. Синиця та Р.В. Терпиловський на прикладі поселення на Княжій горі біля Канева 

продемонстрували відмінності між 1950-1960-ми роками та сучасним етапом у методиці 

польових досліджень і побудові концептуальних узагальнень їх матеріалів [118]. Положення 

авторів у загальних рисах актуальні і для вивчення знахідок давнини на затопленій 

Переяславщині. Узагальнююча стаття по пам’яткам в околицях сіл В’юнище та Козинці 

підготовлена В.О. Вовкодав [13]. 

Оприлюднені спеціальні публікації, які присвячені трипільській культурі (ур. Узвіз-2, 

с. Циблі) [9] та пізній бронзі (ур. Городок-2, с. Циблі) [105]. Зокрема, уточнено ареали 

пам’яток лебедівського та білогрудівського типу пізньої бронзи (ХІІ-Х ст. до н. е.) [105, с. 172, 

176], а трипільське поселення охарактеризоване як досить типове і віднесене до етапу СІ [9, 

с. 122]. Також за матеріалами городища Монастирок реконструйовано рибальство ранніх 

слов’ян Середнього Подніпров’я [18]. 

Фрагментарно артефакти із зони Канівського водосховища представлені у науково-

популярній монографії переяславського археолога М.В. Роздобудька [111]. 

Вийшла низка матеріалів по історично-краєзнавчій тематиці мікрорегіону. Вона не лише 

викликала більший чи менший спорадичний інтерес з боку окремих дослідників 

(В.М. Ткаченко, Б.Л. Дем’яненко, В.М. Дем’яненко, В.О. Вовкодав, Н.М. Шкіра, 
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Ю.С. Стукало, О.М. Жам та інші), а й стала предметом довготривалих систематичних студій. 

Зокрема, її ґрунтовно розробляли у межах навчально-наукового центру усної історії ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» 

(Т.Ю. Нагайко, О.А. Горбовий), науково-дослідного відділу історичного краєзнавства 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (Т.Ю. Нагайко, 

О.А. Горбовий, Н.М. Ревега), громадської організації «Старий Дніпро» (В.П. Іващенко, 

С.Г. Доброскок, О.В. Сулима, М.К. Михняк, М.Ю. Чирков), наукової роботи окремих 

працівників НІЕЗ «Переяслав» (Г.П. Ткаченко, С.М. Зубер, М.В. Шкіра, Л.М. Шкіра, 

М.І. Бондаренко). 

У деяких матеріалах сформульовано проблему впливу гідробудівництва на 

Переяславщину [24; 135]. Частина статей узагальнює різні його аспекти: проєктно-технічний 

[22], соціально-економічний [133], соціально-антропологічний [20], просторово-поселенський 

[23], історично-краєзнавчий [25]. Кілька публікацій розкривають етнографічні особливості 

мікрорегіону (одяг [5–7] та весільний обряд [41; 42]). Вагома частка публікацій присвячена 

окремим населеним пунктам. Особливо велика увага приділена с. Комарівка. У них 

Н. М. Ревега висвітлила колекцію документів [104], речей [100] та світлин [101] із села у 

фондах НІЕЗ «Переяслав», окремі аспекти його освіти [103] та релігії [99; 102]. Широко 

вивчалося безпосередньо с. Андруші (його місце у творчості Т. Шевченка та Д. Косарика [43; 

129; 130], історія переселення [19]) та у його поєднанні із с. Зарубинці (трансформація 

повсякдення [28], мікротопоніми [124]). Суттєво опрацьовано с. Трахтемирів: його соціальний 

статус [38], монастирі [64; 65] та переправа [37]. В.О. Вовкодав увела у науковий обіг оціночні 

акти господарств жителів с. В’юнище [14]. Н.М. Шкіра частково розглянула історію освіти 

с. Підсінне [137]. Б.Л. Дем’яненко та В.М. Дем’яненко проаналізували процес будівництва 

с. Циблі (нові) [30]. 

Опубліковано широке коло монографічних видань по окремим селам: Циблі (2-ге 

видання) [67], Трахтемирів і Монастирок [78], Підсінне [1], Андруші [40; 117] та Зарубинці 

[123]. Частково проблема затоплення мікрорегіону згадана в узагальнюючій праці по історії 

Переяслава [55, с. 213–214]. 

Активного розвитку набули меморіальні студії. Музеєфікація пам’яток затопленої 

Переяславщини розглянута у межах історико-культурного заповідника «Трахтемирів» [91] та 

Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» [26]. У 

Переяславі розробляється концепція тематичного Музею затоплених сіл 

Переяславщини [136]. Досліджуються образи затоплених земель в історичній пам’яті їх 

колишніх мешканців [27; 47] та на сторінках місцевої преси [21]. 

Отже, на основі проведеного стислого аналізу історичної літератури можна відзначити, 

що культурна спадщина затопленої Переяславщини втратила великі сегменти через Канівське 

водосховище. Проте, ще залишилася значна кількість фрагментів від неї, які заслуговують на 

детальне вивчення. За останні 60 років її джерельна база постійно поповнювалася новими 

артефактами, збагачувалися інтерпретаційні моделі дослідників мікрорегіону. Археологічні 

студії здійснювалися на системному рівні впродовж усього розглянутого періоду, а історично-

краєзнавчі та меморіальні – лише у 2010-их рр. Великий масив публікацій з теми та обмежені 

обсяги статті дозволили лише окреслити робочу схему історичного осмислення його 

минулого. Вона не претендує на вичерпність та завершеність, але дозволяє скласти первинне 

загальне уявлення про предмет дослідження. Подальший розвиток даної теми шляхом 

розширення джерельної бази та її більш глибокого осмислення становить великий науковий 

інтерес та має вагомий пізнавальний потенціал. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

ХХ СТ. В ДОВІДНИКАХ І ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

У статті на основі аналізу статистичних довідників і офіційних документів 

досліджується адміністративно-територіальний поділ України і зокрема адміністративні 

межі Переяславщини у ХХ ст. 

Ключові слова: Україна, Переяславщина, губернія, область, район, волость, село, 

територіальний поділ. 

 

Переяславська земля здавна була адміністративним центром певної округи, розміри і 

межі якої не раз змінювалися. За епохи Київської Русі це було Переяславське князівство, у 

ХVІІ–ХVІІІ ст. – Переяславський полк, у ХІХ – на початку ХХ ст. – повітовий центр 

Полтавської губернії. З 20-их рр. ХХ ст. – Переяславська земля – складова частина Київщини. 

Чи не найбільше змін у адміністративних межах Переяславщини відбулося у ХХ ст., у 

столітті, яке увібрало в себе революційне і воєнне лихоліття, відбудову народного 

господарства і роки великих задумів і непродуманих експериментів. 

Ураховуючи багаторічну актуальність теми, на сьогоднішній день немає узагальнюючої 

інформації з адміністративно-територіального устрою Переяславщини у ХХ ст. Упродовж 

ХІХ ст. видавалися статистичні довідники, списки залюднених місць губерній, довідники з 

адміністративно-територіального поділу країни. 

1904 р. видавництвом Полтавського Губернського Земства було видано «Список 

населенных мест Полтавской Губернии за 1900 год». У даний список увійшли всі населені 

пункти Полтавської губернії, за виключенням малочисельних хуторів на землях 

привілейованих приватних володінь, так як Полтавська губернська управа при складанні 

«Списку» користувалася тільки матеріалами Губернського присутствія, що стосувалися тільки 

поселень на землях сільських громад. 1912 р. Полтавським Губернським Статистичним 

Комітетом видано «Список населених місць Полтавської губернії» з коротким географічним 

описом. У збірнику наведені дані станом на 1 січня 1911 р. про волості губернії із зазначенням 

їх поштових адрес, у населених пунктах вказана кількість шкіл, церков, кількість жителів. 

1913 р. у Полтаві вийшло видання «Алфавитный указатель населенных мест Полтавской 

Губернии на 1910 год». У 1924 р. здійснена узагальнена інформація щодо всіх населених 

пунктів Київщини – «Список поселень Київщини». 1925 р. у Харкові, при видавництві 

ВУЦВК, побачив світ довідник «Адміністративно-територіальний поділ УСРР». 1926 р. 

секретаріатом Київського Окрвиконкому видано «Список поселень Київської округи», у 

якому, по даним на 1925 р., перераховувалися волості і населені місця, що входили до них. 

1947 р. інформаційно-статистичним відділом при Секретаріаті Президії Верховної Ради 

Української РСР вперше видано довідник «Адміністративно-територіальний устрій 

Української РСР», в якому надана інформація по областям на 1 вересня 1946 р. 1973 р. вийшов 

друком довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ», у якому, станом 

на 1 січня 1972 р., наведена інформація по областях, районах, сільських радах і населених 

пунктах. Наступним довідником з цієї тематики стало видання 1975 р. «Київська область. 

Адміністративно-територіальний поділ», у якому також вміщена інформація про районні, 

міські і сільські ради та населені пункти. 2009 р. вийшла друком колективна монографія за 

редакцією Першого віце-прем’єр-міністра України, доктора економічних наук О.В. Турчинова 

«Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи», у якій 

представлено історичний екскурс щодо питання адміністративно-територіального устрою 

нашої держави, зроблено огляд розвитку зазначеної тематики за роки незалежності та 

проаналізовано сучасний стан адміністративно-територіального устрою країни. 2012 р. в 
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Полтаві вийшов «Довідник з історії адміністративно-територіального поділу Полтавщини», у 

якому представлено найважливіші зміни адміністративно-територіального поділу 

Полтавщини від полкового устрою до початку ХХІ ст. Наведена цінна інформація й 

безпосередньо про Переяславщину. Матеріал подано у хронологічній послідовності з датами 

утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць. Цього ж таки 2012 р. в Києві 

вийшов довідник «Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918–2010 роки», 

присвячений 80-річчю утворення Київської області. У ньому відображені зміни в 

адміністративно-територіальному устрої Київщини від часу зміни влади у Російській імперії в 

1917 р. до сьогодення. Видання базується на документальних матеріалах архівних фондів. 

Адміністративно-територіальний устрій – поділ території держави на певні частини, з 

метою раціональної організації управління народним господарством і соціально-культурним 

будівництвом на місцях. Територіальні одиниці утворюються з урахуванням економічних і 

культурних факторів, національно-побутових особливостей населення, географічних умов, 

засобів зв’язку та шляхів сполучення. 

Під терміном «Переяславщина» розуміється територія, яка свого часу входила до 

Переяславського повіту і району в ХХ ст. 

У ХІХ ст. і на початок ХХ ст. Переяславський повіт входив до Полтавської губернії, у 

складі якої межі Переяславщини були майже незмінними. 

У відповідності з маніфестом від 19 лютого 1861 р., реорганізовано старі і створено нові 

волості, як нижчу ступінь адміністративно-територіального поділу. В основу поділу на волості 

було покладено принцип неподільності церковних парафій. У кожну волость входили всі села 

даної церковної парафії, або дві чи й більше парафій. Такий підхід був формальний, не 

враховував, а не рідко й розривав економічні зв’язки, які складалися між населеними 

пунктами [1, с. 29]. Разом з тим, на початок ХХ ст. в одному населеному пункті могло бути 

декілька общин, котрі підпорядковувалися волосному правлінню (козацькі, казенні селяни, 

селяни «собственники», державні селяни). Це передусім обумовлювалося складністю 

земельно-правових відносин у Полтавській губернії, де основну форму землеволодінь 

складали землеволодіння подвірно-участкові, й у своїй сутності ніяк не вкладалося у 

тогочасному адміністративно-волосному правлінні [13, с. 21]. 

З 1900 і до 1917 р. Переяславський повіт існував у складі 16 волостей: Баришівська, 

Березанська, Бориспільська, Війтівська, Вороньківська, Дем’янецька, Єрківецька, Іванківська, 

Лехнівська, Переяславська, Помокельська, Рогозівська, Скопецька, Студениківська, 

Ташанська, Хоцьківська [13, с. 35; 1, с. 32–33]. 

Станом на 1910 р. до волостей Переяславського повіту Полтавської губернії входили 

наступні населені пункти: 

Баришівська волость – м. Баришівка, х. Власівка, с. Гостролуччя, х. Каземирівка 

(Боченки), х. Кандаліївка, д. Коржі, передм. Липняки, х. Макарівка, х. Малий Солонець при д. 

Коржі, д. Морозівка, д. Пасішна, х. Регильмана, д. Сазенкове, с. Селичівка, с. Селище, с. 

Стариця Велика, с. Стариця Мала, с. Сулимівка, Сулимівські відрубні хутори, х. Хлопків, 

х. Швадчиха. 

Березанська волость –д. Бакумівка, м. Березань, д. Дернівка, х. Дуброва, х. 

Заостровський, д. Леляки, с. Паришків, ст. Переяславська, х. Попов, с. Семенівка, х. Степ, х. 

Хмелевик, х. Чеснійший, х. Шкулета при м. Березань. 

Бориспільська  волость –х. Аполонівка, м. Бориспіль з х. Кринички та Богачиха, х. 

Глибока Долина, х. Горобцівка, х. Скрипіїв, х. Тальбівка. 

Війтівська волость – с. Войтове, х. Дегтярів (Щаснівка), м-ко Круполь Великий, д. 

Круполь Малий, х. Кущі, с. Лукаші, с. Лукянівка, х. Миронівка, с. Рудницьке, д. Софіївка, х. 

Тумирина Гребля (Підгаївщина), с. Усівка. 

Вороньківська волость – м. Вороньків, з.хх. Степанкова та Фойки, д. Жеребятин, с. 

Койлів, д. Мартусівка, д. Проців, х. Ревний, с. Рудяків з хх. Коржупове та Новий Завод, с. 

Сальків, д. Софіївка. 
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Дем’янцівська волость – х. Бабачиха, с. Борисівка з х. Кривулі, с. Вовчків, с. Гайшин, 

с. Гланишів, д. Глібовка, д. Гречаники, с. Дем’янці, х. Довга Гребля, х. Кавказ, х. Карасирщина, 

х. Приймо, с. Пристроми, х. Світилівка, с. Стовпяги, с. Харківці, х. Чубуки. 

Єрковецька волость – с. Гусинці, х. Гути, с. Дівички з х. Вертоб, с. Єрківці, д. Кальне, 

с. Ковалин, с. Підсінне, с. Сошників, д. Старосілля, с. Ячники. 

Іванківська волость – х. Воронова Могила, с. Іванків, д. Кучаків, д. Лебедин з х. 

Вуравщина, с. Сеньківка, х. Стороженка, х. Чаші (Вовківня). 

Лехнівська волость – с. Березанка Мала, х. Беців, с. Благодатне, х. Бутовича (Жуківка 

І), х. Дубина, хх. Жуковські, с. Корніївка, х. Левченків, с. Лехнівка, х. Малосупоївський 

(Висоцький), х. Малосупоївський (Купчинського), х. Малосупоївський (Славатинського), с. 

Недра, с. Пилипчині, с. Покровське, х. Сосняк, х. Софіївка, с. Черевки, д. Ярешки. 

Переяславська волость – с. Андруші, с. Воскресенське, с. В’юнище, с. Городище з х. 

Ліс-Займа, х. Дубова Шия (при с. Каратуль Велика), х. Канцевича Гребля, д. Карань, с. 

Каратуль Велика, с. Каратуль Мала, с. Козинці, х. Кошарне при с. Городище, х. Максимівка, 

х. Марянівка, х. Павлівка, м. Переяслав, передм. Підварки з х. Глибоким та уроч. Гать, 

д. Слобідка Полуботькова, х. Успенський (Куряче горло), д. Чирське. 

Помоклівська волость – х. Безверхого, с. Виповзки з хх. Копиленка та Дубровської, с. 

Дениси, х. Жолоби, х. Золотушкин, х. Кисильова Станція (Столяренків), х. Могильний при с. 

Помоклі, с. Помоклі, с. Соснова, с. Строкове з х. Сахнова (Вишневщина), х. Тишки. 

Рогозівська волость – с. Глибоке, с. Любарці, х. Олександрівка, с. Рогозів, с. Старе 

(Краснопілля), х. Чубата Могила. 

Скопецька волость – с. Бзів, х. Борщів, с. Войтівці, с. Волошинівка, х. Грушки, х. 

Колосівщина, с. Мазинки, с. Масківці, с. Скопці, х. Толмачинський, х. Устенкова Гребля 

(Натягайлівка), х. Царева Могила. 

Студениківська волость – х. Білий, ек.кн. Ліхтенберга при х. Засупоївський 

(Судівщина), х. Кирильський (Соколовських), с. Козлів, д. Кулябівка, с. Панфили, х. Сомкова 

Долина, с. Студеники, х. Тужилови. 

Ташанська волость – с. Горбані, х. Миловид при с. Горбані, д. Натягайлівка, х. 

Олександрівський князя Горчакова, с. Пологи-Вергуни, с. Пологи-Чобітьки, с. Положаї, д. 

Ташань з х. Борисівка та маєток князя Горчакова, с. Чопилки з х. Тесленка. 

Хоцьківська волость – х. Андріївка, х. Афендиків, х. Безбородько, х. Березин 

(Дорошкевича), х. Бирлівщина, х. Біле Озеро (пом. кн. Горчакова), х. Борки, с. Войнинці, х. 

Гоярівщина, х. Казенний, с. Комарівка, х. Кочубея, х. Кудряшів, с. Лецьки, х. Лизогубівщина, 

х. Лисаневича, маєток кн. Горчакова при с. Пологи-Яненки, х. Марянівка при с. Хоцьки, 

д. Озерище, х. Омелянівщина, х. Петренка, с. Пологи-Яненки, х. Саська, хх. Холодного, Сухий 

Бирок та Галатівщина при с. Хоцьки, с. Хоцьки з хх. Білківщина, Мандилівщина, Шереметьва 

з уроч. Куракин та пристань Кошелевська, х. Цвіркун, с. Циблі з х. Валів [4, с. 45]. 

Докорінні зміни в адміністративно-територіальному поділі Переяславщини, як власне і 

всієї України, відбулися після революції 1917 р., коли було запроваджено поділ на землі, 

округи, райони. 

У березні 1917 р. була утворена Центральна Рада. Її головою обрали видатного 

українського вченого Михайла Грушевського. 20 листопада 1917 р. Українська Центральна 

Рада видала ІІІ Універсал, згідно з яким було проголошено Українську Народну Республіку, 

але Україна повністю не відокремлювалася від Росії, а 22 січня 1918 р. ІV Універсал 

декларував незалежність України. УНР проголошувалася самостійною, ні від кого 

незалежною, вільною суверенною державою українського народу. 

У часи існування самостійної Української Народної Республіки її керівництво, 

незважаючи на складність військово-політичної ситуації в державі, значну увагу приділяло 

державному будівництву. Особисто М. Грушевський розробив концепцію нового 

адміністративного устрою, яка передбачала ліквідацію старого губернсько-повітового поділу 

та запровадження земель. Землі за М. Грушевським мали бути меншими за губернії, але 

більшими за повіти. Новий устрій мав нести ідею універсальності, тобто одночасно він мав 
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бути пристосованим як до судової мережі, так і до мережі виборних округів. Але головною 

ідеєю було те, що в рамках земельного устрою мало розвиватися широке громадське 

самоврядування з побудовою нової України на засадах децентралізації й полишаючи 

центральній виконавчій владі (Раді Народних Міністрів) тільки «справи», які зістаються поза 

межами діяльності установ місцевої і національної самоуправи, або дотикають цілої 

республіки [3, с. 50]. 

6 березня 1918 р. «Закон про поділ України на землі» було ухвалено Малою Радою, 

законодавчим органом, що діяв між сесіями Центральної Ради. Згідно з цим законом територію 

УНР було поділено на 32 землі, визначено їх межі, адміністративні центри, назви. 

Передбачалося, що середня чисельність населення однієї землі мала б складати у середньому 

1 млн. мешканців, а територія дорівнювала б території 3–4 колишніх повітів. 

Серед них Переяславщина – адміністративно-територіальна одиниця найвищого рівня. 

Земський центр – місто Прилуки. До Переяславської землі мали увійти: з Полтавської губернії 

– Переяславський повіт, Прилуцький повіт, Пирятинський повіт та частина Золотоніського 

повіту; з Чернігівської губернії – частини Козелецького, Ніжинського та Борзенського повітів 

[18, с. 22]. Цей поділ не було впроваджено в життя, бо вже 29 квітня 1918 р. влада в Україні 

перейшла до гетьмана П. Скоропадського, який повернув старий адміністративно-

територіальний устрій. 

27 січня 1918 р. Радою Народних Комісарів РСФСР видано декрет «Про порядок зміни 

меж губернських, повітових та інших» [11, с. 318], згідно з яким питання про зміну меж 

губерній, повітів, волостей повністю передавалося у відання місцевим радам робочих, 

селянських і солдатських депутатів. На місцях сільські сходи, волосні і повітові виконкоми 

приймали рішення про переведення населених пунктів з однієї волості в іншу, про утворення 

нових волостей, таким чином 1921 р. в Переяславському повіті утворено Сулимівську волость 

(Постанова ВУЦВК від 1.02.1922 р. забороняла губернським і повітовим виконкомам 

проводити будь-які зміни в адміністративно-територіальному поділі до вироблення єдиного 

плану для Української СРР). 

Згідно з тимчасовим положенням Уряду Радянської України «Про організацію місцевих 

органів Радянської влади і порядок управління» від 8 лютого 1919 р. в селах створюються 

сільські Ради – як нижчі одиниці адміністративно-територіального поділу, а положенням 

ВУЦВК 1920 р. про сільські Ради, що утворювалися з кількістю жителів не менше 300 чоловік. 

Сільські ради створювалися навіть у найменших селах. Мотиви до утворення таких органів 

влади, навіть у найвіддаленіших місцях, були перш за все політичними. Завданням нової влади 

було завоювання прихильності широких мас населення та втілення в життя політики партії [3, 

с. 52]. 

Постановою ВУЦВК від 27 квітня 1921 р. від Полтавської до Київської губернії 

віднесено Переяславський повіт: «В силу важных хозяйственных и географических 

соображений и по соглашению между Киевским и Полтавским Губисполкомами 

Переяславский уезд Полтавской губернии включается в состав Киевской губернии» [6, с. 219]. 

Обумовлювалося це передусім його близькістю до Києва. 

Станом на 15 листопада 1921 р. до Переяславського повіту Київської губернії входили 

наступні волості: Вороньківська, Бориспільська, Рогозівська, Іваньківська, Сулимівська, 

Баришівська, Войтівська, Лехнівська, Березанська, Скопецька, Дем’янська, Єрковецька, 

Студениківська, Помоклівська, Ташанська, Переяславська, Хоцьківська [12, с. 13]. 

У 1922–1923 рр. в Україні проведена нова адміністративно-територіальна реформа, 

спрямована на зменшення адміністративно-територіальних одиниць, скорочення і спрощення 

радянського апарату. Постановою 3-ої сесії ВУЦВК 6 скликання було затверджено основні 

принципи поділу республіки на округи і райони, відзначено норми населення для різних 

адміністративних одиниць. Затверджено територію сільради як адміністративної одиниці з 

кількістю населення не менше 1000 чоловік, району – від 25 000 до 40 000 чоловік [1, с. 46 ]. 7 

березня 1923 р. видано постанову ВУЦВК «Про адміністративно-територіальний поділ 

Київщини», відповідно до якої 14 повітів Київської губернії були замінені на 7 округів, а 247 
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волостей – на 111 районів, а іншою постановою «Про новий адміністративно-територіальний 

поділ України» від 12 квітня 1923 р. ВУЦВК затвердив новий поділ республіки на округи та 

райони. Це був перший етап переходу до нового адміністративно-територіального устрою 

країни. 

Реформа 1923 р. кардинально змінила не тільки весь поділ Київської губернії, а й 

Переяславського повіту. Губерніальні межі змінено таким чином: від Київщини відійшли до 

Золотоніського округу Полтавщини: Березанська, Війтівська, Дем’янецька, Лехнівська, 

Переяславська (з м. Переяславом), Помокельська, Студениківська, Ташанська та Хоцьківська 

волості Переяславського повіту. До Київської округи увійшло 8 волостей Переяславського 

повіту. Зокрема до новоутвореного Баришівського району Київської округи увійшли 

Баришівська і Скопецька волості Переяславського повіту, до Бориспільського району – 

Бориспільська, Іваньківська, Сулимівська волості Переяславського повіту, до Рогозівського 

району – Вороньківська, Єрковецька, Рогозівська волості Переяславського повіту [14, с. 6]. 

