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“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Як можна любити те, чого не знаєш?
Руденко О.К.

Шановні читачі!
Ви відкриваєте збірник статей учасників П`ятої наукової краєзнавчої конференції “Залізнякові читання”, що вкотре проводиться у стінах Медведівської ЗОШ
імені Максима Залізняка. Вона започаткована 2009 року на знак вшанування
пам'яті нашого видатного земляка, мужнього борця за українську державність,
за віру дідів, за справедливість – гетьмана Максима Залізняка. Ініціаторами проведення читань виступили директор Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст. Казначей І.В., завідуючий філіалом “Холодний Яр” НІКЗ “Чигирин”, краєзнавець Легоняк Б.В.,
історик, краєзнавець, к.і.н. Лавріненко Н.П.
Ми живемо у багатому видатними історичними подіями краю, славному
своїми природними багатствами, традиціями та звичаями. Подніпровська земля
була колискою нашої державності, вона зростила сотні й тисячі українців, котрі
своєю самовідданою, натхненною працею розбудовували нашу державність.
До участі в конференції запрошуються краєзнавці-аматори, науковці, студенти та школярська молодь. Конференція покликана розширити коло краєзнавців, поновити їх лави новими завзятими дослідниками. З досвіду минулих
конференції хочеться звернутися до юнацтва:
З власного досвіду знаю, що ми не часто замислюємося над цінністю об`єктів,
які щоденно нас оточуют, споруд, людей. Але саме вони й становлять наш світ,
нашу реальність! Здається, що ми знаємо про них все, але коли подумати - то нічогісінько! Що ж Тобі, юначе, заважає взяти в руки лінійку, олівця, фотокамеру чи
диктофон і дізнатися більше про стару хату, що руйнується, про старе приміщення лікарні чи церкви, про кургани за селом, чи про назви вулиць та кутків
власного села, про якусь шановану людину яка мешкає поряд, про її життя, про
власного дідуся чи бабусю... А потім поділитися отриманими знаннями із всім світом! Адже минуть роки, й не лишиться сліду від будівлі, валу, кургану, від людини... А Твій труд збережеться, відомості про вулиці твого села збережуться на
сторінках такого збірника. Поміркуй, що Тобі цікаво, обстеж, досліди, напиши так,
як ти говориш, простим текстом, додай зображень і надсилай на нашу електронну
адресу konf@k2k.org.ua. Я чи мої колеги радо допоможемо правильно оформити текст, відчути себе науковцями, принести користь суспільству! Це буде
Вашим посильним внеском у розбудову держави! За допомогою опитувань старожилів, обстежень та вимірювань кожен школяр може без доступу до віддалених архівосховищ збагачувати свої праці оригінальними, неповторними
матеріалами. Новизна пошуків, думок та поглядів авторів стане запорукою подальшого успіху проекту “Залізнякові читання”.
Дорога молодь! Ознайомившись із вмістом збірника Ви зрозумієте, основні
вимоги до наукового пошуку, до оформлення статей. Пізнавайте свій Край, збирайте інформацію, подавайте матеріали до організаційного комітету наступних
“Залізнякових читань”!
Щиро вірю, що Залізнякові читання прищеплять молоді любов до рідного
краю, гордість за свій рід, свою мову, цивілізацію України-Руси. Ця гордість проросте умінням цінити свою садибу, свою вулицю, своє село, свою ДЕРЖАВУ!
Пам'ятайте, що ДЕРЖАВА – це МИ, ми всі й кожен зокрема, й лише від нас самих
залежить її доля!
З повагою, секретар оргкомітету, Назар Лавріненко.
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Нераденко Тетяна, к.і.н.
методист Черкаського територіального
відділення МАН України

ЧЕРКАСИ НАПЕРЕДОДНІ 60-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОбЛАСТІ: ТУРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

Місто Черкаси як один із центрів формування українського козацького та обласний центр самої молодої області на Україні, останнім часом
все більше привертає до себе увагу вітчизняних та іноземних туристів.
Що вони зможуть побачити в нашому місті, де зможуть відпочити, які
культурні та мистецькі заклади зможуть урізноманітнити їх дозвілля
після екскурсій і прогулянок містом?
Пам’ятки археології. Територія міста Черкаси не дуже багата на археологічні пам’ятки, що має своє пояснення, скоріше за все, у щільній
забудові та руйнуванні культурних шарів більш ранніх періодів.
Але відомо, що в пізньому палеоліті (40-10 тис. років тому) місце положення майбутніх Черкас було в зоні стійкої залюдненості і господарської діяльності первісної людини, що засвідчують поодинокі випадкові
знахідки цього періоду. Для наступної, мезолітичної доби (9-6 тис. років
до н.е.), на території Черкас відомі окремі крем’яні артефакти з місцезнаходження Черкаси-1 поряд з Долиною Троянд та ранньомезолітична
стоянка Дніпровець в гирлі р. Бігучої на околиці Дахнівки.
На території міста, за матеріалами обласної археологічної інспекції,
взято на державний облік 25 археологічних пам’яток. Серед них: 7 городищ (зарубинецької культури, XIII-XIV ст., XIV-XVII ст.), 13 поселень
(доби мезоліту, доби бронзи, зарубинецької культури, черняхівської
культури, ранніх слов’ян, ХІІ-XIV ст., XIV-XVII ст.), 3 могильники (черняхівської культури, ранньозалізного віку, ХІІ-XIV ст.), 2 курганні групи
(ІІІ-І тис. до н.е.), залізоробний центр (IV-VIII ст.), культурний шар пізньосередньовічного міста (XVI-XVIII ст.), залишки майстерні з виготовлення перламутрових ґудзиків із річкових мушлів (перша половина ХХ
ст.). Окрім цього, з території міста походять знахідки римських, джучидських, празьких та інших монет. На особливу увагу заслуговує скарб
срібних гривень новгородського типу, знайдених в мідній посудині на Василиці в 1920-х роках, з яких 4 цілих і одна половинка надійшли до Черкаського обласного краєзнавчого музею у 1987-88 рр.
Одне багатошарове городище (пивихінська культура – ІІІ тис. до н.е.,
зарубинецька культура –ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.), розташоване у мікрорайоні Дахнівський на горі Василиця, занесене до реєстру пам’яток національного значення за № 230001-Н.
Туристам, які відвідують Черкаси, можна показати: черняхівський могильник «Черкаси-Центр»; території пізньосередньовічного міста, де
стояв Черкаський замок, а нині розташований парк ім. Б. Хмельницького; гору Василицю у Дахнівці, де розташоване багатошарове поселення – пам’ятка національного значення; заповідну територію
«Берегові схили»; берег Дніпра у Долині троянд, де час від часу водою
вимиває крем’яні знаряддя та перламутрові ґудзики із річкових мушлів,
експозицію залів археології Черкаського обласного краєзнавчого музею,
де експонуються археологічні знахідки з території міста.
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Пам’ятки архітектури ХІХ – початку ХХ ст.
Сьогодні на обліку у відділі охорони пам’яток
міського управління архітектури та містобудування на обліку стоїть небагато архітектурних пам’яток місцевого значення ХІХ
– початку ХХ ст. Але для огляду туристам
можна запропонувати більше старовинних будинків, які знаходяться в межах центральної
частини міста. Вони приваблюють
нас, мешканців сучасних мегаполісів, незвичайними архітектурними
формами і орнаментальними деталями, а також – цікавими історіями, які доповнюють наше
бачення старовинних Черкас позаминулого та початку минулого століть.
Тож, під час екскурсії архітектурними пам’ятками міста, пропонуємо
оглянути: будинок грабаря Щербини по бульвару Шевченка; заможного
міщанина-старовірця Яковлєва по вул. Фрунзе; особняк В. Кринського
юриста-консула місцевого Сирітського суду, будинок головного лікаря В.
Гольдмана, будинок купця другої гільдії Н. Верлінського по вул. Байди
Вишневецького; будинку підприємця Школьнікова та будинок родини
підприємця Я.-Д. Л. Куперштейна на Замковому узвозі; будинок Першої
міністерської чоловічої гімназії, будинки грабарів Лисака (два) і Гаркавенка по вул. Байди Вишневецького; будинок братів Цибульських, будинок синагоги А. Склавського, житлові будинки підприємця
Школьнікова по вул. Хрещатик; “Білозерський особняк”, будинок військово-спортивного управління, будинок амбулаторії товариства Червоного Хреста і Півмісяця (господарство лікаря П. Слюніна), приватні
особняки по вулицях Котовського, Пушкіна, Благовісної; будинок колишньої першої черкаської лікарні та будинок єпархіального училища
по вул. Байди Вишневецького; казенний винний склад № 17 по вул.
Ільїна; будинок жіночої урядової гімназії та будинок громадського банку по вул. Смілянській; прибуткові будинки підприємця Щербини та братів Тиверовських, готель “Слов’янський”,
будинок грабаря Щербини, будинок повітового лісничого,
будинок єврейської гімназії по вул. Хрещатик; та ін.
У 1950-1980 рр. у Черкасах було зведено багато нових
будівель, які є відомими архітектурними об’єктами сучасного міста: будинок Рад архітектора В. Штокмара; музично-драматичний театр імені Т.Г.
Шевченка архітекторів Б. Кучера та ін.; залізничний вокзал архітектора Л. Чуприна; будинок зв'язку архітектора С. Реця; готель
«Турист» архітекторів Н. Чмутіна та ін.;
будинок
політосвіти
архітектора
М. Черненка;палац культури «Дружба народів» архітекторів Л. Кондрацького, М. Собчука
та С. Фурсенка та ін.
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Пам’ятники історії та культури. На вулицях сучасного міста розташовано багата пам’ятників видатним діячам історії та культури Черкаського краю. Під час туристичної мандрівки містом автобусної,
тролейбусної чи пішохідної, туристи обов’язково побачать хоча б частину з них та ґрунтовніше дізнаються про життєві шляхи тих, кому встановлено пам’ятники, пам’ятні знаки, пам’ятні дошки на вулицях, площах,
скверах Черкас.
Серед них: пам’ятник Б. Хмельницькому (1954 р.); пам’ятник Т.Г.
Шевченкові (1964 р.); пам’ятник Д.І. Менделєєву (1975 р.); пам’ятник
знак “Боян” на честь 700-річчя Черкас (1986 р.); пам’ятник Івану Підкові
(1986 р.); пам’ятний знак воїнам-афганцям (1989 р.); два погруддя Т.Г.
Шевченка 1989 р.; пам’ятник Б. Хмельницькому (1995 р.); пам’ятник знак
Козацької Слави (1997 р.); обеліск Героям громадянської війни; пам’ятник водопровідному крану (2004 р.); пам’ятник М.І. Пирогову; па’мятник
зруйнованим храмам (2004 р.); пам’ятник «Черкаському водоканалу»
(2004 р.); пам’ятний знак на честь 100-річчя футболу на Черкащині (2005
р.); пам’ятник-погруддя Богдана Хмельницького середини 2000-х рр.;
пам’ятний знак чекістам і робітникам міліції; пам’ятник варенику (2006
р.); пам’ятний знак Максиму Горькому; пам’ятний знак В.І. Дидюку;
пам’ятний знак жертвам фашизму; пам’ятний знак жертвам Голодоморів (2006 р.); пам’ятник жіноцтву (2009 р.); пам’ятник Проні Прокопівні і
Голохвастову (2009 р.); пам’ятний знак жертвам Чорнобильської трагедії (2010 р.), пам’ятник Василю Симоненку (2010 р.); скульптура Сходи
знань (2010 р.); пам’ятник студентам-випускникам (2010 р.); пам’ятник
Пожежнику (2011 р.); пам’ятник Проні Прокопівні (2011 р.); пам’ятники і
пам’ятні знаки на честь героїв і подій Великої Вітчизняної війни: пам’ятник (пушка) на честь 25-річчя визволення Черкас (1968 р.); погруддя
М.К. Путейка (1986 р.);погруддя В.В. Чіковані; погруддя О.В. Смалія
(1991 р.); пам’ятний воїнам 8-ї гвардійської авіа дивізії (літак),пам’ятний
знак воїнам 254-ї СД; пам’ятний знак М.Ф. Ватутіну; пам’ятний знак О.М.
Луценку; пам’ятник знак А.В. Мельникову; пам’ятний знак воякам Пінської флотілії; пам’ятний знак на честь визволення Черкасс; пам’ятний
знак (1990 р.) та пам’ятник 2003 р.(пушка) військовим частинам, пам’ятник знак Понтон присвячений бійцям, що звільняли місто у 1943 р.(1991
р.); пам’ятник (танк) на честь 65-річчя перемоги і танкістам (2010 р.)
На будинках міста є кілька пам’ятних дощок, присвяченим видатним
діячам історії та культури, Героям Великої Вітчизняної війни: Вернигорі
П. Л., Дубицькому С.Й., Дубовому П.А., Жирному О.О., Лазарєву Ф.Ф.
(дві), Лутаку І.К., Нарбуту Д.Г., на честь 175-річчя створення генерального плану Черкас (Вільяму Гесте), Павловій А.П., Петровському Г.І.,
Ренькасу О.С., Самойлову С., Симоненку В.А. (два), Собчуку М.Я.,
Тканку О.В., Фесуну А.І., Черненку М.Ю., Чіковані В.В. та ін.
Парк і пам’ятки природи. Гості Черкас можуть відпочити у кількох
міських парках і скверах. Найбільш привабливими для туристів є парки:
«Перемоги» із зоопарком, «Соборний» з кафедральним Михайлівським
собором, «Ювілейний» із алеєю сучасних кам’яних скульптур, «Хіміків»
із дитячим футбольним полем та атракціонами, «Долина Троянд» з пляжами на березі Дніпра, два дитячих парки з атракціонами.
У Черкасах є ще кілька парків та скверів, які хоч і мають невеликі
розміри та розташовані в різних районах міста, теж є красивими куточ6
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ками природи міста і можуть бути чудовим місцем відпочинку: «Подих Дніпра», «Дружба», «Надія», «Пам'ять»,
«Соснівський», «Дніпровський», «Козацький», «Юність»,
«Імені Б. Хмельницького», «Імені сержанта Смирнова»,
сквер Обласної ради, дендропарк Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.
Останніми роками в парках міста проходять фестивалі: крижаних скульптур «Крижталь», скульптур з дерева «Древляндія», скульптур із каменю «Живий
камінь», під час яких черкаські скульптори виготовляють крижані, дерев’яні чи кам’яні скульптури, які потім
прикрашають алеї парків. Тож туристи можуть під час
прогулянок черкаськими парками насолодитися цими
витворами мистецтва (в Ювілейному парку –
кам’яними скульптурами, в парку Перемога – дерев’яними).
В місті та на його околицях є кілька пам’яток природи: ботанічні пам’ятки – ландшафтне насадження
дуба, ландшафтне насадження вікової сосни, дерево ялини звичайної в Соснівці, на околиці
м. Черкаси; зоологічні пам’ятки: Совина
ялина, колоніальне поселення сови
вухатої в м. Черкаси та ін.
Традиційним місцем відпочинку гостей міста влітку
є дніпровські пляжі на березі Кременчуцького водосховища. Берегова
смуга в межах міста має понад 15 км і в більшості своїй є неупорядкованими ділянками піщаних пляжів, на яких поступово створюється відповідна інфраструктура з метою організації місць відпочинку біля води.
Нещодавно в мікрорайоні Митниця відкрито пляж для інвалідів.
На південних околицях Черкас розкинувся Черкаський сосновий бір,
якій є відомим кліматичним курортом України. В ньому на околиці Черкас, діє санаторій «Україна». В межах Черкаського бору розташовано
багато баз відпочинку та інших санаторіїв. На мальовничих прибережних
ділянках Свидівського лісогосподарства на площі 50 га розкинулись корпуси санаторію “Світанок”, в районі с. Мошни – Мошногірський санаторій. У Черкаському бору, що прилягає до берега Дніпра, знаходиться
відома за межами області база відпочинку “Сокирно”.
У складі Черкаського бору – 23 об’єкти природно-заповідного фонду
Черкаської області на площі 2169 га, в тому числі 3 – загальнодержавного значення. Це – 6 заказників, 14 пам’яток природи, 3 парки-пам’ятки
садово-паркового мистецтва. Найбільш відомі: Мошенська діброва, Дахнівський ботанічний заказник, Ірдинське болото, Мошногірський
заказник.
Із державних пам’яток природи місцевого значення – високопродуктивне насадження сосни (Дахнівське лісогосподарство), лісове насадження вікових дубів (Свидівське лісогосподарство), вільхи з дубом
(Свидівське лісогосподарство по трасі Черкаси – Канів), плантація бархату амурського (біля с. Мошни), сосна “Відьмина мітла” (Дубіївське лісогосподарство),
шестистовбурне
дерево
дуба
(територія
звірогосподарства), підземне джерело (Мошенське лісогосподарство,
7
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ліва сторона шляху Черкаси – Мошни), ландшафтне насадження вікової сосни “Соснівка”. Перебуваючи у Черкасах, туристи можуть здійснити пішохідні прогулянки стежинами чудового соснового бору, подихати
цілющим повітрям, ознайомитися з пам’ятками природи, почути місцеві
легенди тощо.

Музеї. Подорожуючи будь яким населеним пунктом, туристи неодмінно відвідують його музеї, адже в їх експозиціях мовою музейних
предметів унаочнено розповідається про історію та культуру краю.
В Черкасах є кілька музеїв, які варто оглянути гостям міста - Черкаський обласний краєзнавчий музей з відділами: музей “Кобзаря”
Т.Г. Шевченка, музейна кімната «Робочий кабінет В.А. Симоненка»; Черкаський обласний художній музей; художня галерея «Арт-стінка»; музей
українського рушника у ЧНУ імені Б. Хмельницького; світлиця Д.Г. Нарбута; за бажанням – аптека-музей «Хрещатик», геологічний музей при
ЗОШ № 25, музей банківської справи, електромузей Ігоря Корсуна, радіомузей Володимира Вогінова, музей спортивної Слави на центральному стадіоні та ін.
Церкви. В Черкасах у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. були відомі три
православні парафіяьні, дві домові, дві цвинтарні церкви, одна католицька і одна старообрядова каплиці, два старообрядських монастирі
(чоловічий і жіночий), діяли 12 єврейських молитовних будинків і синагога з равином. До нас дійшли назви таких черкаських церков: СоборноМиколаївська (центральна площа), Свято-Троїцька (Пагорб Слави),
Різдвяно-Богородицька (між вул. Сєдова та Різдвяною по бул. Шевченка), Покровська (вул. Університетська), Святопречистенська (церква
першої чоловічої гімназії, місце бібліотеки ім. Т.Шевченка), Старо-обрядова – Кауровська (місце будинку вчителя по вул. Хрещатик), Миколаївська (військова церква Кременчуцького полку, на розі вул. Ільїна і
Байди-Вишневецького), Петропавлівська (вул. Пушкіна), Успенська (територія Першотравневого парку).
Але в результаті знищення духовенства і руйнування церков у 1930х роках в місті не залишилося жодного храму. Тож, коли наприкінці 19808
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х рр. почалося відродження релігійного життя в Україні, відновлювати в
місті не було що. Всі сучасні черкаські храми є новобудовами кінця ХХ
– початку ХХІ ст. І все ж серед них є справжні архітектурні шедеври, до
того ж туристам повинна бути доступною інформація про наявність в
місті православних, католицьких та протестантських церков. Адже серед
них можуть бути віряни, які забажають відвідати свою
церкву.
До православних святинь Черкас належать: УПЦ КП: Свято-Троїцький кафедральний собор; Храм Святої великомучениці Варвари;
Свято-Анатоліївський храм; каплиця Святих Кирила та Мефодія; каплиця Сергія Радонезького та Всіх Святих Землі Української.
УПЦ МП: Свято-Михайлівський
кафедральний собор — найвищий
православний храм України; Храм
Різдва Пресвятої Богородиці; Храм
Різдва Христового; Храм Святого
апостола Андрія Первозванного;
Храм Святого апостола Луки; Храм
на честь ікони Божої Матері «Всецариця»; Храм на честь ікони Божої
Матері «Неопалима купина»; Храм
Святого Іоанна Воїна; Свято-Преображенський храм.
УАПЦ: Храм Покрови Пресвятої
Богородиці.
В місті розташований найбільший в Європі буддистський храм однієї з необуддистських сект «Білий лотос», зведений у 1990-х рр. Біля
входу в храмовий комплекс «чатують» привезені спеціально з Тибету
статуї воїнів.
У Черкасах також існує близько 30 церков євангельсько-протестантського спрямування. До найбільших належать: Церква Євангельських
християн-баптистів (Перша баптистська церква); Церква християн віри
Євангельської; Церква «Блага Вість» (харизматики); Церква християн
повного Євангелія «Слово віри»; Церква Благодаті (Євангельські християни); Церква «Дім Євангелія» (Євангельські християни).
Заклади культури. Черкаси – значний культурно-освітній центр.
В місті працюють декілька театрів, обласна філармонія, 3 кінотеатри,
численні музеї та заклади культури клубного типу. Для мешканців міста
збудовано 3 льодові криті ковзанки. Черкаси є одним з небагатьох міст
України, котре має свій планетарій.
У Черкасах діють такі театри: Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка; Черкаський
академічний театр ляльок; Молодіжний театр «Сучасник»; творча майстерня Тамари Гордової.
У місті працює Черкаська обласна філармонія, створена у 1955 р.
У її складі працюють Черкаський державний заслужений український
народний хор, створений у 1957 р., Черкаський малий симфонічний оркестр, Ансамбль народної музики "Росава", тріо «Вербена», створене у
1983 р. Відомими музичними колективами Черкас є: Камерний хор
«Канон», створений у 1991 р. як ансамбль духовної музики, Капела бан9
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дуристів, яка має у своєму складі чоловічий квартет, тріо бандуристок
«Мальви» та «Черкащанки».
У місті функціонують 3 сучасних кінотеатри – кінопалац «Салют», кінотеатр «Україна» та новий в ТРЦ «Дніпро Плаза» на Митниці.
Значним культурним осередком у місті та архітектурною прикрасою
Черкас є Палац культури «Дружба народів», в якому працюють численні
культурно-мистецькі і творчі колективи Черкас та який фактично є головною сценою і концертним майданчиком міста й області, де виступають всі відомі виконавці України та ближнього зарубіжжя котрі
гастролюють в місті. Окрім того, у Черкасах існує декілька палаців та
будинків культури в різних районах міста.
На випадок, якщо туристи забажають поринути у світ знань, в місті
є розгалужена мережа бібліотек. Серед них: Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки з відділом обслуговування читачів й бібліотеками-філіалами,
Центральна
міська
бібліотека
для
дітей
з бібліотеками-філіалами, Обласна універсальна наукова бібліотека
імені Т. Г. Шевченка, Обласна бібліотека для юнацтва імені В.Симоненка, Обласна наукова медична бібліотека з бібліотекою-філіалом.
Туристичні агенції та туроператори. Екскурсію по місту та області
гостям Черкас допоможуть організувати та провести туристичні агенції
та туроператори, яких сьогодні в місті дуже багато:
«Гарячі тури» (вул. Героїв Сталінграду, 38, телефон: 50-10-07); «Поїхали з нами» (вул. Байди Вишневецького, 37, 54-04-77); «Ваш відпочинок» (проспект Хіміків, 50, 50-15-05); «Магнолія» (вул. Дашкевича, 34,
45-52-29); «Малiбу» (вул. Хрещатик, 195, 32-91-69); «Discovery» (бул.
Шевченка, 150); «Galileo tour» (бул. Шевченка, 220, 56-94-93); «Have
Rest» (бул. Шевченка, 145, 56-45-47); «Magic Way Увесь свiт» (бул. Шевченка, 268/2, 32-30-21); «Mannschaft» (бул. Шевченка, 88, 54-67-20);
«Sea&Snow» (вул.Хрещатик, 186, 32-97-47); «ShonTour» (вул. Героїв
Сталінграду, 2а, 38-56-88); «Time-Trave» (бул. Шевченко 145, 51-01-78);
«VIP» (бул. Шевченка, 234, 32-91-59); «Агентство Мережі Горящих Путівок» (вул. Смілянська, 65, 33-05-04); «Аліси Шкаровської» (вул. Гоголя,
224, 56-45-47); «Альма Тур» (бул. Шевченка, 266, 56-78-00); «Асторія»
(бул. Шевченка, 268, 45-92-10); «Вiва-Тур» (вул. Героїв Сталінграду, 22а,
76-81-77); «Вiд Краю - до Краю» (Богдана Хмельницького, 9, 56-98-37);
«Вавилон-Л» (бул. Шевченка, 266/1, 54-06-51); «Всі Континенти»
(бул.Шевченка, 256, 45-19-50); «Галопом по Європах» (бул. Шевченка,
56-33-56); «Дисконт-Сервіс» (вул. Смілянська, 23, 32-21-71); «Ексiмтур»
(бул. Шевчаенк, 266/1, 32-17-48; «Імперія Подорожей» (бул. Шевченка,
268, 45-86-45); «Інна-Тур» (вул. Хрещатик, 200); «Інтерконтакт» (бул.
Шевченка, 242, 54-01-38); «Інтур Черкаси» (вул. Р. Люксембург, 31, 3142-54); «Карамель» (бул. Шевченка, 32-23-02); «Колібрі» (бул. Шевченка,266, 56-73-59; « Комфорт-тур» (вул. Гагаріна, 73, 38-30-30);
«Манго» (вул. Смілянська, 44, 37-55-54); «Мандарин» (бул. Шевченка,
266, 38-36-36); «Мандрiвник» (вул. Леніна, 105, 32-33-35); мережа агенцій «Горящих Путівок» (вул. Піонерська, 10, 45-45-45); «Міхель-Тур»
Шевченка, 266/1, 45-25-44); «Мрія Тур» (вул. Хрещатик, 200, 32-29-43);
«Непоседа» (вул. Сумгаїтська, 10, 56-06-10); «Персона» (вул. Смілянська, 23, 50-10-47); «Романтик Тур» (бул. Шевченка, 266/1, 32-25-35);
«Саванна» (бул. Шевченка, 200, 56-43-73); «Укртуршанс» (вул. Рози
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Люксембург, 208, 56-67-47); «Феєрія мандрів» (вул. Хрещатик, 263, 5022-50); «Феєрверк мрій» (вул. Героїв Сталінграда, 38, 50-30-07); «Фенікс» (бул. Шевченка, 352, 56-99-39); «Черкаське бюро подорожей та
екскурсій Турист» (вул. Фрунзе, 29, 45-43-86); «Чорне море» (бул. Шевченка, 258, 50-17-01).
Готелі. У Черкасах існує кілька готелів, в яких туристи можуть зупинитися під час подорожі Черкащиною і відвідання обласного центру. Їх
вибір сьогодні у місті дуже багатий і безумовно задовольнить будь якого
гостя: «Апельсин» (вул. Фрунзе, 145, телефон: 37-74-61); «Селена» (вул.
Дахнівська, 21, 067 4708532); «Алекс» (вул. Рябоконя, 64, 093-624-2589; 098-126-96-56); «Арагви» (вул. Ярослава Галагана, 7, 55-18-11); «Турист» (вул. Пальохи); «Влада» (вул. Оборонна, 13, 098-308-19-34,
56-90-13); «Лада-сервіс» (вул. Петровського, 172, 41-79-26); «Нікіта-Т»
(вул. Фрунзе, 145, 37-92-24); «Партизан» (прос. Хіміків,10, 66-26-09);
«Біле озеро» (Смілянське шосе, 14, 38-63-96, 067708869); «Дніпро»
(вул. Фрунзе,13, 36-01-99, 36-01-96); «Нива» (вул. Смілянська, 144, 6315-80, 093-042-21-73, 096-582-61-74); «Росава» (вул. Фрунзе, 29, 45-0321); «Україна» (вул. Лісна,1, 32-10-51); «Центральний» (вул. Леніна, 30,
45-21-70) ; «Черкаси» (вул. Лазарева, 6, 47-27-28, 37-65-84); та ін.
Ресторани. Туристів та гостей в Черкасах обслуговують багата закладів громадського харчування, серед яких ресторани: "Адріатика"
(вул. Пастеровська, 11, тел. 35-15-23); "Алнат" (вул. Чехова, 33, 43-1292); "Адмірал" (вул. Г. Сталінграда, 22/а, 76-82-27); "Великий Китай" (вул.
Смелянська,2 45 -27-55); "Візаві" (вул. О.Дашкевича,2 9, 47-22-62); "Корчма" (вул. Гоголя,287, 45-60-06); "Хрещатик" (вул. Хрещатик,180, 54-4162); "Нік" (вул. Б. Вишневецького, 19, 45-05-06); "Росава" (вул.
Фрунзе,29, 11-32-10); "Старе Місто" (вул. Хрешатик, 200, 54-05-15);
"Хвиля" (вул. Шевченка, 399, 43-57-63); "Пекін" (вул. Гоголя, 413, 47-0041); "Ніагара" (вул. Г. Сталінграда, 22/а, 32-47-25); "Біле озеро" (Смілянська траса, 14-й км, 15-53-36, 15-53-96); "Бриг" (вул. Котовського,
140, 47-53-37); "Візит" (бул. Шевченка, 398, 42-01-42); "Візит" (бул. Шевченка, 351, 43-85-42); "Жовтень" (вул. Фрунзе, 145, 47-05-94); "Колос"
(вул. Смілянська, 153, 63-14-70); "Перлина" (бул. Шевченка, 222, 45-2570); "Домашній Кухар" (бул. Шевченка, 207, 45-01-06); "Славяне" (вул.
Гоголя, 287, 45-42-36); "Україна" (вул. Лісова, 1, 32-10-51); "Фагот" (бул.
Шевченка, 195, 54-42-57); "Фортуна" (бул. Шевченка, 333, 43-54-22); "Холідей" (вул. Фрунзе, 29, 11-32-21).
Із вище викладеного матеріалу можна зробити висновок про те, що
у Черкасах є не тільки цікаві туристичні об’єкти, а й розвинена туристична інфраструктура. Тож, у 60-річний ювілей Черкаської області, обласний центр готовий приймати на найвищому рівні туристів і гостей не
тільки з різних куточків Черкащини і регіонів України, а й із іноземних
держав Європи і світу.
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НАЙМАНА ПРАЦЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧИГИРИНщИНИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Однією з визначальних рис соціально-економічного розвитку України
на сучасному етапі є реформування її агропромислового комплексу.
У цьому контексті важливим є не лише належна організація сільськогосподарського виробництва, а й всебічне задоволення потреб безпосереднього сільськогосподарського виробника – українського селянина.
У своєму історичному розвитку Україна вже мала періоди переходу
до якісно нових принципів функціонування економіки, в тому числі й до
ринкових відносин. Саме тому є актуальним вивчення досвіду минулого,
тих періодів вітчизняної минувшини, що мають спільні риси із сучасністю. Це дозволяє не лише врахувати попередні напрацювання,
а й уникнути помилок, негативних наслідків у ході новітніх аграрних
трансформацій.
Кінець ХІХ – початок ХХ століття у сільському господарстві України
був позначений широким використанням найманої праці. Звичайно, відносини найму-продажу робочої сили у сільському господарстві існували
ще задовго до вище вказаного періоду, вони мали місце навіть за існування кріпосного права, особливо на Півдні України, проте, саме в цей
час їх розвиток набуває надшвидких темпів.
Реформа 1861 року надала селянам особисту свободу, але залишила їх у земельній скруті, змусила вдаватися до заробітків, аби забезпечити себе та свою сім’ю. З іншого боку, поміщики-землевласники –
у минулому кріпосники – теж застосовували найману працю у господарстві, позбувшись кріпацької робочої сили. Таким чином, наймана
праця у сільському господарстві України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття була взаємообумовлена як інтересами селян, так і великих землевласників, які в пореформені часи були змушені відповідно продавати
та купувати робочу силу.
Удосконалення агрокультури, підвищення врожайності й пожвавлення товарно-грошових відносин, ріст товарності виробництва, його
експортна спрямованість тощо стимулювали інтенсифікацію сільського
господарства, зумовлювали розширення сфери використання найманої
праці в усіх категоріях господарств.
Сільське господарство України переживає сьогодні складні процеси,
багато в чому подібні до тих, через які українське селянство пройшло
в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Саме тому є важливим вивчення аграрної історії цього періоду. Адже невирішеність складного комплексу
соціально-економічних проблем функціонування аграрного сектору народного господарства, неналежне ставлення до людей, зайнятих
в ньому, ігнорування нагальних потреб працівників призводило до кризових явищ у економіці, а в кінцевому рахунку і у суспільстві в цілому, яскравим прикладом чого є події вітчизняної історії початку ХХ століття.
У процесі історичного поступу Правобережжя набуло особливих рис,
які виокремлювали її серед інших регіонів не лише України, а й Російської імперії. Чигиринщина, край, що став ареною визначальних подій іс14
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торії України козацької доби, відіграв важливу роль у подіях української
національної революції початку ХХ століття. Формування передумов
цього соціального вибуху відбувалося в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, особливо у середовищі селянства, яке складало на той час левову частку населення краю. Вагомою ж складовою життя тогочасного
селянства були відносини найму-продажу робочої сили.
Отже, вказана тема дослідження має наукове, загально гуманітарне,
суспільно-політичне значення, що обумовлює її актуальність.
Основною причиною, що змушувала селян українських губерній
в кінці XIX – на початку XX століття вдаватися до продажу своєї робочої
сили було малоземелля. Воно тягнуло за собою низьку прибутковість
господарства, а, отже, неможливість повністю задовольнити свої продовольчі потреби, сплатити податки, придбати необхідні речі побуту
тощо.
Станом на 1905 рік селянам Чигиринського повіту Київської губернії
належало 139,4 тис. десятин надільних і 20,1 тис. десятин приватних
земель, що складало 56,9% усієї орної землі повіту. У середньому на
одне селянське господарство повіту припадало 3,5 десятини надільної
землі [1, 11], причому господарства з наділом від 6 і більше десятин
складали лише 0,4% загальної кількості селянських дворів [1, 12]. На
Правобережній Україні селянин міг бути більш-менш самостійним при
наявності 8-10 дес. землі. Деяке переважання прибутків над видатками
спостерігалося лише у тих господарств, які мали 10-12 дес. землі [2, 6162]. Тому можна стверджувати, що для селянства Чигиринщини періоду,
що розглядається, було характерне гостре малоземелля. Воно змушувало селянина шукати додаткових доходів для забезпечення себе принаймні мінімумом для прожиття – забезпечити харчування себе та своєї
сім’ї. Найпростіше він міг їх отримати шляхом продажу власної робочої
сили. Отже, він був змушений вдаватися до заробітків. Звідси, при порівняно невеликій кількості безземельних селян, велика кількість „робітників з наділом” – власників землі або членів їх сімей, що йшли на
заробітки. Крім необхідності забезпечити себе та свою сім’ю продовольством, потреба селянина у грошах обумовлювалася ще й необхідністю сплачувати податки, здійснювати витрати побутового характеру.
Привертає увагу незначна площа землі у приватній власності селян
Чигиринщини. Головним чином це обумовлювалося стійкістю поміщицького землеволодіння краю. 1905 року у Чигиринському повіті поміщикам і іншим власникам (держава, церква та інші) належало 117,6 тис.
десятин або 49,1% усіх земель повіту [1, 7]. На відміну від решти регіонів України, на Правобережжі дворянське землеволодіння виявилось
досить стійким. Сталість поміщицького землеволодіння на Правобережжі загалом та на Чигиринщині зокрема було те, що спеціалізація
краю на високоприбутковому вирощуванні та переробці цукрового буряку значно зміцнила їх становище, дозволивши нагромадити значні капітали і пережити кризу, яка спіткала поміщицькі землеволодіння інших
регіонів України. Вже на середину 1880-х років цукрові буряки сіяли
у половині поміщицьких маєтків Чигиринського повіту [3, 76].
З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що головним
споживачем робочої сили у Чигиринському повіті були великі поміщицькі
господарства.
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У селянському середовищі також спостерігався найм сільськогосподарських робітників, але він носив неоднорідний характер, визначаючись перш за все співвідношенням наявної у господарстві кількості
робочих рук та посівної площі. За тогочасного стану землеробства один
дорослий робітник за сезон міг обробити до 10 дес. ріллі [4, 124]. При середньому кількісному складі української селянської сім’ї у 5-6 осіб, 9/10
селянських господарств краю не мали підстав вдаватися до найму робочої сили, оскільки мали у своєму розпорядженні менше 6 дес. посівної площі. Інколи вони також вдавалися до найму робочої сили, однак
найм мав для них швидше вимушений, аніж підприємницький характер.
Він насамперед був спричинений відсутністю у господарстві робітника
чи робочої худоби, що наймалася неодмінно з її власником, заміною
власного робітника, що йшов у відхожі промисли, дешевшим наймитом
тощо.
За значної переваги у рільництві та тваринництві ручної праці поміщицькі господарства потребували значної кількості робочих рук. Економісти-сучасники досліджуваного періоду розрахували потребу у робочих
руках залежно від того, яка частка ріллі була зайнята посівами цукрового буряку. Зокрема, М.Є. Філіпченко розрахував, що, якщо посіви цукрових буряків становили 1/4 площі усіх оброблюваних земель, 1 їх
десятина потребувала 70 робочих днів, 1/5 площі – 55 робочих днів, 1/7
– 40 і 1/8 – 36 робочих днів на десятину на рік [5, 168-169].
Господарство, поєднуючи вирощування різних сільськогосподарських культур, пред’являло постійний попит на робітників протягом 8-9
місяців, залишаючи далеко позаду обробну промисловість. Цукрові та
винокуренні заводи інтенсивно працювали у середньому лише протягом 2-5 місячної «кампанії» [6, 589]. На цукрових заводах Правобережжя
наприкінці ХІХ ст. було щорічно зайнято лише трохи більше 50 тис. тутешніх селян, що становило менше 1% їх загальної чисельності [7, 73].
Поміщики намагалися вести своє господарство при мінімальних затратах живої праці на одиницю виробленої продукції. Звідси, чим більшою була площа маєтку, тим більшою була продуктивність праці
робітників, а відповідно потреба робочих днів на одиницю площі – меншою [5, 167]. Це було зумовлене падінням цін на збіжжя на світовому
ринку, через що землевласникам-підприємцям було невигідно вести інтенсивне господарство [4, 14].
Поряд з цим, не всі роботи у поміщицьких господарствах виконувалися наймитами. Їх характерною рисою було використання відробіткової системи ведення господарства, за якою селяни зобов’язувались
відпрацювати певну кількість днів чи виконати певні роботи у господарстві поміщика в рахунок плати за орендовану землю, випас худоби, кредит тощо.
Головними причинами поширення відробітків була недостатня забезпеченість поміщицьких господарств робочим інвентарем та тяглом,
а також прагнення з боку землевласників використати малоземелля
селян для забезпечення свого господарства дешевими робочими
руками.
Особливістю Правобережжя було те, що обробка поміщицьких земель тут здійснювалася переважно за допомогою найманих робітників
[8, 171]. Серед великих латифундій, до типу господарств, у яких засто16
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совувалася виключно капіталістична система господарювання, наближався, наприклад, Головківський маєток Терещенка і Харитоненка у Чигиринському повіті Київської губернії. Але в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
для нього ще було характерним поєднання капіталістичної та відробіткової систем господарювання [9, 113].
Найм необхідного числа робочих рук найперше визначався місцевими запасами робочої сили. На Правобережжі загалом і на Чигиринщині зокрема переважав найм місцевих мешканців. Прийшлі робітники
наймалися переважно господарствами, які займалися вирощуванням
цукрового буряку [10, 58]. Тому частим явищем був найм робітників з не
дуже віддалених місцевостей – сусідніх «нецукрових» волостей та повітів [10, 59]. Поряд з цим у Чигиринському повіті траплялися й випадки
найму робітників з Лівобережжя [11, 40] та Херсонської губернії [12, 59].
Загалом частка робіт, виконуваних прийшлими робітниками у поміщицьких маєтках була незначною. Наприклад, на початку ХХ століття
у маєтках Бобринських відношення робочих днів, вироблених прийшлими робітниками, до кількості днів, вироблених місцевими, становило
19,5%, а у 1912-1913 роках впало до 7%. З врахуванням відрядних робіт,
які майже виключно виконувалися місцевими робітниками, частка робіт,
виконуваних прийшлими наймитами, напередодні Першої Світової війни
становила не більше 1/20 усіх сільськогосподарських робіт у маєтках
[13, 60].
Строки найму робітників визначалися перш за все сезонністю сільськогосподарського виробництва, яке зумовлювало найм не лише постійних, але й тимчасових робітників – поденних, тижневих, місячних,
а також здільних. На Правобережжі і у Чигиринськоі повіті зокрема переважна частка робіт виконувалася поденними робітниками, що наймалися «сьогодні на сьогодні». Так, у Грушівському маєтку Бобринського
поденні робітники становили 87% усієї кількості наймитів, решту складали строкові робітники [13, 57]. У Мартинівському маєтку Терещенка
постійних річних польових робітників було 102 особи, літніх строкових –
230, задільних та поденних – 600, або відповідно 11%, 25% та 64% [14,
33]. За кількістю вироблених днів у цьому маєтку поденників припадало
62%, постійних – 38% [14, 2].
Перевага поденного найму зумовлювалася значним перенасиченням ринку праці в регіоні. В цих умовах землевласники в будь-яку пору
року могли без суттєвих ускладнень найняти необхідну кількість робітників. Будучи відносно незалежними від сезонного приходу заробітчан,
вони не мали нагальної потреби у наймі великої кількості постійних робітників.
Постійні (річні) робітники, поділялися на робітників-спеціалістів та
рядових робітників. До першої групи відносилися робітники з певною
кваліфікацією, наприклад, машиністи, ковалі, столяри тощо. Рядові робітники наймалися переважно на некваліфіковані, фізично важні роботи,
такі як польові роботи, роботи по догляду за худобою та інші [15, 36]. На
Правобережжі була також досить поширеною особлива форма найму,
коли за певну річну чи сезонну плату селянин зобов’язувався відпрацьовувати певну кількість днів на тиждень [16, 67].
Звичайно, що кожен землевласник планував необхідну кількість робітників заздалегідь і намагався зробити все можливе, аби не опинитися
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у час виконання польових робіт без робочої сили. Наймачі застосовували різноманітні форми прикріплення робітників до свого господарства
– наділяли робітників городами, забезпечували житлом, паливом тощо
в рахунок заробітної плати [17, 16], по закінченні строку трудової угоди
за належне виконання своїх обов’язків видавали премії [18, 4 зв.] тощо.
З метою забезпечення себе необхідною кількістю робітників, землевласники часто практикували завчасний найм. Взимку чи ще восени
селяни, переважно з інших місцевостей, зобов’язувалися з’явитися на
роботу у господарстві наймача за наперед встановлену плату та отримавши завдаток. Причому, у разі неявки на роботу, завдаток повертався
у подвійному розмірі [19, 50-50 зв.].
Слід зазначити, що прийшлі сільськогосподарські робітники на Правобережжі були майже виключно найняті завчасно. Вигода завчасного
найму для селянина була в тому, що він не ризикував, подолавши сотні
верст, знайти місцеві ринки праці переповненими пропозицією робочих
рук і повернутися додому ні з чим. Незручність ж завчасного найму для
робітника та, навпаки, вигода для роботодавця полягала у тому, що
у цьому разі найм відбувався за нижчу плату, порівняно з наймом у період виконання робіт. Зокрема, за обробіток десятини озимини завчасно
найнятий робітник отримував зарплату на 25% меншу, ніж при строковому наймі, та на 30% меншу, ніж при поденному [20, 49].
Завчасний найм протягом досліджуваного періоду постійно скорочувався [21, 100]. Це зумовлювалося зростанням випадків, коли, уклавши
угоду та отримавши завдаток, робітники часто не з’являлися на роботу
в економії або з’являлися не всі чи приходили невчасно [22, 2-6]. Також
були поширеними випадки, коли законтрактовані попередньо робітники,
не відмовляючись відпрацювати за укладеною угодою, не з’являлися
доки не зберуть врожаю на власних землях, а між тим землевласник ніс
збитки через втрати врожаю [23, 45 зв.-46].
Для поміщицьких господарств, що використовували найману робочу
силу, були притаманними як грошова, так і натуральна форми оплати
праці.
Застосування натуральної форми оплати праці при наймі на сільськогосподарські роботи протягом періоду, що досліджується, можна пояснити кількома чинниками. По-перше, вона була поширена у районах
найменш розвинутого товарного виробництва, де землевласники не
були втягнуті у ринкові відносини і у них не було достатніх обігових коштів для оплати праці наймитів. По-друге, в оплаті зерном було зацікавлене бідне селянство, яке працювало за наймом. Не маючи достатніх
запасів власного хліба, воно мусило його купувати на ринку, а, отримавши зерно у якості оплати праці, економило не лише час, але й гроші,
оскільки звичайним явищем було коливання заробітної плати та продовольчих цін. Також селяни надавали перевагу натуральній оплаті праці
у разі відсутності пасовиськ для випасу худоби.
Крім того, не дивлячись на те, що для роботодавців було вигідніше
оплачувати найману працю грошима, ніж натурою, вони використовували натуральну оплату праці задля підтримання добрих стосунків з навколишніми селянами, які через малоземелля потребували зерна для
харчування чи фуражу для худоби. Наприклад, автор опису маєтків
М.А. Терещенка наступним чином пояснював причину натуральної оп18
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лати праці: «Хліб, переважно озиму пшеницю, збирають за 12-й сніп,
що становить плату по 10 рублів за десятину. Збирання жниваркою на
десятину коштує біля 2 рублів 50 копійок. Але внаслідок того, що Головківський маєток має занадто хвилясту поверхню (гористих місць нараховується до 80% загальної площі) і крім цього за доброго врожаю
хліб часто перед дозріванням лягає, – маєток позбавлений можливості
збирати хліб дешевим способом – жниварками… Крім того, існує і моральна причина віддачі великої площі посівів на урочне прибирання селянами за сніп. Маєток за принципом вважає за необхідне перебувати
у найкращих відносинах з навколишніми селянами, уникаючи утисків,
штрафів тощо, надаючи перевагу усі роботи місцевим селянам; і по історії господарства місцевих селян, які мають малі наділи, десятки років
збирають посіви за сніп, через що маєтку доводиться рахуватися з цим
і продовжувати цей дорогий порядок; зміна його, іншими словами перехід на збирання хліба більш вигідними економії засобами, порушив би
мирні і добрі відносини між маєтком і місцевими селянами» [24, 6].
Нерідко застосовувалася і змішана форма розрахунків. Так, на цукрових плантаціях, де домінувала грошова оплата, під час копання та вивозки буряку робітникам, крім належної заробітної плати, надавалося
право годувати під час роботи свою худобу гичкою і забирати частину її
додому [25, 4 зв.]. Також селяни отримували частину платні жомом, що
було особливо характерним за відсутності корму для худоби у неврожайні роки [26, 4].
Траплялися випадки, коли робітники отримували у якості платні порівняно невелику суму готівкою, але крім цього їм надавався город,
житло для сім’ї та опалення, біля десятини землі під посів, 6-7 чвертей
хліба для харчування або ж корова на економічному утриманні [27, 22].
Розмір заробітної плати сільськогосподарських робітників значно різнився залежно від місцевості, виду виконуваних робіт, строку найму,
статі та віку робітника.
Натуральна форма оплати праці сільськогосподарських робітників
найчастіше застосовувалася при збиранні врожаю і виражалася у його
частці, оскільки лише за таких умов роботодавець отримував продукт,
яким міг розплатитися з наймитом. 1906 р., у Чигиринському повіті жито
збирали за 7-й сніп, пшеницю – за 9-й [28, 4].
Розмір оплати праці залежав від багатьох чинників: місця та строку
найму, виду виконуваних робіт, статі робітника.
На Правобережжі рівень оплати праці був найнижчим по Україні. Так,
за 1882-1891 роки по Південній Україні середні плати річним робітникам складали: Херсонська губернія – 80 руб., Катеринославська – 84
руб., Таврійська – 104 руб.; по Лівобережжю: Чернігівська – 50 руб., Полтавська – 60 руб., Харківська – 63 руб.; по Правобережжю: Волинська
– 30 руб., Подільська – 44 руб., Київська – 51 руб. [29, 176].
Існувала велика різноманітність у оплаті праці залежно від виконуваних робіт. Так, наприкінці ХІХ століття у Чигиринському повіті зібрати
та скласти у копи з однієї десятини вівса коштувало 3-4 крб.; зжати та
скласти у копи – за копу в 60 снопів – за озимий хліб – 35-40 коп., за
яровий – 20-25 коп.; зв’язати копу озимини за жниваркою – 15-20 коп.;
накопати 15-17 пуд. картоплі та віднести у бурти – 25-30 коп.; обмолотити копу озимого жита ціпами з приготуванням „кулів” – 30-35 коп.; роз19
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кидати на десятині 120 куп гною – 90 коп. [5, 344]. На проривці буряку за
кожен рядок, що складав 160 погонних сажнів, платили 10 коп., на повірці за такий рядок платили 5 коп., а на підгортанні та полці – 2,5-3 коп.
Копка буряку проводилась по 30 коп. від міри у 30 пудів [13, 60]. Весною 1906 року у під час посіву ярих поденна плата становила 50 коп.,
робітнику з конем – 90 коп., з парою коней – 1,20 руб., з парою волів –
1,15 руб. При здільному наймі за повний обробіток 1 десятини з однією
оранкою платили 4,30 руб., з двома оранками – 8 руб., за лише оранку
– 3,86 руб., за боронування – 57 коп., за посів – 48 коп. [30, 13-16].
Оплата праці робітників, зайнятих у тваринництві та на дворових роботах при економії, значно не відрізнялася від оплати праці робітників
на польових роботах. Зокрема, 1908 р. у Чигиринському повіті робітник
на конюшні отримував 8-10 руб. на місяць, при великій рогатій худобі –
6-10 руб., сторож – 6-9 руб., кухар – 10 руб., поштар – 9-10 руб., водовоз – 4 руб. на місяць [31, 1 зв., 2 зв., 3 зв.].
На величину заробітної плати робітників впливав також спосіб харчування під час роботи за наймом. Зокрема, існував найм на харчах робітника та найм на харчах роботодавця. На останній умові наймалися
переважно прийшлі робітники. На Правобережжі заробітна плата „на хазяйських харчах” пересічно складала 70-80% плати „на своїх харчах”
[32, 320-327]. Співставлення заробітної плати на харчах робітника та на
харчах наймача дає можливість зробити висновок, що ці зарплати за
вирахуванням харчів були приблизно однакові.
Аналізуючи дані про величину заробітної плати залежно від статі та
віку наймитів, можна дійти висновку, що жіноча праця протягом досліджуваного періоду розцінювалася у 60-80% чоловічої. Оплата праці напівробітників (підлітків) становила 50-70% оплати праці дорослого
чоловіка [15, 40]. Якщо врахувати, що при нескладності польових робіт
на перший план при оплаті праці наймитів виступає різниця у їх фізичній силі та витривалості, то вказане співвідношення слід рахувати нормальним.
Співставляючи заробіток сільськогосподарських робітників з їх видатками, можна зробити висновок, що вони ледь задовольняли свій прожитковий мінімум. Так, на Правобережжі наприкінці XIX століття чоловік
та жінка, працюючи рік поденно, могли заробити разом не більше 80
руб. [16, 89-90]. За розрахунками члена Харківського комітету з потреб
сільськогосподарської промисловості Я.А. Шевченка, сім’я з 6 осіб за
умови володіння 18 дес. землі, для витрат побутового характеру та виплати податків потребувала на рік 123 руб. [33, 364]. Натомість витрати
у 80 руб. на рік могли задовольнити продовольчі та побутові потреби
лише сім’ї з двох осіб [34, 73-74]. Враховуючи, що протягом досліджуваного періоду у середньому селянська сім’я на Правобережжі складалася з 5-6 осіб, такий заробіток був значно недостатнім.
При екстенсивності сільського господарства, основною причиною
низького рівня заробітної плати у сільському господарстві була значна
перевага пропозиції над попитом на ринку робочих рук, що постійно
зростала внаслідок аграрного перенаселення та відносно слабкого розвитку промисловості.
Про низький рівень заробітної плати сільськогосподарських робітників свідчить також його порівняння з заробітною платою адміністрації
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маєтків. Наприклад, напередодні Першої світової війни управляючий
маєтку на Черкащині отримував 4000 руб. на рік, економ – 2500 руб.,
його помічник – 960 руб., бухгалтер – 1200 руб., помічник бухгалтера –
1000 руб., касир – 900 руб., конторники – по 780 руб. Крім цього їм безкоштовно надавалося продовольство на суму від 200 до 870 руб., квартири, освітлення, опалення, сад і город та інше. Більше рядових
робітників отримували і спеціалісти: механік, наприклад, – 1200 руб., помічник механіка – 420 руб., гуменний – 540 руб., садівник – 600 руб. на
рік [94, 6-7].
Відставала оплата праці у сільському господарстві і від заробітної
плати робітників промисловості. Так, на початку ХХ століття на цукрових
заводах робітник міг заробити до 20-25 руб. на місяць [67, 263]. Середньорічний заробіток робітника на фабрично-заводських підприємствах,
що підлягали наглядові фабричної інспекції, протягом 1901 - 1911 рр.
зросли з 206 руб. до 251 руб. [133, 118].
Отже, кінці ХІХ – на початку ХХ століття на Чигиринщині у аграрному
секторі економіки набули значного поширення відносини найму-продажу
робочої сили. Головною передумовою було прискорення перебудови
сільського господарства краю на ринкових засадах. Це спричинило концентрацію земельної власності у руках мало чисельної групи поміщиків-підприємців та виштовхнуло на ринок праці багаточисельне
малоземельне селянство. Наслідком цього стала значна перевага пропозиції робочих рук над їх попитом. У свою чергу, це сформувало характерні особливості відносин найму-продажу робочої сили протягом
досліджуваного періоду, головною серед яких є низький рівень оплати
праці сільськогосподарських наймитів.
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НІКЗ «Чигирин»

З ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСТВА НА ЧИГИРИНщИНІ (XVII-ХХІ СТОЛІТТЯ)

Історичний ландшафт Чигирина XVII-XXI cт. багатий на численні
об’єкти культурної спадщини. Через них дiзнаємося про рiзноманiтнicть
етнічної та конфесійної приналежності мешканців даної мiсцевостi. На
теренах Чигирина протягом багатьох століть проживали: українцi, росiяни, поляки, нiмцi, фiни, татари. Православні, старообрядці, католики,
протестанти, юдеї та мусульмани мали свої культурнi та мистецькі традицiї, але з плином часу переймали досвiд своїх сусiдiв. Взаємне переплетіння різних культур було в той час фундаментом специфічної
атмосфери міст Середньої Наддніпрянщини.
Одним з важливих носіїв культури кожного народу вважається цвинтар. Адже саме кладовища є невід’ємною частиною того, що колись відбувалося на території нашого краю. На початку ХХ ст. у першій
гетьманській столиці поряд із християнським цвинтарем був розміщений і єврейський кіркут. "На самій східній частині гори, котра сходить покато до міського подолу, мається два значних насипи - один посеред
гори..., а другий...коло єврейського кладовища", - подає відомості черкаський історик С. Кривенко в статті "Розриті могили".
Ще з ІХ ст. з околиць Кавказу та з різних німецьких держав єврейські
переселенці, потерпаючи від хрестових походів, від свавілля королів,
духовенства, почали перекочовувати до Польщі. Незважаючи на відмінність у віро сповідуванні та національній приналежності, поляки не
відмовляли єврейству у притулку. Єврейські переселенці осідали і на
українських теренах, розселялися по невеличких містечках. Це відбувалося у період між Х і ХIV ст.
У Х ст. вони вже проживали у місті Києві, займаючись торгівлею і різними промислами. Їхньому перебуванню на землях України поклав край
великий князь Володимир Мономах на "Выдубицкомъ сьезде"[19, 250],
проте єврейське населення знову проникало до Києва «…и распростонилось по всему здешнему краю»[19, 250]. Польські королі, особливо
Казимир " весьма благопріятствовалъ... переселенію евреевъ изъ Германии и, надерсь ихъ финансовыми способностями, деятельностью и
предпріимчивостію возвысить государственые доходы и оживить торговлю и промышленность"[4,198]. Королі надавали їм права, якими вони
користувалися у Німеччині, також єврейські переселенці отримували від
них нові «привилегіи и вольности»[4, 97]. За це євреї платили польським
королям, які тільки вступали на престол, "значительные дары"[19, 251].
Благодатна пора закінчилась для єврейства при королі Олександрі. З
цього часу їхні права особливо в XVI ст. стали " ограничиваемые", але
незважаючи на дану ситуацію, євреї не втратили свого впливу на справи
польського дворянства, представники, якого не були здатні займатися
торгівлею і сільським господарством. Допомагали їм у цьому євреї, які
орендували землі магнатів та господарювали на них. "Заведывая почти
всеми статьями доходов"[19, 252] польських поміщиків, євреї стали для
них необхідними. Договір, заключений між князем Каширським та "...
жидом, славным паном Абрамом Шмайловичем"(1595 р.), дає відомості,
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что " последнему за 5 тыс. польских злотых в год отдавались в оренду
все владения князя"[19, 253]. Орендарям передавалась повна влада
феодалів, навіть право "судить и рядить бояр путных, также всех крестьян наших, виновных и непослушных, наказывать денежными пенями
и смертью, по мере поступков"[21, 254]. Іноді влада євреїв-орендарів
дійсно ставала повною, коли через певний час свої землі польські магнати за борги віддавали їм "в полное пользование". Також, щоб забезпечити своє перебування в Польщ, єврейські громади (кагали) брали в
"заем... значительные капиталы... , которыхъ сумма, въ ХI столетіи" сягала "... шести міллионовъ злотыхъ"[21, 255].
Отже, в ХVI та на початку XVII ст. євреї-орендарі, маючи свою класову зацікавленість та завдяки своїй господарській практиці, з’єдналися
із феодальною верхівкою польського суспільства.
В 30-ті рр. XVII ст. Чигиринщина потрапляє у власність магнатів Конецпольських. Син гетьмана Олександр в 1633 р. був призначений корсунським і чигиринським старостою. Землевласники Конецпольські свої
володіння здавали в оренду - "одного єврея Захария Сабеленкаго"[3,
49]. Єврей орендатор Захарій Сабеленко згадується у біографії Б.
Хмельницького кілька разів. За його порадою староста О. Конецпольський вирішив "конфисковать земли Хмельницкого"[3, 49]. Після того,
як це відбулося, майбутній гетьман зміг «отомстить пану». Він заздалегідь повідомив татар про напад на них козаків Конєцпольського.
Завдяки цьому Конецпольський отримав "позорное поражение"[3,
51] в бою. Про даний факт єврей орендар повідомив свого господаря. За
це Б. Хмельницький "... был брошен в темницу и приговорен к смертной
казни". Серед євреїв у майбутнього гетьмана були і друзі, зокрема однофамілець орендаря Яків Саболенко, який допоміг Б. Хмельницькому
втекти на Запорозьку Січ.
Історик С.Я. Боровий, що досліджував "Еврейские хроники XVII ст."
(Эпоха Хмельниччины) вважає, що вчинок орендаря Захарія Саболенка
спонукав великого гетьмана на криваві погроми, які в єврейській історії
отримали назву "Гзерат Хмельницький" (покарання Хмельницьким) [15,
220]. Козаки під час Національної революції українського народу проти
польської шляхти під керівництвом Б. Хмельницького громили єврейські громади. Загалом було знищено понад 300 громад і погублено в них
250 тис. єврейського населення. За це євреї, згадуючи гетьмана Б.
Хмельницького, традиційно додавали "Хай буде викреслено його ім’я і
пам’ять про нього!"
Слід зазначити, що євреї, щоб зберегти життя своїм родичам, в
перші місяці повстання переходили на бік гетьмана Б. Хмельницького.
Про це згадується в актах матеріалів московських указів "Многие же
евреи крестились и живут теперь в городах заодно с казаками".
Отже, єврейське населення в середині XVII ст. розділилося на два
табори - на ворогів і союзників повстанців. Для євреїв перехід на бік повстанців був пов’язаний "с актом крещения"[3, 50]. Саме здійснення«таїнства хрещення» стало єдиним способом продовжувати жити. Історичні
джерела свідчать, що протягом XVII ст. в Чигирині проживало єврейське
населення. Завдяки Каліжському статуту виданому Болєславом Блогочестивим у 1264 р., євреї на теренах України отримала привілеї, які гарантували їм охорону і непорушність цвинтарів. Відповідно, у Чигирині
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XVII ст. був єврейський цвинтар. Рані єврейські кладовища облаштовувалися за межами міста або на передмісті (на землях, що оточували
місто довкола). Ділянка обов’язково знаходилась за деякою природною
перешкодою - пагорбом або річкою. В основному, цвинтарі були розміщені недалеко від синагог. На віддалених цвинтарях будували цвинтарні
синагоги. Цвинтарі, які розміщувалися біля синагоги називалися кіркути.
Кіркут з усіх сторін оточували ровами й земляними валами. Давні кіркути залишалися спільними для кількох єврейських громад.
Звичним елементом цвинтарного ландшафту в другій половині XVII
ст. були єврейські могили доби Хмельницького. Майже до початку XVII
ст. виникнення в українських містах єврейського цвинтарю залежало від
власника міста. Ним в Чигирині був в 30-тих роках ХVII ст. єврей - орендар Захарій Саболенко. Де в XVII ст. в Чигирині розміщувався єврейський цвинтар, архівні джерела не дають відомостей. Можливо, це був
кіркут. Ранні синагоги в східних регіонах Речі Посполитої переважно будували дерев’яними із плоскою стелею або низьким дерев’яним циліндричним склепінням [15, 221].
В часи, коли Чигирин козаки вважали гетьманською столицею (16481676рр.), польський історик Л. Кобалі дає такий опис міста "...на передмісті було людно й гамірно. Тут стояло багато нових домів, квартири для
іноземних послів (поблизу Кримської брами). Тут роїлися від купців з
Греції, Болгарії, Туреччини та інших країн, покупці місцевої людності,
також поляків, московітів, молдован, євреїв...та інших". Зруйнований був
Чигирин під час другого турецько-татарського походу в серпні 1678р.
Були зруйновані і всі його культові споруди, а також християнські і єврейські цвинтарі.
В травні 1686 р. у Москві між Польщею і Росією був підписаний "Трактат про вічний мир, у якому вирішилась доля Чигирина: "...ті розорені
міста й місця... вниз Дніпра по ріку Тясмин ... залишаться мають пустими, які вони тепер є. Але, незважаючи на всі міжнародні постанови, колонізація Правобережжя продовжувалась. Вже в 1687р. на річці Тясмин
нараховувалось 14 тис. дворів. Згідно з Прусським договором 1711 р.
Правобережжя відходило до Польщі. На оголошені слободи та в "пільгові роки"[18, 103] в спорожнілі в часи Руїни землі потекла маса населення. Чигирин стає власністю магнатів Яблуновських. У 1733 р. на
землях між Сайками і Чигирином знаходилось 7297 дворів, в яких проживали переважно українці та євреї. Польські магнати на Правобережній Україні реставрували колонізаційний режим. Від нього на Запорозьку
Січ тікали не тільки православні, а й іудеї, зокрема син єврея Айзика із
Чигирина. Перехрестившись у січовій Свято-Покровський церкві, він отримав християнське ім’я Василь Перехрест і був приписаний до Кущивського куреня. Добре послуживши війську Запорозькому Низовому,
02.07. 1755 р. він отримав належний атестат, виданий кошовим отаманом Григорієм Федоровичем.
У 30-х рр. XVIII ст. на Правобережній Україні виник гайдамацький рухновий етап національно визвольної боротьби українського народу проти
утисків польської шляхти. Гайдамаки діяли партизанськими методами,
зокрема Чигирином вони заволоділи влітку 1735 р. і знищували все, "
що паном звалось". Чигиринським старостою 1757 р. став Йосип Антоній Яблоновський - воєвода Познанський і каштелян Краківський. В ре25
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візії за 1765 р. говориться: "Через город течет река Тясмин; жидов нет,
кроме орендаря..."
Кульмінаційним моментом гайдамацького руху була Коліївщина.
Центром повстання стало Чигиринське староство. На його теренах із
середини липня 1768 р. з метою "изкоренения ляхов и жидов"[18, 109]
діяв загін Семена Неживого, який забирав у євреїв худобу, "не причиняя
при том больше никакого грабительства, боли и обид"[18, 105].
Отже, гайдамацькі погроми другої половини XVIII ст. (т.зв. «Уманська
різанина» 1768 р.) забрали життя майже 20 тис. єврейського населення,
а також призвели євреїв до повного банкрутства і духовного виснаження.
У 1775 р. Польський сейм, щоб допомогти особам єврейської національності відновити свої сили, після погромів середини XVIII ст. та залучити їх "къ полезному труду"[19, 252] видав закон, за яким єврейське
населення, що бажає займатися землеробством, звільняється від "подушного oкладa"[20, 253] на все життя, а також "от прочихъ податей" на
10 років. Завдяки цьому кількість євреїв на Правобережній Україні з
кінця XVIII ст. значно збільшується. В ревізії за 1789 р. "показано в Чигирині: 1 церковь, мужской монастырь и 138 домов, в числе которых
было несколько жидовских...".
Після втрати Польщею самостійності сотні тисяч польських євреїв
стали підданими російського царату. Їм дозволялося мешкати лише на
тій частині території Російської імперії, яка колись належала Польщі.
Згідно указу Катерини ІІ від 23 грудня 1791 р. ці райони отримали назву
"межі єврейської осідлості". Київська губернія ввійшла у дані райони у
1794 р. Чигирин став повітовим містом Київської губернії лише в 1797 р.
На його теренах згідно ревізій 1797 р "...числится 10199 чоловек жителів обоего пола, из них мужчин - 4850 и женщин 5349. В число жителів
вошло: православных - 7102, католиков - 23, лютеран - 1, евреев - 3063
и раскольников - 10. Из учебных заведений в городе имеются: двухклассное городское мужское училище, такое же женское училище, 1
церковно-приходская школа, 6 школ грамоты и 16 еврейских хедеров. В
городе имеются: 1 соборная церковь, 2 приходские, 1 женский монастырь...3 еврейские молитвенные дома; 1 каменоломная гора, принадлежащая городу Чигирину; работает в каменоломне 14 рабочих муж.;
каменоломня в аренде у Фэйги Нухимовой-Гершновой Эйзин".
Аналізуючи ревізію 1797 р., приходимо до висновку, що у Чигирині в
кінці XVIII ст. єврейське населення становило 32%. "Того года все купечество и міщанство состояло из одних евреев, а христиан вовсе не
было; купечеством считалось 30, а мещан 579"[17, 245]. Відповідно в
місті були єврейські громади, які мали духовно - адміністративний штат.
Кожна єврейська громада в Чигирині, як і в багатьох містах Російської імперії, у громадському відношенні вимушена була жити своїм уособленим життям. Тобто євреї складали окрему спільноту, головним
завданням якої була турбота про духовні і матеріальні потреби єврейського населення міста. Зокрема, займалися похованнями своїх одновірців і для цього побудували цвинтар на Замковій горі. Тим паче, що з
кінця XVIII ст. на горі розпочалося промислове добування млинового каменю. Орендарями каменоломні виступають чигиринські купці-євреї. Релігійні традиції євреїв не дозволяють ліквідовувати старі могили для
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нових поховань. Це дає змогу прийти до висновку, що на Замковій горі
з кінця XVII ст. до середини XVIII ст. не було єврейського цвинтаря.
На початку XIX ст. у промислово-торговельному житті Київської губернії єврейське населення відігравало провідну роль. У Чигиринському
повіті в 1801 р. нараховувалось 1388 осіб єврейської національності серед них 16 купців та 740 міщан.
В зв’язку з тим, що уряд Російської імперії вважав євреїв винними у
експлуатації сільського населення, Державна дума з 1804 р. видає закони про виселення євреїв з сільської місцевості, заборонивши їм тримати там будь-яку оренду шинків та заїжджих дворів.

Вже у 1829 р. російський імператор Микола І для того, щоб підняти
побутові умови єврейського населення, видав розпорядження, згідно
якого всі, хто був переселений із сіл в містечок Київської, Подільської,
Волинської губерній, отримували пільги на отримання "безвозвратных
пособий" розміром від ста до двохсот рублів для однієї сім'ї. Євреї, які
в містах бажали відкрити фабрики та заводи, одержали з державної
скарбниці позики 50 тис. рублів.
Тому на початку ХІХ ст. євреї інтенсивно заселяли великі міста та
містечка в районах "межі європейської осідлості", поповнивши лави купців та міщан, які займалися торгівлею, різними ремеслами та промисловістю. В Чигирині їх нараховувалось 2921 особа - 29,6% від всієї
кількості жителів міста.
В 40-х рр. ХІХ ст. російський уряд поставив собі за мету зробити все
можливе для злиття євреїв з іншими верствами населення. З цього приводу було прийнято цілу низку законів. Для того, щоб євреї мали однакові права "съ прочими сословіями"[21,257], що населяли "межі
осідлості" у 1844 р., були знищені кагали (єврейські громади). Тепер
євреї не залежали від "кагального управленія", а залежали в справах
"законодавчих отъ городской и земской полиціи"[21, 258], а в господар27
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ських від міських дум і ратуш. З 1851 р. єврейське населення повинно
було носити одяг, який не відрізнявся б від християнського. Завдяки
цьому у ХІХ ст. у містечках Київської губернії серед міщан та купців були
майже всі євреї. Зокрема у Чигирині з середини ХІХ до початку ХХ ст.
третина міського населення була єврейської національності.
Про демографічну ситуацію міста інформують "Памятные книжки Кіевской Губерніи..." за 1848-1915 рр.
Порівняльна таблиця православного та єврейського населення
м.Чигирин ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

Рік
1848
1857
1858
1859
1881
1887
1888
1890
1891
1894
1895
1896
1899
1900
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1915

Всього
5823
7293
7118
9606
8428
15632
15382
16844
16841
17481
17480
17204
9965
10199
11630
14322
14608
14856
15072
15372
16421

Православні
4399
5225

7255

Євреї
1365
2007

9749
10624
11235
11251

2295
3069
3069
5575
6189
5582
6209

6957
7102
7821
10113
10500
10423
10710
10697
11503

2971
3063
3780
4169
4054
4380
4327
4629
4863

У 1857 р. на Чигиринщині нараховувалось 9 молитовних будинків та
4 синагоги. "Сборникъ статистическихъ сведеній Кіевской Губерніи" за
1859 р. дає інформацію, що в Чигиринському повіті існувало вже 5 дерев’яних синагог та 8 молитовних шкіл. Зокрема, в місті Чигирині 4 будовані із дерева синагоги та 2 молитовні школи. Впродовж XVIII ст. по
всіх містечках Речі Посполитої будували дерев’яні синагоги із внутрішнім куполом. Цей тип синагог був значно поширений на великій території, до якої, згідно мапи Речі Посполитої XVIII ст., входив Чигирин.
Синагоги, які були зведені після поділу Польщі, тобто в XVIII ст., значною
мірою віддзеркалювали відповідні будівельні методи та культурний контекст [15,384].
Незважаючи на закон 1844 р., єврейські громада продовжували існувати. Представники кагалів брали участь у роботі місцевого самоврядування. Архівні джерела свідчать, що 1865 р. із 34 гласних
Чигиринської думи, троє були єврейської національності, зокрема С.А.
Радчевський, В.І. Видовський, А.Є. Щуровський. Купців у Чигиринській
Думі нараховувалося шестеро, із них п’ятеро - єврейської національ28
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ності, міщан вісім - всі вони були євреями. Згодом, у 80-х рр. ХІХ ст. кількість гласних євреїв становила 1/3 від загальної кількості гласних.
Загальна кількість виборців до кількості виборців євреїв в
місті Чигирині Київської губернії 1880 рік.
Повітові міста Всього виборців Із них євреїв
Чигирин

934

160

Відсоток євреїв
із загальної
кількості виборців
17,1 %

Відношення загальної кількості гласних до кількості гласних
євреїв у Чигиринській думі Київської губернії 1880 рік.

Повітові міста Всього гласних Із них євреїв
Чигирин

60

18

Відсоток євреїв
із загальної
кількості гласних
30 %

8 грудня 1868 р. Російський уряд затвердив правила про оренду, в
яких зазначалося: "Так как в Западном крае промишленные и торговые
занятия находятся почти исключительно в руках евреев, а в не их среде
невозможно найти людей, способных управлять мельницами и заводами, для заведывания коими требуются известные технические познания и навыки, то воспрещение отдаватъ им на содержание
подобные оброчные статьи нових руських землевладельцев в весьмаза
труднительное положение и может повести к уничтожению некоторых
мельниц и заводов, что не блогоприятно отразилось бы как вообще на
промышленности и хозяйстве, так и на деле водворении русских земледельцев в Западном крае"[5, 40]. На підставі таких міркувань уряд визнавав, що "евреи когут быть винокурами и орендарями корчмы, а також
«орендними содержателями и управителями состоящих при именных
мельниц, свеклосахарных, стеклянных, винокуренных и других заводов,
заведывание коими требуется технических знаний и некоторого оборотного капитала"[5,41].
Завдяки пільгам, які надавав уряд Російської імперії та третині голосів у міських Думах на теренах Київської губернії у 1880 р. із 69 заводів37 або 52% належали представникам єврейської національності. Із 2078
торгових закладів різних видів, які були розміщенні по повітових містечках 1710 або 82,3% були власністю купців-євреїв. 96,4% питних закладів утримували євреї. Готелів та заїжджих дворів 42,5% [6, 20].
Про соціально-економічний стан повітового міста Чигирина в другій
половині ХІХ ст. дає інформацію "Записка сенатора А. Половцева о состоянии общественного управления и хозяйства в городах Киевской губернии. Часть первая".
Аналізуючи статистичні дані, які були опубліковані в ній, можна прийти до висновку, що торгівлею в місті Чигирині 1880 р. займалися 483
особи єврейської національності, працювали в майстернях з пошиття
одягу та взуття - 113 чоловік, у харчовій промисловості були задіяні 30
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чоловік, обробкою металів та дерева, а також волокнистих матеріалів 7, тримали винокурні заводи і медоварні -4, транспортний промисел 19. Всього у 1880 р. в Чигирині нараховувалося 173 ремісники. Цей рік
видано торгових документів 653-ом особам та 83 свідоцтва купців. Євреям у 1880 р. в Чигирині належало тільки два питних заклади, де працювало 14 чоловік. Згідно закону, виданого урядом Російській імперії 14
травня 1874 р., шинки і корчми особи єврейської національності мали
відкривати тільки у власних будинках або будувати на своїй землі. Цим
законом уряд обмежив єврейське населення торгували спиртними напоями. У місті з 1876 по 1880 рр. євреями було придбано 26 будинків та
7 ділянок землі. Євреї були не тільки шинкарями та лихварями, а також
адвокатами, лікарями та вчителями. На 1880 рік приватною-юридичною
діяльністю в Чигирині займалося 6 чоловік, лікарською і санітарною
справою - 8, освітянською діяльністю - 54 особи, наукою, літературою та
мистецтвом - 5 осіб.
Представники усіх чотирьох категорій, на які було поділено 1804 р.
єврейське населення: землероби, фабриканти і ремісники, купці, міщани, проживали і в Чигиринському повіті. Зокрема євреї - землероби
на виділених їм державою землях, майже 30 тис. десятин в Київській
губернії, утворили свої колонії. Єврейські колонії Чигиринського повіту
нараховувало 275 десятин землі. На них проживало 4 єврейських громади. У 1881 р. Цвітнянську, Верещацьку, Соснівську, Фарпостянську колонії населяла 1641 особа єврейської національності. В м.Златополі 5332, Кам’янці-2043,Олександрівці-608. У єврейських колоніях Чигиринського повіту на душу населення припадало - 0,3 десятин землі. У
цій місцевості кількість євреїв дорівнювала половині або навіть перевищувала християнське населення.
Розмірене життя євреїв в кінці ХIХ ст. сколихнули перші хвилі погромів 1881-1884 рр. Пограбування, криваві розправи над єврейським населенням розпочалися на українській території Російської імперії.
Епіцентром єврейських погромів ставали великі міста, а через день-два
поширювались і в містечках та селах південних губерній "межі єврейської осідлості". На даній території (25 губерній) густота єврейського населення особливо у губернських містах та містечках сприяла
динамічному розвитку соціальних конфліктів.
Погроми 1881-82 рр. стали зворотним пунктом в історії єврейського
народу. В Європі в кінці ХIХ ст. зародився єврейський політичний рух,
який взяв на озброєння радикальні теорії соціалізму або єврейського
націоналізму. Із цих часів євреї почали емігрувати в США.
Відразу після закінчення першої хвилі погромів в різних губерніях
"межі єврейської осідлості" уряд створив комісії. Рішення комісій трактують, що основною причиною конфліктів були аспекти економічної діяльності євреїв, які впливали на побут корінного населення. Іншими
словами, євреї самі були винними в тому, що сталося. Російський уряд,
щоб вирішити проблеми корінного населення, видав "Временные правила".
Завдяки "Временным правилам"[16, 58] осіб єврейської національності в кінці 80-х та на початку 90-х років Х1Х ст. в місті проживало у 4,5
рази більше, ніж в середині Х1Х ст. За даними перепису 1897 р. - 35,2%
від загальної кількості всього населення Чигирина.
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Звичайно, особи іудейського віросповідання не забували і про релігію. В Чигиринському повіті налічувалось 4 єврейські громади. Відповідно збільшилась кількість синагог порівняно із 60-ми рр. Х1Х ст. у 5
разів. У 1888 р. у Чигиринському повіті налічувалось 21 дерев’яна і 1
кам’яна синагоги. В самому Чигирині кількість синагог було сталою,
тобто 4 дерев’яні. Майже через 10 років (1897р.) дерев’яних синагог - 19,
кам’яних - 1, у повітовому центрі - 4 дерев’яні.
Синагоги будували, згідно рішення кагалів, на кошти єврейських громад на 80 будинків - одну. Відповідно, в повітовому місті Чигирині із середини ХІХ ст. до початку ХХ ст. нараховувалось не менше 320
єврейських садиб.
Пастирями єврейських синагог були рабини. Вони користувалися великим авторитетом у єврейських кагалах. Рабин тримав в своїх руках
духовну і правову владу. Від інших членів єврейської громади рабин відрізнявся мудрістю, високим рівнем досвідченості та толерантністю, а
також належав до знатного єврейського роду, тобто до першого класу
каганів. Рабином м. Олександрівки був в 1895 році був Ісаак Ревич. В
цей час рабином м.Златополя був Азар Абрамович Струянский. В 1899
році в м.Чигирині виконував обов’язки рабина Шулим Файвишов Айзенштейн.
Наприкінці Х1Х ст. та на початку ХХ ст. євреї займають досить поважні позиції в житті Російської імперії, а також в громадсько-політичному житті Чигиринщини. В 1900 році на теренах Чигиринського повіту
проживало 226125 осіб, із них 22082 євреї, зокрема в м. Чигирині 3063
особи єврейської національності. Міським головою у 1891 році був Микола Микитович Безрадецький. Міська дума налічувала 57 гласних, із
них 20 євреїв. 28% гласних у Міській думі дала можливість євреям будувати та відкривати в Чигирині "...лавки, лавочки, рундуки, балаганы и
воопще места для торговли"[1, 184].
У вирішенні даних питань значну роль відігравало те, що кредитні
установи та страхові товариства в Чигиринському повіті належали особам єврейської національності. Архівні джерела та світлини кінця Х1Х та
початку ХХ ст. дають можливість прийти до висновку, що крамниці євреї
будували на Базарній площі та прилеглих до неї вулицях: Міліонній та
Софіївській. На чотирьох листівках, виготовлених на початку ХХ ст.
власником магазину книжкового, письмового та фотографічного приладдя М.Сквірським видно, що периметр площі був суцільно забудований "лавками-рундуками та крамницями". У місті євреї мали 22 бакалійні
крамниці. Власником трьох винних лавок за номерами 867, 868, 870 був
єврей Заславський Фроім Нахманович, галантерейні магазини належали дев’ятьом особам єврейської національності. Єврейських лавок із
шкіряними виробами налічувалось в повітовому місті три, борошном
торгували у 15 "лавках-рундуках". Крамниць із вивіскою «Риба» нараховувалося чотири, цукерки та пряники також продавали євреї. Магазин із вивіскою "Фрукти" був єдиний у Чигирині і в ньому торгував Генкин
Сруль Лейбович. Оптом і вроздріб можливо було придбати мануфактуру у 16 крамницях повітового міста, власниками якого були євреї. Вивіска "Зброя" знаходилася на фасаді лавки, що належала
Паволодському Л.Я. На дальньому плані листівки номер 27, Сквірського
під назвою " Залізний ряд" зображені "лавки-рундуки". "Залізний ряд" на
31

П`ята наукова краєзнавча конференція

Базарній площі проходив паралельно вулиці Міліонній. На одній із чотирьох вивісок Залізного ряду напис "Железная торговля". "Лавки-рундуки" залізо-скоб’яних товарів на Базарній площі тримали чотири євреї.
Також в місті розвивався прошарок фабрикантів та ремісників. У кінці
ХІХ та на початку ХХ ст. особи єврейської національності стали засновниками легкої, харчової та лісової промисловості в Чигирині. Зарясніли
вивіски із єврейськими прізвищами на при міщеннях дев’ятьох шкіряних
заводів, на паровій лісопилці та на двох заводах. Млини: паровальцевий
Альфа Георговича Безродецького та механічний Іойна Лейбовича Одеського знаходились по вулиці Дворянській та Одеській. Паровий млин
А.Безродецького зображений на листівці М.Сквірського. На сьогодні у
даній споруді знаходиться станція технічного обслуговування автомобілів.
Вся лісова промисловість Чигиринщини була в руках братів Ізраїля
та Ривка Розенфельдів. В місті нараховувалося 11 складів для зберігання деревини. Канатна фабрика виготовляла продукції на 25 тис. карбованців і належала Л.Полонському. Брати Михель і Фроім Толчинські
тримали майстерні з ремонту швейних машин, золотих і срібних виробів,а також музичних інструментів.
На початку ХХ ст. галузь легкої промисловості - паперова займала
одне із провідних місць в повітовому центрі Чигирин Київської губернії.
Фабрика «Тетрадей» та майстерня для виготовлення «Багетъ и рам
для картинъ и зеркалъ» М. Сквірського та його дружини Рози. Реалізацією книг та паперів, окрім М. Сквірського, займалися Г. Герберг та Я.
Звенигородський. Повітовий центр мав два фотоателье. Власне фотоательє зобразив М.Сквірський на своїй листівці. Знаходилось воно у
будинку №28 на вулиці Софіївській. Саме тут на початку ХХ ст. він виготовив більше 50-ти світлин з краєвидами Медведівки, Суботова та Чигирина. В 90-х роках ХХ ст. до наукового обігу були введенні листівки
А.Кагана. На них зображені пам’ятки культурної спадщини Чигирина початку ХХ ст.
А.Каган та Я.Звенигородський мали у вланості друкарні. В друкарні
Г.Гейбера і Н.Ейдермана імовірно були віддруковані листівки М.Сквірського. Міський голова Н.Безродецький тримав сінемотограф. Із трьох
готелів міста Чигирина два - «Комерційний» та «Центральний» належали особам євреської національності. Лазні мали назви «Єврейські».
Аптеку та три ларьки, де реалізовували ліки, утримували Б.Зильберштейн, П.Паволоцкий та М.Сквірський.
Архівні джерела констатують, що на початку ХХ ст. земським лікарем був Алдр. Доманський, городовим – Алдр. Льв. Шафира. Стоматологи: Я. Айзикс, Н.Будневич-Ейдерман, Г. Штейнблат.
Отже, заклади культури та охорони здоров’я в повітовому центрі належали євреям. Показово, що частина вулиць в місті була названа євреями, які практично повністю їх заселяли. Причому, назви вулиці
отримали в залежності від міст, з яких свого часу їх мешканці переселилися. Таким чином, можна було відслідкувати географію попереднього проживання частини єврейського населення Чигирина. В
єврейському середовищі в ХІХст. це було досить поширено. Традиційно
вони брали собі прізвища за назвою міста, де проживали раніше. Згідно
документальних свідчень, це були вулиці Одеська, Севастопольська,
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Харківська, Херсонська, Полтавська, Черкаська, Київська, Московська
та інші.
Вагомий внесок у бюджет міста
Чигирина протягом ХIХ ст. внесла
єврейська родина Ейзиків, яка
майже сто років орендувала каменоломні Замкової гори. У 1891 р.
міський прибуток від оренди каменоломні дорівнював 4350 крб. Нахман Абрамович Ейзик окрім
млинових жорен, виготовляв точильні камені, камені до крупорушок, а також кам’яні стели
«масеви» та горизонтальні плити для єврейських цвинтарів. Надгробки
із піщаника користувалися великим попитом не тільки у єврейських громадах Київської губернії, а й в інших губерніях «межі осідлості».
Єврейські кагали через рік після смерті свого одновірця на цвинтарі
чи кіркуті встановлювали «Мацеват Кадеш» (Святий надгробок). Вертикальні стели прямокутної форми були орієнтовані найчастіше на схід.
На могилах рабинів, що частіше знаходилися біля синагог, встановлювали також горизонтальні кам’яні плити. Кожна стела мала епітафію на
івриті. Напис на стелі із ХVIст. виконувався у формі декоративної різьби
та був індивідуальним для кожного померлого. Єдиними сталими елементами були: ім’я померлої особи, ім’я батька та дата смерті. Вся інша
інформація закодована в різбярському декорі пам’ятника. Свідчення
очевидців дають можливість констатувати, що на єврейському цвинтарі
в Чигирині у 60-х рр. ХХ ст. знаходилась стела, у верхній частині якої
були вирізьблені корені дерева. В єврейській символіці найбільш поширені зображення дерев та кущів. Згідно єврейських традицій - це символи доброго імені. Фрагмент даної стели в 1970 р. був встановлений на
одному з християнських цвинтарів міста Чигирина. Більше десяти
кам’яних стел до цього часу знаходяться на могилах чигиринців, похованих в 50-60 рр. ХХ ст. на даному цвинтарі. Стели «масеви» єврейського цвинтаря на Замковій горі зобразив на своїй графічній роботі у
1924 р. місцевий художник І.Т.Запорожченко. Дана робота знаходиться
у фондах НІКЗ «Чигирин».
На початку ХХ ст. царський уряд поставив єврейський народ на межу
фізичного і духовного вимирання. Жодна нація в Російській імперії не
була такою безправною, як єврейська. Це викликало серед єврейської
молоді значне невдоволення, тому в революційному русі 1905 р. євреї
брали участь в 6-9 разів інтенсивніше, ніж представники інших національностей. Це стало однією із причин єврейських погромів 1905 р.
Вони прокотилися майже по всій території Російської імперії. Це були
перші масові політичні погроми в історії єврейського народу. Багато єврейських родин під час жовтневих погромів 1905 р. втратили все своє
майно і залишилися без засобів для існування. За свідченнями старожилів, після одного з таких погромів в Чигирині вся вулиця Монастирська, на якій проживала велика кількість єврейських сімей, була
повністю устелена вся в курячим пір’ям. Селяни із навколишніх сіл приїздили і збирали викинуте на вулицю єврейське майно. В місті були роз33

П`ята наукова краєзнавча конференція

грабовані не тільки будинки євреїв, а також їхні крамниці та лавки. Місцеві купці-християни мали свою зацікавленість у ліквідації конкурентів.
Після погромів 1905 р. в м. Києві створили центральний комітет з наданню допомоги єврейським родинам. Комітет зібрав добровільні
внески в розмірі 670 тисяч крб. Ця сума становила 10% вартості розграбованого і знищеного єврейського майна. Цієї суми вистачило тільки
на надання першої допомоги потерпілим. Але євреї, за волею долі, завжди знаходили вихід із будь-якої ситуації. Виживали завдяки мудрості,
знанням, стійкості до незгод, працелюбності єврейського народу. Протягом багатьох століть особи єврейської національності піднімали свій
матеріальний добробут та інтелектуальний потенціал для отримання
соціального статусу в державах, де проживали.
До початку Першої світової війни із Російської імперії виїхало два мільйони єврейського населення. Зокрема, в Чигирині осіб єврейської національності зменшилось майже вдвічі. Військові дії спонукали
російського царя Миколу ІІ надати євреям ряд пільг, завдяки яким вони
могли проживати «вне черты оседлости». Оскільки в Чигиринському повіті бойові дії не відбувалися, тому кількість єврейського населення в
1915 р.збільшилася в 1,5 рази.
В одній з доповідей повітової земської управи говорилось, що місто
переживає сумну фазу. Сотні чоловіків повітового центру пішли на
фронт. Весь тягар незгод ліг на жіночі плечі. Жінки виконували роботи з
покладання окопів, створюючи запасні лінії оборони, а також будували
військові споруди на території Чигиринськогоповіту. На цих роботах був
запроваджений майже каторжний режим. Але економічний занепад в
місті не став на заваді Міхелю Сквірському випустити листівки з пам'ятками архітектури Чигиринщини. Зокрема, в 1915 р.вийшла листівка з
написом «Черкаська синагога». Розміщувалася вона всередині кварталу
між вулицями Софіївською та Думською. Фундатором синагоги в середині ХІХ ст. був власник мануфактурного оптово-роздрібного магазину
Берко Мордкович Черкаський.
Архівні джерела стверджують, що в Х1Хст. Багаті купці-євреї дарували своїй громаді синагоги та молитовні будинки, збудовані на власні
кошти. «Казённым» рабином міста Чигирина із 1904 по 1908 рр. був
Шмуль Файвишев Айзинштейн, м.Златополя – Азар Абрамович Струянський, м.Олександрівки – Абрам Ісакович Ревич. В Чигиринському повіті в 1909 р. була вакансія на дану посаду. Єврейські колонії
Чигиринщини мали своїх рабинів, зокрема в м.Златополі – Озер Аврумович Струянський, у місті Олександрівці – А.І. Ревич. В 1911 р. знову
посади «казённых» рабинів у містах Чигирині та Златополі вакантні. З
1912 по 1915 рр. в місті Чигирині служив рабином Б.І. Зильберштейн, у
місті Олександрівці – А.І. Ревич, в місті Златополі – вакансія. У 1913 р.
рабином в м.Златополі був Гешель Елев Пейсин, а в м.Олександрівці –
вакансія.
Найважливішою віхою в історії єврейства Російської імперії стала
Лютнева революція 1917 р. 20 березня 1917 р. Тимчасовий уряд прийняв постанову «Про відміну всіх національних і релігійних обмежень».
Із цього часу антиєврейське законодавство колишньої Російської імперії припинило своє існування. Таким чином,євреї отримали громадянські, політичні і національні права на рівні з рештою населення. В другій
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половині 1917 р. в єврейських громадах відбулися вибори делегатів на
Всеросійську єврейську конференцію, на якій делегати повинні були
сформувати вимоги єврейського населення всієї країни.

