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Олександр Горбовий 

 

ВОЇНИ ІЗ СЕЛА ЄРКІВЦІ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (1865–1940-ВІ РР.) 

 

Рец. на книгу: Гич М. М. Єрковці. Історія села Переяславського краю. Служба в царській 

армії. Перша світова війна. Громадянська війна 1918–1922 рр.Кам’янець-Подільський: ТОВ 

«Друкарня «Рута», 2021. 216 с.: іл. (Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини; вип. 17). 

 

У видавничій серії НІЕЗ 

«Переяслав» вийшла друком чергова 

книга з історії одного із сіл нашого краю. 

Її упорядкував та видрукував Гич 

Михайло Миколайович (1962 р. н.). 

Він - староста Єрковецького 

старостинського округу Дівичківської 

СОТГ Бориспільського району Київської 

області, Лауреат Премії імені Героя 

України Михайла Сікорського 

Національної спілки краєзнавців України 

(2015 р.), знаний місцевий меценат та 

краєзнавець. М. М. Гич понад 15 років 

популяризує минуле свого села на 

Переяславщині. У 2004 р. його надихнув 

на публікацію книг про рідний край 

багаторічний директор переяславських 

музеїв, Герой України Михайло Іванович 

Сікорський. У 2005 р. перша із них 

вийшла у світ з нагоди святкування 550-

річчя с. Єрківці. 

Загалом у 2005–2020 рр. за участі 

М. М. Гича підготовлено та надруковано 

9 видань з історії його малої Батьківщини: 

«Єрковці. Історія села Переяславського 

краю» (2005 р.), «Православні храми 

Переяславщини: історія, дослідження, сучасність» (2007 р.), фотоальбом «Єрковці. Портрет 

поколінь» (2010 р.), «Храм св. Архістратига Михаїла та всіх Небесних Сил безплотних в 

с. Єрковці Переяслав-Хмельницького району Київської області: його минуле та сучасне» 

(2010 р.), «Історія шкільної освіти в селі Єрковці 1863–2013» (2013 р.), «1946–1947. Голод в 

Україні. Збірник спогадів» (2016 р.), «Єрковці. Історія села Переяславського краю. Спогади 

жителів» (2019 р.), фотоальбом «Згадай шкільні роки…» До 50-річчя побудови нового 

приміщення Єрковецької школи» (2019 р.), «Єрковці. Історія села Переяславського краю. 

Збройні конфлікти 1939–2020 років» (2020 р.). 

16 жовтня 2020 р. у межах роботи ІХ Всеукраїнського історико-культурологічного 

форуму «Сікорські читання» відбулася традиційна презентація новинок краєзнавчої 

літератури Переяславщини. На ній Михайло Миколайович анонсував вихід рецензованої нині 

книги. Учасники форуму висловили підтримку та схвалення його ініціативі. Голова 

Національної спілки краєзнавців України О. П. Реєнт відзначив важливість та актуальність 

цієї маловивченої теми. Зокрема, він повідомив, що 27 вересня 2020 р. у с. Гнідин 

Бориспільского району Київської області члени спілки брали участь у відкритті пам’ятника 

гнідинцям – учасникам Першої світової війни. 
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М. М. Гич підготував свою книгу у вигляді збірника документів та світлин, які 

охоплюють період із 1865 р. по 1930–1940-ві рр. Вона сформована на основі матеріалів із трьох 

фондосховищ (Державний архів Київської області, Центральний державний історичний архів 

України та Російський державний військово-історичний архів), а також приватних колекцій 

єрковчан. Структура видання складається із передмови, трьох розділів та додатку. 

Перший розділ називається «Єрковчани на царській службі (рекрути)» (с. 5–16). У ньому 

наведено архівні відомості про 9 жителів села, яких призвали в армію Російської імперії у січні 

1865 р. Другий – «Єрковчани на царській службі. І-ша світова війна» (с. 17–180). Тут 

упорядник надає архівну інформацію про 70 односельчан, які брали участь у битвах Першої 

світової війни. Третій – «Єрковчани на царській службі, в роки громадянської війни та 

Голодомору» (с. 181–202). У ньому згадано 48 єрківчан, які, за словами їх родичів, служили в 

армії у І тр. ХХ ст., але цьому поки не вдалося знайти документальних підтверджень. У 

додатку «Книги про село Єрківці» наведено зображення та бібліографічні дані про 9 видань та 

два фільми з історії с. Єрковці (с. 203–212). Збірник проілюстровано близько 70 світлинами 

єрковчан, численними копіями документів та їх фрагментів із архівних фондів. 

Отже, розглянута вище історико-документальна збірка матеріалів дозволяє встановити 

особи єрковчан, які служили в армії у ІІ половині ХІХ ст. – першій третині ХХ ст. Вона може 

бути корисною для краєзнавців, істориків та широкого кола читачів, які цікавляться місцевою 

історією. 
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