Відповідно, станом на вересень 1923 р. до Переяславського району Золотоніської округи 

увійшли сільські ради: Андрушівська, Бабачиська, Великокаратульська, Виповзька, 

Вюнищенська, Гайшинська, Гланишівська, Горбанівська, Городищенська, Демянська, 

Денисівська, Засупоївська, Козинська, Козлівська, Кулябівська, Мало-Каратульська, 

Панфилівська, Полого-Вергунівська, Помокельська, Пристромська, Соснівська, Стовп’язька, 

Строківська, Студениківська, Ташанська. До Гельмязівського району Золотоніської округи 

увійшли Войнинцівська (Віненська), Комарівська, Лецьківська, Полого-Яненківська, 

Хоцьківська, Циблянська сільські Ради [1, с. 244–245].  Крім того, напередодні проведення 

адміністративної реформи 1923 р. Війтівська волость Переяславського повіту увійшла до 

складу Скопецької волості Переяславського повіту [9, с. 23]. 

13 березня 1925 р. вийшла постанова ВУЦВК «Про зміни в адміністраційно-

територіальному поділі Полтавщини», відповідно до якої «Змінюючи постанову ВУЦВК з 7 

березня 1923 року ВУЦВК і РНК постановили: 

- Перечислити с.с. Войниці, Лецьки й Циблі Гельмязівського району Золотоноської 

округи до складу Переяславського району тої самої округи; 

- Перечислити с.с. Горбані, Чопилки Переяславського району Золотоноської округи до 

складу Гельмязівського району тої самої округи» [7, с. 197]. 

Таким чином, з Переяславського до Гельмязівського району відійшли Горбанівська 

сільрада, а до Переяславського району були включені: Вінинська (об’єднавшись з 

Лецьківською) і Цибельська сільські ради. 

Постановою Ради Народних Комісарів УСРР від 14 лютого 1925 р. вся територія УСРР 

в адміністративно-територіальному відношенні була поділена на округи і райони під 

управлінням єдиного республіканського центру. Від старого адміністративно-територіального 

поділу на Україні ще залишилися губернії. З утворенням і зміцненням округів та районів 

назріли умови для ліквідації губерній [1, с. 38]. 

Постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р. «Про ліквідацію губерній і перехід до 

триступеневої системи управління» фактично був завершений перехід від чотириступеневої 

(центр – губернія – повіт – волость) до триступеневої (центр – округ – район). Як йшлося у 

постанові: 

«1. Адміністративно-територіяльний поділ Української Соціялістичної Радянської 

Республіки на губернії скасувати з 1-го серпня 1925 року; 

2. з 15-го червня 1925 року територію УСРР поділити на 41 округ; 

3. Золотоноський округ Полтавської губернії розформувати» [7, с. 442]. 

Приєднання до Київської округи декількох районів та поширення сітки cільрад згідно з 

новим положенням про сільради, що його затвердила друга сесія ВУЦВК, досить значно 

змінили межі округи та деяких районів і cільрад. До Переяславського району увійшли 

правобережні села: Зарубенці, Луковиця, Трахтемирів, Монастирок розформованого 

Ходорівського району Київського округу (колишнього Македенського району, який був 

перейменований у березні 1925 р.). Постановою від 3 червня 1925 р. «Про скасування 
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Шевченківської округи й зміни в адміністраційно-територіяльному поділі Київщини й 

Полтавщини» ВУЦВК і РНК постановили: Ходорівський район Київської округи 

розформувати, віднісши території: 

а) Трахтемирівської та Лукавицької сільрад у склад Переяславського району 

Золотоноської округи на Полтавщині; 

б) Григорівської – у склад Канівського району, включеного до Черкаської округи» [7, 

с. 443]. 

Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету й Ради Народних 

Комісарів УСРР «Про скасування Золотоноської Округи й зміну адміністративно-

територіяльного поділу Полтавщини» від 10 червня 1925 року Золотоноська округа 

Полтавщини розформовується і Переяславський район відноситься до Київської округи на 

Київщині [2, с. 22]. Як йшлося у постанові: «Золотоноську округу на Полтавщині 

розформувати, приєднавши території: 

а) Переяславського району до складу Київської округи на Київщині; 

б) Гельмязівського, Піщанського, Золотоноського районів до складу Черкаської округи 

на Київщині 

в) Ковалівського і Драбівського районів у склад Прилуцької округи» [7, с. 475]. Полого-

Яненківська і Хоцьківска сільради залишались у складі Гельмязівського району. 

На 1925 р. Переяславський район був у складі 38 сільрад: [15, с. 132] 

- Переяславська Селищна Рада – місто Переяслав; 

- Андрушівська – село Андруші з пристанню Переяслав; 

- Бабачицька – х. Бабачиха, с. Борисівка, с. Глібовка, х. Кирасирщина, х. Яковенко; 

- Велико-Каратульська – с. Велика Каратуль, х. Мар’янівка, х. Чирське; 

- Виповзька – с. Виповзки; 

- Віненська – с. Віненці; 

- Вовчківська – с. Вовчків; 

- Воскресінська – х.Воскресінський; 

- Вюнищанська – с. В’юнище, х. Успенський; 

- Гайшинська – с. Гайшин, х. Дубова Шия, х. Каптєвичова Гребля; 

- Гланишівська – с. Гланишів, х. Довга Гребля; 

- Городищенська – с. Городище; 

- Дем’янська – с. Дем’янці; 

- Денисівська – с. Дениси; 

- Зарубинська – с. Зарубинці, с. Луковиця; 

- Засупоївська – с. Засупоївка; 

- Каранська – с. Карань, х. Максимівка, х. Полуботькова Слобода; 

- Козинецька – с. Козинці, х. Голосіївка; 

- Козлівська – с. Козлів, посел. при залізниці Переяславське; 

- Кулябівська – с. Кулябівка, х. Тужилів; 

- Лецьківска – с. Лецьки, х. Закінний; 

- Мало-Каратульська – с. Мала Каратуль; 

- Панфилівська – с. Панфили; 

- Підварська – передмістя Підварки, х. Підгірний; 

- Полого-Вергунівська – с. Пологи-Вергуни; 

- Полого-Чобітківська – с. Пологи-Чобітьки, х. Натягайлівка; 

- Положаївська – с. Положаї; 

- Помокельська – с. Помоклі, х. Могильний, х. Чорненький; 

- Пристрімська – с. Пристроми; 

- Сомково-Долинська – с. Сомкова Долина; 

- Соснівська – с. Соснова; 

- Стовпяцька – с. Стовп’яги, с. Гречаники, х. Кавказ, х. Чубуків; 

- Строківська – с. Строкова, х. Жолоб; 
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- Студеницька – с. Студеники, х. Стара Пошта (Мойки); 

- Ташанська – с. Ташань; 

- Трахтомирівська – м-ко Трахтемирів, с. Манастирок; 

- Харківецька – с. Харківці; 

- Цибельська – с. Циблі. 

У 1927 р. на території Київського округу відбулося переміщення деяких районів, зокрема 

Рогозівський район в Бориспільський район [9, с. 34]. 

Триступенева система управління мала забезпечувати розвиток народного господарства 

в умовах відбудовного і реконструктивного періоду. У зв’язку з проведенням суцільної 

колективізації виникли нові проблеми. ХVІ з’їзд партії звернув увагу на посилення сільрад. 

Вказувалося на необхідність перетворення районів у вузлові пункти практичного здійснення 

політики партії на селі. З’їзд доручив ЦКК-РСІ взяти під особливий нагляд проведення в життя 

рішення про скасування округів, щоб усі оперативні функції, права і матеріальні ресурси 

округів були передані районам і міськрадам. Тобто у період колективізації сільського 

господарства необхідно було перенести центр уваги партійних і радянських органів 

безпосередньо в райони, які найтісніше зв’язані з селом. 

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР 2 

вересня 1930 р. прийняли постанову «Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу 

систему управління» [1, с. 60]. Відповідно до цієї постанови з 15 вересня 1930 р. Київський 

округ, як і всі інші округи в республіці, був ліквідований, з того часу і до утворення областей, 

райони підпорядковувалися безпосередньо центру. 

Та уже через рік виявилися суттєві недоліки нового поділу, і головний з них – 

віддаленість центральної влади від районів. Тому була повернена стара модель управління 

лише з новими найменуваннями адміністративних одиниць (область, район). 9 лютого 1932 р. 

ВУЦВК на 4-й сесії 12 скликання ухвалив постанову «Про утворення обласних виконавчих 

комітетів на території УСРР». Відповідно до цієї постанови на території України, окрім 

Молдавської АРСР, утворені 5 областей, у тому числі й Київська (утворена 27 лютого 1932 р.). 

З утворенням областей в Україні продовжувалося реформування адміністративно-

територіального поділу, це передусім утворення округів, нових областей, зміна обласних меж. 

У 1937 р. відбувається розукрупнення областей на території УРСР, згідно з постановою ЦВК 

СРСР від 22 вересня 1937 р. утворюється Полтавська область, шляхом поділу Харківської і 

Київської областей. Від Київської області до складу Полтавської області увійшли 

Гельмязівський і Золотоніський райони. Села Пологи-Яненгки, Улянівка і Тарасівка 

Гельмязівського району входять до складу Переяславського району, залишаючись у складі 

Київської області. З цього часу адміністративно-територіальний поділ Переяславщини до 

початку Другої світової війни залишався без змін. 

З вересня 1941 р. по вересень-жовтень 1943 р. Переяславщина була тимчасово окупована 

німецько-фашистськими загарбниками. 

Значна частина окупованих територій України була включена до складу так званого 

рейхскомісаріату «Україна» з центром у місті Рівне. Рейхскомісаріат поділявся на генеральні 

округи, а вони в свою чергу на округи (гебіти), які об’єднували кілька районів. Територія 

Київської області входила до генеральної округи Київ, яка складалася з 26 округ (гебітів). З 

осені 1941 р. до 1 вересня 1942 р. місто та район перебували у юрисдикції так званої військової 

адміністрації. Із входженням території лівобережних районів Київщини до складу 

Рейхскомісаріату «Україна» адміністративна структура органів управління змінилася. У 

складі генеральної округи «Київ» було створено гебітскомісаріат «Переяслав», до якого 

приєдналися Переяславський, Баришівський, Березанський райони. Переяслав став центром 

цього адміністративного утворення [10]. 

З середини 40-х рр. в Україні почалася кампанія з перейменування населених пунктів. 

Одним з перших торкнулося це і Переяславщини. Після звільнення від окупації німецько-

фашистськими загарбниками, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1943 р. 

місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький. Як ішлося в указі: 
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«…відзначаючи велику роль Переяслава у створенні Букринського плацдарму та на честь 

великого сина українського народу, визначного державного діяча і полководця України 

Богдана Хмельницького» [8, с. 23–24], а 11 березня 1944 р. був виданий Указ Президії 

Верховної Ради СРСР «Про перейменування Переяславського району Київської області в 

Переяслав-Хмельницький район». Це було політичне рішення влади. Метою ж подальших 

перейменувань, як вважалося, було «збереження» історичних назв. 

7 березня 1946 р. виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про збереження 

історичних найменувань та уточнення і впорядкування існуючих назв сільських рад і 

населених пунктів Київської області», відповідно до якого змінені такі назви сільських рад та 

населених пунктів Київської області:  

Переяслав-Хмельницький район – село Карань перейменоване в село Трубайлівка і 

Каранська сільська рада – в Трубайлівську;  

Баришівський район – село Війтівці перейменоване на село Поділля, село Скопці 

перейменоване на село Веселинівка [9, с. 55]. 

Станом на 1 вересня 1946 р. до Переяслав-Хмельницького району входило 48 сільських 

Рад, з населеними пунктами: 

- Андрушівська сільська Рада: с. Андруші; 

- Бабачиська сільська Рада: с. Бабачиха, х. Борисівка, х. Глибівка, х. Жуля, 

х. Керасірщина, х. Керасірщина Друга; 

- Великокаратульська сільська Рада: с. Велика Каратуль, х. Мар’янівка, х. Перше 

Травня, х. Плескачівщина, х. Чирське; 

- Виповзька сільська Рада: с. Виповзки; 

- Вінинська сільська Рада: с. Вінинці; 

- Вовчківська сільська Рада: с. Вовчків; 

- Воскресенська сільська Рада: с. Воскресенське; 

- Вюнищенська сільська Рада: с. В’юнище, х. Успенський; 

- Гайшинська сільська Рада: с. Гайшин, х. Коптевича Гребля; 

- Гланишівська сільська Рада: с. Гланишів, х. Леніна; 

- Городищенська сільська Рада: с. Городище; 

- Григорівська сільська Рада: с. Григорівка; 

- Демянецька сільська Рада: с. Дем’янці; 

- Денисівська сільська Рада: с. Дениси; 

- Дівичківська сільська Рада: с. Дівички; 

- Єрковецька сільська Рада: с. Єрковці; 

- Зарубинецька сільська Рада: с. Зарубенці, х. Луковиця; 

- Засупоївська сільська Рада: с. Засупоївка; 

- Ковалинська сільська Рада: с. Ковалин; 

- Козинецька сільська Рада: с. Козинці, х. Зелений; 

- Козлівська сільська Рада: с. Козлів; 

- Комарівська сільська Рада: с. Комарівка; 

- Кулябівська сільська Рада: с. Кулябівка, х. Соколівщина, х. Тужилів,  

- х. Чесний, х. Шевченка;  

- Лецьківська сільська Рада: с. Лецьки; 

- Мазінківська сільська Рада: с. Мазінки; 

- Малокаратульська сільська Рада: с. Мала Каратуль; 

- Панфилівська сільська Рада: с. Панфили, х. Григорівка, х. Федорівка; 

- Підварківська сільська Рада: с. Підварки; 

- Підсінненська сільська Рада: с. Підсінне; 

- Полого-Вергунівська сільська Рада: с. Пологи-Вергуни, х. Перше Травня; 

- Полого-Чобітківська сільська Рада: с. Пологи-Чобітьки, х. Натягайлівка; 

- Полого-Яненківська сільська Рада: с. Пологи-Яненки, х. Тарасівка, х. Ульянівка; 

- Положаївська сільська Рада: с. Положаї; 
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- Помоклівська сільська Рада: с. Помоклі; 

- Пристромська сільська Рада: с. Пристроми, х. Заострів; 

- Сомково-Долинська сільська Рада: с. Сомкова Долина, х. Чорненький; 

- Соснівська сільська Рада: с. Соснова, х. Радянське; 

- Станціє-Переяславська сільська Рада: с. Станція Переяславська; 

- Стовпязька сільська Рада: с. Стовп’яги, х. Бабачиха, х. Веселий, х. Греченики, 

х. Кавказ, х. Соснова, х. Чубуків; 

- Строківська сільська Рада: с. Строкова; 

- Студениківська сільська Рада: с. Студеники; 

- Ташанська сільська Рада: с. Ташань; 

- Трахтемирівська сільська Рада: с. Трахтемирів, х. Монастирок; 

- Трубайлівська сільська Рада: с. Трубайлівка, х. Максимівка, х. Полубодькова Слобода; 

- Харківецька сільська Рада: с. Харківець; 

- Хоцьківська сільська Рада: с. Хоцьки, х. Біле Озеро, х. Борок, х. Лікандрів, х. Раків; 

- Циблівська сільська Рада: с. Циблі; 

- Шевченківська сільська Рада: с. Шевченкове [16, с. 282–283]. 

21 листопада 1949 р. виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про включення 

Зарубинецької та Трахтемирівської сільських рад до складу Ржищівського району і 

Григорівської сільської ради до складу Канівського району Київської області», відповідно до 

якого Зарубинецька та Трехтемирівська сільські ради Переяслав-Хмельницького району 

включені до складу Ржищівського району, а Григорівська сільська рада Переяслав-

Хмельницького району – до Канівського району [9, с. 57]. 

Але після опублікування в пресі такого рішення до Президії Верховної Ради УРСР через 

центральні, республіканські організації і безпосередньо від громадян надходили звернення, у 

яких висловлювалося невдоволення таким кроком влади. За дорученням Президії Верховної 

Ради УРСР виконком Київської обласної ради депутатів трудящих та обком КПУ разом з 

зацікавленими організаціями Ржищівського, Канівського та Переяслав-Хмельницького 

районів протягом двох років вивчали питання на місці і дійшли висновку, що населення, яке 

попри владне рішення, не поривало зв’язків з колишнім райцентром, має рацію. Було вирішено 

повернути сусідні з Григорівкою села Зарубинської, Трахтемирівської сільських рад до 

Переяслав-Хмельницького району [5, с. 183–198]. 14 травня 1951 р. був виданий Указ Президії 

Верховної Ради УРСР «Про віднесення  Зарубинецької та Трахтемирівської сільських рад 

Ржищівського району до складу Переяслав-Хмельницького району Київської області [9, 

с. 197]. 

Мешканці с. Григорівка Канівського району, бачачи, що настирливість сусідів дала 

результати, ще наполегливіше почали вимагати повернення їхнього села до колишнього 

райцентру, обґрунтовуючи свої вимоги багатьма вигодами соціально-економічного та 

побутового характеру. Облвиконком кілька разів розглядав цю справу на місці і в травні 1953 

р. просив Президію Верховної Ради УРСР задовольнити прохання жителів села про 

повернення села до складу Переяслав-Хмельницького району. 

31 серпня 1953 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про приєднання 

Григорівської сільської ради Канівського району до складу Переяслав-Хмельницького району 

Київської області» [9, с. 58]. 

З 1954 р., паралельно зі змінами в мережі областей (Українській РСР було передано 

Кримську область, утворено Черкаську область) відбулося укрупнення  сільрад, що було 

викликане укрупненням колгоспів. 

10 серпня 1954 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про укрупнення 

сільських рад депутатів трудящих в Київській області», відповідно до якого у Переяслав-

Хмельницькому районі об’єднані такі сільські ради: 

- Андрушівська та Трубайлівська сільські ради – у Трубайлівську сільраду з центром у 

селі Трубайлівка; 
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- Бабачиська та Демянецька сільські ради – у Дем’янецьку сільраду з центром у селі 

Дем’янці; 

- Козинецька та В’юнищенська сільські ради – у В’юнищенську сільраду з центром у селі 

В’юнище; 

- Воскресенська та Малокаратульська сільські ради – у Малокаратульську сільраду з 

центром у селі Мала Каратуль. 

Після того, як у січні 1954 р. Яготинський район Полтавської області був включений до 

складу Київської області, 24 грудня 1956 р. прийнято рішення виконавчого комітету Київської 

обласної ради депутатів трудящих № 963 «Про об’єднання, утворення і передачу деяких 

сільських рад Київської області», відповідно до якого в адміністративно-територіальному 

поділі області проведено зміни: 

- Засупоївська, Кулябівська і Панфилівська сільради Переяслав-Хмельницького району 

були передані до складу Яготинського району. 

10 травня 1958 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради 

депутатів трудящих № 347 «Про уточнення обліку населених пунктів Київської області», 

відповідно до якого з метою уточнення обліку населених і впорядкування в адміністративно-

територіальному поділі Київської області ухвалено: 

1. Затвердити подання виконкомів районних рад депутатів трудящих про зміни, що 

сталися в складі населених пунктів за час після видання довідника «Українська РСР. 

Адміністративно-територіальний поділ»: 

По Переяслав-Хмельницькому району: 

а) населені пункти, що зрослись між собою надалі вважати: 

- с. Козинці та х. Зелений В’юнищенської сільської ради – за один населений пункт село 

Козинці; 

- с. Сомкова Долина та х. Чорненький Сомково-Долинської сільської ради за один 

населений пункт село Сомкова Долина; 

- с. Трубайлівка, х. Полуботькова Слобода та х. Максимівка – за один населений пункт 

село Трубайлівка. 

б) виключити з облікових даних адміністративно-територіального поділу слідуючі 

населені пункти, в зв’язку з ліквідацією їх з різних причин: 

- хутір Чубуків Стовп’язької сільської ради; 

- хутора: Раків, Біле Озеро, Мички, Лікандрів Хоцьківської сільської ради; 

- хутір Яшники Гусинцівської сільської ради. 

- в) виключити з облікових даних населені пункти, які включені до таких помилково: 

- хутір Успенський В’юнищенської сільської ради; 

- хутір Жуля Дем’янецької сільської ради. 

2. Взяти на постійно-діючий облік населені пункти області за адміністративно-

територіальним поділом: 

1. Переяслав-Хмельницька міська рада – м. Переяслав-Хмельницький; 

2. Великокаратульська сільська рада – с. Велика Каратуль, с. Мар’янівка, с. Плескачі; 

3. Вінинська сільська рада – с. Віненці; 

4. Виповзька сільська рада – с. Виповзки; 

5. Вовчківська сільська рада – с. Вовчків; 

6. В’юнищенська сільська рада – с. В’юнище, с. Козинці; 

7. Гайшинська сільська рада – с. Гайшин, с. Коптевича Гребля, с. Чирське; 

8. Гланишівська сільська рада – с. Гланишів, с. Леніне; 

9. Городищенська сільська рада – с. Городище; 

10. Григорівська сільська рада – с. Григорівка; 

11. Дем’янецька сільська рада – с. Дем’янці, с. Бабачиха, с. Борисівка, с. Глібівка, с. 

Карасірщина Перша, с. Карасірщина Друга; 

12. Денисівська сільська рада – с. Дениси; 

13. Дівичківська сільська рада – с. Дівички; 
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14. Єрковецька сільська рада – с. Єрковці; 

15. Зарубинецька сільська рада – с. Зарубинці, с. Луковиця; 

16. Ковалинська сільська рада – с. Ковалин; 

17. Козлівська сільська рада – с. Козлів; 

18. Комарівська сільська рада – с. Комарівка; 

19. Лецьківська сільська рада – с. Лецьки; 

20. Мазинківська сільська рада – с. Мазинки; 

21. Малокаратульська сільська рада – с. Мала Каратуль, с. Воскресенське, с. Перше 

Травня; 

22. Переяславська сільська рада – с. Переяславське; 

23. Підварківська сільська рада – с. Підварки; 

24. Підсінненська сільська рада – с. Підсінне; 

25. Полого-Вергунівська сільська рада – с. Пологи-Вергуни, с. Натягайлівка, с. Перше 

Травня; 

26. Полого-Чобітківська сільська рада – с. Пологи-Чобітьки; 

27. Полого-Яненківська сільська рада – с. Пологи-Яненки, с. Тарасівка, с. Ульянівка; 

28. Положаївська сільська рада – с. Положаї; 

29. Помоклівська сільська рада – с. Помоклі; 

30. Пристромська сільська рада – с. Пристроми, с. Заострів; 

31. Сомково-Долинська сільська рада – с. Сомкова Долина, с. Радянське; 

32. Соснівська сільська рада – с. Соснова; 

33. Стовп’язька сільська рада – с. Стовп’яги, с. Бабачиха, с. Веселе, с. Гречаники, с. Кавказ, 

с. Соснова; 

34. Строківська сільська рада – с. Строкова; 

35. Студениківська сільська рада – с. Студеники; 

36. Ташанська сільська рада – с. Ташань; 

37. Трахтемирівська сільська рада – с. Трахтемирів, с. Монастирок; 

38. Трубайлівська сільська рада – с. Трубайлівка, с. Андруші; 

39. Харківецька сільська рада – с. Харківець; 

40. Хоцьківська сільська рада – с. Хоцьки, с. Борок; 

41. Циблівська сільська рада – с. Циблі; 

42. 42.Шевченківська сільська рада – с. Шевченкове [9, с. 96–97]. 

14 червня 1958 р. рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів 

трудящих № 474 «Про адміністративно-територіальні зміни» населені пункти Підварки 

Підварківської сільської ради, Бабачиха, Карасірщина Перша і Карасірщина Друга 

Дем’янецької сільради Переяслав-Хмельницько району включені в межу міста Переяслав-

Хмельницький, а Підварківська сільрада Переяслав-Хмельницького району ліквідована. 