Жовтнева революція нанесла серйозного удару по національному
єврейському рухові. Всеросійська єврейська конференція не відбулася,
тому що в січні 1918 р. було розпущено Установчі збори. В жовтні 1917
р. практично всі єврейські партії виступили проти захоплення влади
більшовиками. У цей час в Україні склалася зовсім інша ситуація.
Значна частина єврейства гаряче підтримувала визвольну боротьбу українського народу. Єврейські кагали великих міст визнали Центральну
раду єдиною законною владою в Україні. Всеукраїнський з’їзд рабинів,
що відбувся в Одесі в 1918 р. ухвалив рішення про накладання «харем»
(прокляття) на тих євреїв, які підтримують ворогів Української республіки. Єврейські лідери розуміли просту й очевидну істину, що незалежна
Україна відкриває значно більше можливостей не тільки для корінного
населення, а й для євреїв зокрема. Єврейство стало на шлях активного
співробітництва з українським визвольним рухом. У ході боротьби за Українську державну незалежність закладалися основи українсько-єврейського єднання, яке обіцяло дати великі плоди. Поразка визвольної
боротьби українців поклала край цьому співробітництву.
На Чигиринщині в січні 1919 р. командир повстанського загону С.
Коцур виступив проти Директорії УНР. 18 січня 1919 р. курінь червоного
козацтва розповсюдив відозву до громадян Чигиринського повіту, в якій
сповіщав «…на чолі всієї влади тимчасово стає військово-революційний комітет, котрому належить вся влада, як в м.Чигирині, так і в повіті»[18, 176]. 25 січня 1919 р. на заклик С. Коцура до місцевого клубу в
Чигирині прибули представники політичних партій та громадських організацій: комуністи-більшовики, соціалісти-революціонери, представники
Бунду, Чигиринського земства, міського самоврядування, союзу трудящих, союзу інвалідів, червоноармійських частин, союзу «служащих земства», селянської спілки [18, 175]. Єврейські представники входили в
союзи: трудящих, інвалідів, а також міського самоврядування. В зв’язку
із тим, що на Чигиринщині проходили військові дії, було створено військово-революційний комітет «партій, що стоять на позиції радянської
влади»[18, 176]. 54 делегати з’їзду обрали 24 члени ревкому - з них 12
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євреїв, це зокрема Хиня Островська, Моісей Вайсберг, Мошко Любарський, Нусим Белостоцький, Борис Лисиця, Нисон Анапольський, Нухим
Богуславський, Давид Бромбрерг, Моісей Богуславський, Соломон Тартаковський, Давид і Меер Зобаки.
Владні органи в Чигиринському повіті на 50% складалися з осіб єврейської національності. Членом фінансової комісії був єврей Зобак
Меєр Давидович, а повітовим комісаром продовольства Вейсберг Мойсей Львович. Згідно статистичних даних, в лютому 1919 р. в м.Чигирині
налічувалось 3097 осіб єврейської національності.
На початку лютого 1919 р. на Чигиринщині було створено єврейську
військову організацію для охорони Цвітнянської єврейської колонії (25
осіб). Владу у м.Златополі також очолили євреї, які прагнули створити
окремий повіт із центром у Златополі. Єврейська військова організація
роззброїла загін Лопати, що стало причиною єврейських погромів. Вони
проходили взимку 1919 р. під керівництвом Свирида Коцура. Чигиринський військово-революційний комітет, щоб припинити криваві події, застерігав жителів Чигирина та повіту: «…лица, уличенные в призывах к
погромам против еврейського населения, будут, при поимке их на месте
преступления, без суда розстреляны»[18, 174].
У травні 1919 р. загони атамана Григорьєва захопили Чигиринщину.
Розпочався другий етап погромів, від яких постраждало майже все єврейське населення Чигиринського повіту. Взагалі, травень 1919 р.
можна вважати одним з найкривавіших місяців календаря. 2-3 травня
загони Григорьєва громили євреїв в місті Златополі. 15 травня від начальника народної міліції Чигиринщини на ім'я повітового комісара була
надіслана телеграма за №741: «Ночью с 13 на 14 мая в м. Медведовке
производилисьбольшие грабежи, ограблено болем 60 евреев, 4 убито,
грабителей было более 100 человек, грабежи производились даже
днём. В ночь с 14 на 15 мая в Медведовке грабёж бандитами всё продолжается, награбленное - около 8 подвод еврейского имущества было
грабителями увезено к с. Мельникам. Телефонный провод в м.Медведовке на г.Чигирин перерван в нескольких местах грабителями. Милиция вся разбежалась по домам, сторожа милиции хотели повесить»[9,
32]. На станції Фундукліївка погроми відбулися 18-19 травня 1919 р., під
час яких загинуло 206 осіб єврейської національності. Згідно архівних
джерел, погроми в м.Олександрівці (ст.Фундукліївка) вважаються найбільш жорстокими та кривавими в Київській губернії. В повітовому місті
Чигирині єврейські погроми відбулися 24 травня 1919 р. Чого-чого, «а
трупов и крови»[9, 33] у травні 1919 р. було більш, ніж достатньо. Члени
«Хевра Каддіша» (поховального братства) відвозили померлих на єврейський цвинтар.
Жорстокі події початку ХХ ст. стали причиною зменшення кількості
єврейських культових споруд у Чигиринському повіті. Вже в 1919 р. в
повітовому центрі нараховувалась лише одна синагога та три молитовні
будинки. У 1924 р. в м.Чигирині був зареєстрований єврейський молитовний будинок, який мав назву «Явна»[7, 43]. Всі метричні книги молитовного будинку «уничтожены бандами при изгнании евреев из
Чигирина».
Ситуацію ускладнювала і більшовицька політика. Спеціальною телеграмою від 22 вересня 1923 р. головам військрад рекомендували осіб
36

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
єврейської національності не призначати відповідальними з боротьби з
бандитизмом. Таким чином, євреї знову були виокремленні поза українським суспільством.
Отже, в революційний період (1917-1924 рр.) в результаті погромів та
міграції кількість єврейського населення в Чигиринському повіті значно
зменшилась.
На лютий 1927 р. в Чигиринському районі, що в 1925 р. увійшов в
новостворену Шевченківську округу, налічувалась одна єврейська громада та 60 віруючих. Згідно адміністративно-територіальної реформи
1925 р. Златопольський та Олександрівський райони стали самостійними. Відповідно єврейські колонії залишилися у даних районах.
Восени 1929 р. на Чигиринщині розпочалася колективізація. В м.Чигирині у стінах колишнього Чигиринського Свято-Троїцького монастиря
був створений колгосп «Нове життя». Серед колгоспників зустрічаються
імена Рахміля Столярова, Мошки Браславського, Соні Герцик. Особи
єврейської національності активно записувалися в колгоспи.
Боротьба із релігією та закриття синагог відбувалося на Чигиринщині
у 1928-1937рр. Всі християнські сакральні споруди міста Чигирина були
зруйновані. Руйнацією культових споруд в Україні займалося спеціально
створене шосте відділення секретно-політичного відділу. В цьому відділенні працювали і особи єврейської національності, які, по можливості,
не руйнували молитовні будинки та синагоги. Зокрема на Чигиринщині
Михель Ровінський - активний учасник руйнації чигиринських храмів, залишив «Черкаську синагогу», і вона була знесена тільки в 80-х рр. ХХст.
Аналізуючи листівку М.Сквірського «Черкаська синагога», приходимо до
висновку, що вона мала 12 вікон у молитовному залі, кожне з яких розділено на 20 віконець, а також 4 опорних стояки або пучкові колони. За
спогадами старожилів, у 30-х рр. ХХ ст. єврейський рабин проживав в
будинку по вулиці Міліонній (нині Б. Хмельницького №42). В рабина був
син, хлопець років 13-ти несповна розуму, по-вуличному його називали
«Боря – Клац».
У стінах «Черкаської синагоги» на початку 30-х рр. ХХ ст. працював
театр ім. Воровського, який був значним культурним центром міста. В
період німецько-фашистської окупації міста Чигирина він продовжував
діяти. Німецьке командування, для того щоб отримати прихильність місцевого населення, дбало про його культурне життя. За розпорядженням
гебітскомісаріату передбачалося проведення в населених пунктах регіону літературних вечорів. Режисером театру був професор Бінський
Іван Григорович. Репертуар трупи складався з п’єс, поставлених за творами видатних українських письменників.
Під час Другої світової війни нацистська Німеччина переслідувала і
знищувала осіб єврейської національності. Терор проти єврейського населення протягом 1939-1945 рр. трактується як Голокост. Нацистський
Голокост відрізнявся особливою жорстокістю. Німецьке командування
вирішувало «єврейське питання» в декілька етапів. Із початком радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) особи єврейської національності
були відокремлені від неєврейського населення. На Чигиринщині євреї
платили, крім податку, який був накладений на всі верстви населення,
ще й одноразовий податок в розмірі 50 крб [2, 15]. Наступним етапом
була конфіскація їхнього майна, і повне витіснення євреїв із усіх сфер
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економічного життя та розорення. Останній етап розпочався на окупованій радянській території із зими 1942 р. Зокрема на Чигиринщині сім'я
Кривошеїв, ризикуючи свободою і життям, переховувала молоду дівчину
єврейської національності [11]. Поліцаї, які служили окупаційній владі,
допомагали нацистам виявляти осіб єврейської національності. 8 березня 1943 р. родину Бурлаків, мати яких була єврейкою-вихресткою,
напівживими закопали в пісках біля міста Чигирина. За наказом гітлерівців вони самі викопали собі яму. Хлопці, копаючи, співали: «Никто не
узнает, где могила моя…». Загинуло 5 чоловік – Бурлака Марія, її дочка
Дарина та два сини Іван і Федір, а також сліпа сестра Марії на прізвище
Пасічна[10]. В 50-х рр. ХХст. рідні перепоховали останки загиблих на міське кладовище.
Після Великої Вітчизняної війни в стінах єврейської синагоги студентська та учнівська молодь відпочивала. Часто там відбувалися святкові вечори, концерти. Після молодіжних заходів проводилися танці.
В 50-60 рр. ХХ ст. місто Чигирин розбудовувалось. Молоді люди з
ближніх сіл, одержавши паспорти, працювали на підприємствах міста.
Земельні ділянки для будівництва власного житла отримували біля Замкової гори. Будинки на вулицях: Привокзальній, Козацькій, Замковій, Кірова, Чапаєва мають у своїх фундаментах «масеви» із єврейського
цвинтаря. У кінці 90-х років ХХ ст. в с. Галаганівка Чигиринського району
було знайдено "масеву", яка довгі роки виконувала функцію сходів. Нині
вона знаходиться на подвір'ї НІКЗ "Чигирин" (вул. Грушевського, 26).
Трагедія Голокосту вплинула на демографічний чинник та міграцію.
Із кінця 60 років ХХ ст. в СРСР розпочалася нова хвиля єврейської еміграції у США, Канаду, Австралію, Ізраїль. Із Чигирина в цей час також виїжджають родини євреїв. Молоді люди єврейської національності в
50-60 рр. ХХ ст. поступали у вищі та середні навчальні заклади в різні
міста СРСР. Більшість з них додому в Чигирин на постійне місце проживання не повернулися. За волею долі, на Чигиринщині в другій половині ХХ ст. проживали яскраві представники єврейства. Особливо багато
було євреїв серед педагогічних працівників.
Випускник Київського медичного інституту Корсуновський Іван Леонтійович, відпрацювавши в м. Донецьку 4 роки, у 1957 р. повернувся до
рідного міста. Очоливши хірургічне відділення, Іван Леонтійович віддав
районній лікарні 42 роки свого життя. За свою працю він був нагороджений орденом «Знак Пошани», медаллю «За трудовую доблесть». 11
грудня 1993 р. Івану Леонтійовичу Корсуновському присвоєно звання
«Почесний громадянин міста Чигирина».
Молода дівчина родом із Молдавії Дора Іссаківна Краснопольська
після закінчення Одеського державного університету за розподілом приїхала у Чигиринський сільськогосподарський технікум і все життя пропрацювала в ньому викладачем політекономії. Станом на березень 2013
р. вона проживає в місті, яке стало для неї рідним.
Із часів заснування відділення банку СРСР в Чигиринському районі
в ньому працював спочатку економістом, а із 1978 по 1987 рр. управляючим Яків Абрамович Кохановський. Він був випускником Одеського
інституту народного господарства.
У 60-70 рр. ХХ ст. в місті Чигирині промислові підприємства були вже
реконструйовані або споруджені заново. Провідних спеціалістів для ро38
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боти на них не вистачало. Керівництво Чигиринського райкому партії запросило Камінського Якова для роботи технологом у безалкогольному
цеху міського харчокомбінату. «Лимонад», виготовлений за технологією
Якова Камінського, користувався великим попитом по всій Україні[12].
На початку 70-х років ХХ ст. на місці колишньої чимбарні відкрили
хутрову фабрику. Із міста Таганрога були запрошені Розенфельд Володимир Ізраїльович та його дружина Раїсу Федорівну – спеціалісти з пошиву хутрових головних уборів[13].
У другій половині 80-х років ХХ ст. головою колгоспу «Перемога» був
Кохан Віктор Васильович. В ці роки колгоспники села Вершаці досягли
значних успіхів у виробництві сільськогосподарської продукції. Господарство отримало найбільші в районі врожаї зернових культур. В 1988
р. колгосп «Перемога» зібрав із гектара 44,7 ц пшениці. Підвищився і
матеріальний добробут селян. Із 1983 по 1988 рр. у Вершацях заасфальтували всі вулиці та провулки. Були побудовані будинки для молодих спеціалістів, які проживають в них і тепер.
Отже, в другій половині ХХ ст. керівниками та провідними спеціалістами у медицині, освіті, банківській системі, промисловості та сільському
господарстві були особи єврейської національності.
У 1974 р. у єврейській синагозі розміщувалась Чигиринська районна
машинолічильна станція. Вже в 1978 р. вона мала назву Чигиринська
районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики. В
березні 1979 р. там знаходилась Районна школа автомотолюбителів,
директором якої був Вольф Гершман.
За статистичними даними, в 1979 р. в Черкаській області нараховувалось єврейського населення – 8700, в 1989 р. – 6505, в 2001 р. – 1479
осіб. Єврейського міського чоловічого населення в Черкаській області в
2001 р. ці проживало – 699 осіб, жіночого – 780 осіб. В сільських населених пунктах Черкащини нараховувалось 18 чоловіків та 8 жінок єврейської національності. Своєю рідною мовою вважали іврит у 1989 р.
– 10,8% населення, а в 2001 р.-4,5%. На Чигиринщині в 1989 р. проживало 44697 осіб, лише 5 із них - єврейської національності, а вже в 2001
р. нараховувалось 36111 осіб, 2 представники єврейства.
Цифри говорять самі за себе - особи єврейської національності активно виїжджали за кордон, зокрема в США та Ізраїль. Також із Чигиринщини молоді люди з єврейським корінням їхали у обласні центри в
пошуках робочих місць та навчання. Багато молодих людей із Чигирина
проживають в столиці - місті Києві.
Після багатьох років роботи в Чигиринському сільськогосподарському технікумі викладачем юридичних дисциплін переїхав жити в
місто Київ Юрій Вольфович Гершман. Станом на березень 2013 р. він
працює деканом юридичного факультету Київської академії водного
транспорту. На будівельних роботах працюють батько і син Розельфельди.
Справджуються слова французького історика Фернана Броделя:
«Если евреи прибывали в ту или иную страну, тот это означало, что
дела там идут хорошо или пойдут лучше. Если они уезжали, то это означало, что дела тут идут плохо или пойдут хуже».
На початку 2010 р. останні чотири стели молоді люди міста Чигирина
вивезли з єврейського цвинтаря для своїх потреб. Влітку 2011 р. брац39
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лавські хасиди встановили на єврейському цвинтарі меморіальну дошку
з іменами похованих там євреїв. У першій декаді березня 2014 р. меморіальну дошку на єврейському цвинтарі було сплюндровано. Невідомі облили її горючою речовиною і підпалили. Технічний стан
меморіальної дошки вкрай незадовільний і потребує реставрації.
Історія єврейства на Чигиринщині є не перегорнутою сторінкою минувшини всього Черкаського краю. Єврейський цвинтар «кіркут» вважається об’єктом культурної спадщини комплексної пам’ятки історії,
архітектури, ландшафту національного значення «Замкова гора» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».
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Приходько Валентина, НІЕЗ «Переяслав»,
м. Переяслав-Хмельницький.

ЛІНОГРАВЮРИ ВАСИЛЯ ЛОПАТИ ДО «КОбЗАРЯ»
Т.Г. ШЕВЧЕНКА В ЗІбРАННІ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

У зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» широко представлена колекція ліногравюр Василя Лопати до
«Кобзаря» Т. Г. Шевченка.
Фондова колекція НІЕЗ "Переяслав" представлена графічними роботами ХХ століття: гравюрами, ксилографіями (гравюра на дереві), ліногравюрами (випукла гравюра на лінолеумі), автолітографіями
(виконання художнього твору на камені або офсетному цинку). З надходжень останнього періоду цікавою є колекція ліногравюр до «Кобзаря» Т. Шевченка талановитого художника, графіка, відомого
ілюстратора української класичної літератури, письменника, що написав кілька цікавих книжок, автора макетів української гривні Василя Івановича Лопати. Восени 2007 року він подарував заповіднику частину
свого творчого надбання.
Народився Василь Лопата 28 квітня 1941 року в селі Нова Басань
Бобровицького району на Чернігівщині в селянській родині.
Батько, Іван Миколайович Лопата, працював директором будинку
культури. Талановитий самородок, він не мав спеціальної освіти, але
акторський, вокальний, художницький хист, ентузіазм і любов до своєї
справи дозволяли ставити спектаклі, грати в них головні ролі, співати,
писати декорації. На початку Великої Вітчизняної війни був мобілізований на фронт і загинув у Сталінграді у 1942 році у віці 33 років. Його незнайомий образ завжди супроводжував малого Василя.
Мати, Ганна Антонівна Лопата (Кучерина) – селянка, колгоспниця,
винесла на своїх плечах непомірний тягар вдівства, виснажливої праці.
Сама ростила двох синів. Якийсь глибинний зв'язок існував між суворою, скупою на ласку матір'ю і Василем. За її життя він сором'язливо
ховав свою любов до неї і зізнався лише на папері: «Мамо, мамо!
Я нічим не віддячив вам за ваш подвиг жити... Ваша покалічена доля
мучить мене як докір за всі радощі, що дісталися мені...».
Надзвичайний вплив на формування особистості В. Лопати мала бабуся, батькова мати, Наталя Остапівна Лопата. Без будь-яких наставлень, тенденційних засобів виховання, вона власним прикладом
навчала доброти, моральності, самовідданості. «Я думаю, вона була
ідеальним взірцем християнки, коли любов до ближнього не вихована
або продиктована страхом перед Божим покаранням, а природно, невід'ємно притаманна їй, як обличчя, колір очей тощо» – розповідає Василь Іванович.
Інтерес і потяг до мистецтва виявився у В. Лопати ще в ранньому
дитинстві. Вдалий, на його погляд, малюнок, зроблений на печі, чомусь
не викликав захвату матері – і хлопця було покарано. Але ніщо не могло
зупинити потребу в творчості, мати зрозуміла це і більше не перешкоджала.
З 1948 В. Лопата відмінно навчався в Ново-Басанській середній
школі. У 1955, всупереч своєму бажанню, але по волі дядька, брата ма41
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Ліногравюра до твору «Садок вишневий коло хати». Київ. 90ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
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тері, був зарахований не в художню школу, а в Майнівський зоотехнічний
технікум, який закінчив з «червоним» дипломом у 1959 році, здобувши
непотрібну йому спеціальність молодшого зоотехніка. Кожну хвилину,
вільну від нудного, чужого йому навчання, Василь малював, готувався і
успішно склав екзамени до Київського училища декоративного і прикладного мистецтва, які співпали у часі з випускними екзаменами у Майнівському зоотехнікумі. Скромний, сором'язливий хлопець раптом
виявив неабияку сміливість і наполегливість у досягненні своєї мети.
Навчання в художньому училищі тривало недовго: у 1961 Василь Лопата був мобілізований у лави радянської армії, де служив у піхотних
військах і завершив службу у званні єфрейтора. І знов складну армійську службу поєднував з малюванням. Товариші охоче позували йому,
і солдат наважився поступати, минаючи художнє училище, одразу до
Київського державного художнього інституту (зараз Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), куди і був зарахований у 1964 році.
Навчання давалося важко, адже, на відміну від своїх однокурсників,
В. Лопата не мав системної попередньої освіти. Але фанатична працездатність і майже релігійна відданість мистецтву допомагали долати
труднощі.
Дитяча мрія почала наближатися, коли студента Василя Лопату було
прийнято у книжкову майстерню професора В. І. Касіяна.
Шість років занять завершилися високо оціненою дипломною роботою – блискучим циклом з десяти дереворитів на тему українських народних дум, зарахуванням до творчих майстерень Академії мистецтв
СРСР під керівництвом Народного художника М.Г. Дерегуса і першою
груповою виставкою (Ю. Бондаренко, В. Лопата, О. Ніколаєць) у Товаристві дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами (1970 р.).
Почалась самостійна творча робота: республіканські, всесоюзні виставки, ілюстрування книжок. Молодому художнику кожного разу треба
було доводити свою професійну спроможність і, поступово, він завойовує право на більш складні та відповідальні замовлення. Тож незабаром у видавництві «Веселка» за власною ініціативою, не розраховуючи
на гонорар, замість двох виконує шістнадцять ксилографій до роману
В. Шевчука «Побратими» (1971 р.). За цю роботу митець отримує кілька
вагомих відзнак, цього ж року Василь Лопата стає членом Спілки художників України.
Творчий доробок художника нараховує понад 700 робіт. Вони високо
оцінені багатьма відомими митцями. Усі вони глибоконаціональні, виразно поетичні. На його рахунку 30 персональних виставок.
Сьогодні він мешкає у далекому Сан-Франциско, але щороку буває
в Україні і є вічним українцем за всіма параметрами життя. А поїхав туди
художник за сімейними обставинами та ще й за станом здоров’я. І слава
Богу, що теплий приокеанський клімат дає йому сили і наснагу для
праці. Цьогоріч йому виповнилось сімдесят два роки.
А про те, що Василь Лопата живе Україною і з Україною, свідчать такі
промовисті факти. Перебуваючи за кордоном уже 19 років, він здобув
звання народного художника України (2001 р.), лауреата Національної
премії ім. Т.Г. Шевченка (1993 р.) та лауреата літературної премії ім.
Олеся Гончара (2007 р.)
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Ліногравюра до твору «Русалка». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір,
фарба, ліногравюра, 30х21 см.
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У його роботах відчувається дивовижна послідовність творення світлоносного середовища, неповторний ліризм з розлогою гамою вібруючої душі майстра. Василя Лопату знають у мистецькому світі за
Шевченківською тематикою, унікальними малярськими роботами. Він відомий як ілюстратор до творів історичної та класичної української літератури, письменник, автор кількох цікавих книг, як батько української
гривні [1, 17].
Василь Лопата працює в різних жанрах і техніках. Особливо високої
майстерності він досягнув у гравюрі, як чорно-білій, так і багатокольоровій. Лопата – блискучий гравер, він не знає перешкод у практичному
виконанні задуму. Він робить гравюри в сім, вісім, дев’ять дощок, що
є безпрецедентним прикладом в українській графіці. У роботах Василя
Лопати виявлено його високу графічну культуру. Йому властиве романтичне, лірико-епічне світосприйняття [2, 24].
Тематика графічних циклів В. Лопати, принципи його образного мислення, високий ступінь узагальнення свідчать про народні джерела
творчості митця.
У 1982 році Василь Лопата створює серію з 11 графічних робіт присвячених «Слову о полку Ігоревім» в техніці ліногравюри [3, 17].
Ліногравюра – це порівняно новий напрям в мистецтві, вона отримала визнання як мистецтвознавців і художників, так і людей, далеких
від мистецтва по всьому світу. Не одне покоління художників-граверів
присвятили себе даному виду мистецтва. Створення ліногравюри – це
по істині цікаве заняття.
Ліногравюра – вид гравюри, створений вирізуванням малюнка на лінолеумі. Лінолеум – благодатний матеріал для будь-яких творчих задумів: від екслібриса і книжкової заставки до великої станкової гравюри
як чорною, так і кольоровою. Гравюра на лінолеумі сприяє розвитку
пластичного бачення [6, 63].
Техніці ліногравюри, яку обрав автор, притаманні енергійні контрасти
чорного та білого, а об’ємні фігури на чорному фоні посилюють драматичні події, що відбувались [7, 112]. У 1985 році Лопата поповнює серію
трьома роботами, одночасно перетворюючи техніку в кольорову ліногравюру. За цю серію художник був нагороджений почесним дипломом
Академії Мистецтв (1986 р.).
Твори майстра зберігаються у Національному художньому музеї
в Києві, художніх музеях Чернігова, Полтави, Дніпропетровська, Сум,
а також в Українському музеї в Нью-Йорку, в бібліотеці Конгресу США
у Вашингтоні, музеї при Українському католицькому університеті в Римі,
музеях Російської Федерації (Третьяковській галереї в Москві, Будинкумузеї О. Пушкіна в Санкт-Петербурзі, в галереях Єкатеринбурга, Магнітогорська), у приватних збірках Італії, Великобританії, Канади,
Швейцарії. Українського художника знають і шанують у цілому світі.
Є його роботи і в колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Ще з дитинства Василь Лопата захоплювався «Кобзарем» Шевченка, але уявити собі не міг, що сам буде ілюструвати книжки. П’ять
років (1987–1992) присвятив художник ілюструванню великої книги українського народу «Кобзаря» Т. Шевченка у техніці ліногравюри [4, 79].
За цю роботу В. Лопата був удостоєний звання лауреата Національної
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премії імені Т. Шевченка. «… Він (Лопата) – глибокий психолог і знавець
народної душі, народного характеру, бо сам – частина цього народу.
Його любов до України до національного – не поза, не ідея, не умоглядний висновок, а пристрасть, поклик душі, натхнення…» – це слова
народного художника СРСР, лауреата премії ім. Тараса Шевченка М.Г.
Дерегуса.
Шлях Василя Лопати до осмислення й «перекладу» на мову гравюри
«Кобзаря» закономірний і водночас досить складний.
Закономірність – в органічній близькості йому з дитинства подій і героїв, оспіваних Шевченком. Через багато років Василю Лопаті не довелось «відкривати» Тараса Шевченка. «Гайдамаки» він прочитав іще
в ранньому дитинстві, яке минуло серед чарівної природи Чернігівщини.
Там він уперше відчув силу і мудрість слова Тараса Шевченка. Звідси
витоки натхнення художника, різцем якого створені оригінальні гравюри
– ілюстрації до безсмертних творів класика української літератури.
Як і будь-який геніальний твір, «Кобзар» щоразу висвічує новими гранями. Знайти свій ключ до розгадки таїни – завдання не з легких.
У зібранні НІЕЗ «Переяслав» колекція ліногравюр Василя Лопати до
«Кобзаря» Т. Г. Шевченка представлена 28 предметами основного
фонду.
Розглянемо докладно кожну ліногравюру [5, 68].
1)
М-3327/1 – ліногравюра до твору «Відьма». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
2)
М-3327/2 – ліногравюра до твору «Слєпая». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
3)
М-3327/3 – ліногравюра до твору «Титарівна». Київ. 90-ті роки
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
4)
М-3327/4 – ліногравюра до твору «Слєпая». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
5)
М-3327/5 – ліногравюра до твору «Марина». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
6)
М-3327/6 – ліногравюра до твору «Марія». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
7)
М-3327/7 – ліногравюра до твору «Гайдамаки». Київ. 90-ті роки
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
8)
М-3327/8 – ліногравюра до твору «Гайдамаки». Київ. 90-ті роки
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
9)
М-3327/9, М-3327/10 – ліногравюри до твору «Катерина». Київ.
90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
10) М-3327/11 – ліногравюра до твору «Іван Підкова». Київ. 90-ті
роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
11) М-3327/12 – ліногравюра до твору «Русалка». Київ. 90-ті роки
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
12) М-3327/13 – ліногравюра до твору «Садок вишневий коло
хати». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
13) М-3327/14 – ліногравюра до твору «У неділеньку та ранесенько». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
14) М-3327/15 – ліногравюра до твору «І досі сниться…». Київ. 90ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
15) М-3327/16 – ліногравюра до твору «Мар'яна-черниця». Київ. 9046
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ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
16) М-3327/17 – ліногравюра до твору «Причинна». Київ. 90-ті роки
ХХст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
17) М-3327/18 – ліногравюра до твору «Єретик». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
18) М-3327/19 – ліногравюра до твору «Сон». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
19) М-3327/20, М-3327/24 – ліногравюра до твору «Заповіт». Київ.
90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
20) М-3327/21– ліногравюра до твору «А. О. Козачковському». Київ.
90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
21) М-3327/22 – ліногравюра до твору «Сон». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
22) М-3327/23 – ліногравюра до твору «Причинна». Київ. 90-ті роки
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
23) М-3327/25 – ліногравюра до твору «Хустина». Київ. 90-ті роки
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
24) М-3327/26 – ліногравюра «Юність поета». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
25) М-3327/27 – ліногравюра до твору «У нашім раї на землі…».
Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
26) М-3327/28 – ліногравюра до твору «Кавказ». Київ. 90-ті роки ХХ
ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.
Роботи В. Лопати свідчать про неперервність творчого осмислення
Шевченкової поезії, пребагатої на твори козацької тематики. Тим паче це
складно, коли своє вагоме слово сказали імениті попередники: Опанас
Сластьон, Іван Їжакевич, Василь Седляр, Василь Касіян і, нарешті,
Олександр Данченко, офорти до «Кобзаря» якого, виконані у 80-ті роки,
підтвердили майстерність одного з найталановитіших художників історичної тематики.
Хоча ще студентом Василь Лопата намагався робити замальовки на
шевченківські мотиви, біля «Кобзаря» він заходився вже сформованим
художником зі своєю творчою індивідуальністю, що увійшов у радянську
книжкову графіку як майстер широкого діапазону, інтересів та пристрастей. Його завжди хвилювали події значні, характери неординарні,
особистості сильні, котрі лишили в історії народу, в літературі визначний слід.
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Калінович Юрій
(НІЕЗ «Переяслав»

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ «ПОШТОВА СТАНЦІЯ»

Музей «Поштова станція» було відкрито у 1993 р. Розміщується він
у приміщенні колишнього міщанського будинку 2 пол. ХІХ ст., який до
1987 р. знаходився по вулиці Жовтневій (нині Покровській) і в зв’язку з
реконструкцією міських шляхів підлягав знесенню. Адміністрація Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника звернулася до
міської ради з клопотанням про передачу йому цього будинку з метою
створення в ньому музею. Після досягнення домовленості будівля силами музейних працівників Ф. Дарди, П. Бутніка, Л. Кайденка, Л. Кизуба,
Б. Коваленка, А. Кравченка, В. Москаленка, В. Отечка, М. Петруні,
Г. Храброго була перевезена на територію Музею народної архітектури
та побуту Середньої Наддніпрянщини. Реставрація споруди тривала
протягом кількох років. Була виконана кропітка робота по збору експонатів для створення експозиції майбутнього музею.
Під керівництвом генерального директора заповідника М. Сікорського наукові співробітники В. Мельник, Л. Набок, М. Жам, Н. Бойко,
М. Герасько, М. Кіченко, Г. Козій, Н. Грукач, Н. Захарчук, Л. Чередниченко, Н. Ткаченко, Г. Ткаченко, Н. Лада, Н. Філоненко доклали багато
зусиль і творчої уяви до відтворення інтер’єрів поштової канцелярії, житлової кімнати станційного доглядача, кімнат для відпочинку подорожуючих і візників. Реставрацію меблів виконав В. Отечко.
Тематико-експозиційний та структурний плани розробив завідуючий відділом Музей хліба М. Жам.
Структура музею складається з чотирьох основних розділів:
1) розвиток поштового зв’язку в Україні у 2 пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.;
2) забезпечення пасажирських перевезень силами поштових станцій маршрутами поштових трактів;
3) життя та побут станційного доглядача;
4) візники – штатні працівники поштових станцій.
У подальшому планується створення двох нових розділів:
1) поштова кореспонденція;
2) засоби технічного обслуговування потреб поштової станції.
Основна ідея експозиції:
- ознайомити відвідувачів з історією розвитку поштового зв’язку України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. на прикладі поштової станції повітового міста
Переяслава Полтавської губернії;
- продемонструвати особливості життя і побуту поштових службовців, а також висвітлити особливості тогочасного поштового зв’язку і пасажирських перевезень: правила користування послугами поштових
станцій, умови видачі коней і їхня кількість в залежності від чину та посади пасажирів, засоби поштового зв’язку та розрахунку за послуги
пошти;
- показати розвиток поштових шляхів та розміщення поштових станцій на них;
- звернути увагу на особливості служби візників: умови прийому на
службу, їхні обов’язки і права;
48

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
- наголосити на важливості інституту пошти у ХІХ ст., як єдиної державної установи, що займалась пасажирськими перевезеннями і водночас пересиланням поштової кореспонденції, грошових переказів та
преси.
Основні проблеми оглядової експозиції:
- вказати на високий рівень розвитку поштового зв’язку в ХІХ ст., безперервність надання поштових послуг (обслуговування подорожуючих
та державних кур’єрів проводилось цілодобово);
- наголосити, що поштові станції – це державні установи, які приносили великий прибуток (тарифи на пасажирські перевезення були високими);
- показати відвідувачам розвиток поштових трактів, розташування
поштових станцій на них;
- акцентувати увагу на Переяславській поштовій станції.
До складу музейного комплексу також увійшла фуражна комора, перевезена і встановлена в 1992-1993 рр. У її перевезенні та подальших
реставраційних роботах брали активну участь М. Жам, М. Хоменко,
А. Кириченко, М. Бойко, Ю. Авраменко, Б. Калінович, Ю. Калінович,
Ю. Дебеляк і В. Руденко.
У чотирьох залах музею відтворено інтер’єри канцелярії, службового
житла станційного доглядача та кімнат для відпочинку, а іноді й ночівлі
подорожуючих та ямщиків.
У приміщенні канцелярії розміщене робоче місце станційного доглядача – масивний різьблений стіл з письмовим приладдям, скринькою
для прогонних грошей та журналом для реєстрації подорожуючих.
Поряд експонуються колекції монет і паперових грошей, які використовувалися для розрахунків за проїзд, та постійно діюча виставка поштових листівок поч. ХХ ст. На стінах – карти поштових трактів ХVІІІ-ХІХ ст.
та «Высочайше утвержденные почтовые правила».
Користуватися послугами поштового транспорту можна було тільки
за наявності так званих подорожніх. Це документ, який засвідчував
особу подорожуючого і обов’язково – мету подорожі. Подорожні видавалися двох видів – для державних і приватних потреб. В експозиції
музею знаходяться фотокопії подорожніх М. Гоголя, М. Максимовича та
Т. Шевченка.
У кімнаті, яка служила станційному доглядачу за службове житло,
відтворено міщанський інтер’єр ХІХ ст.
Окрема кімната відводилася для відпочинку, а іноді й ночівлі пасажирів. Окрім необхідних меблів та дорожніх валіз, в кімнаті експонуються грамофон та фісгармонія, які допомагали подорожуючим приємно
проводити час в очікуванні своєї черги на виїзд.
У візницькій ямщики відпочивали та грілися після довгої дороги, харчувалися, лагодили упряж та розважалися. В кімнаті – стіл з лавами, піл
для спання, кінська упряж, одяг візників, судник з посудом, народні музичні інструменти. Привертає увагу різьблена дуга з набором дзвіночків,
в центрі яких знаходиться знаменитий «Дар Валдая». Такі дзвіночки почали побутувати в кінці ХVІІІ ст. Єдина система поштового зв’язку вимагала обов’язкового їх використання всіма поштовими кур’єрським
екіпажами та поліцією для безперешкодного і пріоритетного руху. Крім
попереджувальної функції, дзвіночки коригували рух коней на тракті рит49
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мом свого звучання, задаючи їм певний темп.
Музейна експозиція знайомить відвідувачів з історією розвитку поштового зв’язку в Україні на прикладі поштової станції повітового міста
Переяслава Полтавської губернії та розкриває особливості життя і побуту поштових службовців та подорожуючих, а також особливості поштового зв’язку та пасажирських перевезень 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
Світлана Пригонюк
м. Переяслав-Хмельницький

ПЕРЕЯСЛАВщИНА У ТВОРЧІЙ СПАДщИНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

Переяслав – це земля, якою ходили князі Володимир Мономах, Володимир Глібович, Юрій Долгорукий, гетьмани Богдан Хмельницький,
Іван Мазепа, філософ-просвітитель Григорій Сковорода. Власне, саме
з Переяславом пов'язана перша згадка слова «Україна» в літописі «Повість минулих літ».
Життя Тараса Григоровича Шевченка також тісно переплелося з Переяславом. Ще до знайомства з Андрієм Козачковським Шевченко знав
про наше місто від Євгена Гребінки, який відвідав Переяслав ще у 1831
р. та від Миколи Маркевича, який був тут у 1837 р. Тому обоє бачили
й знали наше місто і багато розповідали про нього Тарасу Григоровичу.
Розповіді заінтригували Тараса: «А який же він, той старий Переяслав?
Ось коли буду в Україні, то відвідаю і його» [2, 151].
Поет бував у Переяславі неодноразово, довго мешкав як у самому
місті, так і в навколишніх селах. Тут він написав свої славетні твори.
У віршах та прозі Шевченко раз у раз згадує Переяславщину, подає чудові описи Переяслава та його околиць.
Уперше Шевченко приїхав до Переяслава в серпні 1845 р., під час
другої подорожі по Україні. Пробув він тут два тижні, мешкаючи в будинку міського лікаря Андрія Осиповича Козачковського, де тепер розміщений Музей Заповіту Т.Г.Шевченка. Козачковський був давнім
приятелем Шевченка. Їхнє знайомство відбулося ще восени 1841 р. в
Петербурзі, коли поет навчався в Академії мистецтв, а Козачковський
після закінчення Медико-хірургічної академії працював лікарем на кораблях Балтійського флоту.
На Козачковського справили глибоке враження вірші Шевченка, надруковані в альманасі «Ластівка» під редакцією Є.Гребінки. «Неподражаемые стихи», – так виразив молодий лікар своє захоплення.
Звичайно, він був радий познайомитися із поетом-земляком. Спільний
їхній знайомий Зеленський привіз поета до Козачковського. «Вечером,
– пригадував лікар, – вошёл ко мне с земляком моим незнакомый господин, приветствовал меня следующими словами: «Дай Бог здравствовать! Оце той самий Тарас, що ви хотіли з ним познайомитись».
Беседа наша продолжалась далеко за полночь, вращаясь около произведений и главного их предмета – дорогой обоим нам Украины…
думы его в это время производили на меня глубокое впечатление, и его
душа, добрая, простая, не могла не отозваться полным искренним сочуствием» [8 , 106]. Це знайомство переросло у міцну дружбу, яка про50

