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ВЕТЕРАНИ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ:  

ВІРА ЯКІВНА ДОБРОВОЛЬСЬКА 

 
У статті проаналізовано спогади про роботу у Національному історико-

етнографічному заповіднику «Переяслав» Віри Яківни Добровольської – ветерана музейної 
справи Переяславщини. 
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За роки існування Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у 

його штаті працювало, за нашими підрахунками, близько п’ятисот співробітників. Всіх цих 
людей можна назвати соратниками його головного будівничого М. І. Сікорського, а також 
творцями переяславських музеїв, які доклали багато зусиль для зібрання та збереження для 
нащадків історичної спадщини. Про багатьох з них вже раніше записувалися спогади їх 
сучасників та їх власні спомини, але більш детально описати досягнення та враження від 
роботи з Михайлом Івановичем та згадки про працю в заповіднику випала нагода саме зараз. 
Однією із співробітниць, яка пропрацювала в музейній сфері цілих тридцять років, є Віра 
Яківна Добровольська. 

Добровольська (Воронецька) Віра Яківна народилася 1935 р. в містечку Кагарлик на 
Київщині, там же закінчила середню школу. Далі – навчання у Київському педагогічному 
інституті ім. М. Горького за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури». Навчання 
поєднувала з роботою вожатої в Ліщинській середній школі. У 1958 р. вийшла заміж, після 
народження сина переїхала до м. Переяслава-Хмельницького та пішла працювати коректором 
у місцеву районну газету «Зоря комунізму», пізніше перейменовану в «Комуністичну працю». 
Паралельно, кілька років працювала вихователем у місцевій школі-інтернаті. Всього в газеті 
мала 22 роки стажу. До Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника Віра Яківна прийшла 1981 р. на посаду молодшого наукового співробітника 
методичного відділу народних музеїв по Київській області [2]. Даний підрозділ розміщувався 
на той час у приміщенні Михайлівської церкви. Завідувачем був В. П. Мироненко, дещо 
згодом прийшла працювати Н. А. Бойко. Завданням методичного відділу було створення 
невеликих філіалів заповідника по Київській області – музеїв-кімнат бойової слави та історії 
села. Територіально Віра Яківна відповідала за Кагарлицький, Макарівський райони, а також 
за села Соснова, Лецьки, Дем’янці та Хоцьки. Пізніше до цього ж відділу прикріпили 
М. І. Бойка, М. І. Жама, М. Н. Єрмольєва. 

На жаль, довго ці філіали з різних причин не пропрацювали. Але, до прикладу, в 
Кагарлику на базі краєзнавчого було створено народний музей. Під час створення таких 
меморіалів доводилося багато подорожувати та приймати участь у різноманітних заходах. 

Запам’яталася та дуже вразила Віру Яківну подія, яка трапилася в с. Гребені. Пошуковці-
слідопити віднайшли окоп з останками одинадцяти військових, які до того часу вважалися 
зниклими безвісти. Їх ідентифікували та перепоховали у братській могилі в цьому ж селі. 
Урочистий мітинг з цієї нагоди проходив дуже тривожно та сумно, викликавши багато сліз у 
присутніх за загиблими воїнами-захисниками. Адже кожен згадав своїх рідних, яких втратили 
під час Другої світової війни. Не втрималася від сліз під час запису споминів і Віра Яківна, яка 
до цього часу тяжко переживає втрату у цій війні батька – Воронецького Якова Левковича. На 
згадку про нього в родині зберігається останній лист, якого прислав з фронту Яків 
Воронецький своїй дружині Олександрі (наводимо його мовою оригіналу): «Мы жили с тобою 
хорошо, но вправе жить лучше. Как мало мы с тобой учились, как мало еще книг прочитали, 
мало были в театре, и как много нам еще нужно сделать в жизни!.. Жили мы с тобой просто и 
скромно, не стремились к богатству, все наше богатство это наши дети, их у нас трое, береги 
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их, родная, хотя я знаю, тебе с ними ох, как нелегко…А жить с тобой мы будем не меньше 100 
лет!». 

За кілька місяців після цього листа родина отримала «похоронку». Хоча, як виявилося 
пізніше, на той момент батько ще був живий, але з тяжкими пораненнями перебував у госпіталі 
в Румунії і не хотів звісткою про свій стан додавати болю рідним. Від завданих ран він помер 
і похований там же. 