13 лютого 1960 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради 

депутатів трудящих № 83 «Про зміни в адміністративно-територіальному поділі» відповідно 

до якого об’єднані сільські ради Переяслав-Хмельницького району: 

- Виповзька і Помоклівська сільські ради – в Помоклівську; 

- Вінинська, Полого-Чобітківська і Лецьківська сільради – в Лецьківську; 

- Вовчківська і Пристромська сільради – в Пристромську; 

- Гланишівська і Гайшинська сільради – в Гайшинську; 

- Городищенська, Комарівська і Хоцьківська сільради – в Хоцьківську; 

- Зарубинецька, Трахтемирівська і Григорівська сільради – в Григорівську; 

- Ковалинська і Дівичківська сільради – в Дівичківську; 

- Козлівська і Студениківська сільради – в Жовтневу сільраду з центром в с. Студеники, 

яке перейменоване в село Жовтневе; 

- Мазинківська, Харківецька і Дем’янецька сільради – в Дем’янецьку; 

- Підсінненська і Стовп’язька сільради – в Стовп’язьку; 

- Положаївська, Шевченківська і Ташанська сільради – в Ташанську; 
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- Сомково-Долинська і Соснівська сільради – в Соснівську; 

- Строківська і Великокаратульська сільради – у Великокаратульську; 

- Циблівська і В’юнищенська сільради – у В’юнищенську [9, с. 113]. 

З початком 1960-их рр. для радянського керівництва постало питання пошуку нових, 

більш ефективних способів управління економікою держави, а відтак і способів організації та 

територіального розміщення органів влади. Дрібні райони, особливо ті, в яких переважало 

сільське населення, потребували значної кількості державних службовців для існування всіх, 

передбачених для району установ, але їх економічний потенціал був незначний і утримування 

у цих районах державних органів та бюджетних установ було дуже накладним для держави. З 

іншого боку, дрібні райони створювали додаткові труднощі навіть у плановій економіці. У 

1962–1963 рр. за ініціативи М. Хрущова було проведено реорганізацію радянських органів за 

виробничим принципом. У листопаді 1962 року ухвалено рішення Пленуму ЦК КПРС «Про 

розвиток економіки СРСР і перебудову партійного керівництва народним господарством». 

Грудневий пленум ЦК КПУ дав доручення Президії Верховної Ради УРСР на проведення 

укрупнення районів [3, с. 64], що й було зроблено відповідно до її Указу. 

30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про укрупнення 

сільських районів Української РСР», відповідно до якого на території Київської області 

скасовані 19 районів, у тому числі Баришівський, Березанський та Згурівський райони. 

У складі Київської області залишилися 12 районів, куди також увійшли такі території 

сільських рад: Переяслав-Хмельницький район (центр – місто Переяслав-Хмельницький) у 

складі селищ міського типу Баришівка і Березань, сільрад Баришівського, Березанського 

(Малосупоївської, Семенівської, Хмельовицької). 

Того ж 30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про 

утворення промислових районів і віднесення деяких міст республіки до категорії міст 

обласного підпорядкування», відповідно до якого міста-центри промислових районів: 

Богуслав, Бровари, Васильків, Ірпінь і Переяслав-Хмельницький віднесені до категорії міст 

обласного підпорядкування [9, с. 117–119]. 

10 травня 1963 р. рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради трудящих 

№ 263 «Про перейменування окремих населених пунктів області» у Переяслав-

Хмельницькому районі були перейменовані: 

- село Коптєвича Гребля Гайшинської сільради – в село Гребля; 

- село Перше Травня Малокаратульської сільради – в село Травневе; 

- село Тарасівка Подільської сільради – в село Мала Тарасівка. 

17 серпня 1963 р. рішенням виконавчого комітету Київської обласної (сільської) ради 

трудящих № 504 «Про адміністративно-територіальні зміни в окремих районах області» у 

складі Переяслав-Хмельницького району була утворена Лехнівська сільрада з центом у селі 

Лехнівка. Лехнівській сільраді були підпорядковані села Недра і Садове Березанської 

селищної ради [9, с. 121]. 

27 січня 1964 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про передачу 

Горбанівської сільради Черкаської області до складу Київської області», відповідно до якого 

Горбанівська сільрада Драбівського району Черкаської області передана до складу Переяслав-

Хмельницького району Київської області. Рішенням виконавчого комітету Київської обласної 

(сільської) ради трудящих № 196 «Про адміністративно-територіальні зміни в окремих 

районах області» від 6 квітня 1964 р. Стовп’язька і Дівичківська сільради об’єднуються в 

Дівичківську, з центром у селі Дівички, а рішенням № 380 від 11 липня 1964 року села 

Борисівка і Глібівка Дем’янецької сільради були виключені з облікових даних. У листопаді 

1964 року центр Гайшинської сільради перенесений у село Гланишів і сільрада перейменована 

в Гланишівську. 

Відставка М. Хрущова в листопаді 1964 р. викликала нові зміни адміністративно-

територіального устрою. Так було поновлено єдині обласні ради, ліквідовано поділ територій 

на промислові та сільські зони, ліквідовано промислові райони. Частину ліквідованих у 1962–

1963 рр. районів відновлено, інші були розукрупнені. 
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4 січня 1965 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про внесення змін до 

адміністративного районування Української РСР», відповідно до якого відбулося об’єднання 

обласних (промислових) і обласних (сільських) рад депутатів трудящих УРСР і розукрупнення 

районів на території Української РСР. У складі Київської області замість 12 районів утворені 

19 районів. З семи нових районів утворено і Баришівський район з центром у селищі міського 

типу Баришівка, до складу якого увійшли сільські ради Переяслав-Хмельницького району: 

Бзівська, Веселинівська, Волошинівська, Гостролуцька, Дернівська, Лехнівська, Лукашівська, 

Малосупоївська, Масківецька, Морозівська, Паришківська, Перемогівська, Подільська, 

Сезенківська, Селищенська, Семенівська, Сулимівська, Хмельовицька. 

Переяслав-Хмельницький район був у складі сільрад: 

Великокаратульської, В’юнищенської, Гланишівської, Горбанівської, Григорівської, 

Дівичківської, Дем’янецької, Денисівської, Єрковецької, Жовтневої, Лецьківської, 

Малокаратульської, Переяславської, Полого-Вергунівської, Полого-Яненківської, 

Помоклівської, Пристромської, Соснівської, Ташанської, Трубайлівської, Хоцьківської. 

Тим же Указом від 4 січня 1965 року місто Переяслав-Хмельницький віднесено до міст 

районного підпорядкування. 

10 березня 1965 р. рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів 

трудящих № 149 «Про адміністративно-територіальні зміни в окремих районах області» 

утворена Стовп’язька сільська рада з центром у селі Стовп’яги, якій підпорядковані села 

Веселе, Гречаники, Кавказ, Підсінне і Соснова Дівичківської сільради. Відповідно до цього ж 

рішення було взято на облік село Червоний Шлях, підпорядкувавши його Стовп’язькій 

сільраді Переяслав-Хмельницького району [9, с. 129]. 

19 грудня 1967 р. село Городище Хоцьківської сільради передане у підпорядкування 

В’юнищенській сільраді Переяслав-Хмельницького району. 

27 червня 1969 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про присвоєння 

найменувань окремим населеним пунктам Київської області», відповідно до якого у 

Переяслав-Хмельницькому районі поселенню радгоспу «15-річчя Жовтня» присвоєно 

найменування – село Світанок, з підпорядкуванням його Полого-Яненківській сільраді. 

Суттєво змінила ситуацію у придніпровських селах Переяславщини постанова Ради 

Міністрів УРСР № 929 від 12 серпня 1963 року «Про заходи по переселенню населення і 

перенесенню на нові місця будівель і споруд у зв’язку з будівництвом Канівської 

гідроелектростанції». У зв’язку з цим у Переяслав-Хмельницькому районі впродовж восьми 

років (1965–1973 рр.) було здійснено масштабне переселення мешканців більше десяти 

населених пунктів з подальшою реорганізацією адміністративного устрою: 1970 р. 

ліквідовується Трубайлівська сільрада з підпорядкуванням сіл Андруші і Трубайлівка 

Переяслав-Хмельницькій міськраді, з листопада 1971 р. Григорівська сільрада включена до 

складу Черкаської області, 1972 р. знято з обліку села Борок та Комарівку Хоцьківської 

сільради, 1973 року у зв’язку з переселенням жителів виключені з облікових даних села 

В’юнище, Городище, Козинці В’юнищенської сільради, а центр сільської ради перенесено у 

новозбудоване село, під старою назвою Циблі з перейменуванням у Циблівську сільраду, село 

Підсінне Стовп’язької сільради. 

Станом на 1 січня 1972 р. до Переяслав-Хмельницького району входило 20 сільських 

Рад, з населеними пунктами: 

- Великокаратульська сільська Рада: с. Велика Каратуль, с. Мар’янівка, с. Плескачі, с. 

Строкова; 

- В’юнищенська сільська Рада: с. В’юнище; с. Городище, с. Козинці, с. Циблі; 

- Гланишівська сільська Рада: с. Гланишів, с. Гайшин, с. Гребля, с. Леніна, с. Чирське; 

- Горбанівська сільська Рада: с. Горбані, с. Чопилки; 

- Дем’янецька сільська Рада: с. Дем’янці, с. Мазінки, с. Харківці; 

- Денисівська сільська Рада: с. Дениси; 

- Дівичківська сільська Рада: с. Дівички, с. Ковалин; 

- Єрківецька сільська Рада: с. Єрківці; 
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- Жовтневська сільська Рада: с. Жовтневе, с. Козлів; 

- Лецьківська сільська Рада: с. Лецьки, с. Вінинці, с. Пологи-Чобітьки; 

- Малокаратульська сільська Рада: с. Мала Каратуль, с. Воскресенське, с. Травневе; 

- Переяславська сільська Рада: с. Переяславське; 

- Полого-Вергунівська сільська Рада: с. Пологи-Вергуни, с. Натягайлівка, с. Перше 

Травня; 

- Полого-Яненківська сільська Рада: с. Пологи-Яненки; с. Світанок, с. Тарасівка, 

с. Ульянівка; 

- Помоклівська сільська Рада: с. Помоклі, с. Виповзки; 

- Пристромська сільська Рада: с. Пристроми, с. Вовчків, с. Заострів; 

- Соснівська сільська Рада: с. Соснова, с. Радянське, с. Сомкова Долина; 

- Стовп’язька сільська Рада: с. Стовпяги, с. Веселе, с. Гречаники, с. Кавказ, с. Підсінне, 

с. Соснова; 

- Ташанська сільська Рада: с. Ташань, с. Положаї, с. Шевченкове; 

- Хоцьківська сільська Рада: с. Хоцьки, с. Борок, с. Комарівка [17, с. 221–222]. 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 15 листопада 1972 року і рішенням 

облвиконкому від 27 листопада 1972 року села Андруші і Трубайлівку Переяслав-

Хмельницького району включено в смугу міста Переяслав-Хмельницький. 

 

Станом на 1 травня 1974 р. до складу Переяслав-Хмельницького району входили сільські 

Ради з населеними пунктами: 

- Переяслав-Хмельницька міська Рада – м. Переяслав-Хмельницький; 

- Великокаратульська сільська Рада – с. Велика Каратуль, с. Мар’янівка, с. Плескачі, с. 

Строкова; 

- Гланишівська сільська Рада – с. Гланишів, с. Гайшин, с. Гребля, с. Леніне, с. Чирське; 

- Горбанівська сільська Рада – с. Горбані, с. Чопилки; 

- Дем’янецька сільська Рада – с. Дем’янці, с. Мазинки, с. Харківці; 

- Денисівська сільська Рада – с. Дениси; 

- Дівичківська сільська Рада – с. Дівички, с. Ковалин; 

- Єрковецька сільська Рада – с. Єрковці; 

- Жовтнева сільська Рада – с. Жовтневе, с. Козлів; 

- Лецьківська сільська Рада – с. Лецьки, с. Вінинці, с. Пологи-Чобітьки; 

- Малокаратульська сільська Рада – с. Мала Каратуль, с. Воскресенське, с. Травневе; 

- Переяславська сільська Рада – с. Переяславське; 

- Полого-Вергунівська сільська Рада – с. Пологи Вергуни, с. Натягайлівка, с. Перше 

Травня; 

- Полого-Яненківська сільська Рада – с. Пологи-Яненки, с. Світанок, с. Тарасівка, с. 

Уллянівка; 

- Помоклівська сільська Рада – с. Помоклі, с. Виповзки; 

- Пристромська сільська Рада – с. Пристроми, с. Вовчків, с. Заострів; 

- Соснівська сільська Рада – с. Соснова, с. Радянське, с. Сомкова Долина; 

- Стовпязька сільська Рада – с. Стовпяги, с. Веселе, с. Гречаники, с. Кавказ, с. Соснова; 

- Ташанська сільська Рада – с. Ташань, с. Положаї, с. Шевченкове; 

- Хоцьківська сільська Рада – с. Хоцьки; 

- Циблівська сільська Рада – с. Циблі [8, с. 23–24]. 

13 листопада 1975 р. виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про віднесення 

м. Переяслав-Хмельницький Київської області до категорії міст обласного підпорядкування». 

З 1976 р. і до кінця ХХ століття істотних змін у адміністративно-територіальному поділі 

Переяславщини не відбувалося, за виключенням окремих рішень виконавчого комітету 

Київської обласної ради депутатів трудящих, з 1977 року – Київської обласної ради народних 

депутатів про утворення сільських рад: 
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- 1976 р. – центр Гланишівської сільради перенесено в село Гайшин з перейменуванням 

у Гайшинську. 

- 1987 р. – утворено Гланишівську сільську раду з центром у селі Гланишів, 

підпорядкувавши сільській раді село Леніне Гайшинської сільради. 

- 1990 р. – утворено Виповзьку сільраду з центром у селі Виповзки, Сомководолинську 

сільраду з центром у селі Сомкова Долина, з підпорядкуванням села Радянське Соснівської 

сільради. 

- 1992 р. – утворено: Вовчківську сільраду з центром у селі Вовчків, Козлівську сільраду 

з центром у селі Козлів, Мазинську сільраду з центром у селі Мазинки, Улянівську сільраду з 

центром у селі Улянівка з підпорядкуванням села Тарасівка Полого-Яненківської сільради, 

Шевченківську сільраду з центром у селі Шевченкове, вивівши його з підпорядкування 

Ташанської сільради. 

- 1993 р. – утворено: Ковалинську сільраду з центром у селі Ковалин, Строківську 

сільраду з центром у селі Строкова. 

- 1994 р. – утворено Світанківську сільраду з центром у селі Світанок. 

Таким чином, Переяславщина здавна була адміністративним центром певної території, 

розміри і межі якої не раз змінювалися. Проаналізувавши статистичні довідники, списки 

залюднених місць губерній, довідники з адміністративно-територіального поділу країни тощо, 

виявлено, що адміністративно-територіальний устрій України, а саме поділ її території на 

певні частини, з метою раціональної організації управління народним господарством і 

соціально-культурним будівництвом на місцях не завжди був науково обґрунтованим. 

Територіальні одиниці утворювалися без урахування економічних і культурних факторів, 

національно-побутових особливостей населення, географічних умов, засобів зв’язку та шляхів 

сполучення. Це відбувалося тому, що Україна під час Української Революції (1917–1921 рр.) 

не змогла відновити свою державність і протягом тривалого часу з 1921 по 1991 р. (з 

невеликою перервою у зв’язку з нацистською окупацією у 1941–1944 рр.) перебувала у складі 

СРСР. Номінально Україна була повноправною радянською республікою, а фактично – 

колонією. Тому вона стала, як і більшість регіонів України й СРСР, майданчиком для 

різноманітних адміністративних експериментів (за правління М. Хрущова відбувалося 

укрупнення територіальних одиниць, а за Л. Брежнєва – розпочався зворотній процес). Всі ці 

реорганізації не оминули і Переяславщину. Треба лише наголосити, що внаслідок будівництва 

Канівського гідровузла вона втратила частину своїх територіальних одиниць. Це насамперед 

важливі історико-етнокультурні об’єкти: Андруші, В’юнище, Трахтемирів тощо. Лише з 

відновленням Української держави у 1991 р. українці отримали можливість стати справжніми 

господарями своєї землі, а Переяславщина – важливим історичним, культурним, освітнім і 

туристичним центром України. 
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ФОТОЛАБОРАТОРІЯ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ: СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У статті розглядається історія створення та діяльність фотолабораторії у складі 

Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (з 1979 р. – Переяслав-

Хмельницький державний історико-культурний заповідник) у 70–90-их рр. ХХ ст. 

Ключові слова: Переяслав-Хмельницький державний історичний музей, світлина, 

фотограф, фотолабораторія, В.Ф. Воловик, І.Б. Козій. 

 

Проблеми створення та  збереження музейних фотоархівів, їх використання у різного 

роду дослідженнях, а також створення та діяльність фотолабораторій при музеях та інших 

установах останнім часом привертають увагу науковців. Адже фотографування є невід’ємною 

частиною музейної роботи, оскільки виконує низку важливих функцій: планові зйомки 

музейних експонатів; фотофіксація музейних цінностей з подальшим розміщенням світлин у 

різного роду документації та у фондах; виготовлення фотознімків для виставок, експозицій, 

рекламної друкованої продукції (буклетів, путівників, каталогів тощо); акумулювання й 

зберігання  негативів і фотографій у окремих фондових збірках. 

Така добірка світлин і негативів зберігається й у фондах Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Збиралася вона з 60-их рр. ХХ ст. й до наших днів і 

є цінним інформативним та фактологічним джерелом. Окремі матеріали добірки вже 

залучалися співробітниками Заповідника для дослідження різних аспектів діяльності 

переяславських музеїв, історії м. Переяслава та району. Сама ж збірка фотоматеріалів НІЕЗ 

«Переяслав» (її формування, кількісний і видовий склад), а також історія створення музейної 

фотолабораторії, залишилися поза увагою дослідників. Дана тематика є цікавою і 

перспективною як для Заповідника, так і для історії Переяславського краю. 

У пропонованій статті хочемо привернути увагу до історії створення та діяльності 

фотолабораторії Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (з 1979 р. – 

Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника (далі ПХДІКЗ), з 

1999 р. – Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (далі НІЕЗ 

«Переяслав»). У подальшому плануємо охарактеризувати збірку фотоматеріалів НІЕЗ 

«Переяслав». 

Посада штатного фотографа у Переяслав-Хмельницькому державному історичному 

музеї введена 1970 р. Впродовж того року на цій посаді змінилося п’ять фотографів, причому 

жоден із них на момент прийому на роботу не мав спеціальної професійної освіти. 9 січня 

1970 р. на посаду фотографа музею призначена Галина Михайлівна Афанасьєва (наказ № 1 від 

8.01.1970 р.). На цій посаді вона пропрацювала до 4 травня 1970 р., потім була звільнена за 

власним бажанням (наказ № 23 від 4.05.1970 р.). З 16 травня 1970 р. фотографом музею 

призначено Петра Пилиповича Степаненка (наказ № 23 від 4.05.1970 р.), а вже 1 серпня 1970 р. 

на цю посаду зарахований Валерій Петрович Шитік (наказ № 42 від 31.06.1970 р.). Він 

працював до 5 вересня 1970 р., потім звільнений за власним бажанням і згодом переведений 

на посаду наукового працівника (наказ № 46 від 1.09.1970 р.). З 18 серпня 1970 р. музейним 

фотографом стала Ольга Григорівна Дем’яненко (наказ № 48 від 17.08.1970 р.), яка 16 грудня 

1970 р. переведена на посаду лаборанта музею. Після неї фотографом музею став Володимир 

Федорович Воловик (рис. 1). Згідно із наказом № 63 від 19.12.1970 р. до роботи він став 10 

грудня 1970 р. і пропрацював на цій посаді найдовше з усіх музейних фотографів – по 2011 р. 

[3]. Тому на його постаті зупинимося більш детально. 

Народився В.Ф. Воловик 21 січня 1950 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл. 

в сім’ї службовців. Навчався у Переяслав-Хмельницькій середній школі № 2. Після 

завершення навчання, 24 серпня1967 р., влаштувався на роботу помічником реставратора 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

141 

(столяром) до Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (наказ № 37 від 

17.08.1967 р.). 1 квітня 1968 р. переведений на посаду наглядача музею (наказ № 6 від 

6.04.1968 р.), на якій працював до призову на дійсну строкову службу – до 19 жовтня 1968 р. 

(наказ № 28 від 19.10.1968 р.) [2]. Упродовж 1968–1970 рр. перебував на строковій службі у 

лавах Радянської армії. Після повернення з військової служби продовжив роботу в Переяслав-

Хмельницькому державному історичному музеї: 10 грудня 1970 р. прийнятий на посаду 

фотографа. Оскільки не мав спеціальної освіти, то за порадою директора музею 

М.І. Сікорського пройшов стажування у фотолабораторії видавництва «Наукова думка» 

(м. Київ) під керівництвом завідувача лабораторії І.М. Хитрова. Після кількох років роботи у 

музеї, 10 березня 1973 р. В.Ф. Воловик розрахувався і перейшов працювати у 

фотолабораторію Республіканського видавництва «Реклама» Держкомітету Ради міністрів 

УРСР у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі (м. Київ). Потім, з квітня по 

травень 1974 р., – електрофотографом 4-го розряду дослідного виробництва Київського 

філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту ювелірпрому Міністерства 

приладобудування, засобів автоматизації систем управління (м. Київ) [12]. Невдовзі 

повернувся працювати до музею: з 1 червня 1974 р. оформлений на посаду фотографа (наказ 

№ 18 від 23.05.1974 р.) [5]. На початку жовтня 1978 р. Київським обласним військовим 

комісаріатом був направлений на роботу фотографом торгово-побутового підприємства 196/2 

Міністерства оборони СРСР (м. Чойбалсан, Монгольська Народна Республіка), у зв’язку з чим 

8 жовтня був звільнений з посади музейного фотографа (наказ № 54 від 6.10.1978 р.): «Всё 

музейное имущество, материалы, негативы и другое передать по акту т. Шавейко Н.Д. для 

участия в передаче и составления акта приёма-передачи назначить зав. советским отделом 

т. Исак Веру Петровну» [6]. Невдовзі, 20 жовтня 1978 р., на посаду фотографа музею було 

зараховано Івана Борисовича Козія (рис. 2) (наказ № 55 від 10.10.1978 р.). 

І.Б. Козій народився 24 листопада 1950 р. в с. Гайшин Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. Після закінчення школи здобув спеціальність токаря у будівельному училищі 

№ 10 (м. Київ). Після повернення зі строкової служби у лавах Радянської армії, у 1972–

1974 рр. продовжив навчання у ПТУ обласного управління побутового обслуговування 

населення по спеціальності «фотограф широкого профілю». У 1975–1978 рр. навчався у 

Республіканському заочному технологічному технікумі, освоїв спеціальність «фототехнік». 

Згодом вступив на заочне відділення історичного факультету Київського педагогічного 

інституту ім. М. Горького, але життєві обставини не дозволили йому закінчити навчання й 

стати істориком. Волею долі він 1978 р. став фотографом Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею. Вже працюючи у цьому закладі, упродовж 1979–1980 рр. він 

закінчив факультет фотожурналістики Інституту журналістської майстерності (м. Київ) [14]. 

У 1979 р. з Монголії повернувся В.Ф. Воловик і 16 вересня був оформлений на посаду 

старшого наукового працівника «фотолабораторії» ПХДІКЗ (наказ № 28 від 19.09.1979 р.) [6]. 

У наказі про зарахування В.Ф. Воловика на посаду наукового працівника «фотолабораторії» 

остання згадується умовно. На цей час такого структурного підрозділу у ПХДІКЗ насправді 

ще не існувало. Він перебував у стадії створення, але до нього вже зараховували трьох осіб: 

фотографа І.Б. Козія, молодшого наукового співробітника А.М. Погребовця та старшого 

наукового співробітника В.Ф. Воловика. Це витікає із наказу № 39 від 7.12.1979 р.: «На 

виконання наказу обласного управління культури від 23 листопада 1979 р. № 225 встановити 

такі посадові оклади працівникам музею (…) фотолабораторія: фотограф Козій – 130 крб., 

старший науковий працівник Воловик – 120 крб., молодший науковий працівник музею 

Погребовець Анатолій Миколайович – 100 крб.» [6]. 