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
довжувалась до кінця життя поета.
Т.Шевченко у 1845 р. прибув до Переяслава за завданням Археографічної комісії змальовувати й описувати пам`ятки старовини. Славну
історію давнього Переяслава Т. Шевченко знав добре. Ще задовго до
приїзду сюди, у 1838 р., він написав поему «Тарасова ніч», в якій оспівав події 1630 р., коли повстанці на чолі з Тарасом Федоровичем вщент
розгромили під Переяславом добірне шляхетське військо.
Після приїзду Шевченка до будинку Козачковського безперервно
йшли гості: бажаючих побачити поета було багато. У спогадах Козачковського також відтворено ці відвідини: «В августе… он неожиданно
посетил меня в Переяславе, прожил у меня две недели. Не могу не
вспомнить вечер 19 августа 45-го года. Общество, большею частью из
молодёжи, шумно вокруг стола пировало. Шевченко был в полном одушевлении, против него, на противоположном конце стола, стоял, не
сводя глаз з поэта, с бокалом в руке господин почтенных лет, по происхождению немец: «Оце – батько! Ей-богу, хлопци, батько! Будь здоров,
батьку!» высоко поднимая бокал, провозгласил немец, и затем мы все
называли его «батьком» [3, 108].
Шевченко й усі присутні почали співати українських народних пісень.
«Песни украинского народа, – писав Козачковський, – симпатичны потому, что исполнены глубокого смысла. Кроме богатства содержания
в их то живых, игривых, весёлых, то грустных, но никогда не безнадёжно
грустных мотивах, как в изящных звуковых формах, отлилась вся Украина с её чувствами с её славной и вместе грустной историей, с её
привлекательной природой [4, 67]. У Музеї Заповіту Т.Г.Шевченка є цікавий експонат – ноти й слова пісні «Ой піду я до млина», яку Шевченко
любив співати.
У Переяславі Шевченко ходив на ярмарки, слухав співи кобзарів
і лірників, розмовляв із людьми, читав їм свої вірші.
Разом з Козачковським поет їздив до мальовничих Андрушів. З гаю
відкривалася велична панорама – Дніпро, Трахтемирівські гори. Поет
милувався красою природи і на все життя запам’ятав це чудове село.
Добре відомі два малюнки, які поет і художник зробив тоді: «Андруші» та «Верби в Андрушах». На одному малюнку зображений краєвид з хаткою праворуч, в якій, за переказами, побував поет. На другому
– серед гущавини дерев видніється Андрушівська церква та великі будинки архієрейського двору.
Про перебування Шевченка в Переяславі Козачковський писав
і в листі до О.Бодянського від 20 вересня 1845 р. [3]. У місті виконано
кілька малюнків, можливо, за завданням Археографічної комісії: «Михайлівська церква, заснована в кінці ХІ ст., зруйнована під час ординської навали 1237 р. і відбудована 1749 р.; Вознесенський собор, про
який сказано в повісті «Близнецы»: «Это соборный храм прекрасной,
грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый
знаменитым анафемой Иваном Мазепою (1695-1700 гг.)»; Покровську
церкву, збудовану в 1709 р. переяславським полковником Іваном Мировичем, про яку також згадано в повісті «Близнецы»; кам'яний хрест
на р. Альті, де було вбито київського князя Бориса. В своїх археологічних нотатках він згадує також Успенську церкву в цитаделі давньої фортеці: «Та самая, в которой присягал Богдан Хмельницкий на верность
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московському царю». Ця визначна історична пам’ятка згоріла, а на місці
її 1760 р. збудували нову, відновлену в 1825 р. У нотатках поет пояснив,
чому він не зміг її змалювати: «…внутренность осталась в прежнем
виде, а наружность, к сожалению, до варварства искажена. Невозможно
смотреть на неё, а не только рисовать».
У звіті Київській тимчасовій комісії Шевченко зазначав: «Переяслов
и окрестности его были б чрезвычайно интересны своими укреплениями и курганами, но о них сохранились только названия и почти никаких преданий в народе» [3, 107].
У другій половині серпня Шевченко виїжджає в Потоки. У селі Березова Рудка він захворів і тому в кінці жовтня 1845 року повертається до
Переяслава. Ось як про це згадував Козачковський: «В октябре того же
года Шевченко приехал ко мне опять, больной, и прожил около двух месяцев. Утром он обыкновенно писал, не нуждаясь нисколько в уединении… Вечер проходил в разговоре, продолжавшемся обыкновенно
часов до двух… Я удивлялся его развитию и многосторонности его знаний, дававших каждый вечер новую пищу для разговоров» [4, 67].
На початку листопада 1845 р. Козачковський садив дерева на подвір’ї. Хворий Шевченко по можливості йому допомагав. Вони посадили
дві акації в одну ямку, а їхні стовбури переплели між собою на знак вічної дружби. І Тарас Григорович сказав: «Хай родаються всі люди, як ці
гілки». Ці дерева надали особливої привабливості садибі Козачковського. Переяславці з любов’ю зберігають ці акації, як живих очевидців
великого Кобзаря [8, 109].
Творча продуктивність великого поета в цей час вражає. З-під його
пера виходить поема «Наймичка» (13 листопада), в якій поет оспівує
велич і силу серця жінки, великий подвиг любові і вірності. З величезною
глибиною поет відтворив складні драматичні переживання матері.
Літературна доля «Наймички» була трохи легшою. Надруковано її
через дванадцять років у збірнику П. Куліша «Записки о Южной Руси»
(1857). Щоправда, оскільки поет ще не мав права друкуватися, вона
з’явилася без прізвища автора. Високу оцінку поемі дали М. Добролюбов, Л. Толстой, I. Франко, М. Горький та ін.
Поему «Кавказ» (18 листопада) Шевченко написав у Переяславі під
свіжим враженням від звістки про загибель 14 листопада у Даргінському
поході на Кавказі свого друга Якова де Бальмена. Шевченко дуже цікавився Кавказом, де перед тим побував О. Чужбинський. У спогадах останнього занотовано розмову між ними про поему «Тризна»: «Нехай
йому цур! Ось сядь лиш та розкажи мені про Кавказ і про черкесів».
Долго мы беседовали о горцах, его все занимало, он расспрашивал
о малейших подробностях тамошнего быта» [10, 14].
Хоча Яків де Бальмен і загинув від рук кавказців, гнів поета спрямовано не проти них, а проти колонізаторів. З величезною силою затаврував Шевченко не лише війну з горцями, а й усі несправедливі,
загарбницькі війни. Поет вірить у кінцеву перемогу народів, у їхню силу:
«Борітеся — поборете!».
Рукопис «Кавказу» поет передав 1846 р. через свого знайомого,
члена Кирило-Мефодіївського товариства М. Савича, який їхав до Парижу, шанованому ним Адаму Міцкевичу [5, 235].
22 листопада поет написав вступ до поеми «Єретик» – послання
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(присвята) Павлові Шафарику (1795-1861) – відомому чеському вченому
– слов’янознавцеві, професору Празького університету. Шевченко поділяв погляди Шафарика на ідею єднання всіх слов’янських народів на
демократичній основі. За свідченням В. Білозерського, «Шафарик, читаючи оце послання Шевченкове, плакав вдячними сльозами» [1, с. 69].
Наприкінці листопада 1845 р. Шевченко переїхав до В’юнища
у зв’язку з ремонтом будинку Козачковського. Майже місяць жив поет
у колишнього декабриста Степана Никифоровича Самойлова. Шевченка-художника полонили навколишні краєвиди. Село було розташоване майже над самим Дніпром. До околиць його підступали густі
соснові гаї.
Т.Г. Шевченко хотів написати портрет Козачковського. Лікар не погодився і замовив натомість художникові автопортрет, який той і намалював. У спогадах А. Козачковського згадується про працю Шевченка над
автопортретом: «В это время он предложил снять с меня портрет,
вместо этого я просил написать мне его портрет. Он принялся за работу
и окончил её. Оставалась незначительная отделка, из-за которой, уезжая в Яготин… он взял портрет, обещав мне в скором времени выслать
его. Это был портрет, далеко не похожий на все существующие теперь:
это был портрет не Т.Г.Шевченко, но портрет народного поэта, бойко
схваченный в минуту его поэтического вдохновения. К сожалению, я не
получил его, и он потерян безвозвратно. В Яготине он затеряться не
мог. Княжна Репина, глубоко уважавшая талант поэта, наверное, сберегла бы его и поделилась со светом» [3, 109].
У В’юнищі Шевченко працював так само плідно. З 14 по 22 грудня
він написав шість творів.
Створені на Переяславщині вірші та поеми ще більше вславили
серед народу революційного поета і поставили його до ряду найвидатніших тогочасних революціонерів-демократів. Героями його творів були
представники народу – від безстрашних месників із Холодного Яру до
маленької дівчинки Мар’яни.
14 грудня Шевченко закінчив послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє».
Це широкі філософсько-політичні роздуми над минулим і сучасним рідного краю. Епіграф до послання взято із Біблії: «Аще кто речет, яко
люблю бога, а брата своего ненавидит, ложь есть». У самому посланні
є заклик, який допомагає зрозуміти епіграф: «Обніміте ж, брати мої, найменшого брата!»
У В’юнищі Шевченко багато разів чув розповіді про участь переяславських козаків у гайдамацькому русі 1768 р. Це спричинило написання
поезії «Холодний Яр» (17 грудня 1845 р.).
Як і завжди, поет підносився до широких узагальнень. Обстоюючи
добру славу предків, він пов’язував минуле з сучасністю і закінчив вірш
грізним випадом на адресу справжніх розбійників – кріпосників:
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
Для Шевченка минуле було невіддільне від сучасності, від страждань народу, його рідних братів і сестер – кріпаків. Цю рису влучно помітив І.Франко, який писав, що серце поета «здібне було відчути всі
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великі нещастя української минувшини так живо, немовби се були нещастя та страждання його власної доби і його власної рідні» [9 , с. 378].
Ще в кінці 1843 р. В. Рєпніна подарувала Шевченкові Біблію, яку поет
із цікавістю читав, раз у раз використовуваючи образні вирази з неї як
епіграфи до своїх творів. Звідси він узяв епіграф і до всього альбому
«Три літа» – з Книги пророка Ієремії. Біблія була з ним і під час подорожей 1845 р. Про це згадував А. Козачковський: «Иногда он занимался
чтением Библии, отмечая места, поражавшие особенным величием
мысли».
Біблію Шевченко читав по-своєму, як фольклорно-літературний твір,
і при використанні кожного разу вкладав у цитату або переспів власний,
оригінальний зміст. Такий характер має написаний 19 грудня цикл
«Псалми Давидові». Поет обирав співзвучні власним думкам псалми: 1,
12, 43, 52, 81, 93, 132, 136, 149.
Перед його очима проходила слава батьківщини, героїчних предків,
які боролися за волю й незалежність з іноземними загарбниками. Але
часи ті давно минули, і замість давніх з’явилися нові гнобителі:
І вороги нові
Розкрадають, як овець, нас
І жеруть!..
Шевченко відверто закликав народ «встать на ката знову», славив
боротьбу народних мас. Одночасно він висловлював романтичні мрії
про далеке майбутнє:
Чи є що краще, лучче в світі,
Як укупі жити,
З братом добрим добро певне
Познать, не ділити?
Після заслання Шевченкові вдалося провести «Давидові псалми»
через цензуру й включити до видання «Кобзаря» 1860 р [7, 46 – 47 ].
Зовсім мало часу прожив Шевченко у В’юнищі. але пам’ять про його
перебування живе тут і досі, живе в легендах і переказах. Поширена легенда про те, як був написаний вірш Шевченка «Маленькій Мар’яні». Одного морозного дня йшов Шевченко вулицею села. Назустріч маленька
дівчинка несла воду на коромислі – кароока, гарна, як маків цвіт, а одягнена в лахміття. Шевченка вразила краса дівчинки та її вигляд. Він спитав, чия вона така гарна. Дівчинка відповіла, що сирота, служить у
багатих господарів – Крячків, а звуть її Мар’яною. У поета защеміло
серце від жалю. Він дав їй монету, щоб купила собі хустку. Так народився ще один вірш Шевченка про нещасну долю жінки-кріпачки.
У В’юнищі написано низку ліричних поезій: «Маленькій Мар’яні» (20
грудня), «Минають дні, минають ночі» (21 грудня), «Три літа» (22 грудня).
Цими поезіями, включаючи «Заповіт», завершується альбом «Три літа».
В образі ліричного героя вірша «Минають дні...» бачимо мужнього
борця, який безстрашно дивиться небезпеці у вічі. Найстрашнішою йому
здається бездіяльність, пасивність:
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати,
І спати на волі —
І заснути навік-віки,
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І сліду не кинуть
Ніякого, однаково,
Чи жив, чи загинув!
У В’юнищі наприкінці грудня 1845 р. Шевченко тяжко захворів. Стурбований С.Самойлов, у якого жив поет, негайно відвіз Шевченка до Козачковського. Уночі з 24 на 25 грудня Тарас Григорович підвівся з ліжка
і засвітив свічку. Поринувши у глибокі думи, він ходив по кімнаті. Невже
це кінець? Йому ж тільки 31 рік… І раптом його погляд упав на папір.
Рука потяглася до пера, і з-під нього з’явилися перші слова: «Як умру,
то поховайте…».
Перед очима постали В’юнище, Трахтемирівські гори, величавий
Дніпро, золоті лани… І бідні люди на забутій Богом землі.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!
Усю ніч не спав поет. А коли до кімнати пробився перший промінь
світла, на столі лежало останнє прохання до земляків.
Завдяки турботам А.Козачковського Т.Шевченко незабаром одужав
і за завданням Археографічної комісії поїхав до Чернігівщини. А вірш
пішов межи людей: його переписували в десятках і сотнях примірників,
передавали з рук у руки, читали в колі однодумців. Полтавський музикант-аматор Г.П.Гладкий поклав вірша на музику – і полетіла по всьому
світу революційна пісня.
Під редакційною назвою «Заповіт» вірш «Як умру, то поховайте…»
вперше було надруковано у виданні «Кобзар Тараса Шевченка на кошти
Д.Е.Кожанчикова» [6, 154]. Надалі ця назва стала традиційною. «Заповіт» перекладено на кількадесят мов світу. Глибока пошана народу до
цього твору й до його творця виявилась у прекрасній традиції — слухати його виконання стоячи.
Почуття особливої гордості охоплює кожного, хто ступає на землю
Переяславську, знаючи, що ці дороги сходив колись, геніальний український Кобзар. На землі цій завжди живе й житиме Шевченко.
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Макарюк Віта, Матрос Лариса,
філіал Холодний Яр НІКЗ «Чигирин»

ТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ бОРОТЬбИ У ЕКСПОЗИЦІЯХ
МЕДВЕДІВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
фІЛІАЛУ «ХОЛОДНИЙ ЯР» НІКЗ «ЧИГИРИН».

Холодний Яр – це подих минулого, важке сьогодення, надії на майбутнє, це історичні події, пам’ятки культури, археології, природи, це неповторний край, це героїзм і трагедія його людей. Тут буквально на
кожному кроці зустрічаються німі свідки історії.
Велич Холодного Яру у його природній красі. Феномен же його
в тому, що з його глибини упродовж кількох століть спалахували найпотужніші вогнища національно-визвольних змагань українського народу.
Холодний Яр став символом боротьби за державність України, колискою
формування українського національно-визвольного руху. Вільнолюбивий холодноярський дух не змогли зламати ні турки з татарами, ні поляки, ні репресії комуно-більшовицької влади, ні гітлерівські загарбники.
Тож, щоб зберегти історичну пам’ять про Холодний Яр, в одному із сіл
Холоднояр’я, а саме в колишньому сотенному містечку Медведівці,
в 1997 році розпочав свою роботу краєзнавчий музей, який став складовою частиною філіалу «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».
Медведівський краєзнавчий музей знаходиться в пристосованому
приміщенні, що було збудоване в кінці ХІХ століття. Спочатку споруда
використовувалась як «резиденція» церкви Успіння пресвятої Богородиці*, в якому проводились офіційні заходи церковної парафії: заняття
недільної школи, репетиції хору, прийом парафіян, зустрічі гостей.
З часом в будинку оселився настоятель Успенської церкви. З середини
ХХ століття в приміщенні облаштували клуб, пізніше – сільську раду,
потім контору колгоспу ім. Куйбишева, згодом ще й гуртожиток для молодих сімей, а з 1997 року пристосували під краєзнавчий музей [10].
Після незначної внутрішньої реконструкції в музеї були підготовлені виставкові зали з міжкімнатними дверима, що дає можливість відвідувачам
знайомитися з експозиціями не порушуючи хронології перебігу подій.
На даний час в закладі працює п’ять виставкових кімнат: чотири – з тематичними експозиціями і одна – для тимчасових виставок. Постільки
назва Холодний Яр асоціюється, в першу чергу, з національно-визвольною боротьбою українського народу у ХVІІІ – ХХ ст., тому і експонуються в музеї виставки, присвячені саме цій тематиці: «Коліївщина»,
«Боротьба за вільну і самостійну Україну у Холодноярському краї у 1918
-1923 роках» і «Період Великої Вітчизняної війни та партизанський рух
у Холодному Яру». Всі експонати, які характеризують вищеназвані періоди є частиною фондової збірки НІКЗ «Чигирин».
Перш, ніж перейти до опису залів, про які щойно йшла мова, слід зауважити, що перший зал знайомить гостей з ремеслами і промислами
нашого краю кінця ХІХ – початку ХХ століття. В експозиції представлено
близько 150 предметів домашнього вжитку. Це вироби з дерева, глини,
металу та полотна.
Далі відвідувачі переходять до залу з експозицією під назвою «Ко56
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Найстаріша будівля Медведівки. Костел, середина 18 ст

ліївщина», що знаходиться в одній з найбільших виставкових кімнат. Доречним буде наголосити, що за кількістю експонатів і обсягом інформації це є чи не єдина в Україні експозиція, яка досить ґрунтовно і широко
розкриває суть Коліївщини – національно-визвольного повстання
1768 року.
Свою розповідь екскурсовод розпочинає невеликим екскурсом в історію, зазначаючи, що в кінці ХVІІІ століття тогочасна Україна була поділена на Лівобережну та Правобережну. На Лівобережжі повноправним
господарем став російський царизм, а на Правобережжі – польська
шляхта [3, 25]. В цей момент звертається увага присутніх на карту Черкаської області, з якої видно, що саме в цей період всі землі даної території належали магнатам: Потоцьким, Яблунівським, Любомирським,
Требінським, Сангушкам. Поляки, прийшовши до влади, перетворили
український народ на «бидло», позбавлене будь-яких прав. На репродукціях картин художників І.Їжакевича та В. Касіяна показано, як визискувались і пригноблювались селяни польськими феодалами. Поряд –
таблиця «Збільшення кількості залежних селян по Черкаському , Чигиринському, Канівському староствах за даними люстрацій». Натомість
польська шляхта жила зовсім іншим життям. На одній із фотографій
можна побачити розкішний палац-маєток кінця ХVІІ- поч. ХVІІІ століття.
Нещадна експлуатація і грабування посилювались тяжким національно-релігійним гнітом: здійснювалось насильницьке покатоличення,
руйнувались православні храми, будувались костьоли. На стендах вміщено ряд фото костьолів у містах Смілі, Умані, а також фото Іллінської
церкви у Суботові, Троїцької церкви Мотронинського монастиря, собор
Медведівського монастиря та церкви в селі Пугачівка Уманського
району. Заслуговує на увагу і робота невідомого автора – це портрет
Мелхіседека Значко-Яворського, який з травня 1753 року стає ігуменом
Мотронинського монастиря, а з 1761 по 1771 рік – управителем всіх православних церков на Правобережжі, активним борцем за рідну віру [9,
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316]. Жахливу картину нелюдських тортур спостерігаємо на репродукції
з картини О. Сластіона: за відмову прийняти чужинську віру, конфедерати страчують титаря Кушніра з містечка Млієва на Смілянщині.
Та гнобителі були безсилі зламати волелюбний народ, який почав
підніматися на боротьбу за свою свободу. Вищою точкою боротьби
стала Коліївщина 1768 року, що спалахнула яскравим полум’ям у Холодному Яру. Тож значну частину в експозиції займають матеріали, які
розповідають про підготовку та хід самого повстання. Це зокрема:
•Фрагмент карти Г.Л.де Боплана, ХVІІІ;
•Фото «Молебінь в храмі Мотронинського монастиря», «Гайдамацький ставок», «Клятва гайдамаків перед походом»;
•Карта-маршрут руху гайдамаків під час повстання;
•Репродукція з картини художника О. Сластіона «Гайдамаки в поході»;
•Копії документів: «Промеморія слов’яно-сербської канцелярії про
збройну сутичку козацького роз’їзду з гайдамацьким загоном біля форпостів Корсунський байрак і Товста могила», «Універсал полковника Залізняка про надання права отаману Канівського куреня Бондаренку
урядувати в селах і селищах».
Досить вражаючі моменти повстання, які не залишать байдужим пересічного відвідувача, зафіксовані на репродукціях з картин: «Повстання
гайдамаків», «Гонта першим в’їхав у місто» та «Зруйнування фортечної
стіни».
Основною зброєю повстанців були списи з металевими наконечниками, які можна побачити на стенді, а також вила, сокири та інші знаряддя праці, що знаходяться в одній із вітрин. Поряд копії двох
козацьких шабель кінця ХVІІ століття. Крім «холодної» зброї гайдамаки
користувались і вогнепальною. Тож макет фортечної гармати початку
ХVІІІ століття є невід’ємним атрибутом експозиції.
Як стверджують історики і науковці нерозлучними з гайдамаками під
час походів стали люльки та бандури. Недарма у народі кажуть:
«Люлька – це не просто звичайний предмет, це оберіг». Вона відволікала від тяжких думок, навіювала приємні спогади. У нашій експозиції
демонструються частини з глиняних люльок та бандура. А на репродукції з картини О. Сластіона «Літа орел, літа сизий…» змальовуються
повстанці, що слухають пісні кобзаря, який слугував духовним наставником для них в тяжку хвилину.
Неабияку цікавість викликає у відвідувачів і перегляд ряду предметів, виготовлених з дерева, що гармонійно вписуються в інтер’єр виставкової кімнати: макет возу, ярмо для волів, черевики-довбанці,
скульптура козака-гайдамаки.
Завершують експозицію роботи народного художника України, лауреата Державної премії імені Т.Г.Шевченка – Данила Георгійовича Нарбута. Майстер на полотні вдало передав образи народних месників,
ватажків повстання – Максима Залізняка та Івана Гонти.
Продовжує тему національно-визвольної боротьби наступний зал
Медведівського краєзнавчого музею – зал «Боротьби за вільну і самостійну Україну у Холодноярському краї у 1918 -1923 роках», яка є найяскравішою сторінкою героїчного літопису визвольних змагань.
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Чільне місце в експозиції цієї виставкової зали займає портрет
Т.Г.Шевченка. тут слід згадати його вірш «Холодний Яр»:
Бо в день радості над вами*
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З холодного Яру.
І цей «огонь» - вогонь боротьби, повіяв у 1918 році. Саме в цей період з фронтів Першої Світової війни повертаються учасники бойових
дій, яких дальність переходу, нужда і голод перетворюють в грабіжників
і мародерів, які на своєму шляху змітають все, що нагадує культуру і добробут. На шляху цих людей стояв і Мотронинський монастир – осередок цивілізації серед повної розрухи.
На прохання ігумені Мотронинського монастиря з жителів села Мельники був створений загін самооборони, в який входило 22 особи. Поступово загін зростає чисельно і разом з тим змінюється ідеологія
боротьби – головною ідеєю стає боротьба за незалежність України. Загін
перетворюється в полк гайдамаків Холодного Яру, на чолі якого стає Василь Чучупак.
Історія заснування, діяльність, героїзм і трагедія холодноярської організації подана у фотоматеріалах та документах. Центральне місце експозиції займають копії фотографій родини Чучупаків: Василя – головного
отамана Холодного Яру, його брата Петра – начальника штабу полку гайдамаків, його дружини Ганни з дочкою Лідою, їхніх батьків [2, 6].
Поруч на стенді – копії фотографій воєначальників і командирів холодноярської організації. Найбільшу увагу відвідувачів музею привертають бойові знамена: синьо-жовтий з написом «Полк гайдамаків
Холодного Яру», і другий – чорний з написом довкола тризуба «Воля
України або смерть, а з іншої сторони – «І повіє огонь новий з Холодного
Яру» [5, 24]. Саме Ганні доручили вишити прапор Холодного Яру. Саме
вона переховувала цей прапор у тяжкі для повстанців хвилини [5, 5].
У 1919 році організація проводить рід успішних бойових операцій,
про що свідчить карта «Місця бойових дій Холодноярської організації».
Поряд у вітрині демонструється зброя тих часів: карабін, револьвер,
«обріз», дві шаблі, штик російський та французький.
Активним учасником полку гайдамаків Холодного Яру був Юрій Горліс-Горський, який у книзі «Холодний Яр» описав події 1918-1922 років.
Вперше книга була видана у 1934 році у Львові. На даний час книга має
дванадцяте, доповнене і відредаговане, видання. Тож копія фотографії
Ю.Горліса-Горського є невід’ємною частиною експозиції.
У 2003 році в центрі села Мельники на пагорбі відкрито пам’ятний
знак «Героям Холодного Яру». На одному із стендів на світлинах відвідувачі можуть познайомитись з історією встановлення та відкриття вищезгаданого пам’ятного знаку.
Наступний етап визвольних змагань стосується періоду Великої Вітчизняної війни. Постійна експозиція, яка представляє «Період Великої
Вітчизняної війни та партизанський рух у Холодному Яру» знаходиться
в найменшій за розмірами музейній кімнаті площею 11,5 м2. Всі експонати, а їх більше сотні, розмішені в трьох вітринах та на двох подіумах.
Центральне місце в експозиції займає дерев’яна скульптура львівського
майстра П. Старуха «Біль». Вона уособлює в собі образ згорьованої
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жінки-матері, жінки-подруги, жінки-сестри. В її очах проглядається безнадія, смуток і біль за рідними людьми, яких забрало воєнне лихоліття.
Проводячи екскурсію по даній експозиції, працівники нашого філіалу
особливу увагу звертають на ту її частину, яка відноситься безпосередньо до холоднояр’я, а саме до села Медведівки та його жителів.
На початку серпня 1941 року села Холодного Яру вже були окуповані
німецькими військами [4, 272]. Разом з окупацією прийшов і «новий порядок», організаторами якого були загони поліції. Населення окупованих сіл зобов’язане було працювати на господарчих дворах, за що
отримувало плату окупаційними грошима. Банкноти номіналом двадцять рублів представлені в одній з вітрин. Поруч знаходяться і фронтові
листи-трикутники. При проведенні екскурсії обов’язково наголошується,
що листування з фронтом стало можливим тільки після звільнення села
6 січня 1944 року. Звертаємо особливу увагу також на те, що фронтові
листи не заклеєні і на звороті кожного стоїть печатка «Просмотрено военной цензурой» та вказано номер цензорного відділу. Поряд з листами
та банкнотами знаходяться документи, нагородні знаки жителів села
Медведіки, які брали участь у бойових діях.
Фрагменти зброї, військового спорядження та амуніції, різнокаліберні
гільзи, патрони і кулі, трофейні речі складають решту експозиції. Велику
цікавість у відвідувачів викликають фрагменти кулемета «Максим». Екскурсоводи обов’язково надають інформацію про автора-винахідника
даного виду озброєння багатьох армій світу [8].
Більше шестисот медведівчан воювало на фронтах Другої Світової
і лише половина з них повернулась до рідного дому. Про деякі складні
і непрості долі фронтовиків, остарбайтерів, учасників підпілля розповідає один із двох стендів експозиції [7].
Темою другого стенду є партизанський рух у Холодному Яру. У 1943
році тут діяло вісім партизанських загонів: ім. Ворошилова, ім.. Дзержинського, ім.. Сталіна, «За Перемогу», «За Родину», «Москва» та загін
І.Ф. Присяжнюка [1,10].
Найбільш багаточисельним був загін імені Сталіна, який очолював
Петро Антонович Дубовий. Восени 1943 року загін нараховував близько
півтори тисячі народних месників. 16 серпня загін П.А.Дубового дав бій
підрозділам карателів, які взяли його в оточення. Партизани витримали
атаку ворога, зуміли вийти з оточення, дезорієнтувавши німців
17 січня 1944 року за розпорядженням Українського штабу партизанського руху всі загони Холодного Яру розформували. Основна частина народних месників увійшла до 52-ї армії, інша залишилась в тилу
відбудовувати економіку країни [1, 12].
16 серпня, в пам’ятний для партизанів загону ім. Сталіна день, біля
пам’ятника Холодноярським партизанам щороку відбувались зустрічі
колишніх учасників руху опору та їх родин. З 2001 року такі зустрічі відбуваються 22 вересня, адже цей день є Всеукраїнським Днем партизанської слави.
Таким чином зробивши екскурс по експозиціях Медведівського краєзнавчого музею ми можемо із впевненістю сказати, що даний заклад є
містком між сла¬ветним минулим рідного краю і світлим його майбутнім, тією ланкою, яка зберігає наступність поколінь, адже тільки шануючи предків та пам’ятаючи уроки історії, можна здобути шанс на гідне
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майбутнє. Наша робота націлена на формування національної свідомості і патріотичного виховання підростаючого покоління. Тому щороку,
і це вже стало доброю традицією, Медведівський краєзнавчий музей
бере активну участь в організації заходів по вшануванню пам’яті Героїв
Холодного Яру.
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Діденко Яніна, Кукса Надія
НІКЗ "Чигирин"

ЧИГИРИНщИНА В ПОДОРОЖНІХ НОТАТКАХ
ВІДОМИХ ОСОбИСТОСТЕЙ ХІХ – І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Занепад... / Чигирина / тимчасовий.
Його життя – в минулому та
майбутньому.
Г. Стеллецький

Хто не знає свого минулого,
Той не вартий майбутнього.
Хто не шанує видатних людей,
Той сам не годен пошани.
М. Рильський

Чигиринщина та її багата історія здавна привертали до себе увагу
неординарних особистостей - істориків, письменників, поетів та художників. Вони прагнули побувати в цьому благодатному краї, доторкнутися
до священної землі, зустрітися з її мешканцями, щоб згодом висловити
свої враження від побаченого та почутого в літературних і мистецьких
творах, наукових розвідках. Чигиринська земля пам’ятає Дмитра Бантиша-Каменського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Домініка
П’єра Де ля Фліза, Лаврентія Похилевича, Миколи Костомарова, Павла
Чубинського, Бориса Грінченка, Дмитра Дорошенка, Марка Грушевського, Григорія Логвина, Івана Гончара та інших, котрі зберігали, популяризували і примножували історію краю. На жаль, навіть сьогодні, коли
наша молода незалежна держава інтенсивно розбудовується, мало
кому відомий внесок подвижників науки і культури в пробудження національної самосвідомості народу.
Активний інтерес до минулого Чигиринщини з’являється у І чверті
ХІХ століття. На зламі ХІХ-ХХ століть серед освічених українців з’явився
інтерес до свого історичного минулого. Саме в цей час пожвавилася дослідницька робота над літописними та архівними джерелами, що, певною мірою, проливали світло на події козацької доби. Погляди багатьох
фокусувалися на історичному минулому колишньої гетьманської столиці Чигирині, родовому маєтку Хмельницьких - Суботові, Холодному
Яру. В даному контексті в їх полі зору постійно перебували свідки славетного минулого - старожитності.
Візити дослідників, переважно, були короткочасними і зводилися до
поверхового опису залишків пам’яток Чигиринщини, відвідування існуючих на той час церков та монастирів, зустрічей зі старожилами краю
з метою збору легенд та переказів. Діяльність їх мала, здебільшого,
збиральницько-накопичувальний характер.
Одним із перших інтерес до пам’яток Чигиринщини проявив Дмитро
Бантиш-Каменський, який в процесі підготовки першої вітчизняної історії відвідав Суботів, зафікcувавши свої враження. Завдяки йому маємо
і чи не найдавніше зображення родової усипальниці Хмельницьких – Іллінської церкви.
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У 1820 та 1822 рр. на Чигиринщині, в Кам’янці, двічі побував Олександр Пушкін [8, 141]. Пам’ять чигиринських старожилів зберігає перекази про те, що в цей період він відвідував і Чигирин, проїздом із
Кам’янки, зупинившись тут у будинку міського голови [4, 2]. Можна припустити, що Чигирин міг зацікавити Пушкіна і як місце загибелі його
предка воєводи Івана Ржевського, що загинув під час облоги Чигирина
у 1678 р. [7].
В 20-х рр. ХІХ ст. Чигирин, імовірно, відвідав історик, етнограф, поет
та композитор Микола Маркевич, добрий приятель Тараса Шевченка,
якому останній присвятив свою поезію «Бандуристе, орле сизий». Інтерес історика до Чигирина відслідковується не лише в історичних працях, а й у поетичній творчості - вірш «Чигирин» [6, 360], ряд поезій зі
збірки «Українські мелодії». Змістовні коментарі до них дозволяють припустити, що їх автор безпосередньо відвідав описувані місця [9, 295298.].
Одним з найактивніших популяризаторів старожитностей Чигиринщини став Тарас Шевченко, який двічі побував тут в 40-х роках ХІХ ст..
Отримані митцем враження вилилися в цикл художніх творів та поезій,
а видана у 1844 р. збірка отримала назву «Чигиринський Кобзар».
В 40-х рр. ХІХ ст., в процесі багаторічної роботи над романом «Чорна
рада», Чигиринщину відвідав видатний український письменник, історик, етнограф та громадський діяч Пантелеймон Куліш, який пройнявся
ідеєю побувати в місцях, пов’язаних з історією козацтва.
1851 р. на Чигиринщині працював Домінік П’єр Де ля Фліз - членспівробітник Комісії для опису губерній Київської навчальної округи,
якого було запрошено до реалізації розробленої Комісією «Програми
для етнографічного опису губерній Київської навчальної округи». Дослідник склав етнографічно-краєзнавчий опис населених пунктів Київської губернії, значну увагу приділивши пам’яткам Чигиринщини.
Наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. побував в наших краях письменник, етнограф, краєзнавець Митрофан Александрович, який з 1857 р. по 1860
рр. служив в Канівському саперному батальйоні в званні підпоручика.
Перекази, що стосувалися часів Гайдамаччини, відслідковані ним на
Чигиринщині, були укладені в історико-краєзнавчу розвідку «Из Канева
в Чигирин и обратно» [1].
Творчий доробок Митрофана Александровича був поцінований Борисом Грінченком, який відібрав до збірки «Из уст народа…» три перекази, записані ним на Чигиринщині [3].
Наприкінці 1850-х - у 1860 р. «хлопомани»-українофіли – студенти
Київського університету польського походження, збираючи етнографічні
матеріали та знайомлячись із життям народу, пішки подорожували по
Україні в селянському одязі. Вони обійшли Волинь, Поділля, Київщину,
Холмщину і більшу частину Катеринославщини та Херсонщини [2, 40].
Борис Познанський, Готфрид Пшеднельський та в майбутньому відомий український історик Володимир Антонович відвідали і Чигиринщину.
Неоціненний внесок в дослідження старожитностей краю зробив надвірний радник, український краєзнавець Лаврентій Похилевич. Його
ґрунтовна праця «Сказания о населенных местностях Киевской губернии», що побачила світ в 1864 р., де зібрано краєзнавчі, археологічні,
історичні, статистичні відомості про всі населені пункти Чигиринського
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повіту з найдавніших часів до початку 60-х рр. ХІХ ст., незважаючи на
численні неточності стала джерелом для подальших студій наступних
поколінь дослідників. Не втрачає своєї пізнавальної ваги і дотепер.
Сприяли популяризації старожитностей Чигиринщини і подорожні
нотатки видатного українського та російського історика, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова, який разом з етнографом Павлом
Чубинським відвідав край в травні 1872 р.. Чільне місце в його історичній діяльності посідала козацька тематика, зокрема праці, присвячені
Богданові Хмельницькому. Саме тому вчений прагнув особисто відвідати місця, де відбувалися події, що стали предметом його дослідження.
У період роботи над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому
султану» (1880-1891 рр.) у Чигирині побував Ілля Рєпін.
Для занурення в атмосферу Запорізької Січі художник відправлявся
у далекі експедиції. У 1880 році в пошуках натури та історичного матеріалу він, наприклад, здійснив мандрівку Україною за маршрутом, який
склав для художника Микола Костомаров. В таких подорожах художник
робив замальовки народних типажів [5]. У пошуках типажу йому «знадобилися дуже типові чумаки…, - хотів їх написати, ні за що не погоджувалися, ні за гроші, ні задарма… Врешті приїжджаю на ярмарку в
Чигирин і тут бачу групу косарів – молодець до молодця, лежать всі на
животах в очікуванні найму… Цю групу я взяв для етюдів. І звідси запозичив немало типів для картини» [8, 141].
З 1897 р. до 1910 р. настоятелем церкви Святого Архистратига Михаїла в с.Суботів Чигиринського повіту був о. Марко Грушевський – етнограф та фольклорист, ім’я якого впродовж довгих десятиліть було
незаслужено забуте. Він зібрав на Чигиринщині значну кількість матеріалів, які згодом були оформлені в двотомну працю «Дитина в звичаях
i вiруваннях українського народа», збірки «З життя селян на Чигиринщині», «Дитячи забавки та гри усяки», «Гетьманське гніздо. Урочища
і перекази села Суботова».
На межі ХІХ-ХХ ст.ст. Чигиринщину відвідав польський історик та
письменник Францішек Равіта-Гавронський, предметом наукового інтересу якого були польсько-українські відносини XVII-XVIII ст.ст.. Укладені в результаті подорожі нотатки – «Мандрівки історично-археологічні
по Україні», містять цінні відомості з історії першої гетьманської столиці
та історичних місць Чигиринщини кін. ХІХ - початку ХХ ст.ст..
Початок ХХ ст. був ознаменований виходом праці Григорія Павлуцького «Дерев’яні і кам’яні храми України». Чільне місце з-поміж найвідоміших описуваних тут архітектурних старожитностей посідають церква
Святого Пророка Іллі та храми Миколаївського Медведівського та Мотронинського Свято-Троїцького монастиря, відомості про які зібрав на
Чигиринщині відомий історик Іван Каманін та професор Володимир Антонович.
Славна минувшина Чигиринського краю не залишила байдужим відомого українського мовознавця, письменника, перекладача Бориса
Грінченка, який на початку ХХ ст. подорожував Чигиринщиною, записуючи зразки місцевого фольклору.
У 1913 р. на Чигиринщину завітав відомий історик, нащадок гетьманського роду Дорошенків - Дмитро Дорошенко. Свої роздуми з приводу побаченого дослідник виклав у «подорожніх вражіннях і замітках»
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«По рідному краю». Його нотатки становлять неабияку інформативну
цінність, адже в них викладено незаангажований погляд на старожитності краю патріотично настроєного історика.
У 1953 р. у науковому відрядженні в Чигирині та Суботові побував
видатний український архітектор та мистецтвознавець Григорій Логвин.
Метою відрядження було підготувати матеріали для проведення архітектурно-археологічних досліджень пам’ятників архітектури, зв’язаних
з життям Богдана Хмельницького та з подіями Визвольної війни.
Навесні 1962 р. Чигиринщину відвідав видатний художник, скульптор, мистецтвознавець, збирач старожитностей Іван Гончар. Маршрут
дослідника під час експедиції можемо прослідкувати за його «Щоденником» та «Спогадами...».
Це далеко неповний перелік відомих особистостей небайдужих та
зацікавлених в історії Чигиринщини. Представлена на розсуд читача
книга - цикл розповідей про Чигиринський край. Її поява зумовлена бажанням повернути припорошені пилом незаслуженого забуття напрацювання відомих людей, де подані інтригуючі сторінки минулого
Чигиринщини. Адже творили вони для народу, який, як резонно відмітив Пантелеймон Куліш, є кращим пам’ятником свого минулого життя.
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ОПИСИ ЧИГИРИНщИНИ В "щОДЕННИКУ ПОДОРОЖІ"
ЙОГАННА АНТОНА ГІЛЬДЕНШТЕДТА (1773-1774)