Вже у дорослому віці Віра Яківна написала вірш, у якому передала всі свої відчуття та 
дитячі спогади про рідну людину, яку довелося так мало знати, але доньчина гордість та вічна 
пам’ять про батька назавжди залишаться в цих рядках: 

ВЖЕ СКІЛЬКИ ЛІТ… 
В моїй душі 

Не згасне смуток, 
У серці – біль 

Тривожних днів. 
Не повернувся до своєї хати 

Він з тих далеких  
І страшних боїв. 

 
Я бачу батька в снах, 

У яблуневім цвіті, 
 В пшеничнім колосі, 

Що зріє на добро. 
У вишитій волошками сорочці,  

Спішить, як завжди, 
У своє село. 

 
Із фронту фото. 

Командир військовий 
Щось пише у планшет 

На танковій броні. 
Серйозний, діловий, готовий 

У кожну мить 
Зробить добро землі. 

 
Маленький відпочинок 

На дорозі, 
Усміхнені, обпалені вуста,  

Короткий сон,  
І дні в тривозі… 

Він назавжди залишився 
Солдат. 

 
Вже скільки зим 

І весен в білім цвіті, 
Вже скільки літ пройшло… 

А батька бачу в снах: 
У вишитій волошками сорочці 

Спішить він знову 
У своє село [1, с. 299]. 

Далі до спогадів про музейне життя: «Цікава історія також трапилась в с. Бишові. Діти 
розповіли, що у бабусі курочки їдять із шолому. То ми з учителем історії пішли до них додому 
і упросили передати до музею шолом, який спеціалісти датували ХV століттям, а знайшла його 
власниця у себе на городі. Цю знахідку дуже просили передати до Київського національного 
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археологічного музею. Там же, по людях, знаходили найрізноманітніші майбутні експонати, 
знайдені під час обробки домашніх господарств – сокири кам’яного віку, металеві та кам’яні 
ядра». 

До Соснівського музею, яким завідував Є. Ф. Іщенко, багато експонатів передавали 
переяславські археологи В. Слюсар, Г. Бузян та М. Роздобудько. 

У с. Хоцьки діти в лісі знайшли військовий літак часів Другої світової війни, який був 
підбитий, але падав з такої висоти, що майже весь увійшов у землю. Кабіна виявилась менше 
пошкодженою, в ній знайшли рештки радянського пілота, якого вдалося ідентифікувати за 
жетоном. Воїна поховали у Хоцьках, а на святкування 45-річчя Перемоги приїздили його рідні, 
про що Віра Яківна писала до газети. 

Як і всі наукові співробітники, В. Я. Добровольська відшуковувала та здавала до фондів 
заповідника різноманітні майбутні експонати. З тих, що і до цього часу перебувають 
безпосередньо в експозиціях музеїв, дуже запам’яталася шафа та кілька стільців, виявлені у 
місцевої жительки О. С. Шестопал на тодішній вул. Горького. За шафу, яка дісталася власниці 
у спадщину, та планувала отримати 200 рублів. Але фондово-закупівельна комісія виявила, 
що меблі справді відповідають періоду відвідин Т. Г. Шевченком Переяслава і по 
справедливості запропонували господині 300 рублів, чим вона була приємно здивована. А от 
крісло того ж періоду син власниці не віддав, а продав київським скуповувачам антикваріату. 
Перевезення меблів Віра Яківна організовувала разом з Г. М. Остроносом. 

Також вона знаходила та здавала до фондів багато хусток, а розпочала зі своєї – 
«циганської» – червоної у величезних квітах. 

У котловані, який тривалий час був біля переяславського телеграфу (на місці сучасної 
АЗС «КЛО»), діти знайшли дві люльки козацької доби – вони й нині експонуються у першому 
залі Музею Заповіту Т. Шевченка. 

Після одруження жили на квартирі у місцевої лікарки Марії Давидівни. Вона подарувала 
для музею велике фарфорове дрезденське блюдо, яке і зараз можна побачити у мисливському 
будинку князя Горчакова. 