Власна фотолабораторія, яка обслуговувала потреби музею, почали діяти лише з 1 

лютого 1980 р., коли стала офіційним структурним підрозділом ПХДІКЗ. У наказі № 5 від 

10.02.1980 р. читаємо: «Перевести фотографа І.Б. Козія на посаду завідувача 

фотолабораторією з 1 лютого 1980 р., старшого наукового працівника музею В.Ф. Воловика 

на посаду фотографа з 1 лютого 1980 р.» [6]. Остаточне її оформлення відбулося 1986 р. із 

спорудженням окремого приміщення (рис. 3) – невеликої кам’яної споруди неподалік від 

центрального входу до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. У 
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наказі № 34 від 7.07.1986 р. читаємо: «Командирувати в Київ Козія по питанню оформлення 

фотолабораторії 8–9 липня» [8]. Забігаючи наперед, зазначимо, що у 1989–1994 рр. у цьому 

приміщенні розміщувалася фотолаболаторія кооперативу «Кадр». Основна мета його 

діяльності – надання фотопослуг населенню міста та відвідувачам переяславських музеїв. 

Працівники кооперативу пропонували «термінове фото», яке можна було отримати відразу по 

завершенню екскурсії або згодом поштою. За оренду приміщення і можливість працювати на 

музейній території кооператив «Кадр» сплачував музею 2 % від своїх прибутків. Очолив 

кооператив В.Ф. Воловик, який працював за сумісництвом, без відриву від роботи в ПХДІКЗ. 

До складу кооперативу входили також місцевий фотограф В.В. Набок і дружина 

В.Ф. Воловика Лариса (працювала бухгалтером) [13]. 

Для потреб музейної фотолаболаторії була виділена кімната у приміщенні 

реставраційної майстерні Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, 

розміщеної на господарському дворі. Це була звичайна кімната, яку при потребі можна 

зробити цілковито темною (ізольованою від будь-якого світла), що дозволяло опрацювати 

світлочутливі фотографічні матеріали, до яких належать фотоплівка та фотографічний папір. 

Умови, створені у фотолабораторії дозволяли виконувати всі необхідні роботи – від 

початкової обробки фотоплівки й до виготовлення фотографій. Обладнання музейної 

фотолабораторії було типове: фотоапарати, об’єктиви, збільшувачі, експонометри, 

фотозбільшувачі (оптичний пристрій, що використовувався для друку фотознімків), лампа 

неактинічного освітлення для освітлення робочого місця, фотокамера, світлонепроникна 

сумка (використовувалася для приготування фотоплівки безпосередньо перед експонуванням 

або проявленням), стоп-ванночки, фотографічний фіксатор та інше приладдя. До витратних 

матеріалів, які час від часу доводилося оновлювати, відносилися фотопапір, проявник, 

фотоплівка. Остання, за твердженням В.Ф. Воловика, була однією із найбільших проблем у 

роботі фотолабораторії. Якісної фотоплівки у необхідних об’ємах часто не вистачало. Лише 

зрідка вдавалося дістати її невеликими партіями у Києві [13]. Загалом обладнання 

фотолабораторії ПХДІКЗ дозволяло виконувати весь тогочасний комплекс робіт по 

виготовленню світлин: фотофіксацію на плівку, проявлення плівки, друк світлин, 

виготовлення слайдів і негативів. 

Формально до складу структурного підрозділу «Фотолаболаторія» входило три посадові 

особи: фотограф, молодший і старший наукові співробітники. Фактично ж уся робота була 

покладена на фотографа І.Б. Козія та старшого наукового співробітника В.Ф. Воловика, який 

також виконував у основному функції фотографа. 

Цей музейний підрозділ завжди працював досить активно, його основними завданнями 

були виготовлення фото для оформлення постійнодіючих експозицій, пересувних і 

стаціонарних виставок, та фотофіксація важливих подій в історії музею (Заповідника), 

м. Переяслава й району, видатних діячів у різних галузях народного господарства, науки, 

освіти, охорони здоров’я та культури. В обов’язки працівників фотолаболаторії також 

входило: здійснювати фотофіксацію музейних цінностей, пам’яток архітектури, значимих 

подій (відкриття виставки, пам’ятника, музею тощо); підготовка до макетування друкованих 

матеріалів (буклетів, путівників, книг); забезпечення фотолабораторії необхідними 

витратними матеріалами, укомплектування її спеціальним обладнанням. Але лише цим 

функції фотографів не обмежувалися. Вони мали слідкувати за фотографічними архівами, 

зберіганням негативів. Разом із внутрішньою роботою музею виконували роботу поза 

музеєм – проведення зйомок пам’яток старовини, участь у пошукових експедиціях 

(археологічних, етнографічних), допомога іншим музеям у оформленні виставок і експозицій 

тощо. 

Одним із основних завдань, які ставив перед фотографами директор музею 

М.І. Сікорський, була фотофіксація пам’яток народної архітектури на різних етапах їх 

музеєфікації – від пошуку й виявлення об’єктів у місцях первинного розташування до 

відновлення їх на музейній території. У книгах наказів по ПХДІМ та ПХДІКЗ такі накази 

згадуються неодноразово. Так, наприклад, 10 вересня 1971 р. В.Ф. Воловик був відряджений 

на 6 днів у Яготинський р-н Київської обл. для фотофіксації сільських пам’яток і краєвидів 
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(наказ № 26 від 30.07.1971 р.). Невдовзі, 9–13 грудня 1971 р., командирований у 

Васильківський і Таращанський р-ни Київської обл. для пошуку й фотофіксації давніх 

сільських будівель [3]. У травні наступного року направлений у села Яненки і Вергуни 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. для здійснення їх фотофіксації (наказ № 25 від 

2.06.1972 р.) [3]. Наприкінці липня 1989 р. його було направлено у індивідуальну експедицію 

в села Переяслав-Хмельницького р-ну (наказ № 30 від 18.07.1989 р.) з метою виявлення й 

фотографування давніх споруд [9]. 

Основна увага приділялася фотофіксації населених пунктів, що потрапляли в зону 

затоплення Канівського водосховища. Окрім цього фотографи мали обстежувати й інші села 

Переяславщини, щоб виявити й зафіксувати давні споруди та сільські краєвиди. Перші, щоб у 

перспективі перевезти їх до Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини, а другі – аби мати зразки для відтворення в музеї правдивого середовища 

наддніпрянського села. 

Завдання з фотофіксації пам’яток архітектури виконував здебільшого В.Ф. Воловик. 

Натомість на І.Б. Козія, як завідувача фотолабораторією, покладався обов’язок забезпечувати 

лабораторію всім необхідним (витратними матеріалами, спеціальною апаратурою, 

обладнанням). Він неодноразово відряджався до м. Києва, в Укрмінпроект та інші організації, 

для оформлення і одержання фотоматеріалів та апаратури: 21–22 листопада 1979 р. (наказ 

№ 35 від 18.11.1979 р.), 24–25 червня 1980 р. (наказ № 26 від 23.06.1980 р.), 23–24 вересня 

1986 р. (наказ № 45 від 14.09.1986 р.). Нерідко ці завдання виконував і В.Ф. Воловик. Це 

підтверджують тексти наказів по ПХДІКЗ: № 26 від 30.08.1974 р.; № 33 від 29.10.1974 р.; № 23 

від 18.04.1975 р.; № 35 від 18.11.1079 р.; № 4 від 21.01.1986 р. [2–5]. 

Загальновідомо, що для кожного фотографа характерна своя авторська манера 

фотографування. Вона проявляється через проблематику знімків, технічні параметри фото 

(кут зйомки, затінення або висвітлювання зображень); через жанрові форми (концептуальна 

зйомка, художня фотографія, фотопубліцистика, фоторепортаж, фотомонтаж). В.Ф. Воловику 

найкраще вдавалися краєвиди Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини, панорамні зображення пам’яток цього музею, особливо церков і вітряків. 

Вони стали не лише надбанням фондів, а й опубліковані у популярних на той час виданнях. 

Так, наприклад, у 1974 р. на прохання журналістки видання «Декоративное искусство СССР» 

(Москва) В.Ф. Воловик виготовив 12 діапозитивів із зображенням вітряних млинів музею, які 

згодом були опубліковані в одному із номерів журналу [13]. Воловик часто робив панорамні 

фото скансену із висоти пташиного польоту, для чого піднімався під маківки музейних церков. 

Особливо вдалі знімки були зроблені із бані церкви Святої Параскеви П’ятниці (с. В’юнище 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.). І.Б. Козію більше вдавалися світлини із 

зображенням «дрібних» деталей (окремих експонатів, фрагментів музейних експозицій). 

Натомість і панорамні зображення сільських дворів і вулиць переяславського скансену 

присутні у його доробку. 

Також фотографи В.Ф. Воловик та І.Б. Козій займалися підготовкою до видання 

друкованої продукції (книг, буклетів, путівників, каталогів тощо). У 1971 р. у видавництві 

«Наукова думка» (м. Київ) вийшла  книга М.І. Сікорського та Д.Т. Швидкого «На землі 

Переяславській» [1]. У ній подано 31 світлину із зображенням музейних предметів та об’єктів, 

зроблені завідувачем фотолабораторії видавництва «Наукова думка» І.М. Хитровим 1970 р. 

Відомо, що В.Ф. Воловик у цей час проходив у нього стажування, під час якого упродовж 

п’яти місяців опанував ази прикладної фотографії з нахилом до поліграфічної спеціалізації 

[10, с. 237]. У 1983 р. книгу було перевидано, причому кількість світлин зросла до 60 одиниць. 

Участь у їх виготовленні взяв І.Б. Козій. В наказі № 34 від 13.11.1979 р. зазначено: 

«Командирувати в Київ І. Козія по питанню виготовлення реконструкцій для книги 13–15 

листопада 1979 р.». Наступного року його знову відряджено до видавництва «Наукова думка» 

з цього питання 23–25 січня (наказ № 2 від 14.01.1980 р.) та 19–20 серпня (наказ № 35 від 

18.08.1980 р.) [6]. 

1972 р. у видавництві «Мистецтво» (м. Київ) вийшов буклет «Переяслав-Хмельницький 

історичний музей і його філіали» (автори тексту М.І. Жам та М.І. Сікорський). Він містить 
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22 світлини (з них 8 кольорові) І.М. Хитрова. Підготовкою буклету до друку займався 

В.Ф. Воловик. У наказі № 51 від 1.11.1972 р. зазначено: «Командирувати в Київ по питанню 

підготовки матеріалів по буклету фотографа музею т. Воловика терміном на два дня з 2 по 3 

листопада 1972 р.» [3]. 

У 1978 р. у видавництві «Мистецтво» (м. Київ) надруковано фотоальбом «Переяслав-

Хмельницький» (автор Я.Г. Олейниченко). Фотоальбом містить 57 світлин (11 кольорові), з 

яких 26 стосуються музеїв Переяслава. Світлини для фотоальбому зробив І.М. Хитров разом 

із В.Ф. Воловиком. Окремі кадри були зроблені у нічний час [13]. 

1980 р. у видавництві «Реклама» (м. Київ) на замовлення ПХДІКЗ було видано три 

рекламні видання по музеях м. Переяслава: брошура «Археологічний відділ» (відповідальна 

за випуск Г.М. Бузян); «Історичний музей» (укладач В.П. Ісак); «Меморіальний музей 

Г.С. Сковороди» (укладач В.М. Дем’янчук). Ці видання містять велику кількість кольорових 

світлин, зроблених музейними фотографами. У брошурі «Археологічний відділ» вміщено 24 

світлини, на яких зображено музейні предмети археологічного відділу, у буклеті «Історичний 

музей» – 23 світлини (на восьми світлинах зображено експозиції кімнат Історичного музею, а 

на інших – музейні предмети), у буклеті «Меморіальний музей Г.С. Сковороди» – 14 світлин 

(на шести світлинах зображено експозиції кімнат, на інших – музейні предмети, представлені 

для огляду в музеї). Підготовкою буклетів до друку займався І.Б. Козій. У наказі № 34 від 

10.08.1980 р. зазначено: «Командирувати в Київ по питанню видання путівників І.Б. Козія 12–

13 серпня 1980 р.» [6]. 

У 1981 р. у видавництві «Мистецтво» вийшов кольоровий фотоальбом «Музей народної 

архітектури і побуту в Переяславі-Хмельницькому» (автор тексту Г.І. Слюсар). Альбом 

містить 66 світлин, з них 11 кольорових. Основними у фотоальбомі є світлини, на яких 

зображені хати, двори, церкви, вітряки та інтер’єри осель. Cвітлини для фотоальбому зробив 

фотограф видавництва «Мистецтво» Станіслав Крячко, асистентом у нього був І.Б. Козій. За 

спогадами дружини І.Б. Козія Г.І. Козій (дівоче прізвище – Слюсар), під час роботи над 

альбомом вони здружилися і С.С. Крячко навіть став хрещеним батьком їхнього сина 

Андрія [14]. 

Також 1981 р. у видавництві «Мистецтво» вийшов путівник «Літературно-меморіальний 

музей Г.С. Сковороди в Переяславі-Хмельницькому» (автор тексту В.М. Дем’янчук). 

Путівник містить 32 світлини, з них 4 кольорових. Їх також виконав С.С. Крячко за участю 

І.Б. Козія. 

Ще один проєкт за участю музейних фотографів та І.М. Хитрова, на жаль, реалізувати не 

вдалося. Це альбом-каталог українського народного вбрання з фондової колекції ПХДІКЗ. 

Вступну частину до нього підготувала головний хранитель фондів Л.О. Годліна. Світлини 

відзняли І.М. Хитров та В.Ф. Воловик у приміщенні трапезної Михайлівської церкви, де в цей 

час знаходилася експозиція Музею одягу ПХДІКЗ. На них – комлекти міщанського та 

селянського одягу, одягнені на манекени та моделі (ними стали працівники музею). Альбом-

каталог планувалося надрукувати у видавництві «Мистецтво». Проте обставини завадили це 

зробити. Відомо, що 30–31 травня 1985 р. В.Ф. Воловик був відряджений до м. Києва по 

питанню видання буклету по одягу (наказ № 27 від 30.05.1985 р.), відвозив слайди та готовий 

макет альбому до видавництва [8]. До цього проєкту був залучений І.Б. Козій, згідно з наказом 

№ 36 від 17.07.1985 р. 24–26 липня 1985 р. його відряджено у Київ з цього питання (наказ № 36 

від 17.07.1985 р.) [8]. 

Відомо, що редактором перших друкованих видань музею був філолог Віталій Павлович 

Шаблевський. В ПХДІМ він почав працювати 18.09.1969 р. на посаді наукового 

працівника [13]. Музейні видання, які готувалися до друку у видавництві «Мистецтво», 

редагував мистецтвознавець Юрій Олександрович Іванченко [14]. 

Працівники фотолабораторії здійснювали фотографування не лише для потреб музею, 

але й для інших організацій та установ міста, а часом і на виконання завдань Київського 

обласного управління культури, розпоряджень Міністерства культури УРСР. Так, наприклад, 

27–29 серпня 1978 р. В.Ф. Воловика відряджено до Літературно-меморіального музею 

М. Островського (м. Боярка) за розпорядженням заступника начальника головного управління 
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МК УРСР для фотографування експозиції музею, виставки, яка в цей час там експонувалася, 

та пам’ятників міста (наказ № 51 від 27.09.1978 р.) [6]. І.Б. Козія 21–28 лютого 1979 р. 

відряджено у розпорядження методичного відділу МК УРСР для виконання його завдань 

(наказ № 5 від 17.02.1979 р.) [6]. Невдовзі, 24–29 липня 1979 р., І.Б. Козія відряджено у 

Кагарлицький р-н Київської обл. для фотографування експозицій місцевих музеїв (наказ № 19 

від 23.07.1979 р.) [6]. 

Часто В.Ф. Воловик та І.Б. Козій залучалися до оформлення виставок за межами музею. 

Так, 1–2 жовтня 1982 р. їх було відправлено до Києва для надання допомоги по організації 

виставки, присвяченої 60-річчю утворення СРСР (наказ № 54 від 29.09.1982 р.). 16–17 серпня 

1988 р. В.Ф. Воловик відряджений у Київський Республіканський будинок літераторів по 

питанню фотографування виставочних робіт (№ 16 від 15.03.1988 р.). Найбільш визначна 

фотовиставка за їх участю під назвою «Історичні пам’ятки Переяслава-Хмельницького» 

відбулася у вересні 1987 р. й була приурочена до дня міста. Згодом вона була представлена у 

Києві на конкурсі, організованому Українським товариством охорони пам’яток історії та 

культури. Оформив виставку музейний художник В.С. Савенко [11]. 

Музейних фотографів активно залучали до експедиційної роботи. Наприклад, 

В.Ф. Воловик 9–14 серпня 1971 р. разом із М.І. Жамом був відряджений у Бородянський р-н 

Київської обл. у пошукову експедицію по збору етнографічних матеріалів (наказ № 22 від 

30.07.1971 р.); 17–20 червня 1974 р. взяв участь у роботі експедиції (М.І. Жам, Л.І. Доброскок, 

В.В. Красюк, Є.С. Нестеровська, В.М. Дем’янчук) по збору експонатів у Зіньківському р-ні 

Полтавської обл. (наказ № 19 від 14.06.1974 р.); 20–23 травня 1976 р. у складі групи (М.І. Жам, 

Г.І. Слюсар, Г.М. Бузян) був відряджений у с. Карапиші Миронівського р-ну Київської обл. 

для надання консультацій, збору та відбору експонатів для місцевого історико-краєзнавчого 

музею (наказ № 14 від 3.05.1976 р.); 16–22 червня 1978 р. разом із музейним водієм 

М.А. Теслею обстежили села Обухівського р-ну Київської обл. з метою виявлення 

архітектурних пам’яток (наказ № 23 від 14.06.1978 р.), а 30–31 січня 1986 р. із музейним 

водієм М.І. Петрунею обстежили села Лохвицького р-ну Полтавської обл. у пошуку давніх 

будівель. Особливо врізалася у пам’ять В.Ф. Воловику поїздка 1982 р. у с. Веприк 

Фастівського р-ну Київської обл. з метою оформлення експозиції Меморіального музею 

композитора К.Г. Стеценка. З цього приводу він пригадував: «Влада, партійні органи робили 

перешкоди вчасному відкриттю музею, художня майстерня, яка мала остаточно оформити 

оновлений музей, без жодної поважної причини, покинула село і виїхала до Києва. Директор 

цього музею В.І. Косовський вийшов на М.І. Сікорського й той швидко зібрав бригаду 

музейних працівників у складі: В. Савенка, В. Слюсаря, М. Прихідька, В. Воловика, і, 

здається, І. Палагути та І. Нестеренка, й наступного ранку, ще затемна, ми вирушили з 

Переяслава на Веприк. За світловий день нам вдалося по голих стінах оформити експозицію 

музею, як кажуть, під ключ. За день вдалося створити цілий музей. Вчасне відкриття музею не 

було зірваним!» [10, с. 340]. 

Меншою мірою у експедиційній роботі був задіяний І.Б. Козій. Принаймні, у книгах 

наказів зафіксовано лише кілька експедицій з його участю. Так, з 31 липня по 5 серпня 1979 р. 

він був учасником етнографічної експедиції у села Полтавської обл. (наказ № 19 від 

23.07.1979 р.); 9–10 березня 1982 р. – у Канівський р-н Черкаської обл. (наказ № 11 від 

9.03.1982 р.); 6–7 квітня 1983 р. – у Лохвицький р-н Полтавської обл. [6; 7]. 4–5 лютого 1987 р. 

І.Б. Козій був відряджений у Київ з метою збору експонатів (наказ № 3 від 3.02.1987 р.) [9]. 

Музейні фотографи неодноразово брали участь у археологічних експедиціях музею 

(заповідника), під час яких фіксували розкопки, знайдені артефакти, окремі робочі моменти, 

наприклад, перевезення решток давніх будівель до музею тощо. Наприклад, В.Ф. Воловик 

брав участь у розкопках могильника черняхівської культури, виявленого 1971 р. на території 

Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (на місці встановлення 

церкви св. Параскеви з с. В’юнище) (рис. 4). 17–21 вересня 1974 р. В.Ф. Воловик взяв участь 

у демонтажі та перевезенні житла й печі трипільської культури із с. Жванець Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. (наказ № 27 від 16.09.1974 р.). Наступного року, 12–17 

вересня, він був залучений до розкопок гончарної печі ХІ ст. у Києво-Святошинському р-ні 
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Київської обл. (наказ № 39 від 11.08.1975 р.). 5–27 червня 1980 р. з групою науковців 

відряджений для проведення археологічних досліджень в селах Соснова і Сомкова Долина 

Переяслав-Хмельницького р-ну (наказ № 26 від 23.06.1980 р.). З 29 жовтня по 2 листопада 

1982 р. В.Ф. Воловик у складі групи був відряджений на археологічні розкопки в с. Сомкова 

Долина Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (наказ № 62 від 28.10.1982 р.). У 

вересні 1988 р. В.Ф. Воловик став членом новоствореної Переяслав-Хмельницької 

архелогічної експедиції, до якої окрім нього увійшли: Г.М. Бузян (голова), М.Т. Товкайло, 

М.М. Буйлук, Є.В. Махно (наказ № 59 від 23.09.1988 р.). Даних про участь у археологічних 

розкопок І.Б. Козія немає. 

Залучали працівників фотолабораторії й до виконання інших музейних робіт. Так, 

наприклад, 10–14 червня 1986 р. І.Б. Козія разом із В.П. Москаленком відряджено в 

Тетіївський р-н Київської обл. для маркування церкви ХVІІІ ст. (наказ № 29 від 

2.06.1986 р.) [9]. В.Ф. Воловик з 23 квітня по 12 травня 1984 р. брав участь у демонтажі та 

перевезенні церкви Покрови Пресвятої Богородиці з с. Сухий Яр Ставищанського р-ну 

Київської обл. (накази № 22 від 20.04.1984 р., № 28 від 8.05.1984 р.) [7]. Завідувач 

фотолабораторією І.Б. Козій з 31 січня по 2 лютого 1989 р. віжряджений у м. Овруч 

Житомирської обл. по питанню реставрації церкви (собор Св. Василя) (наказ № 2 від 

24.01.1989 р.) [9]. 

Неодноразово музейні фотографи залучалися до виконання господарських робіт, які 

проводилися у музеї. Так, наприклад, у квітні 1971 р., коли невблаганно наближався час 

затоплення придніпровських сіл і катастрофічно не вистачало робочих рук, щоб розбирати, 

перевозити і збирати пам’ятки, В.Ф. Воловик разом із старшим науковим працівником В.П. 

Шаблєвським підрядився перевезти із с. В’юнище і скласти повітку на двоє дверей, що стоїть 

нині у садибі ткача. Він згадував, що працювали вечорами та у вихідні дні, зробили все самі, 

лише не вкрили будівлю соломою [10, с. 340]. 19–20 листопада 1981 р. В.Ф. Воловик брав 

участь у перевезенні машинної техніки з Інституту механіки АН УРСР (наказ № 45 від 

16.11.1981 р.); 7–8 та 21–22 лютого 1981 р. В.Ф. Воловик та І.Б. Козій разом із музейними 

реставраторами перевезли з Києва 44 скульптури (наказ № 13 від 1.04.1981 р. та № 16 від 

18.04.1981 р.); у жовтні 1982 р. у складі бригади розбирали й перевозили з Києва до 

Переяслава-Хмельницького вітрини (накази № 57 від 13.10.1982 р., № 58 від 18.10.1982 р.); 8–

9 лютого 1985 р. В.Ф. Воловик направлений до Києва для перевезення і розгрузки будівельних 

матеріалів (наказ № 8 від 5.02.1985 р.) [6; 7; 8]. 

У 90-их рр. ХХ ст. діяльність фотолабораторії поступово почала йти на спад. Складна 

політична й соціально-економічна ситуація зосередила увагу керівництва Заповідника на 

інших напрямках його діяльності. Окрім того, поява у багатьох громадян власних 

фотоапаратів звільняла від необхідності звертатися до послуг професійних фотолабораторій. 

І.Б. Козій працював фотографом по 1995 р., потім, у зв’язку із хворобою розрахувався. 

Окрім виконання основної роботи, брав активну участь у організації та проведенні 

фольклорно-етнографічних свят у Музеї народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини. Так, наприклад, у 1985 р. долучився до проведення різдвяно-новорічних 

свят, у 1987 р. – святкування «Масляної». Знав добре історію, шанував народні традиції, 

дотримувався їх не лише у професійній діяльності, а й у повсякденному побуті [14]. 