Серед небагатьох джерел з історії Чигиринщини ХVIII-XIX ст.ст. велике значення мають подорожні нотатки. Записки мандрівників належать до тих джерел, що всебічно висвітлюють життя відвідуваних
місцевостей та територій. Особливо цікавими є спостереження мандрівників-чужинців, описи яких характеризують природні умови, історію
виникнення та розвиток поселень на території краю, етнічний склад та
заняття місцевого населення.
Особливе місце серед цих джерел належить "Щоденнику подорожі"
Йоганна Антона Гільденштедта (1749–1781) (далі по тексту "Щоденник"
– прим.авт.), вченого-природознавця, академіка Петербурзької Академії
наук, доктора медицини. У 1768–1774 рр., перебуваючи на службі у Петербурзькій Академії наук, він здійснив ряд подорожей по Російській імперії, як керівник наукової експедиції. Протягом 1773–1774 рр. вчений
вивчав Новоросійську, Слобідсько-Українську та Малоросійську губернії,
маючи завдання скласти їх географічний опис [1; 3].
Під час подорожі, навесні 1774 року, мандрівник відвідав Елисаветградську провінцію. Декілька днів у травні цього року мандрівник провів
і на Чигиринщині, занотувавши свої спостереження про поселення, природні та економічні умови цієї території.
Експедиція прибула на Чигиринщину 8 травня 1774 р.. Її шлях пролягав через Крилов (нині м.Світловодськ Кіровоградської обл..), Чонград (нині - Велика Андрусівка Світловодського р-ну Кіровоградської
обл..), Шолмош (нині - Стецівка), Галаганівку, Вершаці. Зупинившись в
останньому населенному пункті Гільденштедт запланував залишитися
на кілька днів аби здійснити екскурсії по околицях. Під час них він відвідав: Диців склозавод, нинішні села Знам’янського району Кіровоградської обл. - Іванківці, Плоске, Дмитрівку, Диківку, Косівку
(Олександрійського р-ну Кіровоградської обл..), Секретарівку (нині зникнувший хутір на Кіровоградщині); Павлиш та Браїлівку (нині - Онуфріївського р-ну Кіровоградської обл..), Янівку (нині - с.Береславка Бобринецького р-ну Кіровоградської обл.), Писарівку (нині Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл..), Глинськ (нині - Світловодського р-ну Кіровоградської обл..) та Чернече.13 травня мандрівник
оглянув Чигирин. 25 травня виїхав з Вершаць до Мошорина (нині – Мошорине, село Знам’янського району Кіровоградської обл.. – прим.авт.).
До складу експедиції, за словами Й.А.Гільденштедта, входили "кресляр Бєлов, єгер, як перекладач з татарської — кізлярський козак дворянин Іван Антонов (надалі експедиція планувала відвідати Крим –
прим.авт.), два конюхи, повар, два слуги" та козаки. У їх розпорядженні
були фірман та 5 фур з 19 експедиційними кіньми [1].
Сторінки щоденника вченого були оприлюднені вже після його
смерті. Опрацьовані всесвітньо відомим академіком П.С.Палласом,
вони вийшли друком у Санкт-Петербурзі лише у 1791 році, у другому
томі його подорожніх записок. У 1889 році розділ "Щоденника", присвячений Єлисаветградській провінції, був надрукований в "Елисавет66
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градському віснику" у скороченому варіанті, імовірно в перекладі відомого єлисаветградського історика, археолога, етнографа і фольклориста Володимира Миколайовича Ястребова [1].
Значну увагу "Щоденнику…", як джерелу з історії України ХVШ ст.
приділили Н.Полонська-Василенко, сучасні дослідники Никифоренко
Н.А. та Пивовар А.В..
На сьогоднішній день дане джерело є бібліографічною рідкістю, тому
відомості, які він містить - описи рельєфу, флори, фауни, відомості з соціального-економічного розвитку Чигиринщини, - є маловідомими, а то
й недоступними сучасникам.
Нижче наводимо текст "Щоденника…", що стосується Чигиринщини,
за двома публікаціями: "Гильденштедт Й.-А. Зимовка в Кременчуге
1773-1774. Путешествие Елисаветградской провинцией" та "Никифоренко Н.А. Щоденник подорожі І.А.Гільденштедта Єлизаветградською
провінцією (травень-липень 1774 року)".
Крилов був заснований раніше за Нову Сербію. У ньому нараховується більше 1000 хат. Крім малоросів тут багато великоросів, особливо — розкольників. Мешканці займаються торгівлею, бувають і
ярмарки. У Крилові є стара фортеця оточена частоколом (300 сажнів по колу), дві церкви. Більшість домівок розташована у підніжжя пагорбу, який схиляється до Дніпра, решта — біля пагорбу, що
схиляється до Тясмина. Ці узвишшя перериваються яругами, густо
вкритими лісом. Якби цей ліс належним чином проріджували, то він
набув би неабиякої вартості. На пагорбі поблизу Крилова стоїть
вправно облаштований вітряк, камінь [жорно] якого, маючи 6 футів у
діаметрі, рухається в 10 разів швидше крил.
Тясмин поблизу Крилова перетинає обсаджена вербами гребля. По
ній йде дорога, перетята рогачкою, запечатаною сторожевим капітаном та кременчуцькою митницею. Це шкодить сполученню з польським містечком, що також зветься Криловим, але є майже
безлюдним; нечисленні його мешканці займаються селітроварінням.
Розташоване воно по той [південний] бік Тясмина. На згаданій греблі
є кілька млинів, які, через нестачу води, стоять майже нерухомі.
Хтось із розкольників збудував тут тартак (лісопильний млин).
8 травня Переночувавши у Крилові, майже одразу після сходу
сонця рушили в дорогу, простуючи проти течії Тясмина уздовж польського кордону. Шлях йшов підніжжям пагорбу, який схилявся до Тясмину. За 12 верст дісталися шанця Чонграда — місця перебування 2
роти жовтого гусарського полку, який раніше називався Андрусівкою.
Дорога була досить зручною і рівною, майже на всій відстані тягнулася чудовим ліском, який вкривав пагорби та балки.
На узвишші поблизу Андрусівки міг би бути гарний виноградник. У
лісі, на шляху до Андрусівки, часто траплися зарості дикого хмелю.
Андрусівка — невеличке занедбане поселення, розташоване на кручах
поблизу Тясмина. За Андрусівкою пагорби нижчають та спадають, а
ліс уривається.
Через 6 верст дісталися широкої балки, якою тече струмок Лобачиха, хоч насправді вода у ньому стоїть, наче у калюжі. По тому 8
верст їхали досить нерівною місцевостю, на деякій відстані від Тясмина, далі — знову берегом Тясмина, нижче форпосту Войтовського,
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навпроти нього на північному березі розташоване польське містечко
Войтово. Звідти 6 верст їхали до гирла р. Чути, на берегах якої, верстою вище гирла, заснований шанець Шалмош, що раніше звався
Стецівкою. Поселення це — невелике й малозаселене, більшість домівок розташовані на правому березі річки, а церква — на лівому, де ще
має бути споруджено укріплення. На річці стоїть млин, але через брак
води він зараз не працює. Між р.Чутою та найближчим струмком є
лісок, в якому ростуть переважно дуб, липа, граб, в’яз, клен [3]. Гречку
і просо у ці дні ми бачили вперше у цих краях [1].
На ланах зеленіє прорість вівса та ячменю — у палець заввишки,
жито почало колоситися, а от пшениці ще майже не видно. Брак дощу
є головною причиною того, що на тутешньому чудовому ґрунті згадані культури (окрім них тут більше нічого не вирощують) дають посередні врожаї.
З Шалмошу їхали 6 верст здовж Тясмину до слободи Галаганівки, де
зупинилися на ночівлю. Це казенне село, до якого тяжіє округа у 96 поселень. Мешканці — польські малороси. За версту звідси — гирло р. Ірклеї, що на її східному березі розташований форпост, з якого добре
видно село Чигирин. Воно лежить за 3 версти по південний бік Тясмина на узвишші, яке схиляється до Ірклеї. Називаю його селом, бо
нині давняя резиденція гетьманів на іншу назву не заслуговує, ледве
налічуючи за 30 (в перекладі В.Ястребова – 50 – прим.авт.) хат, неправильно розташованих уздовж Тясмина. Незугарна церква — єдине
укріплення, бо крім неї кам’яних домів чи захисних споруд тут немає.
До цього місця, — тобто до гирла Ірклеї, Тясмин є кордоном між російськими та польськими володіннями, а вже звідси — Ірклея.
9 травня Переночували у Галаганівці. Через версту від неї проїхали гирло Ірклеї, звідти 6 верст простували здовж річки до слободи
Чернечки, що нараховує 50 домівок і належить майору Арапову. Через
версту по тому проминули гирло р. Янич, яка впадає в Ірклею з півдня, через 2 версти — млин, і нарешті, ще через 2 версти дісталися
гирла р.Чутки. Переїхавши Чутку по мосту, прибули до шанця Вершацька, що раніше звався Нестерівкою.
У Вершацьку зупинилися у майора Арапова — управляючого землемірним відділом Новоросійської губернії. Я планував тут залишитися на кілька днів, аби здійснити з Араповим, який добре знає цю
місцевість, екскурсії по околицях. До того ж я мав дочекатися одужання мого помічника — студента Крашеніннікова, якого лихоманило;
він ще з березня перебував у слободі Густинській, займаючись ботанічними дослідами у вищезгаданому лісі Чуті.
10 травня Для коротких екскурсій з Вершацька я взяв поштового
коня, щоб швидше оглянути околиці й зберегти його для подальшої
подорожі. Вибравшись з Вершацька, рушив східним берегом Чутки, і
через 7 верст досяг галявини лісу Чути. Потому їхав 2 версти лісом
до казеного скляного заводу. Звідти ще через 2 версти проїхали Густинську слободу, що має 120 хат, засновану 18 років тому у витоків
Чутки начальником завода Діцем. Далі їхали 2 версти західним краєм
лісу Чути, а потім ще версту до містечка Цибульова. На шляху з Вершацька до гути проїхали ще 3 приватні слободи, розташовані на
Чутці. Місцевість між Чуткою та Ірклеєю є досить своєрідною: уз68
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вишшя постійно межуються з невеличкими улоговинами, порослими
лісом. У витоків Чутки нарешті починається густий ліс, що протягнувся на 8 верст завширш і до 12 — завдовж на південь, до р. Малий Інгулець. Рясні чагарники та сушняк заважають правильному зросту
дерев, через це майже всі вони є покручені. Проте трапляються і міцні
дубки та граби; в’язи є також досить високими.
Лісом Чутою йде кордон між Жовтим та Чорним гусарськими полками. Цибульов є 15 ротою чорного гусарського полку. Це неправильно укріплене загорожею містечко було залюднене раніше за Нову
Сербію. Довкола старих укріплень було засновано на північному високому березі Малого Інгульця форштадт з правильними вулицями. Поселення живе злиднями: на початку війни повз нього пройшла вся
армія, до того ж від чуми воно постраждало більше за інші.
У полудень обідав я у майора Дмитра Михайловича, що переселився сюди з Сербії років 20 тому. Поруч з домівкою має він фруктовий
сад та виноградник. Про розведення винограду дбають тут мало, бо
нічні весняні морози шкодять йому. Не далі як 1 травня цього року
була шкідлива паморозь.
У Цибульові мешкають лісничі майор Максимов та Федір Олександров. Перший має спостерігати за рубкою дров у всій Єлизаветградській провінції, так що без його дозволу не можна щось зрубати.
Другий зобов'язаний керувати посівом і висадкою дерев для заліснення
провінції. Це річ добра, й заслуговує розповсюдження по всій Росії.
Лише варто бути обережним при доборі її виконавців, бо на вимогу
лісничого кожна слобода мусить для роботи в лісі виділяти одного
робітника: отже, можна було б досягти кращих результатів, ніж є у
реальності. Вибирання з землі та пересаджування молодих дерев у
віддалені місця має стати головним засобом очищення лісу й рівномірного розподілу деревної рослинності, досить рідкісної в інших частинах провінції. На ділянках розкольничих сіл Злинка, Клинці,
Калинівка, Красний Яр, Золотарьовка і роти Суботицької лісничий висадив насіння дерев різних пород, насамперед — дубів, кленів та тутових дерев, і через 2 роки отримав гарні результати.
З Цибульова далі їхали на південний захід, до урочища Кучерові Буєраки, що досягає верхів’їв Малого Інгульця. Дорога часом йде здовж
західного краю Чорного лісу. Він розташований на південно-західному
боці Малого Інгульця, і тягнеться ген аж до р. Рудої. Ліс цей нагадує
Чуту, навіть є більший за обсягом, але гірший за кількістю й розміром дерев. Частиною цього лісу можна вважати широко відомий Великий ліс, розташований на південному боці верхньої течії р.
Цибульника. Раніше Великий ліс був безперервним.
У Кучерових Буєраках майор Арапов засновує слободу Кучерову. Є
там занедбаний лісок з дубів, в’язів і лип упереміж із чагарниками.
Я не зміг дістати коней, щоб виїхати з Цибульова, і пан майор з
приязні дав мені власних. Мешканці тутешні для роботи мають лише
волів, а коней не заводять.
Із Кучерової вернули ми знову до Цибульова, звідти відбули до Малишевського редуту, що раніше називався Цибульовським форпостом. Там з 50 козаками мешкає хорунжий Луб’янського козачого полку.
У них ми взяли свіжих коней і поїхали здовж північно-західного берега
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Ірклеї вниз за течією, потім переправилися на південно-східний берег
її, повернувши до Вершацька.
11 травня У Вершацьку заночували. Сьогодні їздив я звідси за 4
версти на південний захід у лісок, що прозивається Мержанова Пасіка.
У цьому прекрасному ліску виставлено більше сотні вуликів, що ними
служать тут липові пні по 3 фути завдовж, і в 1 фут завтовш. У колоді прорубують отвір завбільшки в палець, горішній край щільно закривають дошкою, всередину вставляють горизонтально 4 патичка,
що до них бджоли прикріпляють соти; влітають і вилітають вони
через бічні отвори. Взимку борті тримають у льоху; слабкі рої зміцнюють, переганяючи бджілок підкурюванням з сильних, а коли є потреба зовсім спорожнити вулик, бджіл з нього знищують, підкурюючи
гниляком.
Місцевиною, про яку йдеться, тече струмок, що впадає у Ірклею.
Поблизу нього є поклади мергелевого вапняку, придатного для виробництва низькоякісного паленого вапна.
У Цибульові та Вершацьку по садах ростуть плодові дерева: яблуні, звичайні груші, вишні та звичайні сливи. Останні трапляються
досить часто, а великі білуваті вишні, що їх росіяни називають черешнею — рідко; також є бергамоти (імовірно мова йде про сорт
груші із сплощеними плодами – прим.авт.), які тут називають гливани, окремі екземпляри персиків (по-тутешньому — брусквини) та
абрикосу (по-тутешньому — морелі) трапляються лише у Вершацьку; айва, яку називають гунею, або гушею, шовковиця (молдавською — фрага); Clacagnus angustifatra, або ієрусалимська верба (дика
маслина – прим.авт.). Бачив тут невеличкі саджанці волоської горішини та мигдалевого дерева. Виноградне лозиння тут різне, кожне
посаджене окремо; досвід показує, що вони дають плоди, хоч і не кожний рік витримують дію весняних приморозків. Агрус та смородину
можна зустріти тут майже в усіх садках, а з квітів — півонії, троянди,
любисток, шавлію, оксамит. Є три різновиди слив — угорка, мергелка
та туркени.
12 травня Сьогодні здійснив екскурсію на Кайову пасіку, розташовану за 7 верст між річками Чутою та Чуткою. Тут у лісі відкрито
ростуть яблуні, груші, сливи та глід; крім того є 3 кизилових дерева
та 3 берези — дерева геть високі, проте пагонів не дають, тому я
вважаю, що це не дички, а посаджені людиною дерева. Це тим вирогідніше, що вони трапляються тут поодиноко; особливо рідко — береза, до того ж тутешній грунт й підсоння не дуже їй пасують.
Sambulus Ebulus, або бузина у цьому лісі трапляється так само
часто, як і Clematis recta, або ломоніс; листя останнього, якщо їх потерти, тхнуть гірше за амоніаковий спирт, тому тутешні селяни
вживають їх як засіб від зомління.
У запрудах на Чутці та Ірклеї водяться карась, щука, лин та раки.
Раків ловлять за допомогою призматичних кошелів, що мають кожен
3,5 футів завдовш, 2 фути завширш та 2 фути висотою, їх тут називають рогелями. Кошіль являє собою обмотаний сіткою остов (3
дрючки, 2 поперечки та 2 перпендикулярних поперечкам короткі палички). Кошіль беруть за кінці 2 чоловіки, і тягнуть широким боком по
дну, в такий спосіб підбираючи придонну рослинність разом з раками.
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Для лову риби тут зазвичай користуються (більше — взимку) —
конічним кошелем, сплетеним з вербових лозин, що зветься "вершею".
Вона має 3 фути вздовж та 1 фут згори упоперек, у середину вставляється воронка, що займає від основи півкошеля; риба збирається
між воронкою та горішнім днищем кошеля, яке затикається рослинністю. Раки мають у собі камінці, що малоросійською звуться жорновками [3].
13 травня Сьогодні зробив я екскурсію до Чигирина. У Чернечки
переправились ми через Ірклію і через 4 версти прибули в Чигирин. На
узвишші поблизу Чигирина було раніше, говорять, укріплення, але
тепер від нього не збереглося нічого, крім слідів рову на північній стороні. Втім вся поверхня цього узвишшя, сама по собі доволі рівна,
вкрита невеликими ямами та буграми, в яких вироблялася селітра;
окрім того, тут є ще дві глибокі ями, з яких отримують млиновий камінь. Місцева порода каменю пісковик, що складається з зернистих
та лускатих частинок, з білуватими та буруватими полосами. На
півночі, поблизу Тясмина, помітний старий рів, в сажень глибиною,
сліди цегляної стіни та двох бійниць; стіна ця могла мати первісно до
200 сажнів довжини та замикала собою рівний простір, на якому раніше знаходились житла: тепер тут не більше 30 поганих будинків
та дві розвалені дерев’яні православні церкви. На піщаному північному
березі Тясмина нараховується ще близько 40 будинків та знаходиться
чоловічий монастир на честь Святого Миколая (так автор помилково називає жіночий Чигиринський Свято-Троїцький монастир, що до
1788 року був приписним до чоловічого Миколаївського Медведівського
монастиря [2] – прим.авт.). З одної частини міста в іншу веде через
Тясмин млинова гребля. З навколишніх височин відкривається чудовий
вигляд: на захід Тясмин, що звивається між пагорбами та лісками, на
північ – густий ліс, що йде паралельно Тясмину, на схід – села Галаганівка та Рацево, а вдалині, на тій стороні Дніпра видно височини Городища. В Чигирині живе польський комісар, що підпорядкований
брацлавському губернатору. Жителі зобов’язані платити йому багато різних невизначених податків та відбувати панщину. Нещодавно
з тутешньої округи доставлений на 150 возах через місцевого губернатора провіант для російської армії, узятий у селян; за нього до
цього моменту не заплачено нічого: звичайно, платня від російського
провіантського відомства не дійшла за призначенням, а утримана польським керівництвом. Каменотеси (їх осіб шість) за право видобувати тут камінь сплачують комісару 70 р. відкупу на рік: пару каменів
продають вони за 6, 7 чи 8 рублів. Сусідні російські млини (маються
на увазі млини на російській території – прим.авт.) майже всі беруть
каміння звідси; в російських землях місцева порода по Тясмину та Ірклії не годиться на млинове каміння. На північній стороні Ірклії знайшов я під час подорожі Crambe Tataria, що цвіла; малороси називають
її тут катран; він вживається в їжу – більше стебло, ніж коріннят
(мова йде про катран татарський, багаторічник з родини капустіних,
рослину, що по смаковим якостям подібна до хрону – прим.авт.). Дикий
чебрець тут зустрічається дуже часто та вживається в їжу, як приправа. Жителі цієї провінції займаються головним чином поставкою
фур. Фуру при парі волів наймають звідси в Крим за 12 рублів. Візник
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везе на ній 50 пудів льону та привозить звідти 60 пудів соли. Ці два
продукти складають тут найголовніші предмети торгівлі. Пуд льону
коштує на місці рубль, а у Криму 1 рубль платиться за цілий вантаж
солі, яка тут продається по 25-50 коп. за пуд. Льон зустрічається
тут часто і досить успішно розводиться розкольниками; він росте
із однаковим успіхом як на височинах, так і на низинах; коноплі ж, що
розводяться лише на домашні потреби, обов’язково потребують
низин [1].
14 травня Через негоду цю днину я провів у Нестерівці, займаючись ботанічними описами.
Нестерівка — це стара назва поселення, яке було засноване раніше Нової Сербії й тепер зветься Вершацьким шанцем. У ньому нараховується 200 хат, розташованих правильними вулицями на
пагорбі, що схиляється до Чутки. Верби та садки біля хат надають
селу, оточеному узвишшями, приємного вигляду.
15 травня Сьогодні відвідав гуту, засновану у 1763 році Діцем.
Після двотижневої зупинки вона відновила свою роботу лише вчора.
Майстер отримує за роботу третину вартості виготовлених речей;
підмайстри отримують платню — почасти поштучно, наприклад за
гранчак — 2 полушки, за рюмку — 3. Якщо вони працюють старанно,
то взмозі заробляти 1-1,5 крб. щоденно; почасти — у розмірі від ціни
виготовлених речей (так робиться, наприклад, при виготовленні
шиб). Гута обладнана такими різновидами печей: 1) доменна піч з 6-ма
глиняними «тіглями», в яких скляна маса плавиться, а потім виймається за допомогою рурок, що мають 5 футів довжини; 2) холодна піч
(для подальшої обробки скла) має декілька тіглів, до яких ставляться
сформовані вироби для охолодження; 3) сушильна піч, в якій сушать
дрова для доменної печі; 4) гартувальна піч, в якій у залізному котлі
розжарюють речовини, що йдуть на виготовлення скла, та випалюють плавильні тиглі. Вказані печі стоять парами під спільним дахом;
в окремому приміщенні розташована особлива піч, в якій скляні циліндри розм’якшуються, розпростовуються у листи, а потім охолоджуються. Для виготовлення шибок беруть 150 фунтів піску, крейди та
поташу — 37,5 фунтів; для посудного скла ще додають 9 фунтів селітри, 4 фунти миш’яку та 1 фунт перекису марганцю. Пісок видобувають за версту від заводу, крейду та селітру завозять з Малоросії,
миш’як та перекис марганцю купують у Польщі; звідти привозять
також глину для мешканців. На плавильну піч за добу витрачається 2
куб. саж. чудових рівних грабових дров, а у сушильній та холодильній
— ще майже 1 саж. дров звичайних. Прибуток від гути сягає 200 крб.
щорічно, чого ледь вистачає, щоб відшкодувати витрати на дрова.
Спорудження тут заводів такого штибу суперечить здоровому
глузду, бо через це винищується сила-силенна лісу, брак якого й без
того є досить гострим, а поблизу ще й немає сировини для виробничих потреб. Мені здається, більш раціонально — переобладнати
гуту на цегляний завод, від якого провінція могла б мати більший зиск.
Вапняк та вапно для будівництва легко можна було б отримати з Польщі; вапняк є також на Тясмині, поблизу Суботова.
16 травня Цей день також пройшов у Нестерівці. У садках тут
часто трапляються Cheirofytlum sylocratre — так звана "булі-голова",
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запашні стебла якої місцеві мешканці їдять сирими; Chenopodium seratinum — лобода, яку вони варять замість капусти, також Atgopodium podagnaria (тут її називають — яглиця). У садках майора
Мережанова ростуть тюльпани, гвоздики, "Іван та Мар’я", білі та
жовті лілєї,"«рицарські шпори", півонії, оксамит, шавлія, любисток,
лаванда, рута та торгун. Ієрусалимська верба легко розмножується
пагонами; від яблунь та груш тут часто роблять відсадки. Кавуни,
дині, огірки, боби, посіяні тиждень тому, ще не проросли, а ті, що проросли — посохли.
17 травня Сьогодні, залишивши вантаж у Нестерівці, я здійснив
подорож з наміром оглянути південні роти Жовтого гусарського
полку. У Нестерівці переправилися на східний берег р. Чутки, і поїхали
ним до її верхів’їв до слободи, заснованої капітаном Єфімовим.
Потім мандрівники поїхали до слободи Іванковець (Мережанівки),
розташованої біля витоків р. Цибульника, звідти до слободи Пласкої.
Від Пласкої шлях дослідника проліг до шанця Дмитрівки. 18 травня він
поїхав уздовж південно-західного берега Інгульця та дістався слободи,
що належала майору Хорвату, звідти - до монастиря Ухівки. Після
обіду остаточно виїхали з Дмитрівки. 19 травня - відвідали Косівку
(Глаговацького шанця), 20 травня - Павлиш (6-ї роти Жовтого гусарського полку), 21 травня - слободи Браїлівку, Олексіївку, Боровську,
Переводчикову, шанець Яновського, 22 травня зупинилися у слободі
Писарівці та проїхали до Глинська (9-ї роти Жовтого гусарського
полку) [3].
23 травня Сьогодні виїхав з Глинська, через 14 верст на північний
захід дістався р. Чути та околиць слободи Чернечої, а ще через 7
верст — Нестерівки, де знайшов свої речі у тому ж стані, в якому їх
залишив 17-го. Шляхом сюди бачив як орють поле. Саме тоді підіймали цілину, на другий день її засівали просом і боронили. Тутешня борона складається з гострих патичків, кожен — завдовжки в п’ядь.
Піднявши цілину, зазвичай, сіють на ній просо, на другий рік — гречку,
потім — пшеницю чи ячмінь, овес чи жито.
Тутешній плуг нагадує грузинський (але є менший за розміром), і
відрізняється від російської сохи. У нього впрягають 3-4 воли; один
орач править плугом, другий погоняє волів; борозна має 1 фут завширш, 1 дюйм вглиб; за 10 хвилин плуг просувається на 100 кроків.
Тут є шкідлива звичка не давати зораному полю перепочити часинку
до посіву, коли б бур’яни, вирвані плугом могли б згнити. Просо й
гречка дають врожаї сам 20-30.
24 травня Провів у Нестерівці у ботанічних дослідах та підготовці
до продовження мандрівки [3].
25 травня [1] Виїхав з усією свитою з Нестерівки з наміром
об’їхати околиці Чорного гусарського полку [3].
1. Гільденштедт Й.-А. Зимовка в Кременчуге 1773-1774. Путешествие
Елисаветградской
провинцией.
–
Режим
доступу:
http://library.kr.ua/elib/gildenshted/index.html
2. Лавріненко Н.П. З історії Чигиринського Свято-Троїцького монастиря (забута обитель) // Київська старовина. – 2006. – N6. - С.99-106.
3. Никифоренко Н.А. Щоденник подорожі І.А.Гільденштедта Єлизаветградською провінцією (травень-липень 1774 року). – Режим доступу:
http://web.znu.edu.ua/pu/uk/articles/93.pdf
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РЕГІОНАЛЬНА ПЕРІОДИКА ЧИГИРИНщИНИ:
НОТАТКИ ДО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗбУДОВИ

Кінець 20-х початок 30-х рр. минулого століття відзначається як період успішної ліквідації неписьменності, невпинного потягу населення
до друкованих джерел інформації.
Впродовж 1930-1931 рр. на Черкащині створюються зародки регіональної преси як засобу забезпечення насамперед ідеологічного контролю над населенням.
1931 р. став переломним у заснуванні районних газет Черкаського
краю. Місцеві видання починали виходити на Корсунщині, Городищині,
Звенигородщині, Золотоніщині, Шполянщині, Уманщині, Тальнівщині,
Монастирищині, Жашківщині, Христинівщині, Кам'янщині.
У травні 1931 р. вийшов перший номер органу Чигиринського РК КП
(б) України та райвиконкому і райпрофради газета "Ленінським шляхом".
Виходила вона 12 разів на місяць. Ціна окремого числа становила 3 коп.
Загальний наклад — 4150 примірників.
Адреса редакції: м. Чигирин, вул. Садова, 33. Редактор П.Г. Устинов.
На жаль, у сховищі Центральної наукової бібліотеки України перші
числа видання відсутні. Підшивка газети першого року її виходу починається лише з дев’ятого числа.
Матеріали, вміщені в перших числах видання, яскраво відображали
сторінки життя населення Чигиринщини. Перегляд їх асоціюється з кадрами документальної кінохроніки 30-х рр., де основними темами були
суцільна колективізація, боротьба з неписьменністю серед дорослого
населення, з проявами "опортунізму" (надзвичайно популярне в ті часи
слово, значення якого навряд чи було зрозумілим навіть більшості чиновників районного масштабу, не говорячи вже за пересічних читачів) в
різних сферах господарства, з куркульством, особливо засуджувалося
пияцтво, гультяйство тощо.
Інформація позитивного характеру подавалась щодо організацій, які
активно включались у передплату видання, ті ж, хто відставав у цьому,
піддавалися різкій критиці. Сума передплати на рік для приватних осіб
становила 2 крб. 40 коп., на 6 міс. — 1 крб. 20 коп., на 3 міс. — 60 коп.,
на місяць — 20 коп. для установ – на місяць – 40 к., на рік – 4 крб. 80 к.
Тираж видання складав 4150 примірників.
Належна увага приділялась і платним оголошенням — за рядок петиту треба було сплатити 50 коп. Часом подавалися оголошення про загублені документи, про організацію хат-читалень, дитясел:
«У кожну хату - газету!»
У с. Суботові на третьому кутку є 22 бідняцькі хати.
У кожній хаті передплачують газету переважно «Ленінським шляхом». Пасішник Гр. Ст. передплатив «Радянське село» на 1 рік.
Третій куток викликає четвертий (базу колгоспу) на змагання по передплаті.
Хто не передплатив районну газету, піддавалися нещадній критиці:
«Для ліквідації прориву оголосити штурмову декаду. Використати до74
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свід адамівців. (колгоспників с. Адамівка Чигиринського району – Н.К.)
Рішуче натиснути на куркулів. Завдати удару опортуністам. Провести
широку з’ясовну роботу серед трудящого селянства за дотермінову
сплату сільськогосподарського податку.
«Учні за справу ощадження»
«Боровицька школа колгоспної молоді взяла активну участь у справі
мобілізації коштів та заощаджень.»[5]
Особливо цікавою видається постійна газетна рубрика "Листування
з робсількорами". Оскільки велика кількість дописувачів брала участь
у створенні газети, редакція зверталася до них з рекомендаціями, окремі з яких залишаються актуальними і понині: « До уваги робсількорів
та дописувачів газети:
Багато робсількорів звертаються до газети із запитаннями, про що
саме треба писати та як надсилати дописи.
Писати треба особливо зараз про хід весняної засівкампанії, колективізацію, організацію праці в колгоспах, мобілізацію коштів, хлібозаготівлі, м’ясозаготівлі, ліквідацію неписемності, загальнообов’язкове
навчання, роботу сільських організацій, засуджувати бюрократизм, тяганину тощо. Про все писати треба коротко та виразно, подаючи факти
як з позитивного, так і з негативного боку.
Дописи до редакції надсилати без марок».
Час від часу в газеті подавались пояснення, чому не опубліковано
той чи інший лист, з обов'язковими вказівками прізвища автора матеріалу, його адреси. Найбільш серйозні причини того, через які допис не
було опубліковано, проглядаються з коментарів до матеріалів: «вірш
слабий», «дрібниці, які краще поставити на нараді управи свого колгоспу «допис без підпису» – тобто анонімні матеріали не розглядалися
– Н.К., «встаріло», «пишіть прозою» тощо.
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Практикувалися різні варіації підписів авторів матеріалів. Це могли
бути абревіатура, прізвище з ініціалами, просто ім'я чи прізвище, досить
часто зустрічаються псевдоніми, не позбавлені грубуватого селянського
гумору. Усталеної форми підписів ще не було. Критичні матеріали, вміщені в постійних рубриках "Рогожаний прапор" та "Чорна дошка" досить
успішно сприяли формуванню громадської думки. Переважна більшість
даних публікацій носила критичний характер, де засуджувалось пияцтво, гультяйство, безгосподарність тощо. Досить часто в газетах тих
років зустрічаються дотепні фейлетони місцевих авторів.
Рубрика «Червона дошка» наводила матеріали про передовиків колгоспного будівництва. Регулярно друкувалися зведення стану колективізації, як от «На 20 грудня 1931 р. 65,2 % сільського населення краю
колгоспники»[6].
Чільне місце приділялось привітанням та статтям партійного керівництва країни, якими рясніли передовиці газети.
Зважаючи на обмежений доступ до населення краю інших періодичних видань, про що неодноразово сповіщалося в районці, окремою рубрикою досить широко подавалися вісті з-за кордону.
Публікувалися оголошення для вступників до навчальних закладів
виключно сільськогосподарського напрямку. Цікаво, що за даними перепису 1929 р. в Суботівській школі навчалося 405 дітей.
Відрадно відзначити, що увага населення акцентувалася на збереженні пам'яток історії. Особливу цікавість в даному контексті викликає
опис Суботова в 1931 р.[7]
Очевидно, спочатку газета не мала можливості публікувати місцеві
фотознімки. Цю прогалину заповнювали передруки з центральної періодики. Видання мало вигляд, дуже наближений до рекламних листків
регіональної преси царських часів. Більш сучасного дизайну газета набула з 1939 р.
Наприкінці 30- х рр. особливо відчутним стає наступ культу особи
Сталіна - з 1 січня 1939 р. районка як щоденна газета Чигиринського
райкому та РВК Київської області починає виходити під назвою "За Сталінський урожай". Адреса редакції: вул. Радянська, 29, телефон 13.
Ціна окремого номера — 5 коп., на рік — 15 крб. Виходить щоденно.
Наклад — 4000 примірників.
У той час у виданні досить докладно подавалися новини про колгоспне будівництво. Подаємо окремі з повідомлень:
«…Суботівський колгосп ім. Леніна придбав дві автомашини та збудував черепичний та цегельний заводи, які дають високоякісну продукцію… … в 1938 р. на преміювання колгоспників суботівського колгоспу
відпущено 3600 крб…»
Чільне місце займає реклама послуг ощадних кас.
Наявні матеріали, що висвітлювали події культурного життя країни окремі сторінки присвячені 125-річчю з дня народження Т. Шевченка, до
70-річчя з дня смерті О.Даргомижського. Окрім цього досить часто готувалися сторінки, присвячені культурній спадщині нашого народу.
Напередодні Другої світової війни особлива увага приділялася функціонуванню оборонних гуртків, до участі в яких залучалися як молодь,
так і літні колгоспники. В колгоспах, школах, закладах культури, організаціях створювались гуртки протиповітряної і протихімічної оборони,
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стрілецької і санітарної справи, їх діяльність постійно висвітлювалось
на сторінках газети.
З виходом "Короткого курсу історії ВКП (6)" (1938 р.) було запроваджено постійну рубрику "На допомогу вивчаючим історію ВКП (б)", регулярно публікувалися Укази Президії Верховної Ради СРСР.[8 ]
Тепер видання вже мало фотокореспондента. Досить часто вміщувались високоякісні знімки передовиків виробництва, сюжети з весняних польових робіт, занять гуртків тощо.
З часу окупації Чигиринщини (початок серпня 1941 р.) і до весни
1944 р. газета не видавалася.
З початком десталінізації в Україні (1953 р.) дещо зменшилась заідеологізованість видання. Більше уваги приділялось матеріалам стосовно життя населення району. Після XX з'їзду КПРС, коли було
засуджено репресивну практику тоталітарного режиму, особливо частими стали публікації про "боротьбу з культом особи Сталіна на місцях",
що проявлялася здебільшого в перейменуванні вулиць, установ, вилученні з бібліотек книг з творами про Сталіна тощо.
З №8 за 1956 рік районна газета стала називатися "Зоря комунізму",
зберігши цю назву на 35 років [9].
З проголошенням незалежності України виникла нагальна потреба
в наступному перейменуванні районної газети. На її сторінках було оголошено конкурс серед читачів на кращу назву видання. Слід сказати,
що пошановувачі газети проявили неабияку активність – впродовж кількох місяців на адресу редакції поступила велика кількість пропозицій.
Найбільш одностайними виявилися читачі і колектив видання щодо
назви «Чигиринські вісті». З першого числа 1991 р. районка стала виходити під новою назвою. Прикметно, що таку ж назву мало видання,
започатковане в перші місяці Української революції. У газетному відділі
Центральної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського зберігається чотири примірники цього рідкісного видання, датовані 13 листопада-18
грудня 1917 р. Газету «Чигиринські вісті» видавали Чигиринські повітові
Українська селянська спілка, Українська учительська спілка та товариство «Просвіта». Редактором був Андрій Гуля – делегат Всеукраїнського з’їзду Вільного Козацтва [4, с.139].
За вісім десятиліть існування малотиражки редакційний колектив
очолювали П.Г.Устинов, Л.С. Балабушка, К.А. Загубисало, К.Р. Супрун,
М.І. Козубенко, Ю.Л. Дурбажов, Я.Н. Салабай, Ю.М. Лісовий, Н.І. Колядко, Г.Г. Кусенко, Б.І. Ілляшенко, М.І. Русняк, І.О. Приходько. Впродовж 25 років (1985-2010 рр.) колектив редакції працював під
керівництвом Людмили Андріївни Батури. В даний час редактором районки є Н.І. Лебеденко.
Цікаві різнопланові матеріали для читачів готували журналісти
Х.С.Чернуха, В.В. гапоненко,, В.Ф. Сербін, І.Х. Сірченко, Т.Г. Кузнєцова,
С.С. Макаренко, І.С.Вдовенко, Н.Г. Кашицька, К.М. Кривошея,
І.Ф. Маляр, М.Ф. Сорока, О.Г.Максименко, Л.І.Осіння, О.Кривець, О.Фесуненко, Ю. Остапенко.
Показово, що свої перші кроки на професійній ниві зробили саме
в районці знані на Черкащині і в Ураїні журналісти Григорій Козаков –
заслужений журналіст України, Світлана Немилостива, Степан Вінярський, Микола Дубовий, Інна Бірюкова, Павло Кущ та інші [1].
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Свої перші поетичні твори на сторінках газети публікували Людмила
Кондратьєва та Микола Воробйов – тепер члени Національної Спілки
письменників України [2 ].
Тривалий час періодично готувалася краєзнавча сторінка під красномовною назвою «Три криниці», яка викликала жвавий інтерес в читачів різних вікових груп. Особливо змістовною стала краєзнавча сторінка
зі створенням у 1989 р. на Чигиринщині національно-культурного заповідника, науковці якого подавали свої історичні розвідки. За неповними
даними з 1991 р. на сторінках часопису було опубліковано понад 300
різнопланових матеріалів співробітників закладу.
Історія становлення і подальшої розбудови районної газети повністю
співзвучна з основними віхами життя населення Чигиринського краю.
Окремі матеріали, вміщені на її сторінках, без перебільшення можна
вважати ціннішими відомостей архівних сховищ. Особливо слушними
видаються публікації газети для місцевих краєзнавців, освітян, учнівської молоді, адже це історія Чигиринщини, зібрана мешканцями краю,
які люблять її, знають і досліджують краще, ретельніше, глибше, ніж
будь-хто інший. Сміливо можна вважати більш, ніж 80-річну історію районної газети літописом Чигиринського краю, завдяки якому можна вивчати його історію [3].
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ЧИГИРИН НА ЛИСТІВКАХ М.СКВІРСЬКОГО: бАЗАРНА ПЛОщА

Головними формами організації внутрішньої торгівлі в Україні у XIX
ст. залишались ярмаркова, базарна та постійна стаціонарна торгівля.
Протягом XIX — на початку XX ст. в Україні була дуже густа мережа
ярмарків. Кожен більш-менш значний населений пункт знаходився
в межах цієї мережі та перебував у сфері її впливу. В першій половині
XIX ст. в Україні налічувалося понад 2 тис. ярмарків, на початок 1895 p.
кількість їх зросла у 1,8 разів, а до початку ХХ ст. досягла майже шести
тисяч [15, 1]. В межах цієї мережі знаходився і Чигирин – повітове місто
Київської губернії. В місті постійно проходили щотижневі торги (базари)
та раз на два тижні ярмарки. Їх тривалість обмежувалась одним-двома
днями. Якщо розглядати загальну тенденцію по Україні, то на час реформи 1861 p., в містах України був 12 141 базар, причому один раз на
тиждень базари відбувались у 34 містах, два рази на тиждень — в 41,
три рази на тиждень — у 13 і щоденно в 9 містах [15, 1]. Для проведення
ярмарків в населених пунктах використовували площі або спеціально
облаштовані майдани. В Чигирині вони проводились на площі з відповідною назвою - Базарна, перед приміщенням Повітової управи. Ця
площа була зафіксована на листівці, зробленій на поч. 20 ст. власником
магазину книжкового, письмового та фотографічного приладдя Міхае-

Мал. 1. Базарна площа в Чигирині. Фото М.Сквірського. Поч. 20 ст.
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лем Сквірським [13, 54]. На ній видно, що периметр площі був щільно забудований торгівельними крамницями. Власниками цих крамниць були
переважно місцеві євреї [9, 1]. Продаж товарів здійснювався також і
через торгівельні ряди, які розміщувалися паралельно один одному
(Мал.1). Торги в місті проходили в різні пори року — взимку, навесні,
влітку і восени. Проте, у зв'язку з відсутністю удосконалених шляхів сполучення і відсталістю засобів транспортування, найбільші торгові операції проводили у січні, лютому, червні, липні, серпні, коли ґрунтові
шляхи були найбільш зручні для транспортування вантажів.
Базари були важливою ланкою в тогочасній торгівельній системі.
Через базари значною мірою обмінювали промислові та сільськогосподарські товари, здійснювали економічний зв'язок між містом і селом
[15, 1]. Чигирин обслуговував порівняно невеликий район, переважно
навколишні населені пункти. Однією із важливих причин цього було відсутність залізничного транспорту, який би міг розширити географію торгівлі.
Торгівлю в Чигирині вели в основному місцевими товарами вроздріб.
Торгували переважно продуктами харчування: сушеними фруктами,
медом, салом, хлібом, дедалі більше на ринку з’являлися промислові
товари: просте сукно, шкіри та взуття місцевого виробництва, вироби з
заліза (на території базарної площі навіть існував залізний ряд) (Мал.2),
продавали ˮ…разной величины мельничные и жерновые камниˮ [8,6],
точильні знаряддя праці. Розповсюдженими у продажу були вироби із
дерева: вулики, діжки, лопати, ложки, черпаки, сани, осі, колеса до возів,
мазниці тощо. Близько 100 міщан займалися торгівлею зерном та рибою
[14, 1]. Із Херсонської губернії приганяли велику рогату худобу та табуни
коней [8, 6]. Чигиринці закуповували їх для перепродажу. У цих торгах
брало участь майже все місцеве населення.
У пореформений період в Чигирині значно збільшилася кількість
людей, діяльність яких була тією чи іншою мірою пов'язана з торгівлею.
Чималу групу населення становили дрібні торговці, які щорічно брали
дозвіл на право вести торгівлю, адже існував певний порядок проведення торгів на базарній площі та складався проект на цю ділянку міста.
ˮ…Отдача в содержание мест под постройку торговых помещений…ˮ
була лише в установленому законом порядку [7, 2]. Тому ˮ…прошение
для отвода земли на базарной площади для постройкиˮ або ж ˮ…для
расширения лавки…ˮ розглядалося тільки повітовим землеміром за
участі міського голови та депутатів, яке в подальшому затверджувалось
Київським губернським правлінням [6, 25]. Таке ж прохання було розглянуто і ˮ…о разрешении устройства на торговой площади…, колодца,
необходимого как для обывателей города, так и приезжающих на
ярмаркиˮ [4, 59].
ˮ…Дать поручение уездным землемерам, дабы они составили
планы торговых площадей с нанесением на оные всех существующих
построек … и со своим заключением представить в управлениеˮ входило в обов’язки Київського губернського землеміра. Все це робилося
ˮ…с целью прекращения каких бы то ни было самовольных построек, на
площадях в уездных городах Киевской губернии, как то лавок, лавочек,
рундуков, балаганов и вообще мест для торговли…ˮ ˮ… чтобы они не
возводились без особого на то разрешения губернского начальства…ˮ
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Мал. 2. М.Чигирин. Залізний ряд. Фото М.Сквірського. Поч. 20 ст.

[7, 2]. Будівництво будь-якого приміщення суворо контролювалося. Так,
наприклад, по Чигиринській міській управі зафіксована справа направлена чигиринському міському голові: ˮ… какая лавка будет построена
Геней Фактор – постоянная или подвижная? Если постоянная, то не
будет ли этой постройкой изменён утверждённый план Чигирина?ˮ
[2,86]. Тобто самовільної забудови не існувало.
Швидко зростала і постійна стаціонарна торгівля. На території базарної площі з кін. ХIX ст., поступово почали з’являтися торгові підприємства (магазини, крамниці, шинки та корчми). Їх кількість з роками
швидко збільшувалась. На цей період місто мало 15 крамниць [14,1].
Збільшувався і асортимент товарів.
Після Великої Вітчизняної війни базарна площа була перенесена на
інше місце, на лівий берег Тясмину, де і існує до сьогоднішніх днів [9, 1].
Таким чином, до особливостей ярмаркової торгівлі Чигирина можна
віднести малий обсяг оборотів, залежність від погодних умов, незначна
кількість ярмарків та їх стихійних характер. Та незважаючи на те, що місцеві ярмарки не відігравали значної ролі в торгівлі всієї України, але ж
в умовах відсутності розгалуженої мережі стаціонарної торгівлі, в місті
віддаленому від залізних доріг, портів, чигиринські ярмарки виконували
головну функцію - задовольняли повсякденні потреби населення.

1. Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО).- Ф – 660, оп.1,
спр.2059, арк. 1
2. ДАЧО.- Ф – 550, оп.2, спр. 7, арк.86
3. ДАЧО.- Ф – 660, оп.1, спр.2059, арк. 2
4. ДАЧО.- Ф – 697, оп.1, спр.139, арк. 59
5. ДАЧО.- Ф – 697, оп.1, спр.139, арк. 86
6. ДАЧО.- Ф – 697, оп.1, спр.159, арк.25
7. ДАЧО.- Ф – 697, оп.1, спр.184, арк. 2
8. ДАЧО.- Ф – 712, оп.1, спр.64, арк. 6 зв.
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9. Матеріали польових досліджень автора. – Спогади Шевченко Поліни Федорівни, 1923 р.н., мешканки м.Чигирин Черкаської області.
10. Науковий архів НІКЗ ˮЧигиринˮ. – Екскурсія ˮЧигирин – погляд у
минулеˮ /авт. О.О. Пискун. – 2005. – 6с.
11. Фонди НІКЗ ˮЧигиринˮ: Нд – 2768
12. Фонди НІКЗ ˮЧигиринˮ: Нд – 249
13. Харченко Л. Поштівки початку ХХ століття із видами Чигирина //
Пам’ятки України / Л.Харченко. – 2011. – №5-6. – С.54-55.
14. Історія Чигирина [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Чигирина
15. Внутрішня і зовнішня торгівля [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.vuzlib.net/lanovik/107.htm
Касян Андрій
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

ДРАбІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ (НА МАТЕРІАЛАХ УСНОЇ ІСТОРІЇ)

Драбівське повстання або справа “Гренадери” – саме таку гучну
назву носила справа, порушена органами ОДПУ проти повсталих на початку 1930-х років селян Драбівщини. Це повстання до цього часу є однією з “білих плям” в історії селянських виступів в Україні в період
активної колективізації. Історіографія питання практично відсутня.
Стислу інформацію можна знайти в Інтернеті, зокрема коротеньку
статтю у Вікіпедії під назвою “Драбівське повстання” [1]. Перша публікація присвячена цьому повстанню з’явилась в 2009 р. на сторінках газети “Прес Центр” [2] за авторством Т. Григоренко, співробітника
Черкаського обласного краєзнавчого музею, а в наступному році подібна
стаття була опублікована на сторінках всеукраїнського тижневика “Персонал Плюс” [3]. Т. Григоренко на матеріалах слідства над повстанцями,
що зберігались в фондах Державного архіву Черкаської області, визначила точну дату повстання, приблизну кількість учасників та висвітлила
хід самого повстання та його придушення.
За матеріалами слідства, керівництво організацією здійснював
“контрреволюційний центр”, що містився в Києві, через своїх емісарів
(їх нібито було більше 200), які мали організувати районні та підрайонні
повстанські комітети.
У справі під назвою “Гренадери” проходили учасники повстанських
груп цілої низки сіл. Сільські повстанкоми були керовані підрайонними
комітетами, які діяли в селах Перервинці, Свічківка та Білоусівка. Повстання мало відбутися навесні 1930 року, але було перенесене на
весну 1931 року. Та одна з груп у селі Перервинці не була згодна на перенесення строку, вирішила виступити самостійно і встановила дату
виступу – 6 квітня 1930 року.
Драбівське повстання почалося в запланований час. За вказівками
підрайонного комітету виступили кілька населених пунктів: Перервинці,
Митлашівка та Драбів. Кількість повсталих досягла більш ніж 100 осіб.
Повсталі селяни були озброєні гвинтівками, обрізами та револьверами
– “наганами”. Мали вони й холодну зброю.
Під час збройного виступу було вбито 7 сільських активістів-комнезамівців, здійснено напад на станцію Драбів, де було захоплено і пере82
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рвано телеграфно-телефонний зв’язок, підпалено будинок Народного
суду та захоплено зброю, що там зберігалася. До повстання були готові
й інші групи селян – із сіл Филиповичі, Круподеринці та Білоусівка.
Та повстанню не судилося перемогти. В той же день силами Лубенського та Прилуцького ОДПУ воно було ліквідоване. Під час слідства
було заарештовано 89 активних учасників повстання. 20 з них було розстріляно, інші отримали різні терміни ув’язнення. Всі засуджені по справі
Драбівського повстання були реабілітовані у 1989 році [2].
За оцінкою ОДПУ, це була потужна контрреволюційна організація,
яка готувала збройне повстання з метою повалення радянського режиму і проголошення “Української незалежної народної республіки” [3].
Але існує й інша версія, зокрема, що “більшовики, аби поширити серед
населення інформацію про “ворогів народу”, надавали цим справам
гучні кодові назви, як приклад, так звана справа “Гренадери” спрямована проти українських вчителів з Полтавщини. Своїх ідеологічних противників більшовики знищували методами терору. Ці методи були
поставлені в ранг державної політики і здійснювались проти українських
провідних політичних діячів, зокрема, й за кордоном” [1]. На нашу думку,
аби з’ясувати справжній розмах повстання та його причини, варто користуватись не лише матеріалами, що містяться в архіві, (адже вони
складались ідеологічно заангажованими та почасти “вислужливими”
працівниками ОДПУ, які, переслідуючи свої цілі, могли підтасовувати
або й вигадувати факти), потрібно звернутись ще й до джерел усної історії, бо така подія не могла не лишити слід в пам’яті сучасників.
Для більш повного розуміння події та розмаху повстання спробуємо
порівняти інформацію з архівних матеріалів та матеріали, отримані
в результаті проведених польових досліджень.
Про напружену ситуацію на селі під час колективізації свідчить розповідь Феодосія Мірошника: “…нєкоторі ото не хотіли йти. Другий раз
наче й согласяться… дньом зводять коней, корів у двір, утром, через
ніч, уже опять пазабірали” [4]. Селяни намагались будь-якими методами
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втримати своє господарство. Прикладом більш активного спротиву є згадуване жителькою с. Михедівка повстання жінок. Мотрона Курятник згадує: “Повстали жінки. І оце як влетять в двір, де коні стоять, а коні були
позамикані… так вони як улетять у двір, та як жахнуть ті двері, з крючків познімають. І кожна бере, в которої коняка є, сідає верхи і їде додому… Так за один день розібрали коней, а зерно по добру, скілько
в кого взяли, те зерно й віддали” [5]. Такі вияви непокори були не безпідставними, адже в людей забирали практично всі засоби виробництва, прогодувати сім’ю було практично не можливо. Цікаву поговірку,
часів колективізації, пригадував Феодосій Мірошник: “Мати в СОЗі,
батько в СОЗі – діти лазять по дорозі. Приїхало ГПУ, ховайтесь діти
в кропиву” [4], яка достатньо яскраво ілюструє ставлення селян до колективних господарств. Таким чином, колективізація проходила зі значними труднощами, а населення сприймали зміни з осторогою.
Тимошенко Лідія, невістка старшого інструктора міліції району Федора Тимошенка, розповідає, що на початку 30-х років “люди жили
бідно… на власті недовольні, тому працювати свекру було дуже тяжко”
[6]. Ці факти наводять на думку, що передумови для повстання в межах
району були, і основною причиною можна назвати саме суцільну колективізацію.
Щодо перебігу самого повстання виникають деякі розбіжності між архівними даними та усними свідченнями. Це пов’язано з визначенням території, охопленої повстанням. Михайло Підгорний, який тривалий час
працював парторгом розповідає, що ядром повстання стало с. Перервинці, через що тривалий час знаходилось на “поганому рахунку” у радянської влади. Також він згадує, що “керівником був Данило Охріменко,
студент… за селом була нарада, і вони підпалили клуню, як сигнал для
окружаючи сіл, вони зібрались, побешкетували, розстріляли трьох чоловік (активістів – А. К.)” [7]. Ця інформація підтверджується і архівними
документами. Але у згадуваному в документах селі Свічківка, в результаті проведеного автором польового дослідження в літку 2010 р., не
було виявлено жодних згадок про повстання. Така невідповідність може
бути викликана тим, що жителі Свічківки були досить бідними і з ентузіазмом сприйняли колективізацію, оскільки не мали чого втрачати.
Навіть така поверхова розвідка дає нам змогу зробити певні висновки та узагальнення. На наш погляд Драбівське повстання було, як
і більшість селянських повстань початку 1930-х років, спричинене суцільною колективізацією. Показовим є і той факт, що Драбівське повстання хронологічно збігається, з різницею у два дні, з ще одним
антирадянським повстанням селян – Павлоградським. Цілком можна
погодитись з думкою В. Даниленка, що ці повстання носили характер
“стихійних і розрізнених виступів на рівні інстинктивного самозахисту”
[8, 23]. Звичайно, існувала і певна організована група із освічених селян,
які займались розробкою плану повстання, і навіть переслідували певні
політичні мотиви. Про що згадували місцеві жителі сіл які охопило повстання. Знову ж таки в числі “місцевих очільників” повстання перебували люди освідченні студенти та вчителі, що знову ж таки ставить під
сумнів “бандитську” природу цього повстання. Але таких було надзвичайно мало, більшість селян інстинктивно йшли захищати свій дім від
грабунку з боку радянської влади. Незважаючи на реабілітацію учасни84
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ків Драбівського повстання, у масовій свідомості, нав’язаної за десятиліття радянською владою, вони так і залишаються бандитами. Враховуючи, що учасниками повстання були люди з освітою або заможні
селяни, люди, які звикли добувати все своєю працею, абсурдним видасться твердження, що метою цих людей був грабунок.
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УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.
ПАМ’ЯТНІ ЗНАКИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ЧИГИРИНщИНИ

Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам’яті
українців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Ця сторінка сприймається суспільством передусім на емоційному рівні. Але
в той же час Голодомор – це історичне явище, яке відбувалося у конкретний час, у конкретному місці і є наслідком дій конкретних осіб.
Ми не повинні допустити, щоб пам'ять про Голодомор згасала в історичній пам’яті. То ж обов’язок нашого покоління - увіковічнити пам'ять
про ті жахливі роки. У школі, зокрема, проводяться відкриті кроки та виховні заходи, направлені на формування в учнів свідомого розуміння
причин загибелі мільйонів українців від голоду. Організовується перегляд художніх та документальних фільмів про трагедію 1932-1933 років
з подальшим їх обговоренням та написанням учнями відгуків, проводяться конкурси малюнків та плакатів
Дуже важливо, щоб інформація про Голодомор передавалася від
старшого покоління до молодшого під час безпосереднього живого спілкування. Кількість свідків Голодомору з кожним роком зменшується.
Тому під час проведення виховних заходів педколектив завжди вико85
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ристовує можливість зустрічатися з людьми, які пережили цю трагедію.
Три роки учні збирають свідчення очевидців трагедії і приносять їх до
школи, роблячи цим свій внесок у справу відновлення історичної правди
про Голодомор 1932-1933 років – одну з найстрашніших трагедій українського народу. Ці свідчення є матеріалом для проведення нашої конференції та оформлення шкільного музею.
У нашому районі в пам'ять жертв Голодомору встановлено пам’ятні
знаки – хрести. Всього їх вісімнадцять. Встановлювались вони в різні
роки, в різних місцях, також були різні джерела фінансування їх виготовлення.
Так, у Вершацях, Тіньках, Боровиці та Мельниках пам’ятні знаки були
виготовлені за рахунок сільських рад.
За рахунок спонсорів хрести встановлювались у таких селах: у Стецівці (церковна громада), Худоліївці (лісбудкомплекс), Трушівцях і Новоселиці (будівельні бригади), Головківці (агрофірма «Живун»),
Красносіллі (ЗАТ «Боровицьке»), Галаганівці (фермер Безпалий І.Ф.),
Суботові («Мехбуд» - Сапа В.Я.).
У Рацевому хрест виготовили прості жителі села (на жаль, імен не
вказали) за власної ініціативи. А у Топилівці пам’ятний знак змайстрував
власноруч сільський голова за власні кошти.
В Худоліївці, Трушівцях, Вершацях, Топилівці, Красносіллі, Суботові,
Тіньках, Новоселиці, Рацевому та Галаганівці пам’ятні знаки встановлені у центрі села у комплексі з іншими пам’ятниками. У Боровиці хрест
стоїть на сільському цвинтарі. Адже ті місця, де поховані жертви голодомору, були затоплені під час планування Кременчуцького водосховища.
У Спецівці та Чигирині хрести встановлені за населеним пунктом, за
межею поселення. Як кажуть старі люди, - помер - пішов за межу земного життя.
На місцях справжніх поховань жертв голодомору хрести встановлено
у Медведівці, Мельниках, Головківці та Матвіївці (до речі, в цьому селі
хрест було встановлено ще на початку 90-х років ХХ ст.).
Всі пам’ятні знаки сіл району, крім Суботова, є однотипними, які зазвичай встановлюють на цвинтарях на могилах померлих православних людей.
У Суботові ж хрест має особливу форму. Таку форму мали мальтійські або кельтські хрести як символи вічності. Існує думка, що українські
козаки використовували у своїй символіці таку форму хрестів. Ця думка
підтверджується і тим, що біля Іллінської церкви знайдено найдавніше
поховання (1799 р.), на місці якого стоїть хрест форми мальтійського.
Можливо, там похований якийсь козак. То ж і пам’ятний знак жертв голодомору у Суботові є символом вічної пам’яті померлих нащадків славного вільнолюбивого козацького роду.
Нашими пошуковцями під час досліджень трагічних подій 1932-1933
років було встановлено місце, куди звозили померлих від голоду. Воно
знаходиться на старому кладовищі. Члени групи «Пошук» одностайно
вирішили розчистити його та обсадити кущами калини, щоб вона своїм
білим цвітом весною і червоними кетягами восени нагадувала, що там
лежать ті, яким найбільше всього хотілося жити.
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ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ СВІДКІВ ГОЛОДОМОРУ
1932-1933 РОКІВ У СУбОТОВІ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ

У міжнародному праві винищення людей шляхом моріння голодом
називають геноцидом. Це злочин проти народу, проти людства. А чи ж
давно це сталося, якщо ми досі не знаємо усієї правди про голодомор?
А чи так давно це сталося, якщо досі люди бояться правди про ті часи?
Про те, як пережили люди голодомор у нашому селі ми дуже багато
маємо свідчень, записаних від очевидців, які, на щастя, ще живуть
серед нас. Ми заносимо в книги пам’яті тих, які загинули в тому незбагненному страшному 1933 році. Учнями нашої школи була проведена пошукова робота серед населення нашого села, метою якої було зібрати
свідчення очевидців голодоморів 1922, 1933 та 1947 років і провести
серед них анкетування. Було опитано свідків, зібрано багато цікавих
свідчень. Живі свідки, думаю, варті найбільшої шаноби, бо вони зберегли для нас у своїй пам’яті ту правду, про яку б ми могли ніколи не
дізнатися.
У нашому селі є ще кілька живих свідків, які пам’ятають голод 1922
року. Це – Коцуренко Текля Петрівна, 1907 р. н., це – Шапошник Тетяна
Арсенівна, 1914 р.н. які свідчать про страшне лихоліття, яке було в нашому селі. Голод спонукав їсти сухе лушпиння, варили клаптики шкіри
із старого кожуха.
Як згадує Шапошник Т. А. : «Батько поїхав на Полтавщину щось привезти їстівного. Мати, щоб нагодувати сім’ю, а дітей було п’ятеро, зняла
із горища сухе лушпиння, потовкла його у ступі і наварила. Голод заставив їсти це вариво гарячим. Наївшись, вся сім’я разом з матір’ю
злягла. На щастя, не їв дід, батько батьків. Отож він побіг до сільського
фельдшера, котрий набігав по кутку сироватки та ще з допомогою якихось ліків відняв у смерті родину.»
І в 1922, і в 1933 та 1947 роках згадують свідки, виручала людей
річка Тясмин, болото, бо ловили там раки, якусь рибу. Весною все село
ішло на болото по рогіз і шпичаки. Несли їх оберемками додому і вживали в сирому і вареному вигляді. З рогозу варили капусту. Одним із
харчових продуктів була свекла, її різали, перемішували із якимись домішками, напівостюками або напіввідвійками, присолювали і варили,
пекли свекляники. В лісі шукали лісові дички, левурду, лісові ягоди, пташині гнізда. Листя липи, глоду, кленка сушили, перетирали на борошно
і випікали оладки. Цвіт калини і глоду були харчовим продуктом, коли зацвітали. Не дозріли на початку літа 1933 року у селі абрикоси, шовковиці, вишні. Ловили щурів, їжаків, вужів, гадюк. Голод витіснив поняття
брезгливості. Як свідчать очевидці, дуже багато померло людей в період, коли наливалось колосся пшениці, жита. Сире зерно виминали,
і з жадністю їли, а це несло смерть.
Характерним для нашого села є те, що до голодної смерті людей
штовхали свої односельці. Активісти забирали залишки продуктів харчування. А це, крім зернових, сушник, квасоля, навута, горох, пшоно та
інше. Отже, слід зробити висновок, що допомагали робити злочин на
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місцях місцеві, які ревно вислужувалися перед тодішньою владою і цим
самим зберігали свою шкуру. (Спогади Бевзенка П. С.) Більшість сільських родин не мали чого покласти на стіл. Не заперечний той факт, що
одні відбирали, бо керувалися ненавистю до односельчан, але були
і такі, які ділились останньою крихтою хліба. На селі бідні жебрачили в
бідних, виморені голодом просили їжі в таких самих знесилених від голоду..
У 1947 році, також село наше дуже голодувало. Хліб знову ж був вилучений. Запаси харчів в людей були мізерними при тому, що родини
були великими. Ще до війни на Іваньковій горі, на полі, що зветься «Шістнадцятим» та за селом біля кладовища була закагатована картопля,
морква, буряки. Отож, в 1947 році до цих кагатів сходилось все село.
Викидали гнилу картоплю, набирали додому, вимивали крохмаль і вживали його в їжу.
Спогади односельців про 1922, 1933, 1947 роки свідчать про те, що
народ був приречений на голодну смерть і влада не тільки не намагалася запобігти лихові, а й робила все, щоб голод був тією гільйотиною,
яка недонищений народ зробила слухняним і покірним.
За даними анкетування, наше село втратило в 1933 році більше 100
своїх жителів. Звичним явищем було побачити на вулицях нашого села
пухлих від голоду дорослих і дітей. То тут, то там на дорозі лежали трупи
загиблих односельчан і чужих людей. Оскільки Суботів був, як і інші
села, розташований біля річки і біля лісу, то тут люди мали хоч якусь
можливість здобувати харчі, тому сюди і тягнулися люди з безлісої і без
річкової зони (Кіровоградська область), де голод мав ще більші наслідки
чим у нас. З цих місць люди приходили щось обміняти або просити їсти
і часто попідтиню знаходили трупи не місцевих жителів. Померлих підбирали і везли на цвинтар, де ховали всіх в одній ямі з односельцями,
без трун або на городах чи в садках.
По Україні виявлено 10 000 прикладів канібалізму, серед яких мав
місце випадок і в нашому селі. Жінка з’їла свою дитину, а от живу чи
мертву невідомо.
Того лихоліття ми не маємо права забути, кожен із нас повинен про
це знати, повинен ставити перед собою питання «За що? В чому провина українського народу?». Кожен повинен знати, що це зробив злочинний режим ім’я якому більшовизм. Декларовані ідеї рівності,
братерства розходилися із тими людиноненависницькими ідеями, які
втілювалися в життя. Для того, щоб подібне не повторилося, кожен
з нас повинен бути особистістю, здатною протистояти будь-якому насильству, здатною творити, а не руйнувати і утверджувати на Землі
Добро, Красу, Людинолюбство.
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НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ У ЧИГИРИНСЬКОМУ
ПОДНІПРОВ’Ї: ДІТИ ВІЙНИ СВІДЧАТЬ

Великою трагедією для українського народу стала Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр.
Увечері 21 червня 1941 р. німецько-фашистське командування за
наказом Гітлера оголосило умовний пароль «Дортмунд». Це був сигнал
до нападу на Радянський Союз. 22 червня о 3 годині 30 хвилин радянським військам у прикордонній зоні було завдано потужного артилерійсько-мінометного удару. Танкові й моторизовані частини гітлерівської
армії перейшли державний кордон СРСР. Масового бомбардування зазнали залізничні станції, вузли та лінії зв’язку, місця розташування військових частин і штабів, військові бази тощо. Цей день вважається
початком Великої Вітчизняної війни [1, 269].
5 серпня 1941 р. фашистські загарбники вступили і на Чигиринщину.
Війна надовго порушила повсякденний життєвий ритм сільського і міського населення та на все життя залишила свій відбиток на мирному
населенні. А найбільше – на скалічених долях найменших жителів –
дітей. У їх дитячих спогадах назавжди закарбувалися «перший німець»,
«перший танк» та «перший ворожий літак», перший постріл та перший
загиблий батько чи мати, брат чи сестра, дядько чи тітка, дідусь чи бабуся, сусід чи сусідка… І саме вони до нашого часу добре пам’ятають ті
події.
Ранок 22 червня 1941 р. застав кожного жителя Чигиринщини за
своєю справою. Куксу Раїсу Григорівну, 1938 р. н., жительку с. Суботів,
– в м. Біла Церква, де її батько служив в Червоній Армії. Він відразу ж
відправив родину в с. Рацеве, де проживали батьки її матері [9]. Каплоуху Ганну Василівну, 1923 р. н., жительку с. Гущівка в часи окупації –
в Олександрійській педшколі. Після того, як вона екстерном здала всі
екзамени та отримала атестат, мусила повертатися додому на Чигирин
через Користавку, Косівку, Глинське, Стецівку, Чигирин. Студентів з Чигиринщини ішло 5 осіб. Спали у жолобах на фермі у с. Косівка [10].
Свою першу зустріч з німцями 8-ми річна Мальована Варвара Матвіївна, 1933 р. н. із с. Вітове пам’ятає дуже добре. Вона розповідає, що
як тільки німці зайшли до хати, то відразу ж перевірили горище, чи
немає там партизанів. А потім один з них наставив на неї пістолет і збирався її вбити, бо вона була дуже налякана і голосно кричала. Від смерті
її захистив інший німець, який вибив той пістолет з рук зі словами: «В
мене дома п’ять кіндерів.» Після такого інцинденту Варвара Матвіївна
більше не бачила у своєму дворі німця, який хотів її застрелити. Окупанти оглянули будинок і «внесли всі свої апарати, проводом обмотали
ввесь двір» [4]. Згідно її розповіді, саме у будинку її сім’ї розташовувався
німецький штаб, і увесь будинок та подвір’я було обсноване різнокольоровим дротом, з якого діти намагалися зробити собі намисто.
Кравець Марія Прокопівна, 1929 р. н. теж пам’ятає різнокольоровий
дріт на своєму подвір’ї та спроби постійно зробити з нього собі прикрасу.
На період вступу німців до с. Вітове тринадцятирічна Марія Прокопівна,
стверджує, що «як зайшли вони до них у хату, то відразу почали окопи
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копали по вуглах хати» [4], лопати вимагали у сім’ї Марії Прокопівни. Її
та дванадцятирічного Лещенко Миколу Герасимовича забрали копати
окопи на краю Гущівки.
Бульда Ярина Петрівна, 1937 р. н. стверджує, що її сім’я проживала
там, «де море зараз, там Кожарки, Рацево було» [3]. Вона пам’ятає, що
німців у даних селах було не дуже багато, адже місцевість знаходилася
поблизу лісу, а в лісі могли розташовуватися партизани, яких окупанти
боялися. «А так, то там страшне, що робили. Налітають було літаки, то
ми тікаєм у берег і в садок, од хат тікаєм. А я, було, як захватять літаки
нас, що ми ше в дворі, і я підніму голову, а воно так летить низько, що й
льотчика видно. І тоді ми тікаєм у садок і в берег. Хай він хати бомбить,
а ми тікали туди».
В 1941-1942 рр. окупанти агітували чигиринську молодь їхати працювати в Німеччину, обіцяючи гарні умови проживання, високу заробітну
плату, їжу. Але мирне населення не бажало змінювати рідні землі на фашистську чужину. Тому з 1943 р. молодих, фізично здорових хлопців і
дівчат «відловлювали» та вивозили до Німеччини. Тавро остарбайтера
в нашому районі отримали 1161 особа [1, 271].
Мальований Іван Тимофійовия, 1928 р. н., жив там, «де ДСКа будували» [6]. То, - за його спогадами, - коли німці відступали, надійшла
звістка від односельчанина, який розумів німецьку мову, що ловлять населення у Німеччину. То всі в болоті ховалися.
Згадують і відступ окупантів із села. Наголошують, що німці забирали з будинків все, що могли з собою повезти.
Також всі жителі сіл одностайно стверджують, що «…і їхні були різні
люди»[5]. Адже деякі німці відмовлялися виконувати накази та вбивати
і грабувати мирне населення, а окремі ставилися дуже добре до беззахисних жінок і дітей, навпаки, допомагали їм пережити нелегкі часи окупації.
Село Вітове було звільнене від окупації 9 грудня 1943 р. воїнами 138
стрілецької дивізії. Перед звільненням німців у селі було небагато. Вони
стояли на Лещенківці, де жили Постригані (Косюри). Під час відступу
німці спалили млин у Гущівці, що знаходився неподалік хутірських хат
Вітового. [7, 27]. Саме цей млин знаходився навпроти будинку Мальованої Марії Явтухівни, 1929 р. н. Вона разом із чоловіком, Мальованим
Іваном Тимофійовичем, 1928 р. н., зі сльозами на очах розповідає, як її
сім’ї вдалося врятувати житло від вогню: «Ішла од лісу, корову одвели в
ліс, та йшла додому, а з нашого двору носять у млин околот, солому, палить, – говорить Марія Явтухівна». «А вона хотіла обминуть, – продовжує Іван Тимофійович, – а він: «Ком, ком». Пішла й Марія, й давай
носить у млин. Запалили млина, горить млин. І тут на горі млин, а внизу
їхня хата, соломою вкрита… [6]»
27 тисяч пам’ятників та обелісків нагадують про ту війну у всіх куточках України [2, 9]. В центрі кожного села вони возвеличуються в наш
час, як нагадування та попередження про тяжкі наслідки війни.
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ДОДАТКИ

Отож, началась та война 22 іюня (червня –
С. Ш.) в 4 часа ранку, вже Київ бомбили, а тоді
ж сюди почали бомбить і налітають. А ми жили
там, де море зараз, там Кожарки, Рацево було,
отут це й можна мириться було, вони тут ше й
боялись, бо ліс та партизани. А так, то там
страшне що робили. Налітають було самольоти, то ми тікаєм у берег і в садок, од хат тікаєм. А я, було, оце ж як ще захватять
самольоти нас, що ми ще в дворі, і я підніму голову, а воно так летить низько, що й льотчика
видно. Да. І тоді ми тікаєм у садок і в берег. Хай
він хати бомбить, а ми тікали туди. Німецькі це льотчики. Ой, було, було,
було. А тоді ми тікали із того села, із Кожарок сюди, у Вітово. Отут хата
була. І тут вони були. Були і тут, але все-рівно, не стільки їх було. Ото тут
моя баба жила, де оце Мараховський жив, тут жила, де Мараховського
дача. Воно ж тут були дерева, і стара хата. І тут ми з Головком у одній
хаті жили, вони з одного боку, а ми з другого. То ото таке. І тут німці були,
і окопи копали скрізь. По хуторі (частині вул. Вітівської, де проживає
Ярина Петрівна, називають хутором – С. Ш.), все перекопане було.
Було, питаю тітки, тітка мене веде, а я кажу: «Тітко, а це тут хто?». А
вона каже: «А це тут німці копали і ховались тут». А тут два хлопці молоді, за лісом жили, їх хата там була, де траса йде, і там хата була, село
було. І два молоді хлопці переділися в жіночий одяг і давай же підемо.
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А німці їх помітили, і кажуть: «Це партизани». І забрали їх і отут у балці
в лісі розстріляли. А щоб були не виходили з дому, щоб ховалися і не переодягалися в жіночий одяг, то може й вижили б. Бо таки ж хлопця видно
в жіночому одязі. Ото таке було в войну. А були такі, що не зачіпали.
Були такі. І дітей убивали, не дивлячись, що мала. Зайшли у хату, то
давай усе. Ну, що ти даси, ну, нема нічого. Корови забирали, убивали,
їли мнясо (м’ясо – С. Ш.), свині у людей у кого були. А хоть як не заховаєш, то воно ж найде, бо тоже їсти хоче. То тоже було свині заберуть
та постріляють, та поїдять.

Кравець Марія Прокопівна, 1929 року народження
Що тобі про війну сказать? Війна…Як прийшли німці до нас, аж у село до нас прийшли. Багато. У нас у хаті чотирі їх було, і в кожній хаті, в
кожній хаті. І окопи копали по вуглах хати. Хата ж
обгорожена очеретяною лісою, і вони ж копали
собі. А ввечері, як заїхали вони і показують
«шей, шей», лопату, щоб давали копать окопи.
То в нас були німці і був один австрієць, то показував карточки (фотографії – С. Ш.), щоб ми не
біоялися, що вони також покидали дома таких
самих діточок, як оце і ми. То нас, Лещенка Миколу Герасимовича, 1929 р.н, а я з 1928 р., то нас
забрали окопи копать у Гущівку туди, скраю. Викопали яму, яку нам заказали. І вона на кожного,
один увечері, другий упівночі переміняються там, і вартують у тій ямі.
А не було ж у чому ходить, ботінки ті порвані, і це ж сніг, а ми полубосі і полуголі. Не було в чому ні вдіться, ні ходить. А німці не давали нічого, бо вони самі брали, як було у кого чого. У нас були качки, то як
заступили вони, то на другий чи на третій день ті качки загнали, отак
возьме качку за голову, тріпне, качка одлетить, а голова у руках останеться. Та у нас були прості німці, а в Гараськів якісь главні, то туди поодносили, там поїли все. У людей забирали і свині, а тої ночі, що
вибиралися і свині гнали, і корови, в кого що було, в кого що захватили.
А в нас німці були, і австрієць оцей приказує : «Мамка, вночі шоб не світили, і не дивилися нічого». В хаті в нас була корова на розтьол, та
пішла мати вночі до тієї корови, а вони полякалися, а там світила свічка,
у стаканчику олійка і гнотик, а вони полякалися, а тоді як внесли вже
мати теля, то пораділи. А як ішли, то сказали : «Не світіть, і не виходьте,
і не дивіться ні на кого». Бо як ітимуть, гнатимуть скот, то можуть і ваше
усе забрать, а як не виходитимете, то ні. Це він так пояснює, щоб не виходили. Ніч була така ясна, морозна, то ми оддалики дивимося у вікна
– і корови, й свині гонять. У кого що було, то забрали і гонять. Ну, вони
недалеко, за Чигрин сюди загнали, а тут їх красні перестріли, вони все
покидали, і корови покидали, й свині, що набрали. Багато і їх вибили. І
вони не винні люди, бо це война єсть война. Багато і їхніх людей тут загинуло. Ну, були люди, а були й уроди. І з нашими таке.
А ще геть був обснований світ проводами. Руські льотчики літають і
кидають бомажки : «Українко молода, скинь німецькі провода, бо за еті
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провода ми не забудем нікогда.» А тих проводів там, вони були і червоні, і сині, й зелені, які хочеш провода. Так, як оце ж ви тепер по оцьому
(по мобільному телефону – С. Ш.), а тоді було по проводах предавали
інформацію. А тоді од хати і до хати, і по кучугурах вони були. І різали з
них намисто. Це німецькі провода були, такі вони тоненькі, та на намисто
їх різали. Витягали середину, де залізне, а зверху воно ж таке, ріжеться,
капронове. І ото: «Українко молода, скинь німецькі провода, бо за еті
провода ми не забудем нікогда.» Ну, а діти єсть діти. Кортіло. Не було
нічого, то кортіло хоч такого. Та різали, та робили.
І я з матір’ю ходила недалеко, за Чигрином, у Верещаки, та тут забрали наших і тут, у Верещаках вони поселилися, люди, що їх забрали
у 43 році. І ми пішли туди, до батька, бо їх позабирали на войну на
фронт. Ми пішли і якраз до 10 часов вечора побули, коли приходить якийсь вартовий і каже : «Собирайтесь, будем іти в поход». І ото ми вночі
вирядили батька і більш після того не бачили, не вернувсь. Були листи
і з Руминії, і з Венгрії, а прийшло повідомлення «без вєстія» батько пропав. А багато-багато наших побили оце тут, де Суботів, а тоді вже оце як
наших забрали, погнали їх і погнали. Та, куди там, і Венгрія, і Руминія,
а тоді «без вестія».
Да, були і між нашими уроди, і між їхніми. Казала оце твоєї мами хрещена покойна Марія Оленина, як визволили вже їх, вона була в Німеччині, забирали їх, і Іван, наш брат, був у Німеччині, забирали при німцях,
як німці ввійшли забирали молодь і вивозили туди, казала, що і між нашими люди й уроди, і між ними так само. Оце ж, каже, як визволили, то
були ж такі, співчували люди, що вони не самі од себе йшли, а їх забирали, а не хочуть, то на місці вбивали, а пішли, то служили в Німеччині,
робили по фабриках і по заводах. А тоді, каже, як визволили, то не
можна ж було виходить, робили зрадниками, що пішли до німців працювать. А як же ти не підеш, як під дулом автомата забирали. У нас багато було в Німеччині, були такі, що там повмирали, і такі, що
поверталися. І Іван, наш брат був там, і руки там позбувся, оце поки
(кисть). На фабриці позбувся десь. То Івана забрали в Німеччину.
Ну, були і в нас такі, що гребли все, шо попало, а тоді покидали все.
Були такі хазяїни, шо в них наші робили, то були хороші і дуже люди,
шо наших не обіжали, а були уроди.
Брат, як вернувся з Німеччини, то нічого такого не розказував. А кинувся оформлятися на пенсію, то ніхто йому не допоміг, бо вважали, що
вони добровільно пішли туди, то він так, бідний, не дожив і до пенсії.
Нормальні люди в нас були. Розказував і приказував, що цю ніч будуть «век, век» – вибираться. То баба Надежда біжить та каже: «Ідіть,
бісіянська ваша кров, я вже оббігала всі окопи. То я сковорід понаходила!» А воно міни такі, складаються з двох частин. А як вона їх брала,
що вони не позривалися? Та вона забирала, де хто одіяло покинув, де
хто що, то вона позабирала, та бігала під вікнами : «Вставайте, разбісіянська ваша кров, я вже оббігала всі окопи, а ви спите!» А скот позабирали у всіх оце, а до нас ніхто не заходив і не зачіпав. Було порося в
нас, і був такий плетений невеликий хлівчик, і воно, те порося, наче воно
людським ім’ям жило. Тіки тоді пікне, коли до нього хтось підходило, а
то не чуть, що воно в нас і було, так воно собі жило нишком і так воно і
осталося в нас. А санки і конячка була, то те позабирали.
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Вони зимою вибиралися. Прийшли восени, а через зиму і вигнали
їх, це вони може 2, може 3 місяці побули і звідти, із Калантаїва розвідка
прийшла, і ті убили й німця і видворили їх, нажали. Пішли вони туди, на
Чигрин, звідки прийшли, туди і пішли. У їх і коні були і машини. Танків тут
не було, а вобше були у них танки.
Оцей австрієць показував карточку. Оце кіндер і оце, оце дитина і
оце, і показує тоді на нас, що і в нас є такі, дома покидали.
Зброю бачила автомати і гвинтовки, оце таке тіки бачила.
До дівчат вони не ходили. У нас гульбища тут ніякого при німцях не
було, оце у Вітові і Гущівці, а десь, може, щось у когось і було. А таке
було, що, бо це недалеко, тут, у Гущівці, що вийшов один, а вони його забрали і вбили і гіллям прикидали німці, брат Марії, що за Іваном Ониськовичем була, та брат її, Андрей. Багато з України всього повивозили.
І землю забирали. Україна багатша була, родючі землі і ліси. Бо й ми
ходили оце ще ліси вітівські пиляли, трилювали і забирали у Німеччину
одвозили все. То і ми робили в лісі, і був такий офіцер, він і не старий, а
казав, щоб сідали відпочивали, а я буду ходить, а як хто йтиме, то я або
свисну, або що, щоб вставали і робили. То оце ми довгенько в нього робили. Це не ті, що жили в нас, це ми ходили в гущівський ліс. І де така
колодка довга, метрів 5-6, то де в противного, то 4 особи ставить, щоб
несли, – 2 спереді і 2 позаду, цей, шо ми в нього робили – ставля 6 душ
як товща, а 4 як тонша, щоб лаше було. За це нічого не платили нам, там
давали якісь паї спірту у бутилочку усім, хто робив, грамів 200, і ще щось
там, я вже й забула. Багато ліса виваляли і забрали. А тіки казали, що
десь їх перестрічали і завертали на Україну. О, його подумать важко.
По болотах люди ховалися од німців.
Нишком з Калантаєва зайшли, розвідка, убрали одного німця і
пройшли далі, а тоді на досвіток почали німці вибираться, відчули, чим
воно пахне. А молодь взагалі з України вивозили в Німеччину.
Павлов Микола Іванович, 1927 року народження
Про війну що ж я тобі скажу… Гнали, це вже,
розказували ці, фронтовики, у своїх кухвайках, у
своїй одежі, і ці руські на – штовхнуть «вперьод,
вперьод», просидів у баби під юпкою. І тут їх і побили, вітівці особливо. Тут, за Верещаками побили їх. Бо вони ж і гнали, і без зброї. Йди, того
вб’ють, то забереш у нього зброю. Це наших так.
Це ж ти Марка добре знаєш, Зозулиного, то він
розказував, що десь вони під Кіровоградом були,
вже ж, і то привал, а тоді на фрот. То так, каже,
що нема ж у нього винтовки, а вони кажуть іди,
мать-перемать, уб’ють того таки, а ти забереш
винтовку тоді. Загалом, руські іздівалися з наших
тоді. Гнали вперед.
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Мальований Іван Тимофійовий, 1928 року народження
Мальована Марія Явтухівна, 1929 року народження
А в 45, ні в 44, тільки
війна, то варили квашу. Буряки, запара. А, смажили буряки сахарні, а потім робили
запару, а потім я не знаю як,
ну я виїдав макітру. Воно таке
кисло-солодке. А уже нагорі
отут була баба, Марії мати.
«Ти варила квашу?» «Варила!» «Ану, розкажи шо
воно?» «Забула!» І ніхто й не

зна як її варить. Позабували. Кваша.
Німці? Аякже, були! Були німці, ми жили, знаєш же ж де баба жила?
Де ДСКа ото строїли. Там і я жив же, то коли німці одступали, пішло, що
ловлять у Німеччину. То ми в болоті були. Ховалися. Пішли розмови значить, шо которі були у німців в полоні у 1914 році, то вони по-німецьки
говорять. Там один каже: «Я з німцями говорив, зачіпать не будуть нас».
Коли приходимо, вийшли ми на тижні з болота, ми жили крайні. Два
дядьки, батько й я. У хаті поставили стіл і почали їсти. Коли вскакує баба
моя. Ой, каже, хлопці, там, де є місток, через болото їздять, збоку живе,
ото аж відтіля прибігла. «Ой, – каже, – хлопці, щось вистроїли німці, добровольців зачинили в сараї. Став, – каже, – часовий коло добровільців.
А він, – каже, – одно ходить, і коні стоять у сідлах. Щось одною рукою
маха, ну, він же по-німецькому.» Тіки та баба розказала, гульк, – а він
вже у дворі верхи на коні. То дід Степан, Тольків дід, зразу вискочив, а
його хата була так, як до колодязя (≈ 40 м. – С. Ш.). Та куди, ось німець
вже на коні стоїть, другий. Він куди, та в туалет, та скинув штани та й сів
там, а тут якраз од діда Гаврила парубок вітівський іде. Той німець бігом
того забрав, а дід Степан в туалеті остався. Ну, а до нас у хату, так як побачили, що в дворі, то батько й дядько осталися за столом, так, як сиділи, так і сидять, а я на піч, а там таке жердя висіло. На йому рядна
були. Ну, так от густо завішено рядном. Так я на піч та понад стіною за
те рядно. Він зайшов, до дядька Омелька й до батька «арбайтен». Де?
Показує, що у лісі. Старий каже й «дзеген» брать, а він «ні, не брать».
Це пилку. Та ото забрали та погнали. А я тоді що, та взяв, та скинув
штани, та надів спідницю, запнувся та кофту надів материну після обід
це, та вийшов знадвір та й ходю. Коли, з Вітова женуть німці. Коли,
дядько гука: «Іван, а батько де?» А я отак рукою махнув та на тому ж і
все. А що ж робить тоді. У телятнику викопав яму, положив двері, землею накрив і доску, щоб вилазить і влазить. Прибігає баба на другий
день із Задоївки. «Іване, що ти робитимеш? Такий обоз іде сильний на
цю сторону.» Ну, що робить. Мати пішла за батьком. А баба хвалиться,
що робить? Кажу: «Ви знаєте, бабо, що, піду і я туди, де люди.» Та ввійшов у хату, та надів ще бурки, такі бурки ще були, суконні. Та кинув собі
кусок сала, хлібину і пішов по болоту. Ну, пройшов я так, мабуть далі, як
до Галі Сракоти, до яру десь, через чисте, рівне, а там починаються камиші, очерет, уже аж до Тясмина. Тіки дійшов до очерету, оглянувся –
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еге, повно в дворі вже німців, підводами стоять. То там ми в околицях і
ночували, й днювали. А якщо колотиться що в селі таке, то стояла хата
так на бугрі у Мальованого Петра Тимофановича. Із тим, як його, голубник такий на хаті. Ото якщо колотиться в селі, вони зразу у голубник
раз, і болото все бачить. А, нема нічого, значить у селі все тихо. Тіки появилося щось – викидають знак, викидають платочок або червоний, або
білий. А отут, де оце стояв млин, коло млина, де тракторна була, там був
млин-вітряк, мололи, це ця хай розкаже (баба Марія), її там було. Ой,
Бог з ним. Ішла од лісу, корову одвели в ліс, та йшла додому, а з її двору
носять у млин околот, солому, палить. А ця хотіла обминуть, а він: «Ком,
ком». Пішла й ця, й давай носить у млин. Запалили млина, горить млин.
І тут на горі млин, а внизу їхня хата, на низу, соломою вкрита.
Началася війна в 41-м годі, а там у лісі рій сів, там, де сосни розколені. Там рій помостив гніздо. Володьки дід Тимофан, уже повечоріло
зовсім, бо й вогонь клали, застромив туди руку, бджоли насідають, а він
обміта у відро. Коли, а воно «У-у-у», гуде літак. Живенько давай, вогонь
затушили. Він погув, чуєм тіки «бабах», скинув бомбу, на Кременчузі
моста щоб розбить, щоб переправи не було. Трохи згодом наший хтось,
а хто – не знаю, на коні приїжджає верхи, дає старому повістку на ранок
у військкомат. Пішов старий зранку у військкомат той. Аж при німцях із
полону прийшов з Кіровограду. 120 тисяч було за проволокою полонених. А в Кременчузі там багато було. Десь до 200 тисяч полонених. І у
діда Степана 6 чи 7 братів було, я не знаю. Ну, це котрийсь там є. Було,
їздять і гукають, хто є там з Чигиринського району. А колгосп був, давали транспорт, коні. Туди сумки, вузли, геть усе, хто що. То везе полонених. Та й дід Степан же ж, бо братів багато, то, може, которий там і є.
Поїхав. Гукали-гукали – нема нікого. Їхать додому, а тут полонені тягнуть бочку води. І німець охоронець. Охороняє. А дід Степан додумав,
та вхватив лантух та тіки кидь. Бо братів же ж нема уже, то думав хоть
тим віддати. А німець як вихватить шомпол, та як упорить, то приїхав дід
і додому, то на спині було три смуги од шомпола. А вони ж, ті, що котили, похватали те, що їсти, а вода так і пішла з бочки.
А ми в болоті і вдень, і вночі. І спимо в копицях. Були такі маленькі
стіжки сіна. А вдень, то ото ходим. Тіки глядь, що десь щось загуло, стараємося заховатися. А драбина була, два хвости. Літак броньований перекидається. Ми в копиці сидимо, бо полетіли на Стецівку. А дід отаман
був, тіки голову висува з копиці, спостерігає. Баче, летить, каже, прямо
сюди, на наші копиці. То ми ж як щурі, а дід… То їх дві стояли копиці, перекинулись, а та подивилась і полетіла. А хлопці, штурман, казав, сиділи, сім чи вісім чоловік на Тясмині на валу. А вона, каже, летить, а ми
сидемо, бо нема нам куди, каже, вже діться. А він, каже, долетів, подививсь, засміявся, й ми засміялися, та й полетів. Думали, що зараз буде
удар, а воно ні, не було. Різні люди й серед них були. Голодні, холодні.
Зарубав був тупором Климович Петро борсука у болоті. Обдер кожу й
забрав. То того борсука, був Андрій такий, Квочка, зразу потроху різав,
а потом забрав усього борсука та з’їв. Було в нього троє дітей дома, то
він додому носив. З Донбасу самотужки приїхав з жінкою, як почалась
війна. Коваль з нього хороший був. Ввесь кузнецький інструмент. Оце,
було, приїде в село і начина тому те, тому те, тому те, принесло. Ех, багато всього було, ну…
96

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
А ще було, тут знайомий, сховавсь у грубі, як почули, що забирають
німці. То він заліз у грубу, а вона прикривалася тряпочкою, то баба ще й
замазала глиною ту тряпочку. Аж тут заходить німець, шукає. Він же ж
бачить, що мокреньке, він за ту тряпочку тіки р-раз, а там ноги…
2. Мальована Варвара Матвіївна, 1933 року народження

Як уступили німці, то до нас у двір, штаб увійшов німецький і були у
дворі. Увійшли в двір і на горище ж лізуть відразу, шукать, чи нема партизанів. А я, скільки ж мені там,
років вісім було, кричу, плачу, бо дитина ж, боюсь. А
він злазить з горища, взяв пістолет і на мене, убить.
А другий німець стояв недалеко та вибив у нього той
пістолєт, одштовхнув та каже: «В мене дома п’ять
кіндерів.» То я розберу те, що п’ять кіндерів, а що
далі по-своєму говорить, то не знаю. А він до нього
чіпляється, а він начальника гукнув свого, той, що по
штабові ж. А той узяв і вигнав його, того, що стрілять
хотів. Та тоді уже ж вони продивилися, проходили і
уже внесли все, увесь апарат свій у хату, проводом обмотали ввесь двір,
усяким у світі, і синій, і зелений, і чорний, і червоний, який хочеш, німці
це ж. Ну, а я ж як дитина. А той німець носить мене на руках, бо у нього
дома п’ятеро дітей і йому ж сумно, він сумує за своїми, а мене ж на руках
носить. А я, що ж, дає мені сахарини, а я його обняла та й сидю у нього
на руках. Дає гостинці. А цього вирядили, пішов десь, він есесовець, вирядили його. Тоді, пішли кури ловить у людей. Кури ловлять, скубуть,
патрають, а мати щоб тушила, варила їм. А тітка Санька, це вона жила
по-сусідськи, а в неї кури половили, а вона прийшла та каже: «Я хоть
пір’я позбираю». А він хотів застрелить її, знову, той же самий. Ну, а цей
начальник, що був у дворі побачив, та на нього як закричить, я аж перелякалася, і знову прогнав, то не було, мабуть, днів чотири його. А тоді
знову прийшов, така собака, воно і їхні були різні люди. Потом уже вони
в нас зупинились, мати їм готує їсти. Заставляють, і в печі шкварить, і на
плиті шкварить, кругом. І дід, і баба в нас ще були. Дід і баба собі там в
маленькій хаті, вони їх не зачіпають, а матір заставляють, а я ж ото із
тим німцем хожу. А вечір прийде, то вони ведуть нас до Лук’янів спать,
матір і мене. Лук’яни це де оце Яринчина мати жила на старому Вітові.
На старому місці. А рано забирають, щоб самі не ходили. А поперед
того ще ж ми, якраз успіли, корову в болото одвести, сховали, а телиця
дома була, не встигли. І телиця брава така була, такі роги великі. Якраз
состав увійшов в двір, і осталася вона в дворі. Ну, а ми ж боїмося, хтойого зна, що воно буде, як воно буде. Уже вважали ми, що вони її заріжуть. Ну, такий був хороший їхній оцей начальник, що він не дав. Курей
у нас не забирали і телиці не брали. Він не давав. Тоді ото водили нас,
водили, а тоді веде нас один німець та каже: «Матка, сьогодні до пана
не йди, бо буде тут Іван, та буде бух-бух-бух!» Сюди щоб ти, каже, не
йшла, та показує на ліс. Вони у ліс боялись ходить. Не ходили. А мати
каже: «В мене немає пана.» А він не звертає уваги. Як буде вже, показує, надворі день такий, тоді прийдеш до хати до своєї, а тоді не йди. Бо
німці побачуть та вб’ють. Ну, ото ж ми пішли, він нас одвів, дождали до
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дванадцяти годин ночі, а в дванадцять годин ночі начали із Вітова отією
ж дорогою йти німці. Страх один, скільки їх ішло. Ідуть і йдуть, і йдуть, і
йдуть. Та переходять німці, а тоді із саночками і возиками, і поранених
несуть і везуть, і усе в світі. Їхні. І вже ці самі останні заходять по дворах і беруть в кого що попалось. А у нас дід же ж дома й баба. То, а ми
ж там, бо він же ж сказав, щоб не йшли. Щоб у Лук’янів були, там, де він
нас спать водив. І щоб ми там були, щоб не йшли, бо німці побачать, то
застрелять. А там Іван, каже, буде, то також застрелять. Ну, ми ж і не
йшли ж, поки перейшли вже, бачимо, німці всі. Усіх тих поранених везуть, кричать вони. Усякі й їхні ж люди були. Перейшли, нема ніде нікого, давай, мамо, йти. Ідемо, а я кажу, що побіжу вперед, подивлюся,
чи наша венгерочка (порода корови – С. Ш.) є. А мати не пуска мене,
каже, що там десь ще німці, абощо. Ну, я не слухаю, як воно малий, побігла. Побігла, а дід надворі. А я кричу: «Діду, діду!» А дід каже: «Є-є, є!»
Ой, я так зраділа, вбігла ж до тієї телиці. Така здорова, сіра була венгерка. Обняла її, поцілувала, а вона прямо не знає що робить, бо вона
ж також боялася та скотина. Вона понімає, хоч і німий язик. Та й каже
дід, що не раз наривалися взять, а він (німець) каже: «Не виїдем ми з
цього двору, поки не виберуться усі, бо заберуть.» Ото не дав. Замкнув
телицю у сараї, дідові ключі оддав і кури не дав, щоб брали. Ну, не дав
нічого. А другі забігли, та підпалюють уже хату, тоді ж під очеретом були.
А він прогнав їх, поодкидав, потушив, поодгонив. Сказав, що поки я тут,
то на цім кварталі не займайте нікого. Так вони пішли туди до яру, де
ото млин, почали вже туди Гущівку палить. А як почали палить, то він
каже: «Збираємося, вже поїхали, вже нема нікого.» Та поїхали, то з
дідом і прощалися. Да. А цей же німець, що мене носив, діда повів у
хату, насипав на печі сахарину таку кучу мені, ніж поклав срібний, вилку
і ложку. Срібне все. І каже: «Кіндерові.» Да, були всякі. А ті ложка, вилка
й ніж були у мене довго, вже й Іван (син – С. Ш.) у мене був, то було. А
тоді діти гралися, та позакидали десь мабуть.
У нас же ж в дворі був штаб німецький, у нас у дворі. І оце вони хотіли, отой штаб, убивать і забирать усе, а він не давав, начальнік цього
штаба. То в них же ж провід, намисто. А він було сміється, та каже: «Кіндерові.» Та хоть кусочки поназбирує та дасть. І голубенькі, і зелененькі
й жовтенькі. Усякі. І було показує, що не можна так брать, не можна. У
нас, у нас у хаті був штаб і оце
таке робили. Оце через яр було
наше старе дворище, зараз там
дід Іван Кримчак живе. Він у 1990му році переїхав з Криму та купив
у нас хату ото ту.
Будинок сім’ї Мальованої Варвари Матвіївни, де в часи окупації
розташовувався німецький штаб.
Зараз там проживає її сусід.
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ВІЙСЬКА ВАффЕН-СС В бОЯХ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАщИНИ
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Окрему сторінку історії Другої світової війни та її подій на території
Черкащини складає участь в них військ вермахту у складі громадян держав, окупованих нацистською Німеччиною.
Для тоталітарних систем ХХ ст. було характерним формування воєнізованої партійної міліції. У Третьому Рейху цю роль виконували підрозділи СС, сформовані на базі особистої охорони Адольфа Гітлера.
Війська СС були задумані як расова і біологічна еліта нацистської
аристократії, з якої мали вирости керівники всіх рангів для встановлення
в Європі «нового порядку». Планувалося, що доки буде отримана перемога в расовій боротьбі, війська СС зберігатимуть націонал-соціалістичний військовий Орден нордичних чоловіків, зберігши свій бойовий
загін, пов'язаний «клятвами, що стосуються світогляду», бійці якого були
відібрані з кращої арійської породи [1, 9].
Війська СС офіційно не були частиною вермахту, але їх підрозділи
належали до найкращого мілітарного апарату. Оскільки конституція Німеччини забороняла іноземцям служити у вермахті, для них були вигадані польові підрозділи Ваффен-СС. Туди приймали людей, не
особливо звертаючи увагу на паспортні дані [1, 69]. А. Гітлер вважав,
що у військах СС повинні служити всі, в чиїх жилах тече нордична кров,
щоб представники нордичної і арійської раси ніколи не опинилися по
різні сторони барикад і ніколи не воювали один з одним [1, 13].
Дозвіл на прийом іноземців у лави військ СС було офіційно дано
Г.Гіммлером 8 жовтня 1938 р., коли був підписаний наказ про набір у
війська СС «кращих представників германських народностей». Під германськими народностями розумілися голландці в Нідерландах, фламандці в Бельгії, датчани, норвежці і шведи. Швейцарці, ельзасці
і австрійці розглядалися теоретиками СС як німці. Етнічні німці – «фольксдойче» – мали статус, дещо відмінний від іноземних добровольців
[2, 26].
Після Західної кампанії Гітлеру стало зрозуміло, що війська СС не
можуть отримати необхідного поповнення з Німеччини. Тому передбачалося використати людський потенціал західних країн – «фольксдойче» та «ідейних союзників» нацизму.
Пронімецькі кола Данії, Голландії, Норвегії, Фінляндії, Франції виступали за співробітництво з німцями, але вимагали, щоб їхні співвітчизники служили виключно у національних з’єднаннях під командуванням
власних офіцерів. Гітлер хотів, щоб усіма іноземними формуваннями
займалося відомство Гіммлера, а той цікавився лише легіонерами-німцями. Тому легіонери з Норвегії, Нідерландів, Швеції, Данії і Голландії,
поступали в СС, а з Іспанії, Хорватії, Франції – у вермахт [1, 11].
У головному управлінні СС був створений «організаційний пункт»,
що мав філіали в столицях Норвегії, Данії, Голландії, Бельгії [3, 480].
Була розгорнута могутня пропаганда. Добровольцям обіцяли чудове утримання, найновіше озброєння, усі пільги, якими користувалися німецькі
військовослужбовці [1, 11].
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Серед іноземних добровольців «ідейними союзниками» були лише
близько третини. У себе вдома вони належали до пронацистських чи
націоналістичних партій [3, 432]. Зокрема, це члени таких організацій як
«Рух Лапуа» на чолі з Віітурі Косола у Фінляндії; Фламандський національний союз, Національний легіон і Рух рекситів на чолі з Леоном Дегрелем у Бельгії; Націонал-соціалістичний рух Муссерта в Голландії;
Датська націонал-соціалістична робітнича партія Фуругорда і Ліндгольма
в Швеції; різні «фронти» Швейцарії; Національна єдність на чолі з Відкуном Квіслінгом в Норвегії [4, 36]. Більшість же добровольців вступати
до лав СС спонукала романтика пригод, кар’єрні прагнення чи можливість наживи [3, 432].
Найбільш ідейну групу СС становили германці, вони були найбільш
чисельні і найбільш підготовані. Після захоплення Данії і Норвегії 6 червня 1940 р. рейхсфюрер підписав наказ про створення полку СС «Нордланд» («Північний край»), до складу якого мали ввійти нацисти
Скандинавії, а решту особового складу мали поповнити східноєвропейські етнічні німці. Добровольці були зібрані в навчальному таборі СС
Клагенфурт на території сучасної Австрії [1, 13; 2, 111].
У червні 1940 р. почалося формування полку «Вестланд». Його особовий склад набирався із голландських націонал-соціалістів і фламандців з право радикальних партій. До штатної чисельності полк був
доведений за рахунок етнічних німців Східної Європи і скандинавів. Місцем формування полку було обрано Ебінген, а командиром призначено
штандартенфюрера Хільмара Вакерлі [2, 102].
20 листопада 1940 р. на базі полків «Нордланд» і «Вестланд» та
полку «Німеччина», до складу якого входили рейхснімці і «фольксдойче», була сформована моторизована дивізія СС «Німеччина».
У кінці грудня 1940 р. назву «Німеччина» було змінено на «Вікінг». Це
було перше інтернаціональне з’єднання Ваффен-СС. 21 квітня 1941 р.
дивізія «Вікінг» у складі танкової групи генерал-полковника Клейста почала рух до кордону із Радянським Союзом [5, 34; 2, 102].
Особливу увагу німці звернули на Бельгію, на півдні якої проживали
валлони, а на півночі – фламандці. Керівництво Німеччини зараховувало фламандців і валлонів до «великої німецької раси». Серед них переважали пронімецькі настрої, вони відрізнялися войовничістю, були
здатні стійко захищатися і наполегливо наступати. У квітні 1941 р. Гітлер
підписав звернення до валлонів і фламандців із закликом «довести синівську вірність великій німецькій нації, зі зброєю в руках відстоювати
незалежність європейської цивілізації, взяти безпосередньо участь в побудові в Європі нового ладу, щоб мати вирішальний голос у майбутньому устрої Бельгії» [1, 14].
Вже в квітні 1941 р. перші фламандські добровольці вирушили до
Чехії для комплектування інтернаціонального підрозділу «Норд-Вест»,
який мав складатися із етнічних німців-германців із Данії, Голландії, Норвегії і Швеції.
Першими прибули фламандці. Шведи взагалі не з’явилися [1, 14].
У полку переважали голландські і фламандські добровольці, зведені в
роти за національною ознакою. Після початку війни з Радянським Союзом було вирішено використати кадри полку для прискорення формування самостійних національних легіонів [2, 288].
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Військове містечко у Міловіцах, де знаходився інтернаціональний
підрозділ «Норд-Вест», постійно приймало поповнення: прибували германці із Франції, Голландії, Бельгії, Угорщини, Румунії, Норвегії, Фінляндії. Велася цілеспрямована пропагандистська робота для залучення
максимальної кількості людей у підрозділи Ваффен-СС [1, 15].
У відповідь на звернення лідера фашистів Норвегії майора Квіслінга
до молоді від 12 січня 1941 р. багато молодих норвежців пішли в полк
«Нордланд», щоб, як їм казали, в межах європейської єдності отримати
сучасну військову підготовку і повернути честь норвезькій зброї, воюючи
проти «більшовизму» [1, 20]. Перші норвезькі добровольці, завербовані
для полку «Нордланд», прибули до Німеччини 9 лютого 1941 р. у військовому містечку Грац-Ветцельсдорф була створена 1-а норвезька
рота СС [1, 19].
13 лютого 1941 р. Гітлер наказав розпочати вербування фінів. Після
важких переговорів між німецьким міністерством іноземних справ і фінським керівництвом почали прибувати перші добровольці [1, 70]. Пропагандистська кампанія привела до військ СС 1200 фінських
добровольців. Впродовж травня-червня 1941 р. добровольці прибували
з Фінляндії до Німеччини. Після прибуття вони були розділені на дві
групи. Особи, які вже мали військовий досвід, тобто учасники Зимової
війни, були розподілені по підрозділах дивізії «Вікінг», а інші добровольці
були зібрані у Відні. З Відня їх перевели в навчальний район Грос Борн,
де з них було сформовано фінський добровольчий батальйон військ СС.
Батальйон складався зі штабу, трьох стрілецьких рот і роти важкої зброї
[2, 300].
У червні 1941 р. почався набір добровольців з Данії. Могутня пропаганда, гарантії родичам легіонерів в матеріальній допомозі виявилися
надзвичайно дієвими. Не зважаючи на заперечення датського уряду 500
датчан 12 липня 1941 р. погодилися добровільно вступити до СС. 19
липня перші добровольці під командуванням підполковника Крюссінга
прибули в Гамбург-Лангенхорн [1, 24].
Шведські добровольці ще з часів Зимової війни 1939-1940 рр. вступали до фінської армії. Після початку Великої Вітчизняної війни кількість
шведів у фінській армії різко збільшилася. Тут існували цілі шведські підрозділи. Лише одиниці шведських добровольців вступали до німецької
армії. Декілька осіб опинилися у складі фінського добровольчого батальйону військ СС і декілька – у складі дивізії «Вікінг» [2, 315].
Через расові упередження гітлерівського керівництва валлонські добровольці спочатку створили свій підрозділ у складі вермахту. Створення 373-го валлонського піхотного батальйону почалося у Брюсселі 8
серпня 1941 р. До нього ввійшли добровольці нацистської рексистської
партії Бельгії на чолі зі своїм лідером Леоном Дегрелем. На прапорі підрозділу було зображено перехрещені дві стріли з шипами, що означають: «Не чіпай мене» [6, 83; 2, 209].
У подальшому на базі 373-го піхотного батальйону була сформована
штурмова бригада СС «Валлонія». До її складу окрім бельгійських фашистів входили також близько 20 російських білоемігрантів із Льєжа
і Брюсселя. За спогадами соратника Російського Імперського Союзу –
Ордена М.І. Махновського один із них був майором і певний час командував легіоном, а потім – його запасним батальйоном. Інший – капітан
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– був командиром роти. Становище російських військовослужбовців
прирівнювалося до бельгійських. Пізніше при легіоні був створений російський допоміжний підрозділ [7, 36].
Усі сім сформованих танкових дивізій СС воювали на Східному
фронті, шість із них – на території України: 1-а танкова дивізія СС
«Адольф Гітлер», 2-а танкова дивізія СС «Дас Рейх», 3-я танкова дивізія СС «Тотенкопф» («Мертва голова»), 5-а танкова дивізія СС «Вікінг»,
9-а танкова дивізія СС «Гогенштауфен», 10-а танкова дивізія СС
«Фрундсберг».
5-а танкова дивізія СС «Вікінг» чи дивізія СС «Вікінг» була сформована 20 листопада 1940 р. у якості дивізії військ СС. У її склад входили
доброчинці з Нідерландів, Бельгії та країн Скандинавії.
Дивізія СС «Вікінг»21 квітня 1941 р. почала просуватися до радянського кордону в складі танкової групи генерал-полковника Клейста
групи армій «Південь» [1, 35]. Радянський кордон дивізія перейшла
у складі 14-го корпусу, що наступав у напрямку на Львів. До середини
липня 1941 р. частини дивізії досягли Житомира, а до кінця липня захопили Білу Церкву і Богуслав. Дивізія СС «Вікінг» брала участь у наступі на Чигирин та Кременчук.
Взимку 1942-1943 рр. дивізія «Вікінг» відступала майже по тому самому маршруту, по якому до цього вела наступ. 27 серпня 1943 р. дивізію перекинули у район Черкас. У кінці жовтня вона була перейменована
в танкову і отримала порядковий №5. Полк «Німеччина» отримав порядковий номер 9, а полк «Вестланд» – №10. У листопаді 1943 р. дивізія тимчасово отримала у підпорядкування 5-у штурмову бригаду СС
«Валлонія» [2, 104].
Дивізія СС «Вікінг» обороняла місто Черкаси на ділянці Свидівок –
Боровиця, а потім – Корсунь-Шевченківський виступ. Разом з іншими
військами німецького угруповання вона потрапила в оточення. У середині січня 1944 р. брала участь у боях за Теклино, а потім за Шендерівку і Комарівку [9, 62, 112].
17 лютого 1944 р. оточене німецьке угрупування пішло на прорив.
Ударною силою стали залишки дивізії «Вікінг» – 7 танків і 6 штурмових
гармат. Лише кадрам дивізії і вдалося прорватися. Перед оточенням
у дивізії нараховувалося 14800 солдатів і офіцерів, а прорвалося з оточення лише близько 4500 осіб. Ці залишки були зібрані поблизу Ковеля
[5, 34; 2, 104].
Саме дивізія «Вікінг» зробила все можливе, щоб пом’якшити наслідки «Нового Сталінграду», але й сама зазнала величезних втрат.
У боях за Черкаси вона втратила значну кількість техніки, танків, озброєння і більше половини особового складу. За висловом командуючого дивізією «війська вигоріли, один шлак залишився» [10, 444].
Із шести моторизованих дивізій, які воювали проти СРСР, у боях
в Україні брали участь дві – 18-та моторизована дивізія СС «Хернс Вессель» та 28-а моторизована дивізія СС «Валлонія». Перша була сформована
переважно
із
угорських
фольксдойче,
друга
–
з добровольців-бельгійців та невеликої кількості фольксдойче.
Бельгійські добровольці вступили у війну у складі 303-го валлонського піхотного батальйону, який був підпорядкований 100-й єгерській
дивізії і воював поблизу Павлограда, Петропавлівки, Костянтинівни [6,
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83; 2, 209].
Штурмова бригада СС «Валлонія» була створена 1 червня 1943 р.
на основі Валлонського легіону (валлонський піхотний батальйон 373).
На основі бригади У кінці листопада 1943 р. бригада прибула на Східний
фронт в район Дніпропетровська, до увійшла в підпорядкування 5-ї танкової дивізії СС «Вікінг» [2, 209].
В ході зимової кампанії 1943-1944 рр. «Валлонія» брала участь
у Корсунь-Шевченківській битві. 19 листопада 1943 р. вона прибула на
станцію Корсунь. На той час до її складу входили три піхотні, мінометна,
протитанкова, протипіхотна роти, роти легких протиповітряних та важких
протиповітряних гармат, батарея штурмових гармат, автотранспортна
колона. Бригада розквартирувалася у с. Гарбузин. Командиром бригади
СС «Валлонія» був штурмбанфюрер СС Люсьєн Ліпперт. Дії бригади
і військ вермахту координував німецький офіцер, старший інструктор
оберштурмфюрер СС Пауль Вагенер [6, 84].
У грудні 1943 р. «Валлонія» вела бойові дії в районі Морен, займаючи позиції вздовж р. Вільшанка. Впродовж січня 1944 р. бригада
вела бої в селах Закривці, Малому Старосіллі, Теклино, Білозір’ї [6, 85].
Разом із іншими німецькими частинами бригада СС «Валлонія» потрапила в оточення [53, 102]. «Валлонія» часто знаходилася в резерві,
інколи виводилася на другу лінію оборони. До 3 лютого частини бригади
вели бої в районі сіл Валяви та Вільшани. Санітарна частина бригади,
розташована в Набутівському цукровому заводі приймала поранених
з танкової дивізії СС «Вікінг». У лютому 1944 р. «Валлонія» вела кровопролитні бої за Нові Буди [6, 86; 2, 209].
Відступаючи, бригада йшла через Драбівку, Деренківець, Гарбузин,
Корсунь. 11 лютого вона зосередилася для прориву у районі Стеблева
і Шендерівки. 13 лютого під час наступу на Нову Буду загинув командир
бригади штурмбанфюрер СС Люсьєн Ліпперт. Командиром бригади став
перший офіцер для доручень оберштурмфюрер Леон Дегрелль. Начальником штабу бригади був унтерштурмфюрер СС Вінтершайдт
[6, 87].
19 лютого 1944 р. із оточення прорвалося лише 632 бійці «Валлонії». Бригада загинула б, якби не останні вцілілі танки 5-го танкового
полку СС «Вікінг», які пішли в атаку і прорвали кільце радянських військ,
давши «Валлонії» можливість перегрупуватися і продовжувати відступ.
У кінці березня 1944 р. залишки бригади були відкликані з фронту і відправлені в Бельгію, де на їх базі було сформовано дивізію СС «Валлонія» [2, 210].
За виведення з оточення командир бригади СС «Валлонія» Леон
Дегрелль був прийнятий у штаб-квартирі Гітлера у Вольфшанці і нагороджений Рицарським хрестом та відзнакою «За участь у ближньому
бою» [6, 89].
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ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