«Коли створювали експозицію хати комунарів, ми опитували живих свідків, які на 
власному досвіді відчули всі аспекти життя перших комун в Україні. Так в с. Лецьки була 
створена перша комуна з розкуркулених в районі. Кожен з дому привів худобу, яка в нього 
залишилась. У одну велику хату всі сходилися на сніданок та обід. Продукти ставили в цій 
хаті по кутках, мішки з крупами, картоплею, діжки з оселедцями. За столом всю їжу ділили 
порівно: кожному по скибці хліба, по картоплині, по оселедцю. В експозицію передали єдиний 
кухоль, хоч і битий, який залишився з тієї комуни. 

Дуже шкодую, що не забрала вчасно у Віри Тимофіївни, жіночки, в якої тоді записувала 
спогади, ікону «Голова Іоана-хрестителя». Цю ікону в 30-их рр. минулого століття її мати 
забрала з лецьківської церкви, яка за рішенням комуністичної влади підлягала знищенню. 
Власниця на той час була дуже хвора і було неетично забирати з її хати таку реліквію. 
Домовилися, що коли господиня помре, то її племінник передасть ікону до музею. Але той не 
виконав обіцянку, а продав образ київським антикварам». 

«У Дем’янцях першим головою колгоспу був мій дядько Воронецький Борис Левкович, 
1905 року народження [1, с. 296]. Він же зініціював створення музею в цьому селі, який 
складався з кількох розділів. Він мав тяжке осколкове поранення легень, але коли його 
попросили, то не відмовив і пішов працювати в колгосп. Був дуже скромним, мав лише дві 
гімнастерки, в яких прийшов з війни і увесь час на роботу ходив тільки в них, а на урочисті 
заходи одягав велику кількість орденів. Коли Борис Левкович помер, то до того ж музею 
передали його особисті речі: чорнильницю з його кабінету та військову каракулеву шапку 
незвичного сірого кольору. Похований у Трахтемирові поряд з батьком, його ім’я дописали на 
тому ж хресті». 

«У етнографічні експедиції тоді їздили на два-три дні. Згадується Богуславщина. На 
ночівлю пішла до місцевої бабусі. Та тримала в господарстві дві кози і активно відгодовувала 
мене козиним сиром. Була великою трудівницею – мала два ордени Леніна за буряківництво. 
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І так ми гарно з нею спілкувалися, що припрошувала мене залишитись в неї жити. Але я 
пояснила, що вдома чекають чоловік та троє дітей. 

Не оминули буряки і нас. У с. Дем’янці Михайло Іванович Сікорський вибив п’ять 
гектарів колгоспного поля, то всі музейники їздили сапати підшефні грядки». 

Тридцять років Віра Яківна була головою профспілки і до цього часу пам’ятає дні 
народження всіх двох сотень її членів. 

«Була у мене велика мрія, в яку мало хто вірив – створити хор, який професійно буде 
виконувати українські народні пісні. Були скептики, які насміхалися і казали, що нічого в мене 
не вийде. Але ж я була вперта. Випросила у Михайла Івановича ставку доглядача, яку дали 
баяністу зі спеціальною музичною освітою – Віктору Івановичу, і який взяв на себе 
керівництво хором. До нього увійшли працівники музеїв, районної бібліотеки та будинків 
культури. Перші репетиції проводили в Михайлівській церкві, бо там була дуже гарна 
акустика. До складу хору входили В. Скряга, А. Кириченко, Л. Кірпікін, М. Свитко, 
М. Хоменко, В. Мироненко, М. Жам, Т. Дудка, В. Федоренко, А. Сонько, Т. Чернікова, 
Г. Лєбєдєва та інші. Завданням хору було поширення української народної пісні. У репертуарі 
також були пісні на слова Т. Г. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий…», «Думи мої» та 
інші. Були і свої солісти – запам’яталася «Землянка» у виконанні доглядача з козацького 
постою І. І. Твердохліба. Костюмів власних не мали, тому на виступи брали одяг у місцевому 
будинку культури. Готували цілі концерти до жовтневих свят, на Старий Новий рік, а особливо 
старалися на день працівників музеїв, які тоді дуже урочисто святкували в районному будинку 
культури. На жаль, хор функціонував недовго, в 1991 році відбулися зміни в державі і вже 
було не до співів». 