В.Ф. Воловик на посаді фотографа працював до 1.11.2011 р., потім у зв’язку зі зміною 

штатного розпису й ліквідацією посади «фотографа адміністративно-господарського відділу» 

був переведений на посаду реставратора пам’яток дерев’яної архітектури реставраційної 

майстерні на умовах неповного робочого дня (наказ № 166/1-ОС від 31.10.2011 р.). Невдовзі, 

31.03.2012 р., звільнився з роботи [12]. 

Таким чином, посада фотографа у Переяслав-Хмельницькому державному історичному 

музеї була запроваджена 1970 р., а з 1 лютого 1980 р. почала офіційно діяти фотолабораторія, 

яка обслуговувала потреби заповідника. Згідно з книгою наказів ПХДІКЗ в різні роки 

фотографами працювали: Г.М. Афанасьєва, П.П. Степаненко, В.П. Шитік, О.Г. Дем’яненко, 

В.І. Шавейко, В.Ф. Воловик, І.Б. Козій. Незмінним завідувачем фотолабораторії був І.Б. Козій. 

У складі фотолабораторії також були передбачені посади наукових працівників, які займали 
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А.М. Погребовець, В.Ф. Воловик. Фотографи не завжди мали спеціальну освіту (за винятком 

І.Б. Козія), досвід і знання здобували на курсах у різних видавництвах, зокрема, у видавництві 

«Наукова думка». Попри це, вони досягли значних результатів, навіть, при мінімальному 

технічному забезпеченні. З часом фотолабораторія була переміщена в інше приміщення, 

змінився спосіб виготовлення фотографій, але функції та завдання, які ставила перед нею 

адміністрація Заповідника, залишалися без змін. 
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Рис. 1. В.Ф. Воловик. 

Автор фото невідомий,  

1980-ті рр. 

Рис. 2. На реконструкції половецького святилища ХІІ – 

поч. ХІІІ ст. в Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. Зліва направо – Л.І. Кирпікін, 

В.І. Слюсар, І.Б. Козій, Б.Б. Коваленко, О.М. Мельник.  

Автор фото Г.М. Бузян, 1984 р. 

Рис. 3. Приміщення фотолабораторії. 

Автор фото Н.Л. Заїка, 2020 р. 

Рис. 4. В.Ф. Воловик (на передньому плані), 

В.В. Красюк (Нікітіна), І. Азаренкова, 

Г.І. Слюсар (Козій) (середній ряд, зліва 

направо), М.Н. Єрмольєв, Є.В. Махно (верхній 

ряд) на розкопках могильника черняхівської 

культури в Музеї народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини. Автор 

фото Г.М. Бузян, 1971 р. 
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Олена Тонконог 

(Переяслав) 

 

ХЛІБОРОБСЬКІ МОТИВИ НА КАРТИНАХ ІЗ ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті на основі експозиції та матеріалів обліково-фондової документації 

характеризується колекція картин, відомих в Україні та за кордоном художників 

Г.О. Томенка, О.О. Туранського, Г.І. Мегмедова, В. Одайника, П.Є. Сабадиша, 

Б.Н. Рапопорта, В.Г. Севастьянова, В.Р. Єфіменка, Г.К Ткаченка, П.І. Гончара, 

С.М. Єржиковського та інших майстрів живопису. Висвітлюються особливості сюжетів, 

жанрів, техніки виконання творів образотворчого мистецтва, представлених у Музеї хліба 

та Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини та збережених у фондах 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Окремі матеріали 

вводяться до наукового обігу вперше. 

Ключові слова: картина, твір, полотно, автор, музеї, художник. 

 

Постановка проблеми. У публікації охарактеризовані твори мистецтва з музейного 

зібрання, присвячені хліборобській діяльності українців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі картини із фондової колекції 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» фрагментарно досліджені у 

публікації І. Пільх, яка вийшла друком у збірнику «Святий. Вічний. Сущий…» у 

2009 р. [37, с. 149]. У ній автор зазначає, що формування колекції розпочалося у серпні 1975 р. 

із першими надходженнями з Дирекції художніх виставок України. Дослідниця, у контексті 

опису творів мистецтва (малюнків, картин, панно та ліногравюр), висвітлює особливості 

зображень авторських робіт В. Одайника, О. Лопухова, В.В. Кузнєцова [37, с. 149, с. 150]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Підсумовуючи попередній 

науковий доробок, можна стверджувати – у науковій літературі не висвітлені твори 

О.О. Туранського, В.С. Кравченка, В.І. Петрова, В.К. Міщенка, Г.І. Мегмедова, П.Є Сабадиша 

та інших художників. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати сюжети картин з експозицій музеїв та фондів 

НІЕЗ «Переяслав» на тему хліборобства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У Національному історико-етнографічному 

заповіднику «Переяслав» зберігаються та експонуються оригінали картин, на яких відтворені 

найважливіші етапи сільськогосподарського циклу. Авторські роботи виконані олійними 

фарбами на полотні. Частина творів була придбана для створеного 1984 р. Музею хліба. 

Один із основних видів польових робіт – оранку поля волами – відображено на картині 

«Джерело» (1972 р.) [6] відомого українського художника О.О. Туранського. Його роботи 

також зберігаються у Сумському художньому музеї, Чернігівському художньому музеї, 

Вінницькому краєзнавчому музеї, Ізмаїльській картинній галереї ім. О. Суворова, Ямпільській 

народній картинній галереї [39]. 

Опосередковано темі хліборобства присвячена картина графіка та живописця, автора 

тематичних полотен, пейзажів у реалістичному стилі з елементами українського народного 

мистецтва В.С.  Кравченка [3] «Г. Сковорода» (1972 р.). У творі разом із відомим філософом 

та мандрівником зображено селянина під час обробітку землі. Вдалині видніються вітряні 

млини. Полотно виконане фарбами темпера. Кольори – приглушені [7]. 

1983 р. колекцію поповнила картина «На пашні» народного художника УРСР 

Г.О. Томенка. Його твори також знаходяться у музеях, галереях і приватних колекціях України 

[38]. Робота була виконана олійними фарбами у 1979–1980 рр. [17]. 
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У Заповіднику зберігається твір П.Г. Карнаухова «Переяслав-Хмельницкий. Поле 

весной» (1979 р.). На передньому плані відтворено зоране, ледь покрите снігом, поле. 

Зображено вид на місто, невеликі будинки, куполи церков. Кольори – світлі, пастельні [29]. 

У експозиції Музею хліба увагу привертає робота відомої художниці Т.Г. Даниленко 

«Хліборобська династія». Картина створена у стилі реалізму. За спогадами автора картини, 

матеріал для її створення був зібраний на Чернігівщині [5]. 

Безпосередньо темі хліборобства присвячена картина українського живописця 

Б.Н. Рапопорта «Колгоспна весна» (1972 р.) [19]. 

Разом із тим у фондовому зібранні Заповідника зберігається авторська робота 

представника української пейзажної школи, художника-лірика, майстра станкового живопису, 

народного художника УРСР В.Г. Непийпива «Безкрайні поля» (1982 р.) [35]. На полотні 

відтворено сільський пейзаж із колосистим полем. Робота наближена до стилю реалізму [16] 

(рис. 1). 

Талант художника проявився і в інших творах: «Колгоспне подвір’я» (1979 р.) [15], 

«Ранкові лани» (1972 р.) [12], «Косовиця» (1965 р.) [14]. Роботи експонуються в Музеї хліба 

НІЕЗ «Переяслав». 

У Заповіднику зберігається полотно українського художника, що працював у стилі 

соцреалізму Г.І. Бєльцова «Хлебное поле» (1972 р.) [1]. Розміри – 90x69 см [25]. Його роботи 

знаходяться також у галереях Італії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Канади, США [1]. 

Хліборобскій тематиці присвячена картина С.М. Єржиковського «Жито достигає» 

(1984 р.). У правому нижньому кутку –підпис автора [24]. 

Однією із найбільш монументальних картин у колекції є авторська робота В. Одайника 

«Гіталовці». За задумом автора, на полі з покосами серед гурту людей зображено одного із 

ініціаторів комплексної механізації вирощування сільськогосподарських культур, двічі Героя 

Соціалістичної праці Олександра Гіталова [36]. На другому плані – комбайн та машина [21]. 

Літня пора відторена на картині В. Міщенка «Лето в разгаре» (1988 р.). Картина 

виконана зеленими, світло-коричневими, сірими, блакитними кольорами [27]. 

Оригінальним за своїм композиційним вирішення є полотно художника Г.І. Мегмедова 

«Золото колгоспних полів» (1972 р.). У творі художника відчувається возвеличення хліба як 

основи людського буття [11]. 

У фондовому зібранні є живописна робота М.А. Максименка «Пожнив’я». На картині – 

скошене поле, на якому стоять скирти сіна та пасуться корови. Зліва – дорога. Картина 

написана у 1980 р. в місті Запоріжжя. Розміри – 86x104 см [13]. 

У Заповіднику представлена авторська робота художника Г.К. Ткаченка, який займав 

особливе місце в мистецькому соціумі Києва у 1960–1990-их роках [2]. Картина «Поле», що 

була написана 1955 р., експонується у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини. 

На ній зображено хлібне поле, на якому стоять кілька кіп хліба. Вдалині – люди, що збирають 

снопи в копи. За ними – вид на яр [23]. Крім того, у музеї є картина Г.К. Ткаченка «Летом» 

(1985 р.) [30]. 

В експозиції Музею хліба привертає увагу твір П.Є. Сабадиша «Голубые дали» 

(1979 р.) [18]. 

У Заповіднику зберігається картина Г.В. Нечипоренка «Жнива закінчились» (1984 р.). 

На полотні – поле після закінчення жнив, скирти сіна та сільськогосподарська техніка для 

збирання врожаю. На передньому плані зображено автомобіль та учасників художньої 

самодіяльності [22]. 

У НІЕЗ «Переяслав» зберігається картина Г.В. Севастьянова «Озеро». На передньому 

плані – озеро та дерева з пожовклим листям. Видніються поля на косогорах, стоги сіна та кінь 

із возом [20]. 

Цій же тематиці присвячена авторська робота уродженця Переяславщини Павла Глоби 

«Уборка гречихи» (Москва, 1952 р.). На передньому плані зображено велике гречане поле та 

жатку. Жінки-колгоспниці зв’язують скошену гречку в снопи [26] Крім того, у Заповіднику 

зберігається картина «Колхозница в поле» [28]. 
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Цінною у фондовому зібранні є картина відомого художника М.П. Глущенка «На 

Волині» (1968 р.). На полотні зображено збір врожаю та краєвиди Волині [8]. 

Трагічним подіям Голодомору присвячена робота народного художника В.І. Гуріна 

«Чорне сонце 33 го» (1993 р.). Митець символічно зобразив на темному фоні сонце із чорною 

круглою серединою. По діагоналі постать чоловіка з розкинутими руками. Біля лівої руки – 

зламаний світлий колосок. У правому нижньому кутку напис «… і впав на землю Петро, як 

зламаний колос» [33]. На цю ж тематику картина художника В. Ласкаржевського «1933 р.» 

(1993 р.). На картині зображено інтер’єр сіней селянської хати. Справа – ночви, борона, 

зверху – ярмо. На долівці – ковшики різних розмірів, миски. Картина виконана чорними, 

сірими, зеленими фарбами [32]. 

У колекції є картини, сюжети яких автори пов’язали з подіями Другої світової війни. 

Зокрема, у Музеї хліба експонується полотно одного з кращих представників реалістичної 

школи живопису художника О.М. Лопухова «В хлібах України» (1972 р.) [4]. Розміри – 

117x216 см [10]. 

Відчуття тривоги та драматизму викликає робота київського художника 

Г.С. Васецького «Солдатки» (1987 р.). На полотні автор зобразив тяжке становище жінок, які 

в умовах воєнної розрухи були вимушені самотужки займатися сільським господарством. 

Розміри – 200x170 см [31]. 

Багатство нового врожаю символізує хліб, зображений на полотні В.В. Кузнєцова 

«Сорочинські паляниці» (Харків, 1969 р.) (рис. 2). Картина привертає увагу своїм 

реалістичним зображенням та насиченістю кольорів. Робота була придбана для колекції 1975 

р. Розміри – 150x130 см [9]. 

Увагу привертає картина художника Величка (ініціали не встановлено – О.Т.) 

«Останній сніп» [34] (рис. 3). Твір експонується в Музеї хліба. На колосистому полі зображено 

жінок у традиційному українському одязі, які тримають снопи жита. У колориті переважають 

жовтий та блакитний кольори. Картина виконана у світлих тонах. 

На картинах художників 70–80-их років XX ст., що зберігаються у фондах Заповідника 

та представлені в його музеях, відтворено побутові сцени з життя українського селянина у 

XIX – на початку XX ст. та у радянський час. Оригінали цих творів мають високу художню 

цінність і є невід’ємною складовою мистецтва українського народу. 
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Olena Tonkonog 

(Pereiaslav) 

GRAIN-GROWER MOTIVES ON PICTURES FROM THE FUND COLLECTION OF 

THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

The article characterizes collection of paintings which are known in Ukraine and abroad by 

artists Tomenko, Turansky, Megmedov, Odaynyk, Sabadish, Rapoport, Sevastyanova, Yefimenko, 

Tkachenko, Honchar, Yerzhikovsky and other masters of painting based on exposition and materials 

of accounting and stock documentation. Peculiarities of plots, genres, work techniques of fine art 

presented in the Bread Museum and the Museum of Decorative and Applied Art of the Kyiv Region 

and the reserve funds of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» are 

elucidated. Some materials are introduced into scientific circulation for the first time.  

Key words: painting, work, canvas, author, museums, artist. 
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Рис. 1. В.Г. Непийпиво. «Безкраї поля». 1982 р.  

Експозиція Музею хліба 

Рис. 2. В.В. Кузнєцов. «Сорочинські 

паляниці». 1969 р. Експозиція Музею хліба 
Рис. 3. Художник Величко. «Останній сніп». 

Експозиція Музею хліба 
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УДК 94(477)«19/20» 

Юрій Фігурний 

(Київ) 

 

МОДЕЛЬ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У ПРАЦІ С. ПЛАЧИНДИ «ЛЕБЕДІЯ» 

 

У статті проаналізовано модель походження українців у праці С. Плачинди «Лебедія». 

Встановлено, що С. Плачинда є одним з представників автохтонної концепції українського 

етногенезу, згідно з якою етнічною основою українців є палеолітична людність. Критично 

проаналізувавши головні засади автохтонної етногенетичної моделі С. Плачинди, вважаємо, 

що запропонована ним гіпотеза походження української нації, яка зародилася ще за часів 

Мізинської археологічної культури (ХVIII–XV тис до н.е.), не є достатньо аргументованою, 

оскільки в переважній більшості вона спирається не на археологічні, антропологічні, 

лінгвістичні, історичні, етнологічні та інші верифіковані наукові факти, а на бездоказові 

авторські вигадки, припущення, інсинуації, фальсифікації тощо. 

Ключові слова: Україна, українці, С. Плачинда, автохтонна концепція українського 

етногенезу, ранньосередньовічна теорія походження українців. 

 

Проблема походження українського народу в українознавчих дослідженнях другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст. викликає посилену увагу як у середовищі фахових 

дослідників, так і серед широкого українського загалу. Якщо пересічний українець прагне 

дізнатися в яких умовах і як розпочиналося народження і творення його народу, то вчені окрім 

цих питань намагаються прослідкувати закономірності й особливості українського етногенезу 

у контексті європейських і світових етногенетичних процесів. 

За багатовікову історію українців побачила світ велика кількість наукових, науково-

популярних, публіцистичних праць, у яких їх автори (фахівці й аматори) намагалися раз і 

назавжди вирішити питання: коли виник український етнос та які визначальні етапи він здолав 

під час свого народотворення. У своїх дослідженнях М. Максимович, М. Костомаров, 

В. Антонович, В. Хвойка, М. Грушевський, В. Щербаківський, М. Чубатий, Я. Пастернак, 

В. Петров, К. Гуслистий, В. Довженок, М. Брайчевський, Л. Терлецький, Л. Залізняк, В. Баран, 

Г. Півторак, С. Павлюк, В. Балушок, С. Конча, П. Толочко, О. Моця, П. Кононенко, Ю. Шилов, 

Ю. Канигін та інші вчені нагромадили значну кількість знань й уявлень про етногенез 

українців. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні сутності та проведенні критичного аналізу моделі 

періодизації походження українців у праці С. Плачинди «Лебедія». Для досягнення 

поставленої мети є доцільним вирішення таких дослідницьких завдань: стисло 

охарактеризувати наукові напрацювання з цієї тематики; лаконічно окреслити життєвий шлях 

і наукові здобутки дослідження; з’ясувати сутність моделі періодизації походження українців 

в етногенетичній гіпотезі С. Плачинди; проаналізувати і верифікувати науковий рівень та 

обґрунтування автохтонної концепції походження українців С. Плачинди; оприлюднити 

власну наукову модель періодизації походження українців на теренах України, яка цілковито 

узгоджується з ранньосередньовічною (ранньослов’янською) концепцією етногенезу 

українського народу; підвести підсумки дослідження. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи «Етнокультурні 

процеси в Україні (1985–2017)», яка виконується у НДІУ МОН України відповідно до 

напрямку планової роботи відділу української етнології. 

Аналіз останніх досліджень. Наукова література, присвячена українському етногенезу, є 

величезною. Стосовно вивчення етногенетичної концепції С. Плачинди слід відзначити, що 

праць, присвячених суто його етногенетичним напрацюванням, є недостатньо. Зокрема, деякі 

її аспекти вивчаються у працях О. Шакурової [8; 9; 10; 11] та ін. Разом з тим, варто наголосити, 

що дослідниця лише переказує основні положення етногенетичної гіпотези С. Плачинди й не 
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здійснює критичний аналіз. Саме тому, ми намагатимемося осмислити сутність і верифікувати 

модель періодизації походження українців С. Плачинди. 

Оскільки фундаментальна проблема походження українського народу наразі 

залишається не вирішеною, то існує велика кількість теорій, концепцій, гіпотез тощо, автори 

яких намагаються остаточно з’ясувати це важливе питання україногенези. Найпопулярнішими 

з таких концепцій є трипільська (згідно з якою український етногенез розпочинається з IV–III 

тис. до н.е.), арійська (український народ є прямим спадкоємцем прааріїв IV–II тис. до н.е.), 

ранньосередньовічна (україногенез розпочався на зламі IV–V ст. н.е.), пізньосередньовічна (у 

ІХ–ХІІІ ст. існувала єдина давньоруська народність, спільний предок трьох братніх народів – 

росіян, українців та білорусів, і лише після її дезінтеграції не раніше ХІV–ХVІ ст. 

розпочинається етнічна історія українського народу). 

Також у вітчизняному етногенетичному дискурсі існує автохтонна концепція етногенезу 

українського народу. Сутність цієї гіпотези полягає у наступному: по-перше, з часів 

залюднення східноєвропейських теренів (які зараз є етнічними українськими землями) 

первісними людьми, на яких більше не відбувалося кардинальних ротацій етнічних спільнот; 

по-друге, саме ця місцева людність (автохтони, аборигени тощо) стають головним підґрунтям 

формування того чи іншого етносу (у нашому випадку – українського). 

На думку Б. Савчука, сильна сторона автохтонної концепції полягає в тому, що її головні 

постулати ґрунтуються на засадах теорії культурно-історичної безперервності розвитку 

етносів, коріння яких шукають у первіснообщинному ладі, для адептів цієї теорії 

визначальним фактором формування етнічних спільнот є саме неперервність етногенетичного 

процесу, а не набір певних етновизначальних ознак [6, с. 57]. 

З іншого боку, стверджує Б. Савчук, найслабшою стороною автохтонної концепції є 

цілковите заперечення етногенезу як початкового моменту зародження етносу, бо тоді будь-

який автохтонний етнос загалом й українці зокрема, існує стільки, скільки існує людина 

розумна. Також на думку дослідника, ця гіпотеза недооцінює фактори впливу інших етнічних 

спільнот, які шляхом постійних міграцій (переміщень, подорожей тощо) спричинили і 

спричиняють суттєві глибокі зміни в етнічній ситуації на українській території [6, с. 58]. 

Одним з представників автохтонної концепції був відомий український письменник, 

громадський діяч, дослідник минувшини С. Плачинда (1928–2013). Сергій Петрович 

народився 18.06.1928 р. на хуторі Шевченка, поблизу Єлисаветграду (за тоталітарної доби – 

Зінов’євськ, Кіровоград, зараз – Кропивницький) у звичайній селянській родині. Його 

життєвий шлях став віддзеркаленням історичного розвитку України й українців у буремному 

ХХ ст.: колективізація, Голодомор, репресії, Друга світова війна, сталінській голод 1946–1947 

рр., хрущовська «відлига», брежнєвський «застій», відновлення Української державності. С. 

Плачинда пройшов шлях від токаря, вантажника, редактора до наукового співробітника 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (з 03.10.2005 по 31.08.2011) [2, 

арк. 1–27]. 

У творчому доробку С. Плачинди близько півсотні праць. Серед них історичні повісті 

«Неопалима купина» (1968, у співавторстві з Ю.А. Колісником), «Київські фрески» (1982), 

«Козаки в Дюнкерку» (2003), «Козак душа правдивая…» (2006); біографічні романи-есе 

«Олександр Довженко» (1980) та «Юрій Яновський» (1986); природоохоронний роман, 

спрямований на захист довкілля і сакральної української річки Дніпра – «Ревучий» (1988); 

публіцистичні праці – «Куди йдемо?» (1989), «Україна в небезпеці» (1991) та ін. На початку 

90-их рр. ХХ ст. С. Плачинда зацікавився українською минущиною загалом і україногенезою 

зокрема. Підсумком цього захоплення стали такі праці: «Вирій: короткий словник 

давньоукраїнської міфології» (1992); «Словник давньоукраїнської міфології» (1993 – перше 

видання; 2007 – друге, доповнене); «Міфи і легенди Давньої України» (1996); «Віхи 

української духовності: Вип. 1. Історія, природа, державницька візія в давньоукраїнських 

міфах та письменствах Київської Русі» (2006 у співавторстві з О. Хоменком тощо). Уперше 

власну етногенетичну концепцію дослідник оприлюднив у 1997 р. (завершив її написання у 

1995) у праці «Лебедія (Як і коли виникла Україна)» [3]. У 2005 р. побачило світ друге 
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доповнене її видання [4]. Врешті-решт, у 2008 р. було надруковано третє видання «Лебедії», 

перероблене і доповнене [5]. Досліджуючи його модель періодизації походження українців 

будемо аналізувати саме цю останню і найбільш повну його працю з етногенетичної 

проблематики. 

У «Лебедії» С. Плачинда стверджує, що ним створена нова концепція історії 

Стародавньої України, згідно з якою «Україна як держава починалась не у ХV ст. н.е., а з VI 

тисячоліття до Різдва Христового. І що ми, українці, можемо святкувати 

СЕМИТИСЯЧОЛІТТЯ української державності» [5, с. 5]. 

За С. Плачиндою, Україна пройшла цей багатотисячолітній шлях розвитку, на якому 

було все: злети і падіння, перемоги і поразки, розквіт і занепад. Зрештою, саме Україна здобула 

і поєднала у собі такий могутній цивілізаційний потенціал: породила інші нації і мови. Україна 

на різних історичних й державотворчих етапах свого поступу мала достатньо багато 

історичних назв, що безпосередньо стосувалися Вкраїни та її віддалених та близьких регіонів 

таких як Оратта, Оріана, Кіммерія, Скитія, Амазонія, Сарматія, Роксоланія, Пелазгія (Лебедія), 

Венедія, Етрурія, Троада, Антія (Оратанія), Україна-Русь, Козацька Держава й сучасна 

Україна [5, с. 2]. 

Нарешті, на думку дослідника, Україна є батьківщиною найдавнішої писемності, 

автентичні зразки якої закарбовані навічно на плитах (скелях) Кам’яної Могили і датуються 

приблизно з ХІІ тис. до н.е. [5, с. 2]. 

Свою концепцію С. Плачинда ґрунтує та працях таких учених і дослідників, як 

В. Даниленко («Енеоліт України», 1974); Р. Макрама, У. Крена, Р. Макнійла («The Story of 

English», 1986); Л. Клейна («От Днепра до Инда», 1984); Л. Силенка («Мага Віра», 1979); 

Ю. Шилова («Брама безсмертя», 1994, «Прародина Ариев», 1996; «Джерела витоків 

української етнокультури ХІХ тис. до н.е – ІІ тис. н.е.», 2002); А. Кифішина («Древнее 

святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ–ІІІ 

тысячелетия до н.э.», 2001); напрацюваннях С. Наливайка і М. Чмихова; публікаціях 

давньоукраїнських пам’яток публіцистки й історіографії «Послання оріян хозарам» (ІХ ст.) та 

«Велесова книга» (VIII–IX ст.) тощо [5, с. 3–6]. 