ІСТОРІЯ І АРХІТЕКТУРА ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУбОТОВІ:
ВІД ПОбУДОВИ ДО ХІХ СТОЛІТТЯ

Актуальність теми полягає в унікальному історичному значенні церкви Пророка Іллі в Суботові. Вона є справжньою цінністю нашої історії,
в ній поєднується краса різних стилів архітектури та пам'ять майже чотирьох століть.
Висвітлення головних аспектів історії і архітектури Іллінської церкви
є головною метою моєї публікації.
До дослідження цієї теми зверталися такі науковці як Г. Логвін [1],
Ю.М.Лазуренко, В.М. Лазуренко [2] і Н.В. Кукса [6]. Також матеріали з
даного питання можна знайти в Державному архіві Черкаської області.
Церква Святого Пророка Іллі в селі Суботові Чигиринського району
побудована в стилі поєднання елементів раннього українського бароко
і європейського ренесансу. Зведена в 1653-1656рр. за наказом та коштом гетьмана України Богдана Хмельницького як церква-усипальниця.
Церква справляє враження монументальної оборонної споруди. У плані
вона майже квадратна (її зовнішні розміри – 18,19 х 15,91м) із шестигранним вівтарним виступом на сході. Внутрішній простір одного нефа
поділено навпіл підпружною аркою, а перекрито церкву коробковим
склепінням, яке в інтер’єрі зорово полегшується розпалубками біля
вікон [2, 60]. На сході головне приміщення закінчується абсидою у вигляді п’ятигранника. З півночі і на південь до неї прибудовані маленькі
прямокутні приміщення. В західній частині головного приміщення роз104

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
ташовані невеличкі хори, що спираються на систему хрещатих склепінь
і два стовпи. У північно-західному куті церкви є сходи, сховані у товщі
стіни, що ведуть на хори і на горище, пристосовані для оборони, на що
вказують бійниці, розташовані в два яруси. У зв’язку з оборонним значенням церкви і виникла потреба в міцних мурах, товщина яких досягає
двох метрів [1, 42-43]. Іллінська церква була окремим укріпленням в системі оборонних споруд замку Хмельницького і підсилювала його південну ділянку. Саме з цих міркувань дзвіниця була дерев’яною і нижчою
за церкву. В разі загрози захоплення церкви охоронці могли відійти до
замку через підземний хід або, навпаки, отримати через нього підкріплення. Залишки підземного ходу збереглися до нашого часу [2, 58]. Роги
церкви оброблені пілястрами. Вінчає будівлю простий карниз. Її причілкові частини оформлені великими фронтонами вишуканого малюнка.
Західний фронтон поділено по осі пілястрою, а в горизонтальному напрямі – карнизом. В його нижній частині розташовано шість ніш, що колись були, очевидно бійницями. Вище карниза, у верхній частині
фронтону – чотири бійниці. Завершується церква фігурним п’ятилопастевим фронтончиком. Верхня і нижня частини – криволінійного окреслення з невеличкою профільною тягою по контуру фронтону, який має
в нижніх частинах завитки. Не дивлячись на те, що в цілому він позначений рисами суворої середньовічної архітектури, криволінійні форми
фронтону надають йому досить мальовничого і виразно барочного характеру. Майже такої ж форми фронтон і на східній причілковій стіні
[1, 40-43].
Дослідники вважають, що храм вимуровано з місцевого пісковику, вірогідно, добутого з гори Кам’яної, що знаходиться на південь від церкви, частина каменю
взята з розібраної мечеті. Пілястри, карниз,
вівтарна частина та
фронтони споруджено з
жолобкової цегли. Перекриття звідчасте, дах
вкритий черепицею.
Місце для церкви вибрано
надзвичайно
вдало з оборонного,
а також містобудівного
та художнього погляду. Вона поставлена так, що відіграє роль архітектурної домінанти, пануючи не тільки над поселенням, яке тулиться біля
неї, а й над навколишнім оточенням і добре виділяється на тлі мальовничого ландшафту [3, 54].
На гравюрі Сплетсера (1825 р.) Суботівська церква зображена вкритою дахом з заломом. На гребені даху стоїть маківка з чотирма вежечками, такими, які зустрічаються на завершенні дзвіниць у дерев’яних
карпатських церквах, або на дзвіниці Далеких печер у Київській лаврі.
Пізніше цей верх було замінено звичайною маківкою, яку Т.Шевченко
у 1844 р. намалював у своєму етюді Суботівської церкви. Тепер цієї маківки немає. Замість неї над абсидою побудовано в ХІХ ст. невеличку
фальшиву баньку та зроблено залізний дах [1, 43].
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За свідченням літописців в серпні 1657 р. Б.Хмельницького було поховано саме в церкві Святого Пророка Іллі. Як фундатора цієї споруди,
гетьмана було поховано на почесному місці – праворуч від вівтаря біля
південної стіни споруди в поховальній ямі розміром 2,3 х 0,7 м, яку накрили великою кам’яною брилою місцевого пісковику [2, 60].
Літописець Величко оповідає, що гетьман помер 27 липня, а похорон
відбувся аж 23 серпня в Суботові: «Лазар Баранович, архієпископ Чернігівський, взяв з великою публікою і церемонією тіло Хмельницького
і, перенісши в його маєтність в Суботів, поховав оноє в церкві кам’яній
його ж Хмельницького коштом розданій» [1, 46].
Літопис Грабянки підтверджує це: в ньому сказано, що “всі на погреб
його (Богдана Хмельницького) сошедштєся генерали і полковники, старшина їх чернь з превеликим плачем і жалістю купно ж і військовим обрядом попровадивши з Чигирина в Суботів і там в церкві кам’яній, від
самого ж иногда созданой, в недільний день перед Семеном погребли”.
Нарешті і в літописі Самовидця зазначено, що Богдан Хмельницький
був похований в Суботові, в ринковій церкві. Можна припустити, що Самовидець ринковою церквою називає саме Іллінську. Підтверджується
це припущення тим, що в деяких історичних матеріалах згадується про
те, що за Іллінською цервою був ринок [1, 47].
Документальних джерел про подальшу долю Богданової церкви
у другій половині XVІІ ст. на даний час, на жаль, не виявлено. Не знайдено документальних джерел і про долю Іллінської церкви і в XVІІІ ст.
Лише на початку ХІХ ст. Іллінська церква знову починає згадуватися
в документальних джерелах [3, 54].
Згідно клірових відомостей, станом на кінець XVІІІ ст. приміщення
храму потребувало ремонту. Населення села було малочисельним
і його духовні потреби могла цілком задовольнити Свято-Михайлівська
церква. Обставини склалися таким чином, що в травні 1797 р. помер
настоятель Михайлівської церкви. В Іллінській церкві на цей час було
два священики – Прокопій Ботвиновський та його син Кирило. Громада
села звернулася до Чигиринського духовного правління з проханням не
присилати нового настоятеля храму, а об’єднати приходи обох храмів
і причислити всіх мешканців села до Михайлівської церкви [5].
На початку ХІХ ст. церква була зарахована до розряду цвинтарних і
приписана до приходської Михайлівської, котра, за народними джерелами, була заснована ще Михайлом Хмельницьким, кілька разів горіла,
та щоразу відбудовувалася жителями Суботова із збереженням місця
розташування та особливостей конструкції. На малюку 1825р. з “Истории Малой России...” Д.М. Бантиш-Коменського Іллінська церква постає
в досить занедбаному стані [3, 54].
Побувавши у 1843 та 1845 роках у Чигирині і Суботові, Т.Г. Шевченко
опоетизовує історію Чигиринщини, змальовує визначні пам’ятки цього
краю. Поряд з цілим рядом інших робіт зображує «Богданову церкву
в Суботові», «Кам’яні хрести в Суботові» тощо. Особливо вразив поета
вигляд церкви, що сяяла вибитими шибками вікон, похилений хрест аж
ніяк не вписувався в колишню славу не так давно могутньої оборонної
споруди. Працюючи в Археологічній комісії, Т.Г. Шевченко піднімає питання про реставрацію церкви Святого пророка Іллі, з цієї метою очолює
збір коштів серед передової громадськості [4, 172].
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З 1851 р. місце священика Іллінської церкви займала людина, яка
поклала все своє життя на збереження цієї святині. Це був отець Роман
Орловський. Рішенням Палати державного майна церкву планували розібрати на цеглу. І тоді отець Роман Орловський почав бити в усі дзвони
[3,54]. Показово, що отець Роман заручився підтримкою передових на
той час представників історичної науки, зокрема, звертався за консультаціями до М. Максимовича [4, 185]. До Суботова приїздили інженери,
оглядали споруду й кожного разу приймали рішення, що виключали
одне одного. Дехто з них вважав, що церква зовсім не придатна до реставрації, інші твердили, що ремонт і відновлення можливі. Дійсно, в цей
період Мурованка (як місцеві жителі називали Іллінську церкву) перебувала у жахливому стані. Отець Р. Орловський довів справу до кінця:
не лише зберіг пам’ятку, підтримав її, але й зробив усе можливе, щоб
відродити первісний вигляд церкви. Під час реставрації дерев’яний
купол перенесли на вівтарну частину. Нарешті, відновлена Богданова
церква була освячена 30 вересня 1869 р. Згодом замість дерев’яної
дзвіниці побудували кам’яну [3, 54].
Реставраційні роботи здійснювалися під керівництвом відомого дослідника і знавця старожитностей професора Київської духовної академії Феофана Лебединцева з відома Археографічного товариства, яке
попередньо провело дослідження в приміщенні храму, на прилеглій до
нього території і на місці садиби Хмельницького. Першою спробою увіковічення пам’яті гетьмана можна вважати мідну табличку з написом:
«Здесь было погребено тело Богдана Хмельницкого», установлену
справа на стіні біля входу до церкви з ініціативи отця Романа Орловського. Як констатував згодом відомий мистецтвознавець М. Біляшівський: «Отже, одну з найдорогоцінніших історичних пам’яток збережено
ще на багато років». Під час наступної реставрації кінця 1880-х років
табличку було залишено на місці [4, 185].
Отже, церква Пророка Іллі була споруджена у кращих традиціях українського козацького бароко, вона двісті років з часу побудови не підлягала реставраційним роботам. Проте невблаганний плин часу зробив
свою справу, і в середині ХІХ ст. стан храму розцінювався як катастрофічний, але люди, які цінували святиню, зробили все щоб скарб історії
нашої нації зберегти для подальших поколінь.
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К.,1954. – 72 с.
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Хмельницький та його доба. – Черкаси: ‘”Ваш Дім”, 2005. – 86 с.
3.10 подорожей Черкащиною для учнівської молоді України. Збірка
туристичних маршрутів. Від. Ред. Т.М. Нераденко. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2011. – 206 с.
4.Кукса Н.В. Церква Святого Іллі в Суботові: минуле та сьогодення
пам’ятки архітектури XVІІ ст. // Пам’ятки України. – №5-6. – 2011. – С.
38-47.
5.Державний архів Черкаської області. – Ф.660. – Оп.1. – Т.2. –
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Калінович Юрій, НІЕЗ «Переяслав»,
м. Переяслав-Хмельницький

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ «ПОШТОВА СТАНЦІЯ»

Музей «Поштова станція» було відкрито у 1993 р. Розміщується він
у приміщенні колишнього міщанського будинку 2 пол. ХІХ ст., який до
1987 р. знаходився по вулиці Жовтневій (нині Покровській) і в зв’язку з
реконструкцією міських шляхів підлягав знесенню. Адміністрація Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника звернулася до
міської ради з клопотанням про передачу йому цього будинку з метою
створення в ньому музею. Після досягнення домовленості будівля силами музейних працівників Ф. Дарди, П. Бутніка, Л. Кайденка, Л. Кизуба,
Б. Коваленка, А. Кравченка, В. Москаленка, В. Отечка, М. Петруні,
Г. Храброго була перевезена на територію Музею народної архітектури
та побуту Середньої Наддніпрянщини. Реставрація споруди тривала
протягом кількох років. Була виконана кропітка робота по збору експонатів для створення експозиції майбутнього музею.
Під керівництвом генерального директора заповідника М. Сікорського наукові співробітники В. Мельник, Л. Набок, М. Жам, Н. Бойко,
М. Герасько, М. Кіченко, Г. Козій, Н. Грукач, Н. Захарчук, Л. Чередниченко, Н. Ткаченко, Г. Ткаченко, Н. Лада, Н. Філоненко доклали багато
зусиль і творчої уяви до відтворення інтер’єрів поштової канцелярії, житлової кімнати станційного доглядача, кімнат для відпочинку подорожуючих і візників. Реставрацію меблів виконав В. Отечко.
Тематико-експозиційний та структурний плани розробив завідуючий відділом Музей хліба М. Жам.
Структура музею складається з чотирьох основних розділів:
1) розвиток поштового зв’язку в Україні у 2 пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.;
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2) забезпечення пасажирських перевезень силами поштових станцій маршрутами поштових трактів;
3) життя та побут станційного доглядача;
4) візники – штатні працівники поштових станцій.
У подальшому планується створення двох нових розділів:
1) поштова кореспонденція;
2) засоби технічного обслуговування потреб поштової станції.
Основна ідея експозиції:
- ознайомити відвідувачів з історією розвитку поштового зв’язку України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. на прикладі поштової станції повітового міста
Переяслава Полтавської губернії;
- продемонструвати особливості життя і побуту поштових службовців, а також висвітлити особливості тогочасного поштового зв’язку і пасажирських перевезень: правила користування послугами поштових
станцій, умови видачі коней і їхня кількість в залежності від чину та посади пасажирів, засоби поштового зв’язку та розрахунку за послуги
пошти;
- показати розвиток поштових шляхів та розміщення поштових станцій на них;
- звернути увагу на особливості служби візників: умови прийому на
службу, їхні обов’язки і права;
- наголосити на важливості інституту пошти у ХІХ ст., як єдиної державної установи, що займалась пасажирськими перевезеннями і водночас пересиланням поштової кореспонденції, грошових переказів та
преси.
Основні проблеми оглядової експозиції:
- вказати на високий рівень розвитку поштового зв’язку в ХІХ ст., безперервність надання поштових послуг (обслуговування подорожуючих
та державних кур’єрів проводилось цілодобово);
- наголосити, що поштові станції – це державні установи, які приносили великий прибуток (тарифи на пасажирські перевезення були високими);
- показати відвідувачам розвиток поштових трактів, розташування
поштових станцій на них;
- акцентувати увагу на Переяславській поштовій станції.
До складу музейного комплексу також увійшла фуражна комора, перевезена і встановлена в 1992-1993 рр. У її перевезенні та подальших
реставраційних роботах брали активну участь М. Жам, М. Хоменко, А.
Кириченко, М. Бойко, Ю. Авраменко, Б. Калінович, Ю. Калінович, Ю. Дебеляк і В. Руденко.
У чотирьох залах музею відтворено інтер’єри канцелярії, службового
житла станційного доглядача та кімнат для відпочинку, а іноді й ночівлі
подорожуючих та ямщиків.
У приміщенні канцелярії розміщене робоче місце станційного доглядача – масивний різьблений стіл з письмовим приладдям, скринькою
для прогонних грошей та журналом для реєстрації подорожуючих.
Поряд експонуються колекції монет і паперових грошей, які використовувалися для розрахунків за проїзд, та постійно діюча виставка поштових листівок поч. ХХ ст. На стінах – карти поштових трактів ХVІІІ-ХІХ ст.
та «Высочайше утвержденные почтовые правила».
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Користуватися послугами поштового транспорту можна було тільки
за наявності так званих подорожніх. Це документ, який засвідчуdав
особу подорожуючого і обов’язково – мету подорожі. Подорожні видавалися двох видів – для державних і приватних потреб. В експозиції
музею знаходяться фотокопії подорожніх М. Гоголя, М. Максимовича та
Т. Шевченка.
У кімнаті, яка слугувала станційному доглядачу за службове житло,
відтворено міщанський інтер’єр ХІХ ст.
Окрема кімната відводилася для відпочинку, а іноді й ночівлі пасажирів. Окрім необхідних меблів та дорожніх валіз, в кімнаті експонуються грамофон та фісгармонія, які допомагали подорожуючим приємно
проводити час в очікуванні своєї черги на виїзд.
У візницькій ямщики відпочивали та грілися після довгої дороги, харчувалися, лагодили упряж та розважалися. В кімнаті – стіл з лавами, піл
для спання, кінська упряж, одяг візників, судник з посудом, народні музичні інструменти. Привертає увагу різьблена дуга з набором дзвіночків,
в центрі яких знаходиться знаменитий «Дар Валдая». Такі дзвіночки почали побутувати в кінці ХVІІІ ст. Єдина система поштового зв’язку вимагала обов’язкового їх використання всіма поштовими кур’єрським
екіпажами та поліцією для безперешкодного і пріоритетного руху. Крім
попереджувальної функції, дзвіночки коригували рух коней на тракті ритмом свого звучання, задаючи їм певний темп.
Музейна експозиція знайомить відвідувачів з історією розвитку поштового зв’язку в Україні на прикладі поштової станції повітового міста
Переяслава Полтавської губернії та розкриває особливості життя і побуту поштових службовців та подорожуючих, а також особливості поштового зв’язку та пасажирських перевезень 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
Шмиголь Любов
НІКЗ «Чигирин»

ВВЕДЕННЯ В ДІЮ УСТАВНОЇ ГРАМОТИ
В МАЄТКУ СЕНАТОРА І.І.фУНДУКЛЕЯ
У СЕЛІ ГОЛОВКІВЦІ ЧИГИРИНСЬКОГО ПОВІТУ (1862 Р).

Поразка в Кримській війні 1853-1856 років поглибила економічну та
соціальну кризу в Російській імперії. Уряд змушений був шукати шляхи
виходу з неї. Урядова програма передбачала ряд реформ, які б дозволили оновити найвідсталіші ділянки суспільного життя. Першочерговою
стала селянська реформа. 19 лютого 1861 року імператор Олександр ІІ
підписав маніфест «Положення про селян, що вийшли з кріпацької залежності». У цьому документі викладалися основні умови скасування
кріпосного права. Селяни отримували особисту волю і громадянські
права, право викупу садиби і наділу. До викупу наділів вони перебували
в тимчасовозобов’язаному стані (за дослідженнями М.Н.Лещенка тривав від 2 до 9 років, а ряді маєтків і більше 20 років [1,22]) і виконували
грошові (оброк) та відробіткові (панщина) повинності. За садибу селянин
вносив оброк, а за користування польовим наділом або платив грошовий внесок, або відробляв панщину. Повинності (які раніше несли помі110
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щицькі селяни і ті, що встановлювалися для тимчасовозобов’язаних),
розміри наділу (кількість і вид землі, якою користувалися до і після реформи 1861 року), кількість дворів і ревізьких душ фіксувалися в угоді
між поміщиком і селянами – уставній грамоті. Угода розроблялася для
кожного населеного пункту, а якщо він належав кільком поміщикам, то
окремо для селян кожного поміщика. Складання уставних грамот доручалося власникам маєтків, а перевірка і введення в дію – мировим посередникам. Документ підписувався поміщиком і селянськими
повіреними. На думку російського дослідника Б.Г.Литвака, це створювало видимість юридично узаконеної угоди 2-х рівних сторін [2,134]. Остаточно затверджувало грамоту губернське в селянських справах
присутствіє.
Складання і введення в дію уставних грамот на Правобережній Україні відбувалося в 1862 році [3,110] в умовах масового спротиву селян.
Причини відмови селян підписувати уставні грамоти можна умовно
поділити на 2 групи [4,195-196]:
1. Конкретні причини, пов’язані з введенням тієї чи іншої грамоти,
а саме: незадоволення розмірами польового наділу, повинностей, позбавлення селян прав на користування угіддями.
2. Небажання приймати документ у зв’язку з очікуванням «нової
волі».
За своєю інтенсивністю селянський рух пов’язаний із складанням
і введенням у дію уставних грамот мав 3 етапи [5;104 – 105]:
1-й етап (жовтень 1861 – квітень 1862 року) – посилення натиску поміщиків на селян, щоб змусити уставні грамоти і підвищити відповідальність сільських громад за виконання повинностей;
2-й етап (квітень-червень 1862) – найвища точка в розвитку селянського руху періоду введення уставних грамот. Введення поміщиками
і мировими посередниками угод в дію згідно нових правил Головного комітету, затверджених у січні 1862 року, без згоди селян;
3-й етап (2-а половина 1862 – початок 1863) – спад селянського руху.
Як відбувалося введення в дію уставної грамоти в селі Головківці,
маєтку таємного радника, сенатора І.І.Фундуклея, з’ясовуємо на підставі
архівних матеріалів.
Перевірка уставної грамоти та введення її в дію розпочалися 21 червня 1862 року [6,1] мировим посередником 1-ї дільниці О.І.Безрадецьким в присутності начальника поліції Басніна, головного управителя
маєтку О.І.Тихоцького, станового пристава та добросовісних селян села
Любомирки Уласа Трибушенка, села Триліс Петра Горбатенка, села
Матвіївки
Софрона Приходька. Під час перевірки частина селян заявила, що
“грамоты совершенно не признают и исполнять таковой не будут, что
до двух лет они будут даботать по-прежнему, а потом, что Бог
даст…[5,4], что это не есть закон, а их обманывают…”[5,5]. Ці висловлювання свідчать, що в розумінні головківчан І.Фундуклей залишався їх
господарем ще протягом 2-х років. По закінченні цього терміну вони
мають отримати “справжню волю”, даровану царем.
Спроба начальника повітової поліції Басніна і мирового посередника
Безрадецького переконати селян підписати уставну грамоту не мала успіху. Селяни, а “Федот Гончарь и Логвин Васюра в особенности, с дер111
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зостью и криком восставали против принятия уставных грамот и избрания повинности” [6,5]. У відповідь на погрозу представників місцевої
влади скласти акт про недотримання головківчанами закону, який засвідчать присутні добросовісні Трибушенко, Горбатенко і Приходько,
“крестьяне Гончар и Васюра с бранью и криком обратились к добросовестным, что не следует вмешиваться в чужую громаду, что если они
сейчас не уйдут, то их прогонят из села палками” [6,6]. Такий перебіг
подій дав привід звинуватити селян Федота Гончаря і Логвина Васюру
в підбуренні своїх односельців до неприйняття уставної грамоти і заарештувати.
Друга спроба введення уставної грамоти, що відбулася за три дні,
теж не дала бажаного результату: “…те же самые крестьяне (Ф.Гончар
і Л.Васюра – Ш.Л.) находясь впереди по-прежнему, восставали еще
с большей дерзостью против того, что это не есть закон, а произвол начальников”[6,6]. Це твердження мирового посередника спростовується
матеріалами розслідування. Встановлено, що Федот Іванович Гончар
і Логвин Григорович Васюра перебували під арештом з 21 червня [6,7],
а, отже не могли бути присутніми біля волосного правління 24 червня.
Третє введення в дію уставної грамоти відбулося 11 липня 1862 року
[7,4]. Для цього волосний старшина с. Головківки Петро Каленикович
Павленко зібрав селян всієї волості (селян Головківки, Мельників і Медведівки). Начальник поліції Баснін дав же розпорядження про скликання
лише селян Головківки. Непорозуміння між двома посадовцями мало
для одного з них неприємні наслідки. Використовуючи дані власного розслідування діяльності П.Павленка, мировий посередник О.І.Безрадецький звинуватив волосного старшину “в умышленном собрании крестьян
всей волости в Головковку, в недонесении начальнику о ложных толкованиях об уставной грамоте и, наконец, в непринятии никаких мер
к убеждению крестьян” [7,9]. Цього ж дня він, керуючись розпорядженням Київського губернського присутствія №1966 постановив: “…удалить
его (Павленка) от должности и предать суду… просить разрешения о
дозволении произвести новые выборы, так как кандидат на старшину
Камянецкий по слабости здоровья к должности этой не способен…”[7,9зв.].
Офіційні слідчі дії (допити,очні ставки, впізнання) в справах тимчасовозобов’язаних селян Ф.Гончаря і Л.Васюри та волосного старшини
П.Павленка проводились з 17 липня по 23 серпня 1862 року виконувачем обов’язків судового слідчого 1-ї дільниці Чигиринського повіту Сливчанським в присутності свідків селян Головківки Юхима Гончаря
і Кирила Похила [6,7-8], Івана Горбаня і Павла Слісенка [6,9], Петра Головка і Карпа Джирми [6,11,13; 7,5].
Беручи до уваги те, що Ф.Гончар і Л.Васюра в нанесенні погроз добросовісним селянам не зізналися і самими П.Горбатенком, У.Трибушенком, С.Приходьком викриті не були, виконувач обов’язків судового
слідчого Сливчанський постановив: “Обвиняемых Гончаря и Васюру до
окончания над ними суда подвергнуть полицейскому надзору” [6,14].
Текст постанови у матеріалах справи волосного старшини П.Павленка
відсутній, але припускаємо, що він був аналогічним до попереднього.
Суд над тимчасовозобов’язаними селянами Ф.І.Гончарем та Л.Г.Васюрою, звинуваченими в підбуренні селян Головківки до неприйняття
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уставної грамоти та над головківським волосним старшиною П.Павленком по обвинуваченні в неточному виконанні розпорядження керівництв
під час введення уставної грамоти і в поширенні хибних тлумачень між
селянами відбувся 20 березня 1863 року [6,17; 7,17]. Рішення для Петра
Павленка було позитивним: “Как по учиненному судебным следователем дознанию оказалось, что от распоряжения волостного старшины
Павленка в собрании никаких беспорядков между крестьянами не было,
то… Петра Павленка… по сему делу считать свободным” [7,23]. Ймовірно, йому вказали на необхідність точного виконання наказів і доручень керівництва в майбутньому і залишили на посаді.
Текст вироку у справі Ф.Гончаря і Л.Васюри відсутній, але селяни, як
відомо, ним “остались довольны” [6,20].
На жаль, документи не дають відповіді на важливе питання: чи була
введена в дію уставна грамота в Головківці, а якщо так, чи зі згоди
селян?
Все ж опрацьовані архівні матеріали дозволяють зробити певні висновки. Заворушення селян в маєтку таємного радника І.І.Фундуклея
селі Головківці відбулося під час 2-го етапу (квітень-червень 1862 року)
селянського руху зв’язаного із складанням і введенням у дію уставних
грамот. Воно характеризувалося пасивною формою боротьби, яка проявилася у масовій відмові селян підписувати уставну грамоту. Основною
причиною відмови селян Головківки прийняти уставну грамоту було очікування «нової волі». Вона за чутками, які поширились між селянами,
мала прийти у 1863 році, коли настане так званий “слушний час”.
1. Лещенко Н.М. Сторіччя кріпосного права / Н.М.Лещенко. – К.,1961.
– 48с.
2. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская инициатива / Б.Г.Литвак. – М.,1991. – 302с.
3. Пойда Д.П. Крестьянское движение на Правобережной Украине в
пореформенный период (1866-1900 гг.) / Д.П.Пойда. – Днепропетровск,1960. – 488с.
4. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России / П.А.Зайончковский. – М., 1968. – 369с.
5. Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90 рр.ХІХ ст.) / М.Н.Лещенко. – К.,
1970. – 304с.
6. Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО) – Ф-420, Оп.1,
Спр.927.
7. ДАЧО – Ф-420, Оп.1, Спр.928.
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Чигиринський НВК I-III ступенів №2

МОСКОВСЬКІ ВИбОРНІ ПОЛКИ СОЛДАТСЬКОГО СТРОЮ
У бОРОТЬбІ ЗА ЧИГИРИН У 1677 РОЦІ

Дана стаття присвячена участі московських виборних солдатських
полків у Чигиринських походах 1672-1681 рр. і покликана ввести в науковий обіг нове джерело з історії першої Чигиринської кампанії 1677 р.
Зазначений хронологічний відрізок російсько-турецької війни майже збігається з другим періодом історії московських виборних солдатських полків. Та участь виборних полків у Чигиринських походах привертало
увагу історика (Бобровский П.О. История 13-го Лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет. 1642-1892. СПб., 1892. Ч. 1
С. 6 и др.). Тут, разом з третім томом "Щоденника" майбутнього командира Другого московського виборного полку солдатського ладу Патріка
(Петра Івановича) Гордона вводяться в науковий обіг нові відомості та
документи, що висвітлюють участь цих полків у Чигиринській епопеї.
Публікується в Додатку документ, який представляє картину подій першого Чигиринського походу, починаючи з 24 серпня і до повернення
армії князя Г.Г. Ромадановського до Києва. Ця виписка про служби Агея
Шепелєва доповнює опис дій армії князя Ромодановського по деблокаді
фортеці і поразці турецьких військ, відомих нам здебільшого по "Щоденника" Патріка Гордона.
У щоденних записах Гордона мається лакуна: після 3 серпня текст
поновлюється на півслові вже 26 серпня на описі переправи передового
загону російської армії і козаків гетьмана Івана Самойловича: "... переправившись на другой берег, они (передовий загін із солдатів генералмайора А. Шепелєва та полковника С. Вістова і козаків Полтавського та
Ніжинського полків) решительно напали на турецкие дозоры..." Публікована виписка частинами заповнює втрату тексту "Щоденника", а також
представляє можливість порівняти сприйняття подій різними учасниками походу: найманим іноземцем і російським командуванням.
То ж давайте ближче підійдемо до подій 1677 року. 1676 року виборні
солдатські полки увійшли до складу зібраної в Курську армії боярина
князя Г.Г. Ромодановського, перед якою 19 вересня здався чигиринський
гетьман Петро Дорошенко. Відразу після заняття Чигирина, воєвода поставив в замку підполковника Першого виборного полку Шепелєва Івана Захарова. А командир Другого виборного полку Матвій Кровков
пізніше так описав свою службу 1676 р.: "Во 184-м году был с полком в
Курску в полку боярина и воеводы князя Григорья Григорьевича Ромодановского. И под Чигириным, как Петр Дорошенок вину свою принес,
и ево, Петра, принял в обоз. И для утвержения оставлен в Чигирине
и зимовал".
Указ про призначення чигиринським комендантом з тисячею солдатів його полку, наздогнав Матвія Кровкова з полком, з армії князя Ромадановського, 9 жовтня на річці Сулі, не доходячи 15 верст до Сум. Крім
полковника Кровкова і підполковника Захарова гарнізон Чигирина
склали козаки Чигиринського та Чернігівського полків Єремія Петроновского та Василя Борковського. У тисячах Кровкова і Захарова налі114
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чувалося 61 чоловік начальницького складу, та 2054 урядників і солдатів. Вступивши зі своїм полком у місто, Кровков мав при собі лише хорошу пам'ять від князя Г.Г. Ромадановського до підполковника Захарова,
але, не чекаючи царського указу, описав наявні в Чигирині запаси, стан
чигиринських укріплень, відносини російських ратних людей з козаками
і вісті, які вдалося зібрати про ворога. За листопадового опису стольника і полковника, приміщення для зберігання продовольства в місті
були відсутні, а укріплення являли собою жалюгідне видовище: "А Верхней город был рублен в террасы, и обломы и мосты обгнили и опали,
в приход неприятельских людей по городу и по выводам по причинным
местам пушек поставить и людей розвести не мочно. А Нижнего города
от Наугольной башни от болота и от реки Тясмины по Верхней город
632 сажени, и острог и замет худ, в иных местех обвалился, а инде и
нет. А как река Тясмин станет льдом, и от болота и от реки никакие крепости нет, и в приход неприятелских людей сидеть не в чем". Настільки
ж гнітючу картину малює полковник і щодо артилерії: з 54, були в наявності залізних і мідних стовбурів, у 18 найкращих і найбільших знарядь
виявилися розсічені запали. Відсутність ядер до гармат доповнювалося
старістю лафетів, а також городових воріт: "пушечные станки и колеса
огнили, станков и колес оковать нечем, и к городовым воротам затворы
зделать и замкнуть пробоев и запоров не в чем — железа нет". Домогтися допомоги від місцевих чигиринських козаків і міщан Кровкову не
вдалося, і за кіньми, і за будівельним лісом йому довелося звертатися
до Ромодановського і Самойловича. Продовольства на момент вступу
Кровкова до Чигирина малося 694 чоти сухарів та 66 четей з осминою
круп і пшона. По опису прийнятого майна Кровков склав книги і разом з
кресленням і відпискою 22 листопада 1676 відправив до Москви з капітаном свого полку Петром Нелюбовим.
Київський воєвода князь Олексій Голіцин послав 18 грудня 1676 року
пам'ять Кровкову про складанні опису міста, гарнізону та запасів у Чигирині, які він і отримав від Кровкова 31 грудня того ж року з поручиком
Вязевским для відсилання в Малоросійський приказ. У січні 1677 путивльському воєводі Л.В. Ляпунову кількома царськими грамотами наказувалося відіслати до Чигирина річні хлібні запаси з відповідним
супроводом, для чого підводи повинен був надати гетьман Іван Самойлович ( Річні хлібні запаси Чигирина оцінювалися в " 1493 чоти жита
1742 чоти з осміною борошна житнього 222 чоти без полуосміни сухарів; та круп: 400 чоти вівсяної 76 чоти без четверика толокна 7 чоти без
четверика гречаної ; та 60 четей солоду житнього і ячного ". Див: РДАДА
Ф. 210. Розряд Стовпці Московського столу. № 529. Столпік I. Л. 23-26
36-39 53-56 ) Однак підводи для доставки до Чигирина продовольства
прибули в Путивль близько середини лютого. За допиту, в Малоруському наказі 16 січня, поручик Вязевскій повідомив: на момент його
від'їзду з Чигирина, почали будувати хлібні житниці, але відновлення укріплень ще не почалося через голод і хвороби ратних людей; масовий
падіж від нестатку кормів розпочався і серед коней. За київським чутками, кримський хан залишився зимувати в Білгородській степу,
а в Кам'янці-Подільському стояли два турецьких паші. Хлібні запаси до
від'їзду Вязевского з Путивля до Чигирина ще не дійшли, але по дорозі
від Чернігова на Київ йому зустрілися обози хлібних запасів.
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Важке становище чигиринського гарнізону почало повільно змінюватися з березня, коли стало надходити продовольство. Гетьман, затримавши присилання підвід, прислав їх з надлишком. Путивльський
воєвода Ляпунов, мабуть, побоюючись звинувачення у затримці продовольчих поставок, і щоб не ганяти підводи порожняком, вислав до Чигирина продуктів більше покладеного, бажаючи " учинити прибуток "
царській справі " і щоб .. ратним людям .. у всяких запасах поповнення
було" ( Крім 5136 чоти без полуосміни зазначених хлібних запасів Ляпунов відпустив до Чигирина додаткові 1136 четей без полуосміни хлібних запасів а також: " 939 пуд солі пермянкі, 207 відер свинячого
ковардаку 6 пуд масла коров'ячого, 212 відер Збітнєв питейного " Див:
РДАДА Ф. 210. Розряд Стовпці Московського столу № 529. Столпік I. Л.
63-67 ) На кінець січня 1677 у двох тисячах виборних полків, що склали
гарнізон Чигирина, значилося, крім померлих від хвороб, втікачів, солдат
які не пішли за Дніпро з підполковником [ 195 ] Захаровим, - 103 солдати, а зі стольником і полковником Кровковим - 134 нижніх чину
( РГАДА. Ф. 210. Розряд Стовпці Московського столу № 529. Столпік I.
Л. 49-52.).
Голодна зима не пройшла дарма, і здорових людей катастрофічно
не вистачало - всі виборні солдати стояли на варті без зміни, і відновлювати зміцнення було нікому. Голод і хвороби, тривожні чутки про турків і татар, що супроводжувалися погрозами з боку чигиринських козаків,
сприяли зростанню дезертирства, і до 16 лютого 1677 в Першому виборному полку налічувалося вже 288 втікачів нижніх чинів. Виборних
солдатів, що були в Чигирині, явно не вистачало для відновлення фортеці і оборони її від турецької армії, та і Кровков з самого початку писав
про необхідність поповнити гарнізон фортеці. Нарешті, на початку квітня
1677 для посилення чигиринського гарнізону "нарядив" Стрілецький
наказ. 3 наказу московських стрільців загальним числом 2171 чоловік.
Очевидно, ці накази і спостерігав Гордон в Севську в травні 1677
(виступили з Севска 24 травня). Див "Щоденник", л. 5, 6 об.):
1) голова Григорій Титов, полуголови Сергій Головцин, 7 сотників,
700 стрільців; 2) голова Микита Борисов, полуголови Олексій Лужина, 7
сотників, 755 стрільців; 3) підполковник Тимофій Зак, полуголови Ілля
Дуров, 7 сотників, 716 стрільців.
Тоді ж, у перших числах квітня, вирішено було замінити полковника
Кровкова на посту чигиринського воєводи служивим іноземцем Опанасом Федоровим сином Трауерніхт і з ним послати туди інженера (РГАДА.
Ф. 210. Розряд. Стовпці Московського столу. № 529. Столпік I. Л. 163.).
Отримавши нове призначення, Афанасій Трауерніхт склав розпис
людей і припасів, необхідних йому для чигиринської служби, у тому
числі двох новохрещених іноземців. Замість двох запитаних іноземців по
відписці гетьмана Самойловича, який просив прислати до Чигирина людину, яка "к крепости применяясь в приход неприятелской подкопы перенимал", і був даний Трауерніхту інженер фон Фрост (По відписці
Самойловича 29 березня цар розпорядився підготувати указ у Іноземскім наказі про посилку до Чигирина інженера).
Стисле комендантство М. Кровкова виявилося досить напруженим і
бурхливим: "И как от лазутчиков учинился в Чигирине пожар, и стена
городовая згорела, и он с служилыми людми городовую стену и башни
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построил вновь и со всем утвердил и отдал генералу-майору Афонасью Траурнихту в целости". Трауерніхт приїхав до Чигирина і приступив
до обов'язків коменданта, за відомостями Гордона, наприкінці червня
часу на відновлювальні роботи майже не залишалося, так що до приходу турків фортеця мала той вигляд, який надав їй Кровков. Але за щоденником Фростена знаємо, що Траурніхт виправляв: "обветшавшие
участки стены и то, что не было возведено полковником Кровковым".
Після передачі фортеці Кровков повертається до столиці, де обидва
виборних полки вводяться до складу армії князя Г.Г. Ромодановського.
Тут я хочу закінчити свою розповідь виключно про дії московських
виборних стрілецьких полків на Чигиринщині. Адже другий полк на чолі
з полковником Кровковим вийшов з Чигирина. Я хочу звернути Вашу
увагу на те що в своїй роботі, я використовував різні джерела: як "Щоденник" Патріка Гордона, так і нову для мене виписку про служби Агея
Шепелєва, яка доповнює всю картину.
А тепер я хочу закінчити свою роботу описом бойових подій, які висвітлює нам лише "Щоденник" Патріка Гордона. Тут ми знову побачимо
московські виборні полки.
Вважаючи Правобережжя своїм васальним володінням, султан Магомет IV призначив гетьманом замість Дорошенка Юрія Хмельницького
та в кінці липня 1677 направив до Чигирина армію Ібрагім-паші. 4 серпня Ібрагім підійшов до Чигирина, осадив його і зажадав здачі, але отримав відмову. Тим часом на допомогу місту поспішили Самойлович і
Ромодановський, які і з'єдналися 10-го, а 17-го вислали до Чигирина
форсованим маршем полк сердюків і 1 тис. драгунів. Цей загін, переправившись на правий берег Дніпра, вночі пробрався через турецькі
лінії і вступив до Чигирина, чим надихнув гарнізон, що вже почав падати
духом. 25-го Ромодановський і Самойлович підійшли до лівого берега
Дніпра, вибили турків із розташованого проти Чигирина острова, зайняли його і звідти переправилися на правий берег, а 28-го, розбивши ворожу армію, переслідували її на відстані 5 верст. Росіяни простояли під
Чигирином до 9 вересня, а потім, дізнавшись про відступ противника до
кордону, пішли на зиму за Дніпро. Заслуги виборних полків у поході були
безперечні. За Чигиринський похід 1677 командири виборних полків отримали присвоєння в наступний чин: Агей Шепелєв - у генерал-поручика, а Матвій Кровков - у генерал-майори.
Через декілька років і сам Патрік Гордон, став командиром другого
виборного полку, та це вже зовсім інша історія.