У кожного науковця обов’язково мала бути власна затверджена лекція, з якою виступали 
по навчальним закладам та організаціям. Так як В. Я. Добровольська спеціалізувалася на 
народних музеях, то і перша лекція називалася «Роль народних музеїв у патріотичному 
вихованні молоді», а от друга – «Велика Вітчизняна війна в експозиціях народних музеїв». В 
ній Віра Яківна розповідала про всі моменти, які трапилися за останні роки при формуванні 
таких музейних кімнат: і про знайдених у Гребенях засипаних в окопах радянських воїнів, і 
про збитий над Хоцьками літак. І от на затвердженні, яке відбувалося на сволоці, що лежав у 
залі Історичного музею (місце постійних зборів музейників), після того як авторка зачитала 
свою лекцію, М. І. Жам, який завжди дуже прискіпливо до таких речей відносився і завжди 
довго підбирав слова, коли збирався критикувати, сказав: «Шановне зібрання, я ніколи не 
думав, що Віра Яківна заставить мене витягнути хустинку з кишені. Такої лекції у нас ще не 
було…». М. Н. Єрмольєв зазначив, що було б непогано продублювати текст російською 
мовою, на що В. П. Мельник засумнівалася, чи вистачить у лектора хисту для цього. «Тоді 
Надія Бойко нагадала, що за освітою я вчитель російської мови, ще й маю чималий стаж 
коректора. Але постановили, що на російську мову лекція буде перекладатися за потреби 
синхронно» – згадує Віра Яківна. 

Запам’яталося В. Я. Добровольській, як домовилися про лекцію у с. Чопилки на 
молочній фермі, приурочена вона була до 9 травня: «З міста автобусом довелося виїзжати о 
четвертій годині ранку. Одягли мене у куфайку та гумові чоботи, а лекторій зробили у кімнаті 
доярок, щоб без відриву від виробництва. Також мене добре нагодували та вчили доїти корів. 
Вирішивши, що мені можна довіряти, працівниці ферми передали в район листа зі скаргами 
на недостачу куфайок, порвані гумові чоботи та ненормативну лексику фуражира». 

«А ще в заповіднику, як і в інших великих організаціях, дуже відповідально ставились 
до цивільної оборони. Всього було 5 різних підрозділів. Керував всім цим Іван Іванович 
Бабков – фронтовик, полковник у відставці, з незвичайною родинною історією – свою 
майбутню дружину він врятував з німецького полону. Я була командиром загону 
саніструкторів, до якого входило ще п’ять дівчат. Двічі на місяць приходила медична сестра з 
районної лікарні, яка вчила надавати першу медичну допомогу. Нас одягли у військову форму 
та видали сумки з повним набором для першої допомоги. Раз на рік відбувалися районні 
змагання, які проходили в урочищі Діброва. Ставилося завдання: знайти зниклих та надати 
першу медичну допомогу. Все це на швидкість та вправність. Одного разу ми зайняли друге 
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місце після племстанції, то це призвело до цілого конфлікту двох колективів. Зазвичай, 
навчання наше проходило у Михайлівській церкві». 

Віра Яківна пропрацювала у заповіднику рівно тридцять років та пішла на заслужений 
відпочинок 2011 р. 

Вже не вперше Віра Добровольська стає респондентом для засвідчення подій, які 
увійшли в історію нашої країни. Так, у 2015 р. було опубліковано статтю «Війна дитячими 
очима (спогади В. Я. Добровольської)», в якій розповідається про нелегкі дитячі роки юної 
Віри, що припали на часи лихоліття Другої світової війни [1]. 

Перелік публікацій Добровольської (Воронецької) Віри Яківни, наданий старшим 
науковим співробітником НІЕЗ «Переяслав» О. Горбовим: 
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Рис. 1. Загін санітарного посту цивільної оборони. 1980-ті рр. 

 

Рис. 2. В. Я. Добровольська – 

командир санітарного посту. 

1980-ті рр. 

 

 

Рис. 3. Хор працівників культури  

м. Переяслава-Хмельницького. 02.02.1989 р. 
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Рис. 4. Святкування ювілею 
В. П. Мельник. 2001 р. 

 

 

Рис. 5. Композиції квітів від Заповідника на 

міському святі. 10.08.2001 р. 

 

 

В. Я. Добровольська з колегами у Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. 2001 р. 

 

Світлини надані Добровольською В. Я. 

 