Окрім нової концепції історії Стародавньої України, С. Плачинда запропонував власну 

теорію походження української нації (над нею він працював на зламі ХХ–ХХІ ст.), згідно з 

якою вона зародилася ще за часів Мізинської палеолітичної культури в межах ХVIII–ХV тис. 

до н.е., тому українці мають пишатися тим, «що нашій нації 20 тисяч років» [5, с. 6]. 

Ми хочемо відзначити, що С. Плачинда дещо своєрідно розуміє дефініції «народ» 

(етнічна спільнота) і «нація» (політична спільнота). З цього приводу дослідник наголошує: 

«Нація – людська спільнота, що пройшла тривалий історичний шлях розвитку і, як наслідок 

еволюції, має свою мову, свою віру, неповторну вдачу (психологію) та самобутні етнічні й 

фольклористичні ознаки (пісні, звичаї, народно-прикладне мистецтво, свою міфологію й 

символіку, одяг, архітектуру, усний та писемний епос тощо). Нація виростає з народу, мов 

квітка з рослини. Отже, нація – індивідуальність народу, найвищий етап його еволюції… Коли 

нація втрачає мову, етнічні ознаки, вона стає «добривом» для нації-поглинача. Що потрібно 

для того, аби нація не загинула, не була асимільована, аби її не проковтнула нація-поглинач. 

Потрібна національна свідомість, національна гордість вмираючої нації» [5; с. 14–15]. 

На нашу думку, народ – це спільність людей, яка проживає на певній місцевості, має 

спільну етнічну історію, самобутню культуру, розвинуту мову, своєрідний побут і звичаї, але 

не має власної держави. У свою чергу, нація – це найвищий рівень розвитку людської 

спільноти (народу чи етносу), коли вона здобуває державність, активно розбудовує власну 

державу, економіку, культуру та практично реалізовує свою національну ідею – творення і 

збереження національної держави, національного життєвого простору, національної культури, 

національного війська, національної свідомості та національного інформаційного простору. 

Також С. Плачинда так пояснює поняття «націоналізм» – це закономірний і природний 

рух народів на захист й утвердження своїх самобутностей та незалежності. На його стійке 
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переконання, націоналізм був і є державною ідеологією та рушійною силою усіх країн світу й 

лише в Україні він ще не став державною ідеологією, «але рано чи пізно – стане!» [5, с. 15]. 

Враховуючи Українську національну революцію початку ХХІ ст. та сучасну 

неоголошену російсько-українську гібридну війну незабаром український націоналізм, на 

нашу думку, стане загальновизнаною ідеологією Української Самостійної Соборної Держави! 

Головне засадниче положення моделі етногенетичної автохтонної концепції 

С. Плачинди, що українці тут були вічно. Вони ні звідки не приходили і нікуди не щезали (як, 

наприклад, авари, хозари, печеніги, половці тощо). Дослідник стверджує: «МИ СТОЇМО НА 

СІЙ ЗЕМЛІ МІЛЬЙОН РОКІВ. Тут наша пуповина. Вона в селі Королеве на Закарпатті. Тут 

українські археологи відкопали першу в Україні (і – Східній Європі) палеолітичну стоянку, 

якій… МІЛЬЙОН РОКІВ. Ґрунт тут не такий, як у долині Неандерталь (Німеччина), тому 

черепи наших пращурів-неандертальців кам’яної доби не збереглися – їх перетерло на порох. 

Однак матеріальна пам’ять про далеких предків є – кам’яні знаряддя праці. Як далекі пращури 

наші опановували територію майбутньої України? Від Королевого з-над Тиси тодішні 

неандертальці перейшли Яблунецький перевал і вийшли на тепле підсоння Прикарпаття, а 

далі – за півмільйона років! – розповсюдились до Дніпра та Десни, де і стали розвинутішими 

кроманьйонцями. Тут 600 тисяч років тому їх і накрив перший льодовик» [5, с. 11]. 

На думку С. Плачинди, саме поєднання похолодань (льодовиків) і потеплінь 

(сприятливих кліматичних умов) загартовувало і пришвидшувало розвиток первісних людей. 

Зрештою, внаслідок цих природних чинників та вживання великої кількості риби (фосфор 

живить та активізує діяльність мозку), кроманьйонці стали Гомо сапієнс – розумними 

витривалими праукраїнцями [5, с. 11–12]. 

Загалом, ознаки цивілізованого етносу та національної культури з’являються, на тверде 

переконання С. Плачинди, в надрах четвертого льодовика (110 тис. – 12 тис. р. до н.е.), а саме 

в період ХХV–XV тис до н.е., коли зароджується українська нація [5, с. 12–13]. С. Плачинда 

вважав Мізинську культуру ХХV–XV тис до н.е. давньоукраїнською й стверджує, що саме з 

неї бере початок українська нація й водночас – людська цивілізація. Для підтвердження своєї 

гіпотези він наводить такі докази: меандровий, суто національний український орнамент, що 

містить глибоку, оптимістичну ідею безкінечності буття; мізинські культові браслети з 

сонячною та місячною символікою, цей мотив згодом стане провідним в українському 

народно-прикладному мистецтві впродовж наступних тисячоліть і століть; стилізовані та 

реалістичні жіночі статуетки – за Трипільської культури вони перетворяться у символічні 

зображення святих жіночих персонажів давньоукраїнського пантеону (Коляда, Слава, Дана, 

Лада, Берегиня, Жива, Мокша та інші); кістяні флейти, молотоподібні інструменти, мамонтові 

кістки розписані червоною вохрою та жіночі статуетки – всі ці знахідки свідчать, що у той час 

побутували палеолітичні ансамблі ударних інструментів з кісток мамонта; усний народний 

епос; міфи і легенди – поетичне уявлення давніх українців про походження світу, Сонця, зірок, 

неба, річок, океанів, людей, тварин, пташок тощо, зрештою, давньоукраїнська міфологія – 

духовна скарбниця українського народу і першодуховність світу [5, с. 16–18]. 

С. Плачинда вважав, що для кожного свідомого українця є найсокровеннішим питання: 

як, коли виникла Україна, передусім як держава і як творець людської цивілізації. Він вважав, 

що зародження української нації та людства розпочалося у надрах Мізинської культури. Себто 

українська нація і загальнолюдська цивілізація веде свій шлях з духовності: меандровий 

орнамент, що символізував безкінечність буття (українці, ще з тих прадавніх часів 

утверджувалися як нація оптимістична й філософська); палеолітичний музичний ансамбль 

(нація співуча); жіночі статуетки (нація мистецька й поціновувач прекрасного); наскельні 

написи з ХІІ тис. до н.е. (нація першовідкривач писемності) [5, с. 25–26]. 

Разом з тим, С. Плачинда стверджує, що процес становлення нації і цивілізації тривав 

понад 10 тис. років (часова відстань поміж Мізинською і Трипільською культурами), то були 

лише перші ознаки цивілізації та нації, бо справжня цивілізація розпочалася лише з 

винайденням колеса, плуга і приручення коня у V тис. до н.е., а це вже славнозвісна 

Трипільська культура (VI–III тис. до н.е.) [5, с. 26]. 
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На тверде переконання дослідника на початку ІІІ тисячоліття українці мають повне право 

святкувати сім тисяч років української державності та нації. Це досить сміливе твердження 

С. Плачинда ґрунтує на напрацюваннях очільника української школи біогеографії, доктора 

біологічних наук, проф. В. Поліщука, який стверджував, що українська природа (навколишнє 

середовище) остаточно сформувалося саме 8 тис. років тому (VI тис. до н.е.) та суттєво 

вплинуло на формування етнічного, антропологічного типу та національного характеру, 

ментальності сучасного українця. Саме тому, С. Плачинда вважає, що VI тис. до н.е. є добою 

становлення українського етносу. Дещо згодом, на зламі тисячоліть (кін. VI – поч. V тис. до 

н.е.) з’являється Оратта – першодержава світу й давніх українців, яку археолог Ю. Шилов 

називав Араттою (Оратою) [5, с. 51–52]. 

За С. Плачиндою, держава – це людська спільнота, що має свою територію, владу і 

спроможна розвивати своє суспільство та захищати його як із зовні, так і з середини. Територія 

Оратти включала в собі землі Закарпаття, Галичини, Волині на Заході (з VI тис. до н.е.), 

Сіверський Донець – кордони на Сході (з V тис. до н.е.), верхів’я Десни, Прип’яті та Сейму на 

півночі (з V тис. до н.е.), Крим – південний кордон на Півдні. До того ж, державні терени 

Оратти невпинно розширювалися і в ІV тис. до н.е. сягали річки Рос (тогочасна назва Волги). 

Виходячи з цієї інформації С. Плачинда наголошує, що сучасній території України – сім тисяч 

років, і це історична, споконвічна, неподільна, свята земля українського народу. Тому жодним 

федералізаціям, «союзним республікам» тощо на теренах України не має бути місця [5, с. 53–

54]. 

Період розвитку першодержави світу і давніх українців (Оратти) від VI тис. до н.е. по 

першу половину ІI тис. до н.е., дослідник називав золотою добою розвитку України й давніх 

українців. Це твердження він супроводжує такими аргументами: 1) Оратта – мирна держава, 

мир і благодать на її землях тривали близько 4500 років; 2) в Оратті на противагу Шумеру не 

було рабовласництва, всі члени суспільства – рівні, панували ідеали народовладдя, все 

вирішувало віче, волхви (духовна влада) – впроваджували у державі владу совісті і рідної віри; 

3) глобальне значення мирної Оратти – весни цивілізації, що поширювала на всі континенти 

землеробські традиції, мир і спокій; 4) Оратта сформувала протягом тисячоліть менталітет 

оріїв – давніх українців, ця ментальність є однією з головних етногенетичних чинників, що 

згодом відобразилися й утвердилися у національному характері українців доби Оратти 

(виключно доброта, щедрість і щирість душі, лагідність, людяність в усьому, світоглядний 

оптимізм, довірливість і безпосередність, філософський склад розуму, почуття гумору, 

самовідданість у намаганні творити добро для ближніх членів громади, великодушність тощо) 

[5, с. 54–56]. 

Всі ці факти посприяли, за С. Плачиндою, динамічному розвитку Оратти та зародженню 

нового державного утворення Оріанії, нової супердержави Індо-Європи, що існувала у другій 

половині ІІ тис. до н.е. – на початку І тис. н. е. Її мешканці відзначилися прирученням коня, 

винайденням колеса і плуга та високим рівнем розвитку землеробства. Як стверджує 

С. Плачинда, ця наддержава стала реальністю завдячуючи великій місіонерській ролі давніх 

українців – оріїв (трипільців), оскільки вони змогли мирним шляхом і порівняно за короткий 

історичний відтинок часу колонізувати землі Індії, Китаю (частково), Месопотамії, Палестини 

і Балкан (повністю), Північної Італії, Єгипту, острова Крит, Західної Європи і Швеції [5, с. 59, 

65–66]. 

За С. Плачиндою, Оріану, як супердержаву Індо-Європи, утворила державницька 

концепція волхвів. Її сутність полягала у виваженій та послідовній внутрішній і зовнішній 

політиці цієї духовної еліти. Високий рівень землеробства, медицини, гігієни та культури 

загалом посприяли, що смертність в Оратті була найнижчою, а народжуваність – найвищою, 

всі ці чинники спричинили демографічний вибух у V–III тис. до н.е. Для вирішення цієї 

надважливої проблеми, як стверджує С. Плачинда, давні українські жерці-волхви узаконили 

на загальнодержавному рівні обов’язкове, мирне переселення родин молодих аріїв на нові 

землі. Так, не за допомогою агресивних захоплень, а шляхом мирної колонізації далеких 
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земель, аріями було вирішено демографічне питання. До всіх вищеназваних теренів орії 

принесли власні передові землеробські досягнення, віру, культуру і мир [5, с. 66–72]. 

Разом з тим С. Плачинда зазначав: «Прилучившись до оріанської цивілізації та 

використовуючи відсутність войовничості та єдності між оріанами, вчорашні дикуни-

аборигени почнуть винищувати фізично своїх учителів-оріїв. Такий сумний процес 

спостерігатиметься надто спочатку І тисячоліття до н. е. і до самісіньких наших днів» [5, с. 72]. 

Так, за часів т. зв. «Залізної доби», за С. Плачиндою, почалася криза, що й поклала край 

мирному життю Оріани впродовж 4500 років, настав період воєн і політичних катаклізмів. На 

землях супердержави Індо-Європи почали виникати агресивні державні утворення, які 

прагнули поневолити оріїв-місіонерів та захопити багатства їхньої наддержави. Для захисту 

від ворожих нападів постало нове державне утворення – Кіммерія (середина ІІ тис. до н.е. – 

VII ст. до н.е.). Основу її суспільства складали охоронці, воїни-богатирі (кіммери-гомери-

гмирі) та орачі-орії. 700 років степові кіммерійці-охоронці забезпечували мирне життя 

Кіммерії, допоки їх очільники не захопилися агресивними загарбницькими походами до 

Закавказзя і Передньої Азії. За свою ненажерливість вони були покарані й переможені скіфами 

(скитами, сколотами) [5, с. 81–88]. 

С. Плачинда вважав, що скіфи – це нащадки тих аріїв-українців, які за часів Оратти й 

Оріани колонізували інші землі, а згодом повернулися на Батьківщину і навели у ній порядок. 

Тому з VII ст. н.е. Стародавня Україна дістає нову назву – Скіфія або Скитія, існування якої 

впродовж чотирьох століть стало золотою сторінкою української історії [5, с. 87–95]. 

У ті давні часи існувала Амазонія, державне утворення, у якому мешкали лише 

войовничі жінки – амазонки. За С. Плачиндою, вони були нащадками жінок-оріянок, які не 

захотіли терпіти чоловічу зверхність (при переході від матріархату до патріархату) й 

оселилися окремо, вони навіть першими винайшли залізну зброю й сіли на коня та відіграли 

значну державотворчу роль у Малій Азії, де заснували багато міст [5, с. 114–119]. 

С. Плачинда вважав, що саме амазонки (косачки) сприяли створенню могутнього 

давноукраїнського племені сарматів (від шлюбів амазонок з молодими юнаками скіфами). 

Історія повторюється: і як колись скіфи покарали зарозумілих кіммерійців, то тепер вже 

сармати відібрали в «розпанілих» батьків і дідів «свої законні землі» [5, с. 122–123]. 

С. Плачинда переконаний, що держава Сарматія має посісти почесне місце в історії 

України, адже з IV ст. до н.е. по ІІ ст. н.е. ця давньоукраїнська супердержава об’єднувала понад 

90 давньоукраїнських племен і простягнулася від Уралу до річки Ельби, від Чорного моря до 

Балтійського та майже 600 років забезпечувала своїм мешканцям мир і спокій, і все це 

завдячуючи жіночому керівництву [5, с. 127]. 

На думку С. Плачинди важливу роль у розвитку Давньої України відіграли пелазги – 

об’єднання давньоукраїнських племен, які ще за часів Трипільської культури переселилися з 

прадавньої України-Оріанни, а саме з-понад Росі, Дніпра, Десни, Сожа, Прип’яті у Фракію, 

Малу Азію, Італію, Грецію, Палестину, Македонію, Фессалію, на острови Егейського моря 

тощо. До Пелазгії (Лебедії) входили такі українські племена: венеди, етруски, лелеги, трояни, 

давні, пани, галичі (галичани, галли), обричі, гірники, любичі, поляни, вовки, попелі, 

компанійці, савини, доляни, лучани, шикули (сикули) та інші [5, с. 131]. 

З часом, за С. Плачиндою, найбільші й найуспішніші племена посилилися, здобули 

державну самостійність й відокремилися від Пелазгії (Пелазгійського союзу). Так, трояни 

створили Троаду – забуту давню українську державу ІІІ–ІІ тис. до н. е., яка внаслідок 

десятирічної війни (1194 – 1184 рр. до н.е.) була знищена греками [5, с. 158–161]. 

Етруски розбудували першу федеративну державу у світі – Етрурію (до неї входили 12 

давніх українських племен), котра згодом стала підґрунтям для створення античних держав 

Греції та Риму [5, с. 143–157]. 

Галичани (галичі, галли) перейшли Альпи й на заході Європи утворили державу Галлію, 

сучасну Францію [5, с. 132, 146–150]. 

Венеди (вихідці з сучасного Поділля) розбудували велику Венедську державу, кордони 

якої простягалися від берегів Адріатичного моря до берегів Дунаю [5, с. 132, 139–140]. 
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У першій та другій половині І тис. н.е., на думку С. Плачинди, продовжувався 

самобутній розвій України і українців. На зміну Сарматії постала Велика Антія-Україна (ІІІ–

IV ст. н.е.), яку арабські подорожуючі називали Оратанією (Артанією, Ратанією). Він 

стверджував, що Оратанія – класична Українська держава, якої не було ні до, ні після неї. 

Законодавча і виконавча влада – віче, виконавча – цар (рекс) і воєводи на місцях, духовна – 

волхви. За адміністративно-територіальним устроєм вона стала першою в історії Стародавньої 

України унітарно-централізованою державою, що об’єднала всі давньоукраїнські племена від 

Балтійського до Чорного морів та від Ельби і Одеру до Дону, зі столицею Києвом [5, с. 171–

174]. 

У цей час існувало ще одне державне утворення укрів (нащадків венедів з Поділля) – 

Укрія. За С. Плачиндою, держава укрів проіснувала 500 років (VI–XI ст. н.е.) допоки її не 

завоювали німці. Її терени простягалися від річки Ельби і Данії вздовж Балтійського моря до 

Прибалтики [5, с. 140–142]. 

З кінця І тис. до початку ІІІ тис. продовжувався поступальний розвиток українства у 

складі таких національних державних утворень як Україна-Русь, Козацька держава й зрештою 

сучасна Україна. Незважаючи на багатотисячолітній шлях свого розвитку, величні перемоги 

та криваві й дошкульні поразки, стрімкі злети і прикрі падіння С. Плачинда переконаний, що 

українці є і будуть, хоча «геноцид українського народу триває» [5, с. 185]. 

Нове тисячоліття має стати визначальним для долі України й українців. С. Плачинда 

наголошував, що маючи найбагатші у світі землі, природні багатства, великий розумовий 

потенціал і працелюбність, Україна, зрештою, вийде з кризи, поступово нарощуватиме свою 

економічну потугу і з часом стане за всевишнім космічним законом діалектики 

супердержавою, великою державою миру, добра і краси, спадкоємицею першодержави світу 

Оратти й наддержави Індо-Європи – Оріани. Головний і підступний ворог України і українців 

– імперська Росія, – занепадатиме внаслідок власного войовничого, шовіністичного, злого 

менталітету, й з часом її поступово задушать імперські амбіції та атавізми фашизму [5, с. 238]. 

Врешті-решт, С. Плачинда наголосив: «У вічному конфлікті між Росією і Україною рано 

чи пізно переможе Україна» [5, с. 237]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладений і проаналізований наратив дослідника ми можемо 

стверджувати, що етногенетична автохтонна модель С. Плачинди ґрунтується передусім на 

таких засадах: 

1) українці – споконвічні мешканці на своїх етнічних землях, ця теза базується на 

відкритій археологами першій в Україні і Східній Європі палеолітичній стоянці біля 

с. Королево (Закарпаття), якій орієнтовно 1 млн. років; 

2) Мізинська культура XXV–XV тис. до н.е. – давньоукраїнська, саме вона є підґрунтями 

розвитку української нації й людської цивілізації; 

3) довготривалий процес становлення української нації, зокрема й цивілізації людини 

розумної загалом, розпочався приблизно з XXV–XV тис. до н.е. (фінальна стадія Мізинської 

культури) і завершився з початком функціонування Трипільської культури (VI–ІII тис. до н.е.) 

і тривав близько 10 тис. років; 

4) VI тис. до н.е. стало добою становлення українського етносу, а з кінця VI – початку V 

тис. до н.е. утворюється перше українське державне утворення – Оратта; 

5) VI тис. до н.е. – перша половина ІІ тис. до н.е. – час функціонування Оратти (Аратти, 

Оранти) – золотої доби розвитку України і українців; 

6) друга половина ІІ тис. до н.е. – початок І тис. до н.е. – час існування Оріанни – нової 

супердержави Індо-Європи. Саме вона стала спадкоємцем наддніпрянської держави Оратти та 

завдяки прирученню її мешканцями коня, винайденню ними колеса і плуга, згодом вона 

перетворилася на світову наддержаву; 

7) перша половина І тис. до н.е. – початок І тис. н.е. – час зародження, розвитку і занепаду 

таких державних утворень давніх українців як Кіммерія, Скитія, Амазонія, Сарматія, 

Роксоланія, Пелазгія (Лебедія), Троада (Троя), Етрурія, Галлія тощо; 
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8) перша половина та середина І тис. н.е. – самобутній розвій таких українських 

державних утворень як Венедія, Укрія (держава укрів), Антія (Оратанія), у цей час українці 

активно розвиваються і залюднюють терени Центральної та Східної Європи, цим самим 

сприяючи подальшому розвитку української нації; 

9) друга половина І тис. н.е. – початок ІІІ тис. н.е. – поступальний розвій українства у 

форматі таких держав: Україна-Русь, Козацька держава, Україна; 

10) ІІІ тис. – подальший розвиток української нації та розбудова супердержави Україна – 

спадкоємиці Оратти й Оріани [5, с. 11–238]. 

Розпочинаючи критичний аналіз т. зв. автохтонної етногенетичної моделі С. Плачинди, 

ми зразу ж хочемо наголосити на двох суттєвих, на наш погляд, факторах, що вплинули на її 

появу. Перший, суб’єктивний – за своєю людською сутністю, націоналістичними 

переконаннями, розумовими здібностями й менталітетом С. Плачинда є уособленням 

українського титаноборця, який все своє свідоме життя боровся з комуно-більшовицькою 

тоталітарною системою в ім’я Української Соборної Суверенної Держави й збереження та 

розвитку самобутності українства. Рядянсько-російський тоталітаризм повсякчас 

цілеспрямовано намагався упослідити, денаціоналізувати, й, зрештою, асимілювати українців 

з метою перетворення їх на т.зв. «радянський народ» і самовідданих «будівничих комунізму».  

На противагу цьому, С. Плачинда власною патріотичною діяльністю, громадською 

позицією, літературною, літературознавчою, науково-публіцистичною працею активно 

протидіяв офіційній антиукраїнській політиці та всіляко намагався сприяти збереженню та 

формуванню української ідентичності, наріжним каменем якої є етнічна, історична та 

національна пам’яті українства. 

Другий, об’єктивний – у радянські часи була лише одна академічна, визнана на 

офіційному рівні етногенетична концепція, т. зв. «пізньосередньовічна», за якою у IX–XIII ст. 

існувала єдина давньоруська народність, яка після розпаду Давньої (Київської) Русі та 

монгольської навали дезінтегрувалася, а на її рештках у XIV–XVI ст. утворилися три братні 

східнослов’янські народи – росіяни, українці й білоруси. Всі інші етногенетичні теорії 

офіційною радянською наукою оголошувалися брехливими і ворожими, особливо це 

стосувалося гіпотез про походження українського народу у дослідженнях т. зв. «буржуазних 

націоналістів» з діаспори. Внаслідок цих дій тоталітарної адміністративно-командної системи 

у середовищі української інтелігенції набули широкого розповсюдження етногенетичні 

концепції, що виводили українців не з XIV–XVI ст., а з часів трипільсько-арійської доби чи, 

навіть, з палеоліту. Якщо у радянський період такі етногенетичні студії перебували під 

постійним ідеологічним контролем, то після відновлення Української державності наука 

позбавилася офіційної цензури й будь-хто міг досліджувати проблему походження 

українського народу. Незважаючи на всі ці революційні зміни в Україні продовжувала 

панувати пізньосередньовічна етногенетична концепція. Цьому сприяли як деяка 

неоперативність (загальмованість) академічної науки, так і те, що один з провідних наукових 

закладів – Інститут археології НАН України впродовж 1987–2016 рр. очолював академік 

П. Толочко, завзятий апологет пізньосередньовічної теорії походження українців. 

Виважена критика радянських етногенетичних концепцій та перші спроби обґрунтувати 

їх альтернативне бачення з’явилися лише у середині 90-их рр. ХХ ст. Не дочекавшись новітніх 

розробок академічних вчених з цієї тематики, небайдужі українські інтелектуали розпочали 

публікацію і промоцію власних етногенетичних напрацювань. Нагадаємо, що перший рукопис 

«Лебедії» С. Плачинда завершив у 1995 р., а через два роки вона була оприлюднена. Варте 

уваги й те, що у цій праці дослідник був прихильником т.зв. трипільської версії походження 

українців [3, с. 32–33]. 

Після доопрацювання тексту книги С. Плачинда суттєво підкорегував свої погляди і став 

прихильником автохтонної концепції українського етногенезу, а тепер по суті питання – 

етногенетичної концепції. 

Ми переконані, що на противагу до багатьох адептів т.зв. «квазіпатріотичних» версій 

походження українців, які заробляли на своїх «шедеврах» гроші та славу, С. Плачинда писав 
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праці й обґрунтовував власну гіпотезу в ім’я розбудови суверенної України та дослідження 

прадавньої минувшини, не сподіваючись на цій теорії нажити собі великих статків. Читаючи 

й аналізуючи «Лебедію», постійно відчуваєш як автору болить, і як він переймається долею 

України й українців. Разом з тим, незважаючи на заслужений пієтет до С. Плачинди, його 

праць загалом і «Лебедії» зокрема, ми переконані, що вони потребують критичного аналізу, 

оскільки до розбудови правової, демократичної, інноваційної й заможної Української 

Самостійної Соборної Держави та творення й гартування української політичної спільноти, 

конче потрібні не казки й вигадки (навіть дуже гарні), а фахові обґрунтовані етногенетичні 

теорії, що базуються на виваженому об’єктивному підґрунті. Не можна творити Українську 

державність, політичну націю, громадське суспільство, національну освіту, науку, культуру 

тощо на брехні й фальсифікаціях. Це має робитися виключно на верифікованих наукових 

концепціях походження українського народу. 

Щодо головних засад автохтонної етногенетичної моделі С. Плачинди, хочемо зробити 

низку критичних зауважень. 

По-перше: авторська концепція ґрунтується передусім, де-юре, на формально 

археологічних, лінгвістичних, історичних і літературно-фольклорних джерелах, але при 

прискіпливому дослідженні, майже всі вони, де-факто, слугують С. Плачинді не 

фактологічною базою його теорії, а зручним бекграундом (тлом) для своєрідних (видимих і 

невидимих) маніпуляцій, за допомогою яких він вигадує надзвичайно гарну і захоплюючу 

казку (етногенетичний міф) про походження українців. 

По-друге: окреслюючи й описуючи територію і кордони Оратти С. Плачинда 

бездоказово посилається на карту неолітичних поселень доктора історичних наук 

Д. Телегіна [5, с. 28, 53], й необґрунтовано стверджує, що давня українська мова – мати всіх 

індоєвропейських мов, і посилається на працю відомих англійських дослідників Р. Макрама, 

У. Крена, Р. Макнійла («The Story of English», 1986). Свою гіпотезу-аксіому, Давня Україна 

(Оратта) – батьківщина всіх індоєвропейських народів, а давня українська мова – праматір усіх 

індоєвропейських мов, С. Плачинда підтверджує тезою, ні багато ні мало, одним підписом під 

генеалогічною картою походження індоєвропейських мов, де зображені терени Середньої 

Наддніпрянщини – «The Home of the INDO-EUROPEANS) [5, с. 4–5]. 

Ще одне своє сумнівне твердження, що Україна – батьківщина найдавнішого письма, 

С. Плачинда аргументує сумнівними зразками дешифровки А. Кіфішиним т. зв. «письмових 

знаків» на брилах і у гротах Кам’яної Могили (XII тис. до н.е.), наприклад: «Радісно плуг 

ріже» [5, с. 5–6]. 

Майже всі інші мовознавчі етногенетичні сентенції С. Плачинди ґрунтуються на 

абсолютно ненаукових засадах т. зв. «народної кухонної етимології» (що почув, те і написав). 

Для прикладу наведемо низку цитат – знакових етимологічних пасажів С. Плачинди: 

«Наскільки анти – люди надзвичайної фізичної сили і високої духовності та культури, тобто 

люди всебічно обдаровані, гармонійні – мали вплив на давній світ, на автохтонні племена 

Греції й Риму, свідчить той факт, що їхнє ім’я пов’язане з великим історичним періодом в 

історії людства – АНТИчний світ, АНТИчна культура і т. д.» [5, с. 172]. За С. Плачиндою, 

слово «Мокоша» походить від поняття «Мати Коша», тобто це слово виникло у добу 

матріархату, коли люди жили стійбищем, кошем, родом, родиною, а володарювали там 

жінки [5, с. 116]. 

Ще один «яскравий» приклад «кухонної етимології» – пояснення терміну «сармати». За 

С. Плачиндою це слово утворилося поєднанням декількох слів – «Сар-Мати», «Цар-Мати», і 

воно поєднує у його назві сутність сімейних взаємовідносин у родині сарматів, де завжди 

головувала жінка [5, с. 123]. 

Для підтвердження своєї етногенетичної концепції С. Плачинда широко використовував 

праці античних авторів, але його інтерпретація первісного наративу перетворювала античне 

джерело у фальсифікат: «За описом Страбона, житла свої етруски називали «КУРЕНІ» (бо в 

кожному житлі стояла піч, що куріла). Через те античні автори іноді називали етрусків 

куританами» [5, с. 145]. 
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Наостанок наведемо ще один зразок таких етимологічно-мовознавчих студій 

С. Плачинди: «За описами Плутарха, Страбона, Лівія й Полівія, галли (їх античні автори 

називають ще кельтами) не лише захопили значну територію Етрурії, а й вигнали етрусків за 

межі своїх володінь. Русин убивав русина» [5, с. 148]. 

Також для посилення аргументації своєї концепції походження українців С. Плачинда 

широко використовує т. зв. «Велесову книгу» [5, с. 188–237]. Нагадаємо, що серед 

академічних вчених вона вважається фальсифікатом. Ще одним вагомим джерелом 

етногенетичної автохтонної моделі С. Плачинди слугує т. зв. квазінаукова література та 

псевдофольклор. Саме такими «шедеврами» ми вважаємо переважну більшість праць 

Ю. Шилова, Ю. Канигіна, А. Кифішина та інших майстрів цього «епічного жанру». Щодо 

псевдофольклору, як-то «Легенда про колесо» [5, с. 29–50], «Мисливець Дорожай) [5, с. 62–

64], «Божич-Золоте Сонце» [5, с. 147], то, на наше переконання, всі ці міфічні оповіді ймовірно 

вигадав С. Плачинда й до автентичних українських міфів та фольклору вони не мають ніякого 

відношення. 

По-третє: головною особливістю автохтонної етногенетичної моделі С. Плачинди є 

передусім слабкість етногенетичних конструкцій, оскільки він розбудовує засадничі 

положення не на науковому підґрунті, а на власних вигадках, припущеннях і фантазіях. 

Наприклад, всі слова з коренем рос- та рус- мають, за С. Плачиндою, пряме чи опосередковане 

відношення до українського етногенезу, як-то «роси» (одна з давніх назв українців) [5, с. 67], 

володарі Урарту – Рус І, Рус ІІ, Рус ІІІ – були давніми українцями [5, с. 86–87]; етруски – 

русини з Прикарпаття, роксолани – союз давньоукраїнських племен росів й аланів [5, с. 89]; 

назва всесвітньовідомого міста Єрусалим походить від слова «Руса-салем» («Постій Русина»), 

оскільки його започаткували русини-пелазги, які втекли з Єгипту, чи навіть, Руса-лель, 

збудований русинами-гіксосами [5, с. 133–134] тощо. 

Етногенез будь-якого народу С. Плачинда пояснює просто й одновимірно. Так, шумери – 

це нащадки оріїв-сумеріан, кіммери – нащадки оріїв, які повернулися на Наддніпрянщину і 

розпочали охорону цих земель від ворожих нападів [5, с. 82–114], амазонки – жінки-оріянки, 

які інколи (для продовження роду) єдналися з чоловіками оріями і скіфами, саме від плідного 

союзу останніх з’явилися сармати [5, с. 115–128]; пелазги – нащадки оріян, які залюднили 

Апеннінський та Балканський півострови, Малу Азію, всі острови Егейського моря тощо й 

утворили величезне об’єднання, до якого входили такі давньоукраїнські племена: венеди, 

етруски, лелеги, трояни (троянці), давні, пани, галичі (галичани, гали), обричі, гірники, любечі, 

поляни, вовки, попелі, компанійці, савини, доляни, лучани, шикули (сикули) та ін. [5, с. 131]; 

анти – нащадки і спадкоємці оріїв і скіфів-орачів [5, с. 171–179]; гуни – це сармати IV–V 

століть н.е. [5, с. 176]; московити (руские, росіяни) – нащадки русів-утікачів від жорстокого 

Аттіли [5, с. 179–182] тощо. 

По-четверте, свою етногенетичну модень С. Плачинда ґрунтує на твердженні, що 

українці є споконвічними мешканцями цих теренів, нізвідки не приходили і нікуди не щезали 

[5, с. 11]. Це підтверджує існування палеолітичної стоянки біля села Королеве (саме із 

Закарпаття наші пращури-неандертальці розпочали заселення земель сучасної України і з 

часом у процесі свого розвитку стали кроманьйонцями) [5, с. 11–12]. 

Разом з тим, загальновідомим є факт, що людство зародилося у Східній Африці і звідти 

відбувалося його розселення. За Л. Залізняком, перша хвиля найдавніших людських істот – 

Homo habilis (людина вміла, 2,5–1,5 млн. років тому) – покинула Африку через Синайський 

півострів близько 2 млн. років тому; друга хвиля – Homo erectus (людина прямоходяча, 

пітекантроп, синантроп 1,8 млн. – 150 тис. років тому) – рухалися з Африки до Європи через 

Гібралтар, а до Азії через Баб-Ель Мандебську протоку (Ворота Скорботи) близько 800 тис. 

років тому, ці людські істоти стали першими мешканцями Європи (стоянки Атапуерко в 

Іспанії, Королево в Україні та ін.), між 800 та 150 тис. років тому вони неодноразово 

переселялися до Європи, близько 200 тис. років тому трансформувалися через гейдельберзьку 

людину в класичних неандертальців (200–28 тис. років тому); третя хвиля – Homo sapiens 

(людина розумна, кроманьйонець, неоантроп, 200 тис. років тому – сьогодення), розпочалася 
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близько 130 тис. років тому, саме у цей час ці істоти витіснили пізніх архантропів і стали 

єдиними господарями Африки, коли ці істоти переправлялися через Ворота Скорботи на 

Південь Аравії та через Сінайський півострів на Близький Схід; четверта хвиля – 

кроманьйонці близько 800 тис років тому рухалися з Африки через Ворота Скорботи [1, с. 31–

64]. 

Антропогенез українців за С. Плачиндою відповідає простій лінійній схемі: наші 

пращури неондертальці – розвинутіші кроманьйонці – гомо сапієнси [5, с. 11–12]. 

У свою чергу Л. Залізняк стверджує, що наразі більшість сучасних дослідників 

відмовилася від прямолінійно-стадіальних уявлень про антропогенез й переорієнтувалася на 

вивчення багатоваріантності шляхів біологічної історії людини розумної. Згідно з цими 

новітніми напрацюваннями, неандертальці не є нашими предками, це окреме відгалуження 

людських істот (гомінід), першими аборигенами Європи (200–28 тис. років тому), які не 

залишили нащадків. У свою чергу, саме кроманьйонці (неоантропи) є безпосереднім предком 

сучасної людини. Ймовірна антропологічна схема виглядає так: Homo habilis (2,5–1,5 млн. 

років тому) – Homo erectus (1,8 млн. – 150 тис. років тому) – Homo ergaster (600 тис. – 2 тис. 

років тому ) – Homo sapiens (200 тис. років тому – сьогодення). Кроманьйонці розпочали 

олюднення Європи близько 40 тис. років тому, й у період між 40 і 28 (навіть за деякими 

свідченнями до 20) тис. років тому існували поряд з класичними неандертальцями. Зрештою, 

наголошує Л. Залізняк, проблема антропогенезу не є остаточно вирішеною, тому вона і надалі 

потребуватиме досліджень [1, с. 50–65]. 

По-п’яте, С. Плачинда стверджував, що українська нація зародилася ще за часів 

Мізинської культури у межах XV–XIV тис до н.е. Головними доказами слугують такі факти: 

меандровий орнамент, культові браслети з сонячною і місячною символікою, жіночі 

статуетки, музичні інструменти, усний народний епос [5, с. 13–18]. 

На нашу думку, не можна здійснювати підміну понять «нація» і «народ», оскільки 

перше – уособлює політичну спільноту, а друге – етнічну, особливо це стосується доби 

каменю. 

З цього приводу Л. Залізняк наголошує, що саме у верхньому або пізньому палеоліті (40 

тис. років тому – 10 тис. років тому), коли до Європи з Близького Сходу переселилися 

кроманьйонці, розпочинається зародження і розвиток етнокультурних процесів, відбувається 

виникнення найдавніших етнічних спільнот, які фіксуються вченими у вигляді культурних 

спільностей, а вже 14–10 тис. років тому вони набувають обрисів справжніх археологічних 

культур [1, с. 52]. 

Разом з тим, твердження С. Плачинди, що українська нація народилася не пізніше XV–

XIV тис. до н.е. є вельми сумнівним, а ті докази, які він наводить (знайдені у Мізині 

археологами артефакти) не є переконливими, а розмови про усний народний епос давніх 

українців – нічим не підтверджуються. 

По-шосте, С. Плачинда переконаний, що саме VI тис. до н.е. є добою становлення 

українського етносу, а на зламі VI–V тис. до н.е. з’являється Оратта – першодержава світу і 

давніх українців. З цього логічно випливає, українській державності й українській нації 7 тис. 

років: «Нині ми, українці, маємо повне право святкувати СІМ ТИСЯЧ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ. Такий вік і УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ» [5, с. 51]. Хоча дещо раніше, 

С. Плачинда стверджував: «… ми, українці, можемо пишатися тим, що нашій нації 20 тисяч 

років. Аргументи – на сторінках сієї книги» [5, с. 6]. 

Так яка цифра вірна – 20 тис. чи 7 тис. років? На нашу думку, вони обидві сфальшовані 

й не відповідають історичним реаліям, оскільки справжній, а не вигаданий український 

державогенез і націєгенез розпочався лише у другій половини І тис. н.е., а не в VI–

V тис. до н.е. 

По-сьоме, С. Плачинда вважав, що існування Оратти – першої держави світу (VI тис. до 

н.е. – перша половина ІІ тис. до н.е.) – золота доба України, оскільки тоді близько 4500 років 

панував мир, не існувало рабовласництва, відбувалося глобальне поширення цивілізації 

Оратти та остаточно сформувався менталітет оріїв – давніх українців. Мусимо констатувати, 
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що всі вищенаведені твердження С. Плачинди не відповідають дійсності, оскільки не існувало 

такої держави й оріїв – давніх українців, все це лише гарні вигадки. Зате, саме приблизно в ті 

часи, VIII–V тис. до н.е. розпочалася нова епоха у житті людства – неоліт. За Л. Залізняком, це 

доба зародження і поширення відтворюючого господарства, яка зрештою спричинила 

радикальні зміни в історії людства, т. зв. неолітичну революцію, поступовий перехід від 

привласнюючого господарства (мисливства, рибальства і збиральництва) до відтворюючого 

(землеробства і скотарства). Вона розпочалася на Близькому Сході (а не в Україні, як писав 

С. Плачинда), а до Європи дійшла з Малої Азії через Балканський півострів [1, с. 184]. 

Яскравим зразком неолітичної (енеолітичної) археологічної культури є Кукутені–

Трипілля (трипільська культура). Саме її має на увазі С. Плачинда, коли писав про Оратту. 

Проте у своїх дослідженнях, він завжди видає бажане за дійсне, оскільки не була трипільська 

культура ні центром тогочасної цивілізації, ні власне самою цивілізацією, ні найголовнішим 

елементом в українському етногенезі. Л. Залізняк наголошує: «Трипільське землеробське 

суспільство досягло високого рівня розвитку і стояло на порозі цивілізації. Цивілізацією 

називають такий рівень соціально-економічного розвитку суспільства, коли виникають міста, 

писемність та держава. Щодо трипільської державності, то про неї мовчать навіть 

найсміливіші дослідники. Однак про трипільські міста розмов багато. Величезні поселення 

(Майданецьке, Тальянки, Доброводи та ін.), які нараховують до 3 тис. жител і займають площу 

200–400 га, через великі розміри вважаються протомістами. Населення цих племінних центрів 

з концентричним плануванням жител, ймовірно, перевищувало 10 тис. осіб. Однак, згадані 

поселення-гіганти не мали справжньої міської структури (цитадель, спеціальні, 

адміністративні, громадські та культові будівлі тощо), тому містами вони ще не були» [1, 

с. 203–204]. 

По-восьме, С. Плачинда наголошував, що час існування Оріани (друга половина ІІ тис. – 

початок І тис. до н.е.) – нової супердержави Індо-Європи і спадкоємиці Оратти – став ще одним 

потужним етапом розвитку давніх українців та їхньої державності, оскільки саме вони 

привчили коня, винайшли колесо й плуга. Зразу наголосимо, що як не було оманливої Оратти, 

так і не існувало казкової Оріани, а було багато унікальних індоєвропейських етнокультурних 

спільнот у цей час, добу міді-бронзи – початок заліза. Разом з тим, цей хронологічний період 

по-своєму надзвичайно особливий – так як розпочинається індоєвропейська доба в історії 

людства. Саме на українських землях зароджувалася і творилася індоєвропейська 

етнокультурна спільність, саме звідси індоєвропейці розпочали експансію по Євразії. Якщо 

перша епохальна міграція (VII–V тис. до н.е.) розпочалася з Близького Сходу і посприяла 

розповсюдженню здобутків неолітичної революції по всій Європі, то друга міграція (ІV–ІІ тис. 

до н.е.) почалася з українських земель і допомогла індоєвропейцям не лише заселити величезні 

обшири континенту, а й суттєво пришвидшити цивілізаційні процеси. 

Л. Залізняк з цього приводу зазначає: «Продуктивне і рухливе скотарство та можливість 

накопичення худоби конкретними лідерами родових колективів індивідуалізували спосіб 

життя та світогляд індоєвропейських скотарів. Їх відносно індивідуалістичне буття та 

особистісне світовідчуття під час розселення в Європі та Азії стимулювали поширення та 

закріплення ідеалу вільної, самодостатньої людини, який в наш час стає загальнолюдським. 

Терени України були колискою, де ще за доби мезоліту почав формуватися індоєвропейський 

етнокультурний комплекс і звідки його носії почали освоювати неозорі простори Євразії» [1, 

с. 268]. 

По-дев’яте, С. Плачинда вважав, що доба заліза – важливий етап розвитку українських 

етнічних державотворчих і націєтворчих процесів. Саме тому на початку І тис. до н.е. – 

початок І тис. н.е. продовжилося активне заселення українцями теренів Центральної і 

Південної Європи та існування у цей час таких державних утворень як Кіммерія, Скитія, 

Амазонія, Сарматія, Роксоланія, Пелазгія (Лебедія), Троада (Троя), Етрурія, Галлія та ін. Все 

це стало черговим етапом українського державотворення та націєтворення. Вкотре, 

С. Плачинда намагається механічно об’єднати майже всі відомі на той час державні утворення 

у такий собі своєрідний Pax Ukraina (на зразок реального Pax Romania), і перетворити 
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найбільші відомі і розкручені тогочасні етнічні спільноти як-то скіфів, сарматів, етрусків, 

кельтів та ін. у давніх українців та їх найближчих і далеких родичів. Якщо скіфи, сармати, 

кельти тощо прямо чи опосередковано брали активну чи пасивну роль в українських 

етнокультурних процесах, то залучення С. Плачиндою до них інших давніх народів викликає 

щонайменше здивування, щонайбільше – обурення. 

По-десяте, С. Плачинда стверджував, що перша половина і середина І тис. н.е. стало 

черговим важливим етапом у розвитку української державності й нації, оскільки такі держави 

як Венедія, Укрія (держава укрів), Антія (Оратанія) стали визначальними етапами 

цивілізаційного розвою людства. Черговий раз С. Плачинда намагається тотально 

українізувати найбільші тогочасні слов’янські й неслов’янські державні об’єднання та їх 

очільників (Аттіла, Блед тощо), а також створює фантоми (яскравий приклад – плачиндівська 

держава укрів). Разом з тим, цей хронологічний період став дійсно доленосним для українців, 

оскільки на зламі IV і V ст. н.е. внаслідок Великого переселення народів розпочинається 

науково обґрунтований, а не казково-міфічний етногенез українців. 

На нашу думку верифікована наукова модель періодизації походження українців може 

мати таку структуру: 

1) етногенез українців бере початок в середині І тис. н. е., а саме в кінці IV – на початку V 

ст.; 

2) упродовж VI–VIII ст. розпочинається тривалий процес зародження українського етносу 

на його етнічних землях, частина з яких була ймовірно слов’янською прабатьківщиною; 

3) у ІХ ст. започатковується формування українського народу; 

4) у Х–ХІІ ст. завершується й остаточно формується український етнос, але не в 

сучасному розумінні цього поняття (тогочасний українець, точніше праукраїнець, у ХІІ ст. і 

сучасний – дві великі різниці), а в етнологічному аспекті. Тому, що їх об’єднують такі головні 

етновизначальні ознаки: спільність мови, наявність певної власної етнічної території, 

безперервність етнокультурного розвитку, подібність традиційної культури, існування 

етнічної тотожності, самосвідомості й самоідентифікації, присутність подібних ментальних, 

антропологічних і психофізичних ознак, наявність спільної історичної пам’яті тощо. Весь цей 

унікальний комплекс і призвів, врешті-решт, до зародження, формування, становлення і 

розвитку українського етносу упродовж кінця IV – початку ХХІ ст. [15, c. 219]. 

Усі перераховані вище структурні елементи підтверджують не автохтонну модель 

походження українців С. Плачинди, а найбільш науково аргументовану ранньосередньовічну 

концепцію походження українського народу М. Грушевського, М. Брайчевського, 

Л. Залізняка, В. Барана, Г. Півторака, С. Павлюка та інших провідних вітчизняних учених. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши головні засади автохтонної етногенетичної 

моделі С. Плачинди, вважаємо, що запропонована ним гіпотеза походження української нації, 

яка зародилася ще за часів Мізинської культури (ХVIII–XV тис. до н.е.), не є достатньо 

аргументованою, оскільки в переважній більшості, вона спирається не на археологічні, 

антропологічні, лінгвістичні, історичні, етнологічні та інші верифіковані наукові факти, а на 

бездоказові авторські вигадки, припущення, інсинуації, фальсифікації тощо. Незважаючи на 

щирі й, навіть, щиросердні помисли С. Плачинди, його автохтонна етногенетична модель, 

замість знаходження істини, лише її спотворює. Завдяки таким псевдонауковим вигадкам, 

Україна й українці отримують фейкову інформацію, а українські науковці витрачають свій час 

і потенціал на критику і розвінчування цієї суцільної фантазійної міфотворчості. Неможливо 

побудувати міцну Українську державу, сучасну політичну націю, модерне громадянське 

суспільство, інноваційну науку, освіту тощо на фундаменті сфальшованих теорій і 

фантастичних концепцій. Показний патріотизм ніколи не замінить фаховість і порядність 

громадян України, а оманливо-казкове минуле – щоденної, важкої і наполегливої праці в ім’я 

розбудови правової, демократичної, духовної, заможної Української Самостійної Соборної 

Держави. 

На нашу думку, наразі лише ранньосередньовічна концепція походження українців є 

фахово обґрунтованою і відповідає науковим академічним критеріям. Разом з тим, хочемо 
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наголосити, що проблема українського етногенезу є дуже складною та багатоаспектною, тому 

далека від свого остаточного вирішення. Вона потребує комплексного українознавчого 

підходу і залучення широкого кола науковців (етнологів, археологів, мовознавців, істориків, 

антропологів, етнографів тощо). Враховуючи фрагментарність джерельної бази проблеми, 

дискусійність багатьох концептуальних питань, деяку заідеологізованість проблематики та 

достатнє методологічне осмислення теоретичних засад україногенези й українських етнічних 

процесів тощо, ми поки не можемо стверджувати, що проблема походження українського 

етносу вирішена остаточно. 
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MODEL OF ORIGIN OF UKRAINIANS IN THE WORK OF  

S. PLACHINDA «LEBEDIYA» 

The article analyzes the model of the origin of Ukrainians in the work of S. Plachynda 

«Lebediya». It is established that S. Plachynda is one of the representatives of the autochthonous 

concept of Ukrainian ethnogenesis, according to which the ethnic basis of Ukrainians is Paleolithic 

people. Critically analyzing the main principles of the autochthonous ethnogenetic model of 

S. Plachynda, we believe that his proposed hypothesis of the origin of the Ukrainian nation, which 

originated during the Mizyn culture (XVIII–XV millennium BC) is not sufficiently substantiated, 

because in the vast majority, it relies not on archaeological, anthropological, linguistic, historical, 

ethnological and other verified scientific facts, but on unproven authorial inventions, assumptions, 

insinuations, falsifications, etc. 

Key words: Ukraine, Ukrainians, S. Plachynda, autochthonous concept of Ukrainian 

ethnogenesis, early medieval theory of Ukrainian origin. 
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СУЧАСНЕ КІНОВИРОБНИЦТВО НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-

ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті розкривається роль НІЕЗ «Переяслав» у створенні художніх і 

документальних фільмів та телесеріалів 2010–2020 рр.; подається аналіз фільмографії. 

Ключові слова: НІЕЗ «Переяслав», музей просто неба, кінофільм, серіал, зйомки. 

 

У Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» зосереджена 

унікальна культурна спадщина. Її архітектурна складова (екстер’єри та інтер’єри) стала 

невід’ємною базою для створення численних творів візуального мистецтва. Особлива увага в 

цьому приділялася кіно. Із залученням комплексу пам’яток НІЕЗ «Переяслав» відбувалося 

створення як вітчизняних, так і зарубіжних кіно- та телепродуктів. 

Упродовж останнього десятиліття активно проводилися зйомки художніх та 

документальних фільмів, телесеріалів тощо. У попередніх студіях нами було висвітлено 

окремі аспекти кіновиробництва у переяславському скансені [12–17]. Опрацювання 

джерельної бази, пошук відеоконтенту в мережі Інтернет дозволили виявити відомості щодо 

13-ти кінофільмів, створених за період з 2010 р. по 2020 р. 

Багатосерійна (8 серій) гостросюжетна мелодрама «Я тебе ніколи не забуду...» (2011), 

створена знімальною групою студії «Арт-базар» на замовлення каналу «Россия» телекомпанії 

«ВГТРК» [28; с. 15]. До знімальної групи увійшли: Олексій Рудаков – режисер, Наталія Чєпік – 

автор сценарію, Олексій Молчанов – оператор-постановник, Петро Корягін – художник-

постановник, Олег Воляндо – композитор, Тетяна Вороновіч, Давід Кеосаян, Катерина 

Єфанова – продюсери. У головних ролях фільму знялися українські та російські актори: Сергій 

Астахов, Юлія Снігірь, Олексадр Лимарьов, Іван Рудаков, Катерина Вуліченко, Ольга 

Сумська, Олег Прімагєнов та інші. Події мелодрами розгортаються у період з 1945 р. до 

початку 1990-х рр. (Німеччина, м. Берлін, весна 1945 р.; Росія, м. Енск, 1947 р., 1957 р., 

1958 р.; Західна Україна, с. Порохня та його околиці 1957, 1958, 1965, поч. 1990-их рр.; 

Мордовія 1957 р.; Польща (Монастир Святої Терези) 1958 р.; Польща, хутір Станковічєй, 

1961 р.; Західна Україна, Бажанов хутір, 1961 р.; Франція, м. Париж, 1965 р., поч. 1990-их рр.). 

Зйомки фільму проходили на території Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини у листопаді 2010 р. [28; с. 15; 21; с. 8]. У фільмі фігурують наступні пам’ятки: 

хата заможного селянина-промисловця (інтер’єри) (с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. 60-ті рр. ХІХ ст.); подвір’я та хата гончара (інтер’єри та екстер’єри) 

(с. Студеники Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. кінець ХІХ ст.); садиба та хата 

столяра (екстер’єри) (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. кінець 

ХІХ ст.); церковно-парафіяльна школа (інтер’єри та екстер’єри) (с. Велика Каратуль 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. поч. ХХ ст.); подвір’я та хата ткача 

(екстер’єри), (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. кінець ХІХ ст.); хата 

бідняка (с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ХVIII ст.) (екстер’єри); двір 

та хата гребінника (екстер’єр) (с. Рудяки Бориспільського р-ну Київської обл. II пол. ХІХ ст.); 

двір та хата бондаря (екстер’єр) (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну, Київської обл. 

II пол. ХІХ ст.); альтанка, гамазей (с. Нечипорівка Яготинського р-ну Київської обл. поч. 

ХІХ ст.); гамазей (с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну, Київської обл. II пол. ХІХ 

ст.); парова машина (II пол. ХІХ ст.); корчма (інтер’єри) (м. Переяслав II пол. ХІХ ст.); подвір’я 

та хата заможного селянина-землевласника (інтер’єри та екстер’єри) (с. Гайшин Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. II пол. ХІХ ст.); церква Святого Георгія (інтер’єри та 

екстер’єри) (с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 1768 р.); хата 

селянина-безземельника (екстер’єр) (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 
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обл. ІІ пол. ХІХ ст.); двір та хата священника (інтер’єр) (с. Рудяки Бориспільського р-ну 

Київської обл. кін. ХІХ ст.); Музей історії лісового господарства Середньої Наддніпрянщини 

(екстер’єри), хата чинбаря (екстер’єр) (с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 

кін. ХІХ ст.); садиба селянина-середняка (II пол. ХІХ ст.) (екстер’єр); Музей українських 

обрядів (екстер’єр). Активну участь у зйомках масових сцен фільму брали працівники музею 

та місцеві жителі [29; с. 8; 28; c. 15]. 

Прем’єра серіалу відбулася 19 квітня 2011 р. на телеканалі «Россия-1». 

У 2014 р. на екрани вийшов документальний фільм «Секрети Бандери». Він був 

створений командою департаменту журналістських розслідувань каналу «1+1». Автор ідеї та 

сценарію – Світлана Усенко. Режисерами-постановниками фільму виступили: Тетяна 

Алфьорова та Олена Елісєєва. Оператор-постановник – Віталій Панасюк. Сюжет відтворює 

епізоди з життя українського політичного діяча, ідеолога і теоретика українського 

націоналістичного руху ХХ ст. Степана Бандери. У фільмі фігурують пам’ятки Музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: хата священника (інтер’єри та 

екстер’єри) (с. Рудяки Бориспільського р-ну Київської обл. кін. ХІХ ст.); церква Святого 

Георгія (інтер’єри та екстер’єри) (с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. II 

пол. ХVIII ст.) та Меморіальний музей Г. С. Сковороди (інтер’єр). 

У 2015 р. з’явився документальний фільм «І я таки жив» (частина 1), створений 

кінокомпанією «Символ-ТБ». Стрічку присвячено постаті видатного українського поета 

Тараса Шевченка, його життєвому та творчому шляху. Окремі епізоди фільму були відзняті 

на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, із залученням 

інтер’єрів церковної сторожки з с. Рудяки Бориспільського р-ну Київської обл. поч. ХІХ ст. У 

ролі ведучого виступив Валерій Легін. Головну роль у фільмі виконав Олег Онещак. В якості 

запрошеної гості виступила Ада Роговцева. 

Того ж 2015 р. з’явилася багатосерійна (12 серій) сімейна драма «Офіцерські дружини», 

створена знімальною групою «Star Media» та режисером Дмитром Петруньом, що розповідає 

про життя кількох поколінь жінок родини Антонових-Терехових у період із 1940 р. по 2002 р. 

Зйомки епізодів фільму відбувалися у м. Переяславі-Хмельницькому в лютому 2014 р. 

Локації: центральна площа міста та приміщення художньої школи [18, с. 2]. Жителі міста 

брали активну участь у зйомках масових сцен [31, c. 9]. 

У 2016 р. було знято чеський документальний фільм режисера Р. Шпачека «Ukrajino, 

nezlobse» («Україно, не сердься»), у якому ведучий М. Путна розкриває історичні та релігійні 

корені поточного конфлікту в Україні. Фільм створено за авторською книгою «Картини з 

історії культури російської релігійності», досліджує, чому нинішні відносини між Росією та 

Україною історично складалися відповідним чином. Розглянуто основні етапи та моменти 

історії обох народів: раннє християнство в Криму, Київська Русь, проєвропейські та 

антиєвропейські традиції в бароко, імперська Росія, яка відмовляється визнати українську 

ідентичність та подальше формування, українська культура в Австро-Угорщині, період 

червоного терору та голодомор. Окремі епізоди фільму відзнято в інтер’єрах Музею 

«Заповіту» Т. Г. Шевченка та на фоні пам’яток м. Переяслава-Хмельницького. 

У 2017 р. вийшла друга частина документального фільму-дослідження «Україна. 

Повернення своєї історії». Одним з консультантів та коментатором у ньому виступив нинішній 

заступник генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з науково-методичної роботи, к.і.н., 

професор Олександр Колибенко. Епізоди знято у музейних павільйонах: Музею архітектури 

давньоруського Переяслава, Археологічного музею. Екстер’єр – фундаменти давньоруських 

храмів та краєвиди м. Переяслава-Хмельницького. 

У 2019 р. (прем’єра відбулася 5 грудня) у прокат вийшов художній фільм «Чорний 

ворон». Фільм знятий ТОВ «ТЕТ – Продакшин». Він є екранізацією однойменного роману-

бестселера В. Шкляра «Залишенець. Чорний ворон». Режисер стрічки – Тарас Ткаченко. 

Сюжет розповідає про одну зі сторінок української історії – боротьбу українських повстанців 

проти радянської влади в 1920-их рр. [20, c. 18]. Зйомки окремих епізодів фільму відбувалися 

на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у листопаді 
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2018 р. У фільмі фігурують наступні об’єкти та локації: двір столяра, двір чинбаря, сільська 

управа (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ХІХ ст.), базарна площа, 

двір ткача [2, с. 1]. Під час зйомок на території Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини до знімального процесу активно залучалися жителі м. Переяслава 

(рис. 1) [33, c. 19]. 

У 2019 р. з’явилося одразу кілька проєктів. Так, ТОВ «Т.Т.М.» було створено художній 

фільм «Екс». Проєкт фільму став переможцем восьмого конкурсного відбору кінопроєктів 

Держкіно. Сюжет картини спирається на реальні події 1932 р., що відбувалися на території 

Західної України, й розповідає про революційну діяльність підпільної української військової 

організації (УВО), спрямовану проти польського уряду [11, c. 10–11]. Частина зйомок фільму 

відбувалася на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

упродовж 7–10 травня 2017 р. з залученням наступних об’єктів: хата заможного селянина, двір 

бондаря, клуня бондаря (с. Петрівці Миргородського р-ну Полтавської обл.), церковно-

парафіяльна школа (с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) поч. 

ХХ ст. [19, c. 7]. 

Також кіностудією ТОВ «СТАРЛАЙТ ФІЛМС» разом з кіностудією «FILM UA» у 

постановці режисерів Максима Литвинова та Фелікса Герчикова знято низку епізодів 

багатосерійного телевізійного історичного серіалу «Кріпосна» [20, c. 18]. Події фільму 

відбуваються в Україні у 1855 р. Зйомки проходили упродовж 2017–2018 рр. При створенні 

серіалу були використані локації та об’єкти НІЕЗ «Переяслав»: церква Святої Покрови 

(с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл. XVIII ст.), сільська управа (с. В’юнище 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ХІХ ст.), Музей «Поштова станція», корчма (м. 

Переяслав II пол. ХІХ ст.), двір олійника, хата селянина-безземельника (с. В’юнище 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. ХІХ ст.), подвір’я та хата гончара (с. 

Студеники Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. кін. ХІХ ст.), подвір’я та хата 

бджоляра (інтер’єр та екстер’єр) (с. Помоклі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

кін. ХІХ ст.), садиба та хата бідняка (екстер'єр) (с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. поч. ХХ ст.), поліська хата (екстер’єр) (c. Вабля, Бородянського р-ну Київської 

обл. кін. ХІХ ст.), садиба та хата бондаря (інтер’єр та екстер’єр) (с. В’юнище Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. ХІХ ст.), цвинтар біля церкви Святої Покрови, 

церква Святого Георгія (с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. 

XVIII ст.) [1, c. 1; 3, с. 1; 4; 1; 8, с. 1; 10, с. 1]. 

Телевізійна прем’єра серіалу відбулася 25 лютого на каналі «СТБ». Він став хітом не 

тільки на території України, але й за її межами. Першим іноземним каналом, який показав 

«Кріпосну», став польський суспільний мовник «TVP1». Серіал вийшов у лідери за кількістю 

переглядів у Польщі, зібравши три мільйони глядачів за два тижні показу. Окрім Польщі, 

права на показ мелодрами були придбані низкою європейських країн, серед яких: 

Литва, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Словенія, Хорватія та інші 

(рис. 2) [30, c. 20]. 

На сьогоднішній день серіал складається з двох сезонів (48 серій). Творці стверджують, 

що готові приступити до зйомок третього сезону. 

Також ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович було знято документальний фільм-

дослідження «Мистецтво волі. Ніл Хасевич» [27, c. 1]. Його сюжет розкриває аспекти з життя 

та діяльності художника Н. Хасевича. Зйомки відбувалися в архівах та музеях, де зберігаються 

роботи художника та карні справи. Музичні твори та маловідомі повстанські пісні того часу 

було підібрано та аранжовано композитором Т. Компаніченком. Зйомки окремих епізодів 

фільму відбувалися на території НІЕЗ «Переяслав» упродовж 2019 р. [22, c. 1]. Для створення 

достовірності подій, відображених у сценарії фільму та втілення режисерського бачення при 

створенні фільму було використано об’єкти: поліська хата (c. Вабля Бородянського району 

Київської області. кін. ХІХ ст.), двір середняка, садиба заможного селянина-промисловця, 

церковно-парафіяльна школа (с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. поч. ХХ ст.) [9, с. 1]. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 18 (20), 2020 
 

171 

Упродовж 2019 р. ТОВ «ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН» за підтримки Міністерства культури 

України був знятий серіал «Сага» [25, c. 1]. У 12-ти епізодах розповідається історія української 

сім’ї Козаків, які протягом ста років, подібно до всього українського народу, виявилися 

сильнішими, ніж історичні умови і випробування, тому що зберегли самоповагу, здатність 

любити і вірити в свою сім’ю як найвищу цінність [24, c. 1]. Зйомки окремих епізодів фільму 

проходили 16–21 серпня 2019 р. на території Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини (м. Переяслав) із залученням наступних локацій та об’єктів: двір чинбаря 

(кін. ХІХ ст.) (інтер’єр та екстер’єр); корчма (інтер’єр та екстер’єр) (м. Переяслав II пол. ХІХ 

ст.); кладовище; садиба заможного селянина-землевласника (поч. ХХ ст.) (інтер’єр та 

екстер’єр); хата безземельника (інтер’єр та екстер’єр) (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького 

р-ну Київської обл. кін. ХІХ ст.); садиба заможного селянина-землевласника (II пол. ХІХ 

ст.ст.) (інтер’єр та екстер’єр); церква Святого Георгія (інтер’єр та екстер’єр) (с. Андруші 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. XVIII ст.); двір олійника (ІІ пол. ХІХ ст.) 

[5, c. 1; 24, c. 1–2]. Прем’єра серіалу відбулася на телеканалі «Україна» 5–12 жовтня 2020 р. 

(рис. 3). 

2 та 3 травня 2019 р. відбувалися зйомки епізодів документального фільму «Імені 

Виговського» як у самому Переяславі, із залученням його пам’яток та визначних місць, так і у 

музеях НІЕЗ «Переяслав» – Меморіальний музей Г. С. Сковороди (Переяславський колегіум) 

[32, c. 14], Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини – хата бідняка 

(с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. ХVIII ст.), хата середняка (с. 

Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. ХІХ ст.), подвір’я ткача, корчма 

(м. Переяслав II пол. ХІХ ст.), вулиці. [7, c. 1] Також фільм знімали у Києві, Конотопі та Гадячі. 

Допрем’єрний показ фільму відбувся 23 вересня 2020 р. у м. Полтава з нагоди святкування дня 

міста. Фільм створений ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст» Національної спілки 

кінематографістів України за підтримки Уряду України та Міністерства культури України [23, 

с. 1]. Ідея належить Богдану Жолдаку, режисер Олег Волоткевич, у головній ролі – Віталій 

Степанець. Стрічка присвячена 360-річчю Конотопської битви. У ній історичні події 

переплітаються з реаліями життя українських військовослужбовців, зокрема й бійців 58 

ОМПБр. якій у травні 2019 р., за наказом президента Петра Порошенка, було присвоєно 

почесне найменування 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. 

До створення фільму долучилися історики Олексій Сокирко, Анатолій Бульвінський, Кирило 

Галушко, митці Оксана Забужко та Тарас Компаніченко, громадські й державні діячі, 

реконструктори. 

У листопаді 2019 р. у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

НІЕЗ «Переяслав» відбувалися зйомки серіалу «І будуть люди» (2020). В основу сценарію 

покладено однойменний роман українського письменника ХХ ст. Анатолія Дімарова. Події 

роману охоплюють тридцятирічний період – з 1901 по 1932 рр. У центрі подій – історія кількох 

українських сімей в умовах Першої світової війни, революційних подій, встановлення 

комуністичного режиму. Сценаристи: Тетяна Щегельська, Тарас Антипович. Режисер: 

Аркадій Непиталюк. У ролях: Катерина Григоренко, Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Віктор 

Жданов, Олена Борозенець, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, 

Макар Тіхоміров, Анна Тамбова, Марина Кошкіна та інші. Серіал є спільним проєктом 

«Film.ua Production» і телеканалу «СТБ» та створювався за підтримки Міністерства культури 

та інформаційної політики України. Він став одним із переможців конкурсу фільмів 

патріотичного спрямування Міністерства культури України в 2018 р., а також конкурсу 

соціально вагомого контенту про Україну Pitch UA від MRM та USAID. 

З-поміж об’єктів НІЕЗ «Переяслав» було залучено такі: церковно-парафіяльна школа 

(інтер’єр) (с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. поч. ХХ ст.); 

будинок комунарів (інтер’єр та екстер’єр) (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. І пол. ХХ ст.). Телевізійна прем’єра серіалу відбулася 14 вересня 2020 р. на 

каналі «СТБ» (рис. 4). 

https://novynarnia.com/2019/05/06/poroshenko-prisvoyiv-pochesni-naymenuvannya-57-y-58-y-i-26-y-brigadam/
https://novynarnia.com/2019/05/06/poroshenko-prisvoyiv-pochesni-naymenuvannya-57-y-58-y-i-26-y-brigadam/
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У 2020 р. ТОВ «Фреш Продакшн Ю ЕЙ» завершило зйомки вітчизняного художнього 

фільму «Будинок «Слово» режисера Тараса Томенка. У центрі сюжету долі цілої плеяди 

видатних українських письменників 30-их рр. ХХ ст. – так званого «розстріляного 

відродження»: Павла Тичини, Майка Йогансена, Леся Курбаса, Миколи Хвильового, 

Володимира Сосюри та інших. Виконавцями головних ролей виступили: Андрій Май – 

В. Сосюра, Станіслав Сукненко – Л. Курбас. У знімальному процесі фільму взяли участь 

близько 200 людей. Зйомки проходили в різних містах України: Києві, Харкові і Переяславі. 

Зокрема, на території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 22-

23 березня 2019 р. [6, c. 1; 26, с. 1]. Зауважимо, що в рамках роботи над проєктом «Будинок 

«Слово» в 2017 р. режисером Т. Томенком та кінокомпанією «Fresh Production Group» було 

створено документальний фільм з співзвучною назвою. Він оповідає про так званий «Будинок 

«Слово» у Харкові, під дахом якого в 1928 р. оселилися радянські письменники й художники. 

Під час репресій багато з них було розстріляно або відправлено в сталінські табори. Фільм 

брав участь в офіційній конкурсній програмі 33-го Варшавського міжнародного 

кінофестивалю 2017 р. Українська прем’єра стрічки відбулася 27 жовтня 2017 р. в Харкові.  

У 2020 р. відбувалися зйомки художнього фільму «Вірити». Це екранізована історія 

переслідувань церкви в Україні, що прослідковується крізь призму життя звичайної родини з 

Вінниччини. Життя у страху, виїзд до табору на Урал, випробування віри, надія на 

відродження. Ідея зйомок належить католицькому Згромадженню Місіонерів Облатів Марії 

Непорочної в Україні. Над створенням фільму працює «Телебачення Віковічного Слова» на 

чолі з директором Олександром Зелінським, продюсер Ігор Качур. Сценарій до фільму 

написав Павло Вишковський. Дія фільму відбувається в Україні, на Вінниччині, у період з 

1920 по 1953 рр. Сценарій картини будується на реальних подіях, історичних фактах, які 

утворюють основу сюжету. 

Головні ролі зіграють актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому 

березі Дніпра: народний артист України Анатолій Ященко, актор театру «Актор», заслужений 

артист України Володимир Кокотунов та актор Київського театру оперети, актор театру і кіно 

Дмитро Вівчарюк. 

Знімальна група: генеральні продюсери – Павло Вишковський, Oleksandr Zelinskyi, 

виконавчий продюсер – Ігор Качур, режисер-постановник – Artem Shemet, оператор-

постановник – Serge Burkovsky, художник-постановник – Vassa Bagalika, директор проєкту – 

Oleksandr Tsener Valik Bilokon, звукорежисер – Jack Smirnov, Backstage – Игорь Белых Petro 

Rusanienko, автор сценарію – Павло Вишковський. 

У Переяславі зйомки епізодів фільму відбувалися на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, зокрема у фільмі фігурують базарна площа 

та Трьохсвятительська церква ХVIII ст. (с. Піщики Сквирського р-ну Київської обл.). До 

зйомок масових сцен фільму активно залучалися місцеві жителі та працівники НІЕЗ 

«Переяслав» [32, с. 14]. Прем’єра фільму запланована на 2021 р. 

Вивчаючи зразки кінопродукції, створеної на базі Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав», зауважимо, що з 1970 р. і до сьогодні нам відомо 

понад 60 найменувань різноманітних кінотворів як художнього, так і документального 

спрямування. Можна констатувати, що в період 2011–2020 рр. з використанням екстер’єрів та 

інтер’єрів місцевих пам’яток було створено щонайменше 13 зразків кіно та телевізійної 

продукції. Важливим завданням на сьогодні є виявлення нових відомостей щодо процесу 

кінозйомок та фільмографії, подальше впорядкування інформації та представлення її 

широкому загалу як дослідників, так і туристів з метою популяризації національної культурної 

спадщини в цілому, так і окремих об’єктів зокрема. 
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Yehor Yehorov 

NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV»  

AS THE LOCATION FOR MODERN FILM PRODUCTION 

The article reveals the role of NHER «Pereiaslav» in the creation of feature and documentary 

films, television series of 2010–2020; filmography analysis is given. 

Key words: NHER «Pereiaslav», Open-air museum, film, TV series, film shoot. 

 

 
Рис. 1. Кадр зі сцени фільму «Чорний ворон» (2019). У кадрі вулиця Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 
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Рис. 2. Кадр зі сцени серіалу «Кріпосна» (2019). У кадрі подвір’я та хата селянина-

безземельника (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. кін. ХІХ ст.) Музей 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 

 

 
Рис. 3. Фото зі знімального майданчика серіалу «Сага» (2020). У кадрі інтер’єр Церкви 

Святого Георгія (с. Андрущі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ІІ пол. XVIII ст.). 

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав», 

серпень 2019 р. 
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Рис. 4. Кадр зі сцени серіалу «І будуть люди» (2020). У кадрі клас церковно-парафіяльної 

школи (с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. поч. ХХ ст.). Музей 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 
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