1.Гордон П., "Дневник" 1677—1678. Ред. М. Р. Рыженков, М., "Наука",
2005. (235 с. — "Памятники исторической мысли");
2.Бобровский П.О. "История 13-го Лейб-гренадерского Эриванского
Его Величества полка за 250 лет" Ч. 1;
3.Малов О. А., "Московские выборные полки солдатского строя в
борьбе за Чигирин 1677-1678", "Наука", 2005.
4.Малов О. А., "Рождение регулярной русской армии", (
http://nvo.ng.ru/history/2001-07-20/5_army.html )
5.http://uk.wikipedia.org
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Пироженко Антоніна
НІКЗ “Чигирин”

ГЕТЬМАНШІ ЧИГИРИНСЬКОГО ДВОРУ ХVІІ СТОЛІТТЯ

В історії України дуже багато уваги приділяється періоду козацтва, а
саме гетьманам та їхній діяльності. Але, як відомо, поряд з ними завжди
знаходились їхні жінки, дружини, які теж так чи інакше відіграли не малу
роль у творенні історії. В цей час зростає авторитет українських жінок,
зокрема гетьманш. Тому нерідко чоловіки-гетьмани потрапляють під
їхній вплив. За словами відомого письменника й історика Д. Мордовцева “жінка… – це такий чуттєвий барометр, який перш за все відображає в собі стан… суспільної атмосфери, характер і напрям історичної
епохи, такою є чи не виключно жінка, а ніж чоловік” [1, 219]. Цікаво, то
якими ж були ті жінки, які мали офіційний статус гетьманші при Чигиринському дворі? І як жилося дружинам гетьманів в неспокійному Чигиринському краї?
Першою гетьманшею вважають дружину майбутнього гетьмана
Б.Хмельницького Ганну Сомко. Та чи була вона гетьманшею? Лагідна,
спокійна і гарна дівчина стає матір’ю його дітей. Все в ній добре, але
дуже часто Ганна хворіє. Незважаючи на це вона дуже дбайлива і працьовита господиня [2, 8]. А тому втручатись у справи чоловіка не було
часу, та й бажання, адже Ганна дуже його кохала і повністю довіряла.
Їй вдається створити родинний затишок у Суботові, вона стає невидимою опорою для свого чоловіка, доглядає дітей, порається по господарству і щаслива з того [3, 132]. Народження дітей підірвало слабке
здоров’я Ганни. Двадцять років була Ганна вірною дружиною і люблячою
матір’ю, та не довелось їй стати гетьманшею, бо хвороба все ж перемагає. Між 1645 – 1647 рр. Ганна Сомківна помирає, залишивши на
руках вдівця шестеро неповнолітніх дітей [4, 61]. Стається це напередодні отримання булави Богданом Хмельницьким.
Наступною гетьманшею вважають Мотрону другу дружину Богдана
Хмельницького. В джерелах її частіше називають “жінкою Чаплинського”
або “пані гетьманша”. Крім того, в історії вона фігурує як Гелена (на зразок Троянської Єлени, через яку розпочалась одна з найтриваліших в
античній історії війн) та Мотрона (можливо полька Гелена отримала це
ім’я, коли вінчалася з Хмельницьким за православним обрядом) [5, 93].
Потрапила вона до маєтку Хмельницьких можливо не випадково. Як
відомо осиротілу Гелену Богдан Хмельницький бере до себе в дім, щоб
та займалась господарством, допомагаючи хворій дружині Ганні Сомко.
Одного разу, скориставшись відсутністю гетьмана Чигиринський підстароста Данило (Даніель) Чаплинський викрадає Гелену та вінчається з
нею. Аж по Корсунській перемозі Хмельницький відібрав її…[26, 35].
Гетьман “…піднімає козацьке повстання і вже на осінь не лише звільняє більшу частину України від польського панування, а й досить
швидко повертає собі так брутально відібране в нього кохання” [4, 62].
Патріарх Паїсій, заохочуючи Хмельницького до православ’я, погодився
обвінчати молодих, попри навіть те, що наречена в цей час перебувала
за сотні верст від Києва, в далекому Чигирині. До гетьманської садиби,
згідно зі словами очевидця, владика відіслав відпущення гріхів пані Мот118
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роні (навіть без її сповіді), а також подарував три самозапалювані свічки,
молоко Пречистої Діви та миску цитрин. Не залишився в боргу й український гетьман, котрий пожалував патріарху шестеро коней та тисячу
золотих [4,63]. Стається це 1648 року, але шлюб вважається незаконним, бо ж Гелена католичка, її перший чоловік Даніель Чаплинський
живий і вона повінчана з ним за римським католицьким обрядом, то ж
виявляється, що Хмельницький взяв за дружину “… свою куму, чигиринську старостиху Чаплинську, при ще живому чоловіку” [5, 93]. Незважаючи на все, Богдан Хмельницький обожнює свою молоду дружину,
не звертаючи уваги на різні осуди з боку рідні та оточуючих.
Триває це щастя недовго, бо у травні 1651 року його запальний син
Тиміш під час перебування батька в поході стратив ненависну мачуху,
повісивши голою на воротах садиби. В інших же джерелах згадується
про те, що Мотрона разом зі спільником була повішена на одній шибениці. Чому? За що? Перша версія говорить про подружню зраду Гелени,
згідно з другою – вона працювала на польську розвідку, а остання
ж стверджує, що Тиміш виявив нестачу коштів у козацькій скарбниці
і розслідуючи цю справу, довів, що гроші (2 бочки золота) вкрала його
мачуха Мотрона і її таємний коханець скарбник [3, 134].
У статусі гетьманші полячка Гелена має вплив на чоловіка, хоча
в його справи особливо не втручалася. Так, у дружини Богдана Хмельницького шукав захисту базиліанський монах п. Ласка, який відвідав
з посольством Чигирин влітку 1649 р. Побачивши неприхильне ставлення до послів з боку гетьмана, він звернувся до “самої пані”, щоб вона
попрохала Хмельницького дати відповідь: “…Вона мене застерегла
і просила, щоб я не наражав себе на небезпеку і взагалі, якщо хочеш
бути неушкодженим, йди, як можеш” [5, 94].
Та за свій “…польський гонор і пиху…”, схильність до польських звичаїв і бажання розваг її не злюбив український народ [7, 3]. Незважаючи
на все, Гелена Чаплинська вродлива, зваблива, кохана дружина, і
врешті-решт гетьманша - “щастя полинове” гетьмана Богдана Хмельницького при Чигиринському дворі.
Що ж до Ганни Золотаренко, то вона уособлює собою національну
гідність і гордість, втілює кращі національні риси. Саме вона гідна честі
бути першою українською гетьманшею.
Побралися Богдан та Ганна 1651 року, після Берестецької битви. За
одними джерелами, це урочисте дійство відбулося у Корсуні, звідки походила родина Золотаренків, за іншими – Богдан і Ганна обвінчалися
в Ніжині у Миколаївському соборі, поряд із яким нині стоїть погруддя уславленому гетьману [8, 11].
Ганна стає третьою і наймудрішою дружиною гетьмана. Навіть польсько-український історик Роллє визнає, що остання дружина гетьмана
була «жінка статечна, скромна, може більш розвинена умово як її попередниці» [2, 34]. Брати її, Іван та Василь Золотаренки відомі козацькі полковники, тож вона й сама “полковничиха” або “Пилипиха” – її чоловік,
відважний ватажок Пилип, загинув у боях з ворогами. Висока, статна,
красива, 34-річна (а за іншою інформацією 40-45-річна) Ганна вирізнялася стриманим, але владним характером [9, 59].
Одруження Богдана з Ганною посприяло піднесенню роду Золотаренків, а також поліпшенню становища самого гетьмана, адже рід Зо119
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лотаренків козацтво шанує. Сама ж Ганна не є чимось посереднім поміж
жінкою та коханкою, як її попередниця. Це вже “пані гетьманова” як офіційно титулована. Навіть ті скупі джерела, які маємо про Ганну, свідчать,
що вона далеко не обмежувалась лише домашніми і родинними справами. Вона впливова та безпосередньо причетна до політичних подій, а
підтвердженням цьому є відомий діалог Богдана Хмельницького з польським послом. Королева Речі Посполитої, звертаючись до дружини
гетьмана, просить її про заступництво і допомогу і посилає
у подарунок коштовності. “Хмельницький прочитав, просльозився і, піднявши до неба очі, прорік: “ - боже всемогутній! Що значу я перед лицем
твоїм? Черв’як нікчемний! І ось який знак подарувала мені милість Твоя,
щодо моєї Ганни найясніша королева польська пише листа й удостоює
її просити заступництва переді мною” - так описує цей епізод, як один із
вагомих аргументів впливовості Ганни Золотаренко М. Костомаров
у своїй праці «Богдан Хмельницький” [3,134]. Бачили гетьманшу і на прийнятті Хмельницьким іноземних послів, а саме шведського посла Велінга: “…Дружина гетьмана сиділа деякий час біля гетьмана. По світлиці
ходили дві гетьманські дочки, які мали ковтки (сережки), бо в цих краях
жінки загально носять ковтки…” [10, 57].
Відомо також, що у 1882 році О.Лазаревським було знайдено історичні документи, а саме перелік грамот та універсалів, виданих Густинському монастирю на маєтності, що свідчить про високу освіченість
гетьманші. В одному з документів він знайшов згадку про універсал від
22 липня 1655 року, виданий та підписаний Ганною Золотаренко “Гетьманової Анни Богданової Хмельницької” і гербовою печаткою гетьмана:
“1655 году іюля 22 дня. Уніъверсалъ отъ гетмановой Богдановой
Хмельницкой Анны, приказуючій обивателямъ прилуцкимъ, въ грунта
бы до монастыря отъ княжать Вишневецкихъ наданные и уніъверсаломъ малжонка (мужа) еи, гетмана Хмельницкаго конфирмованніе, не
виручалися и жадныхъ бы перешкодъ не чинили, подъ виною тисячи
талярей до скарбу войскового и подъ суровым каранемъ. Виправилъ
игуменъ Іосифъ θеодоровичъ” [11, 213]. В цьому універсалі вона наказує “обивателям прилуцким” не займати грунтів густинського монастиря.
Гетьманша посилається тут на волю свого “малжонка гетмана Хмельницького” і погрожує в разі непослуху гривною в розмірі 1000 талерів, на
користь державного скарбу [12, 18]. “…Видача и одного универсала
гетьманшею – факт очень интересный, – зазначав О.Лазаревський, –
указывающий на то значение, которым пользовалась третья жена Богдана Хмельницкого, – Анна Никифоровна, урожденная Золотаренкова,
т.к. универсал 22 июля 1655 г. был выдан ею…” [11, 214]. До цього часу
не існувало відомостей про випадки передачі влади дружині за звичаями Війська Запорізького. На жаль не відомо, чи видавалися інші документи Г.Золотаренко, крім цього універсалу.
Про факт впливовості третьої дружини Богдана Хмельницького говорить і польсько-український історик Й.Ролле. Ця жінка, на його думку
“серьезная и скромная, нежели ее предшественницы”. Історик повідомляє деякі подробиці з біографії Г.Золотаренко, обгрунтовоючи її суттєвий
вплив на гетьмана та на політику в останні роки гетьманування. Дбаючи
про імідж та авторитет свого чоловіка, вона встановлює новий порядок
при гетьманському дворі, адже гетьман повністю довіряє своїй розумній
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та шляхетній дружині і дослухається до її порад. Наприклад, політичні
події 1654 року, як пише Й.Ролле мають безпосередньо “жіночий слід” [2,
21]. Відомо, що Ганна приймає сторону “московской партии” в оточенні
гетьмана, тому можливо і впливає на вибір чоловіка, щодо укладання
союзу з Московією.
Ганна Золотаренко отримує від чоловіка права, якими користуються
тільки дружини монархів. Так, у неї є свій жіночий придворний штат,
писар, прислуга, гайдуки. Саме під впливом Ганни гетьман “сделался
мягче, спокойнее на время” [13, 8]. Третя дружина Богдана Хмельницького, окрім його поваги користується авторитетом і серед його дітей та
родичів. Вона вміє себе поводити у непростому сімейному оточенні
Хмельницьких, знаходить порозуміння з його доньками та їхніми чоловіками, які, у свою чергу, належать до різних суспільних верств.
Саме в цей час двір гетьмана у Чигирині стає більше схожим на європейський: “Почали вживати пишні титули відносно гетьмана. Значне
число представників аристократичних родів Київщини, Волині, які вчились за кордоном і звикли до життя при дворі польських королів, тепер
поверталися в Україну, до віри своїх батьків” [15, 93]. З історичних джерел відомо, що на прийнятті іноземних послів, які відвідували Суботів та
Чигирин завжди бачили Ганну. Шведський посол Веллінг про свої гостини у Суботові зазначав: “Ці гетьманські прийняття не відзначалися
особливою розкішшю – угорське вино та улюблений, але тоді дуже рідкий, напиток гетьмана – кава, була з певністю найбільшою окрасою
столу” [16, 95]. Хоча й любить Богдан Хмельницький спартанський спосіб життя, а резиденція виділяється своєю скромністю, та все ж остання
дружина змогла внести в нього деякий спокій, етикет та урочистість.
Ганна Золотаренко сильна вольова жінка, яка здатна пожертвувати
всім заради добробуту рідної землі. “Козацька жінка з гордими очима!
Вона для мене у ці дні – як моє серце у мені!” [17, 156], - так пише про
останню дружину Богдана Хмельницького Ліна Костенко, бо ж Ганна
все-таки змогла зробити Богдана Хмельницького спокійним та щасливим, хоч і всього на шість років. А після смерті гетьмана вона живе у маєтку біля родової усипальниці – Іллінської церкви в селі Суботів,
а згодом “Гетьманова Анна Богданова Хмельницька” прийме постриг
у черниці одного з Київських монастирів – Вознесіння Господнього під
ім’ям Анастасія. Переживе Ганна свого чоловіка всього на 10 років. На
жаль не відома її подальша доля, бо за однією версією остання згадка
про неї належить до 1667 року, а за іншою – до 1671 року.
Наступною ж гетьманшею стає дружина Івана Виговського Олена,
яка є повною протилежністю Ганни Золотаренко. Знайомляться майбутні чоловік і дружина, ймовірно, в Києві, гостюючи у родичів. Їй було
під тридцять, а йому давно минуло за сорок [2,39 ]. Обоє походять із
шляхетських сімей. Батько Івана на той час дуже впливова і відома в Україні людина, у своєму володінні має низку маєтків на Київщині. Саме
завдяки батькові Іван Виговський здобуває гарну освіту, чудово володіє
латиною, і вже з 1649 року працює писарем. В оточенні ж Богдана
Хмельницького він стає єдиним, хто може професійно працювати з юридичними документами та міжнародними угодами.
Аристократична ж Олена походить із сенаторського роду Статкевичів, спорідненого з князями Четвертинськими, Соломирецькими, Друць121
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кими-Горськими і навіть з Тишкевичами та Фронцкевичами [2, 38]. Проста, скромна і тиха вона причарувала майбутнього гетьмана, але оскільки її рід відноситься до панівного привілейованого класу, то звичайно
згоди на одруження улюбленої доньки з “простим козаком” батьки Олени
не дають, бо ж вона є панною. Та все ж Іван викрадає кохану і таємно
вінчається з нею в Києві.
Незважаючи на те, що одружується І. Виговський пізно, все ж його кохання з Оленою було великим і справжнім. “З першого пізнання канцлера козацької держави Івана Виговського Олена Статкевич – чи то
дочка, чи то небога воєводи литовсько-українського роду – була для
нього єдиною на все життя. І пані Олена поставила його перед собою на
п’єдестал” [27,4]. Вона ж дівчина вродлива, та ще й зі смаком одягається. Боплан згадував, що “…женщины старшин носили шелковые,
расшитые серебром и золотом рубашки. Юбки изготавливали из ценных тканей (штоф, парчи, люстрины т.п.) в зависимости от достатка подкладывали полотном, киндяком или сукном, обрабатывали
позументом и кружевом.
Из тех же ткани, из которых изготавливали поясной одежду, шили
и верхний – кунтуш, которые отличались от мужских преимущественно
богатыми и пышными украшениями” [18, 257].
Говорять, що ця пара і є класичним прикладом істинності приказки
про голову і шию, бо ж ставши гетьманшею, Олена ніколи не втручається в державні справи чоловіка, але й жодного рішення він без неї не
ухвалював. За однією з версій дружина Виговського в козацькій столиці
не зустрічається, доти, допоки там був Богдан Хмельницький, бо ж простий і невибагливий спокій життя гетьмана був не до вподоби пані Олені,
вихованій на інших прикладах [11, 213].
“Обраний, скоро по вінчанні, тимчасовим гетьманом до повноліття
гетьманича Юрія Хмельниченка, Іван Виговський – під впливом жінкиаристократки – постарався щоб козацька рада обрала його справжнім
гетьманом, що на Чигиринській раді у жовтні 1657 року і сталося” [6,148].
Відразу після цієї події Олена прибуває до Чигирина в супроводі великого почту родичів (дружина Юрія Статкевича), придворних панів, дівчат
(Подарицька, Лговська, Рудницька, Павловська та Виговська), служниць, челяді (кондитера, пивничного, кравця Васильківського), музик,
козаків лейб-гвардії і стає зрозумілим, що тут запанують нові порядки
нової гетьманші [2, 40].
Так і стається. Виговська повністю змінює побут гетьманського двору.
Доки чоловік продовжує політику колишнього гетьмана, то Олена оточує себе його родичами. Так, дочки Б.Хмельницького Катерина та Степанида знаходяться поруч з гетьманшею в Суботові, де в основному
й перебуває гетьманша. Особливо близькою стає Катерина, яка одружена з братом Івана Виговського Данилом. Вона відзначається рішучістю, винахідливістю, умінням вести бесіду, вона краще за гетьманшу
знайома з людьми та звичаями, тому іноді заступає місце мовчазної та
сором’язливої Олени [19, 24]. Сама ж гетьманша сприяє зросту товариської культури серед старшини, формує жіноче середовище, очолює
свій гурток і закладає нові традиції його співжиття [20, 23]. Тут вона відпочиває, бо ж її дуже стомлює гамір столичного життя Чигирина. Триває це не довго, і козацька столиця також починає змінюватися.
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Пригощання вийшли з моди, гетьман майже не вживав міцних напоїв,
ухилявся від вечірок, якщо з Києва приїздив Юрій, то більшість часу віддавав молитвам у церкві й благочестивим роздумам. Він уникав товариства [21, 153]. “Виговським, людям освіченим, особливо жінці,
противні були часті п’яні бенкети козацької старшини на гетьманському
дворі часів Богдана, тож, ставши гетьманшею, Олена Виговська ці бенкети заборонила. Це було зроблено з мотивів підняти престиж гетьманської влади…” [11, 214]. За новими порядками зменшується метушня,
гарнізон скорочується, козацької старшини залишається мало, стосунки
із сусідськими державами уриваються.
Та на жаль такі зміни в гетьманській державі та при Чигиринському
дворі викликають невдоволення та багато нарікань від українського народу. Остаточною крапкою була зрада ласих до гетьманської булави
промосковської орієнтації полковників, яка призводить не тільки до зречення гетьманства І.Виговського в жовтні 1659 року, а й вислання “зрадника Івашку Виговського з дружиною і дітьми до царської величності,
а також брата його Данила й інших родичів, що перебували на службі
у Війську Запорозькому” [22, 76].
Після зречення Іваном Виговським клейнодів, Олена покірливо ділила з ним і “долю і недолю”, а сам колишній гетьман до останніх днів
дбав про дружину і маленького сина Остапа [23, 13]. Та гетьман мусив
рятуватися втечею. Згодом він просить визволити з Чигирина свою дружину, яка за однією з версій в цей час віддавала накази при облозі міста
Юрієм Хмельницьким, все ще сподіваючись на допомогу чоловіка і переконувала в цьому всіх. Все ж Чигиринський замок капітулює і Олена
Статкевич з усім майном чоловіка потрапляє в полон до Юрія. 1664 року
Іван Виговський гине від рук поляків. “Жінка Виговського дізнавшись,
про його загибель, тяжко захворіла. Але, побоюючись лиха й собі, хвора
крилася по лісах. З великими труднощами добула тіло свого чоловіка і
поховала його в скиті Руди Гніздичевської, у склепі Хрестовоздвиженської церкви” – пише Олена Апанович [24, 13].
Оскільки останні дні гетьманша закінчувала в монастирі, то заповіла
йому великі кошти, а також на притулок для бідних і жебраків, не забула
нікого, навіть найнепомітнішого служника чи найвіддаленішого родича
[19, 25]. Заповіт трішки незвичайний, адже починається він сповіддю
віри, далі висловлене прохання поховати її поруч з коханим чоловіком.
На поминальні служби заповідано ігумену 1000 золотих, на поховання
3000 золотих, на притулки для бідних і жебраків 140 золотих з прибутків руднянського маєтку. За рахунок маєтку поблизу Орші заповідано
монастиреві 500 золотих, 2800 золотих – жіночій прислузі і далеким родичам; 200 волоків землі відказано брату, підкоморію брацлавському.
Посагу 12000 золотих, коштовності та інше домашнє майно розподілено
між найближчими родичами. Єпископу львівському за його послуги
Олена заповіла французьку карету, виїзд і ридван, “щоб не забував
мене у своїх молитвах” [11, 215].
Не надовго пережила Олена Виговська свого чоловіка. За однією
з версій, помирає гетьманша через 3 місяці від розриву серця. “Не в
силах пережить без тебя ясновельможний пан мой – сонце, ні дня одного, ні ночі одної. За тебе у неспокої душа моя ся рве”, - ці рядки, написані Оленою Виговською своєму чоловікові під час битв та походів,
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нехай послужать згадкою про велике і красиве кохання, яке стало легендою за життя [22, 90]. Їх називають українськими Філемоном і Бавкідою, адже вони були створені один для одного і пройшли разом через
всі життєві випробування.
Останньою гетьманшею Чигиринського двору стає дружина Петра
Дорошенка. Відомо, що одружений він тричі. Вперше орієнтовно в 50-х
роках ХVІІ ст., але ім’я дружини невідоме. Друга дружина, вона ж фатальна гетьманша Чигиринського двору Єфросинія (Пріся) ЯненкоХмельницька, якій приписують сумну роль в нашій історії. Вона
улюблена донька київського полковника Павла Яненка-Хмельницького,
сина Івана (Яна) (іноді згадують Григорія) Хмельницького, рідного брата
великого гетьмана, отож Пріся – внучата племінниця Б.Хмельницького
[25, 98].
За однією з версій ініціатором весілля Петра та Єфросинії стає його
мати Митродора та батько нареченої. Дорошенкам дуже лестило мати
в сім’ї родичку Богдана Хмельницького, а Яненкам-Хмельницьким – посвоячитися з діючим гетьманом [26, 96]. Думку ж молодят ніхто не враховує, бо ж насправді Пріся зовсім не кохала і не збиралася заміж за
похмурого і постійного зайнятого гетьмана. Не відзначається вона вродою, але симпатична. Юна, свіжа, червонощока, веселоока, метка й непосидюча, вона бере товариською вдачею. Почуття Петра Дорошенка
дуже сильні до Прісі, але він навіть не підозрював, яке подружнє життя
його чекає.
З юних літ Єфросинія вдалася примхливою. Петро Дорофійович не
шкодує ні грошей, ні прикрас для своєї коханої, яка орудувала своїм полковником, наче сама була генеральною старшиною. Вона почувається
чужою при Чигиринському дворі. Не раз, мабуть, проходячи кімнатами
замку, Пріся думала про свою попередницю славнозвісну Мотрону Чаплинську, яка за свою негідну дружини гетьмана поведінку загинула
страшною смертю [27, 5]. Можливо, вона боялася повторити її долю?
Та навряд чи, адже поводить себе так, як і Гелена. Чоловік постійно зайнятий як не походами, то політичними переговорами, гетьманша нудьгувала і, зрештою, у 1668 році, скориставшись відсутністю чоловіка,
відновила свій дошлюбний роман [27, 19]. “Можемо впевнено стверджувати про її невірність з огляду на те, що Петро Дорошенко згідно із
старовинним звичаєм неодноразово “накривав її чорною сукнею”
[28, 14]. Мало того, відношення до нелюбого чоловіка теж бажало кращого. Трохи що не по її – хоч з хати тікай. А що вже вперта – далі по
саме нікуди. Де на ній сядеш там і встанеш [15, 207]. Ставилася до свого
чоловіка, як до прислуги, а з роками стала геть свавільною. В останні
роки це стало смислом її життя [26, 13]. Тож в будинку полковника,
а потім гетьмана Дорошенка, зрання й до ночі, а коли й до ранку товклися гуляки, яким вона була рада і які зліталися до неї, як оси на дармовий мед [29, 30]. Одне застілля змінювало інше, інше – ще інше... Їй
лестило, що всі до неї липнули, що вона – пані гетьманша. Двері не зачинялися, наливки ніколи не кінчалися… А вранці запухла, охрипла, бо
мала звичку без угаву горланити пісні, закудлана й споганіла на вигляд,
довго не могла дійти тями, аж поки нахильці не випивала кухоль якоїсь
спотикачки, лише тоді оживала, веселіла, червоніла, і все починалося
спочатку. До наступного похмілля і тяжкого для неї ранку [1, 222]. Ві124
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домо, що в цей час в подружжя Дорошенків вже є донька Марійка, але
мати на неї уваги не звертає, тому дочка виховується нянею.
Згодом про те що витіває дружина в Чигиринському дворі стало відомо і Петру Дорофійовичу. Та ні вмовляння, а ні прохання, ні накази
не допомагали постійно зайнятій дружині. Тому гетьман вирішує розлучитися з нею і вже пішов до єпископа, але той радить віддати пропащу
в монастир, доки не схаменеться. За іншою версією, її можливо, сховала мати Дорошенка. Отож Єфросинія – проста черниця, що не має
права залишати обитель доти, допоки не спокутує свої гріхи. Але недовго, бо ж чернече життя з постійними молитвами, скромною їжею все це виявилось не для пані гетьманші. Через кілька місяців, вдаючи,
що вже розкаялася і схаменулась прохає чоловіка повернути її додому.
М’яке серце має Дорошенко, хоч і називає дружину малошумною, та вірить коханій, яка обіцяє бути вірною дружиною, доброю господинею та
матір’ю для доньки. Не слухаючи порад оточуючих не забирати дружину,
бо вона і в монастирі гасила нудьгу вином, все ж привіз її додому.
І щойно повернувшись, Єфросинія влаштувала гучну гулянку на честь
свого приїзду. Не цурається вона й амурних пригод: тодішні пліткарі
і пізніші белетристи приписували Прісі романи ледь не з усіма серцеїдами свого часу, включаючи Самойловича і Мазепу [19, 26].
В цей час у гетьмана тануть всі сподівання побачити Єфросинію доброю і люблячою дружиною і матір’ю. Загострюється і політична ситуація в країні. Приходить кінець гетьманству, 1676 р. змушений зректися
булави. Заслання до Москви. Саме там Петро Дорошенко сподівається
відпочити від своєї хмільної дружини. Та напевно він народився не щасливим, бо згодом йому дають знати, що згідно з православною вірою
він не може мешкати без жінки. Гетьман мусив коритися царській волі.
До приїзду жінки почали будувати окремий будинок [27, 19]. Хоча
є й інша версія, нібито Дорошенко прохав царя привезти дружині в Москву. Насправді гетьман сам хотів повернутися на Україну, щоб дожити
віку хоч і в маленькому куточку, але на батьківщині. Деякі ж дослідники,
вважають, що саме Єфросинія ініціювала свою поїздку до чоловіка. Хай
там як, а 28 липня 1677 року їдучи в Москву, на одній з підвід з “рухляддю” Пріся везла дві бочки вина. Пропаща гетьманша, живучи на Григорієвому дворі Нікітнікова під одним дахом з чоловіком, то виявляла
своє обурення чужиною, то пиячила, не звертаючи уваги на Петра, ніби
його й не існує. Запухла, закудлана, передчасно зів’яла, постаріла і наче
вичавлена дружина гетьмана заводить собі московських подруг, таких
п’яниць як і сама [29, 31]. Тож черговий рік життя Петра Дорофійовича
знову обертається пеклом.
Згодом, між 1679 – 1682 рр. подружжя вислане до В’ятки. У 1684 році
цар пожалував Дорошенку 1000 дворів у селі Ярополче під Москвою
з присілками Спаським, Суворовим, Нікольським та Бігуновим, замість
платні, яку він отримував в 1000 карбованців [26, 3]. Та прожили вони
в парі не довго, адже Єфросинія раптово захворіла і померла. Сталося
це від цирозу печінки. Поховавши свою нещасливу господиню, Петро
Дорошенко, хоч і гріх був великий, а все одно полегшено зітхнув, наче
з душі спав надто великий і тяжкий гніт [15, 249].
Таким було життя гетьманші Єфросинії Дорошенко, яка жила і насолоджувалась життям, вміла радіти кожній прожитій хвилині. Якщо по125
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передні гетьманші, хоч і не всі, але дбали про добробут і достаток родини, держави, то гетьманша Пріся вважала, що не жіноча це справа,
адже жінка народжена, щоб бути окрасою чоловіка. Та навіть цього вона
недосягла.
Одружується гетьман втретє з 57-річною Агафією Борисівною Єропкіною. Від цього шлюбу було три сини. Але стати гетьманшею Чигиринського двору Агафії так і не судилося.
Тож дружини гетьманів при Чигиринському дворі, кожна по різному,
але все ж відзначилися. Комусь покладено на віку дарувати спокій і блаженство, бути розсудливою і вольовою гетьманшею (Ганна Золотаренко). Іншим – виживати в жорстокому чоловічому світі та
насолоджуватися різними спокусами життя (Гелена Чаплинська та Єфросинія Дорошенко). А декому випало щастя бути коханою і кохати, виконуючи при цьому важливу роль гетьманші (Олена Виговська). Отакі
вони, гетьманші Чигиринського двору.
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НІКЗ "Чигирин"

ЦЕРКВА АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА СЕЛА ПОЛУДНІВКИ
ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОбЛАСТІ
(ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ)

Українська дерев'яна архітектура найвищих своїх злетів здобула
у церковному будівництві. Кожна дерев'яна сакральна споруда вважається шедевром архітектурного мистецтва. Адже храм - це не лише осередок духовного спілкування людини з Богом, це також центр
громадського життя.
На захід від села Новоселиці розкидане між лісистими ярами село
Полуднівка. В кінці 50-х років ХІХ ст. у ньому нараховувалось 580 жителів. Довгий час все населення села вважалося прихожанами церкви
Георгія Побідоносця села Новоселиці. "Сказания о населенных местностях Киевской губернии" Л.Похилевича констатує, що "Полудневка
в давнее время составляла с Новоселицей один приход, а ныне отчислена к Медведовской церкви". В даному населеному пункті у 1861 р. був
зведений храм Архангела Михаїла, але він вважався приписним, тобто
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не мав церковної землі. В приписних церквах завжди несли службу священнослужителі із ближніх парафій, зокрема із Михайлівської або Успенської церков с. Медведівка, які знаходились "в 7 верстах отстоящей"
[1, 553]. У цей період "нынешний благочестивый владелец Медведовки",
Іван Іванович Фундуклей розпочав будівництво кам’яного храму, який
в 1864 році освятили в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. Це дає нам
змогу припустити, що Полуднівську церкву Архангела Михаїла звів
саме він.
За 45 років свого існування дерев'яний Михайлівський храм став "обветшавшим", і на його місці в 1906 році був зведений новий. На початку
ХХ ст. в архітектурі почалася течія відродження українського стилю.
В сакральному зодчестві домінувало народне дерев'яне будівництво
[2, 47].
Історичні джерела, архівні матеріали та світлини дають змогу прийти до висновку, що в Чигиринському повіті у перші роки ХХ ст., за мотивами народного будівництва, були побудовані два храми: Архангела
Михаїла села Полуднівка (1906 р.) та Преображення Господнього Чигиринського Свято-Троїцького монастиря (1907 р.).
Християнські святині одержували, як правило, три символічні зовнішні форми – корабля, кола і хреста [2, 4]. Зокрема храм архангела Михаїла побудований у формі хреста.
Сакральна споруда с. Полуднівка належить до найпоширенішого
типу – тридільних, одноверхих. Вона складається з трьох основних зрубів: центрального – нави, східного – вівтаря та західного – бабинця. Всі
типи дерев’яних церков мають центральний зруб, верх якого завжди робили на один ярус вищим від бічних. Найпоширенішою у тридільних храмах є прямокутна нава, гранчастий вівтар і прямокутний бабинець.
Дзвіниці завжди були особливими спорудами, невід’ємними від церковних комплексів. Їхні архітектурні форми беруть початок від стародавніх
сторожових фортечних башт. В нашому регіоні спостерігалися два типи
дзвіниць - зрубні чи зрубно-каркасні (нижній ярус зрубний, верхній – каркасний) [3, 4]. Аналізуючи спогади свідків та зображення на світлинах,
приходимо до висновку, що дзвіниця Михайлівської церкви належала
до зрубно-каркасного типу.
На початку ХХ ст. в Чигиринському благочинні нараховувалось п’ять
округів, Полуднівська церква належала до третього округу. У 1910 році
в Михайлівському храмі нараховувалось 1300 прихожан: чоловіків - 654,
жінок - 643. Площа церковних земель складала 33 десятини і 4 сажні.
Капітал церкви на 1910 рік становив 100 крб.. Храм Архангела Михаїла
мав однокласну церковно-приходську школу. З "Памятной книжки Кієвской єпархіи на 1910 год" відомо, що з 1862 року в Михайлівському храмі
ніс службу псаломщика Євдоким Прокопович Дяковський. Псаломщик
отримував казенну плату 50 крб. Із 1906 року настоятелем новозбудованої церкви стає Митрофан Іродіонович Чернявський, який пройшов
дворічне навчання в духовній семінарії. Після вчительської практики із
Закону Божого, при досягненні 25 років та одруженні, був висвячений
у сан священика. Мав двох малолітніх дітей. Казенну плату отримував
300 крб. [4, 506].
В релігійних джерелах згадується, що у 1930 році парафію села Полуднівки отримує колишній чернець Медведівського Миколаївського мо128
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настиря Антоній Буряк, в якій він служить шість років, фактично до закриття Свято-Михайлівському храму. Отець Антоній проживав у Полуднівці до вересня 1937 року, жодного дня не був без діла. В себе вдома
служив літургії та акафісти, здійснював таїнства: хрещення, причастя
та шлюбу.
1937-1939 - роки жорстоких репресій священнослужителів в СРСР.
За даними урядових комісій з питань реабілітації у 1937 році більшовики заарештували майже 137 тисяч православних священиків, із них
понад 85 тисяч було розстріляно. Серед них ієромонах Свято-Михайлівської церкви с. Полуднівка Антоній Буряк. Арешт отця Антонія відбувся 4 вересня 1937 року. У його будинку при обшуку були виявлені:
покривала для чаші – 2 шт., харарь -1 шт., Євангелій – 4 шт., службовий
молитвослов – 2 шт., печать для просфор – 1 шт., граматки -9 шт., помазок для миропомазання – 1 шт., вінці для покійних – 81 шт., бланки
для молитов покійних - 29 шт.. Знайдене богослужбове начиння підтвердило свідчення односельчан про самовільне служіння церковних
треб отцем Антонієм. 7 вересня 1937 року ієромонаху Антонію було
пред’явлено звинувачення, в тому що "… зараз проживає в Полуднівці,
фізично не працює, по вечорам в себе у домі збирає одноосібників чоловіків і жінок та проводить з ними бесіди на тему встановлення церкви… має зв'язок з сусідніми селами та районами, де збирає вечірні
молитви в хатах, на яких веде контрреволюційну роботу…"[5, 268].
Цього ж дня Антоній Ананійович Буряк був заарештований. Перебуваючи майже два місяці у стінах Черкаської в’язниці, священик Полуднівської церкви провини своєї так і "не визнав". 16 жовтня 1937 року в м.
Києві відбулося засідання Трійки, на якому було вирішено долю багатьох священнослужителів, в тому числі ієромонаха Антонія Буряка. Він
був страчений у Черкаській в’язниці 4 листопада 1937 року, не доживши
три тижні до свого сорокадев’ятиріччя. 29.06.1989 р. ієромонаха Антонія Буряка реабілітували. На той час в с. Полуднівка його майже ніхто не
пам’ятав.
"Войовничі безбожники" у 1936 році церкву архангела Михаїла розграбували. Церковні книги, ікони, богослужбове начиння спалили.
З храму зняли хрести, розібрали над навою баню із маківкою, спалили
дзвіницю, дзвони відвезли до Черкас в окружний відділ "повітряної флотії" [6]. Церкву переобладнали на місце відпочинку молоді – клуб. Літні
люди розповідають, що хлопці та дівчата, які танцювали в храмі Божому,
померли у молодому віці.
В період з 7 серпня 1941 року по 7 січня 1944 року на Чигиринщині
окупаційним німецько-нацитським режимом було дозволено богослужіння в храмах. Віруючі с. Полуднівка швидко налагодили церковне
життя. Образи, збережені від рейдів "войовничих безбожників", знесли
в храм. Із них чоловіки змайстрували іконостас, прикрасивши його вишиваними рушниками. На храмове престольне та на дванадесяті свята
(найважливіші після Великодня свята православ’я – прим. автора) Службу Божу проводив священик із с.Медведівка. На початку 1944 року,
під час визволення с. Полуднівка від гітлерівців, Михайлівський храм
був обстріляний, сліди від куль і нині видніються на його бічних стінах та
образах, які установлені в кіотах та іконостасі [7, 105].
Історичні джерела та спогади сучасників дають інформацію, що
1986-1987рр. у Михайлівській церкві ніс службу Владика Софроній
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(в миру Димитрій Савович Дмитрук) – нині митрополит Черкаський і Канівський (УПЦ). У ці роки Владика Софроній займався ремонтом храму
Архангела Михаїла, зокрема була встановлена баня із маківкою та хрестом, а також знайдені два дзвони. Благовіст скликав мирян на богослужіння із хуторів: Чмирівки, Рублівки і сіл Новоселиці та Івківців. До речі,
Владика Софроній проводив капітальний ремонт храму за власною ініціативою та за кошти мирян свого приходу. Чигиринський райком партії
категорично заборонив батюшці Софронію займатися реставрацією
даної сакральної споруди. Завдяки клопотанню секретаря райкому партії Владика був переведений до іншого району в м. Городище. Миряни
Полуднівської парафії їздили до Митрополита Філарета із проханням залишити батюшку Софронія служити Божу службу в церкві Архангела
Михаїла. Майже рік батюшка Софроній проводив богослужіння в двох
парафіях Черкаської області. Одночасно займався відродженням сакральних споруд, настоятелем яких він був. Восени 1988 року Київський
митрополит перевів Владику до м. Борисполя Київської області [7, 105].
Знову Полуднівський приход залишився без священика майже на десять років. Тільки у 1992 році настоятель Медведівської кам’яної церкви, Анатолій Прокотенко відновив богослужіння у Полуднівській
парафії. За сім років служби (1992-1999 рр.) у храмі отець Анатолій замінив вікна та двері. Майже кожного року перед храмовим престольним
святом проводився косметичний ремонт.
У вересні 2009 року священик Анатолій Прокотенко отримав благословення від архієпископа Черкаського і Канівського на Чигиринське
благочиння та на настоятельство в церкві Казанської ікони Божої Матері в м. Чигирині. Благочинний Чигиринського району Анатолій Прокотенко переводить священика Романа Дмитришина із Вершацької церкви
Різдва Пресвятої Богородиці до Медведівського храму Успіння Божої
Матері. Майже десять років отець Роман несе службу у Полуднівському
приході. Псаломщик Григорій Гапич розписав стелю та стіни церкви Архангела Михаїла біблійними сюжетами.
Ігуменя Чигиринського Свято-Троїцького монастиря, Катерина, провела значну роботу по створенню в Полуднівській парафії скиту даної
обителі. По благословенню митрополита Черкаського і Канівського Софронія із 2010 року в Полуднівській школі, що знаходиться поряд Михайлівської церкви проживають насельниці. В храмі постійно проводяться
богослужіння, а на дванадесяті свята священик ЧСТ монастиря о.Стефан служить літургію.
Дерев’яні сакральні споруди є найбільш вразливою частиною культурної спадщини. Вони гинуть від води, вогню, жуків-короїдів, шашелів,
а найбільше – від людської недбалості і безкультур’я. Тому не тільки
в Україні, а й в усій Європі вчені, ще з ХІХ ст., переймалися проблемою
збереження для нащадків здобутків народного дерев’яного зодчества.
Полуднівська церква Архангела Михаїла єдина на Чигиринщині дерев’яна сакральна споруда початку ХХ ст., побудована за мотивами народного будівництва. Вона є пам’яткою архітектури та містобудування
місцевого значення. Подальше вивчення даної пам’ятки залежить від
зосередження в цій справі спільних зусиль істориків, мистецтвознавців,
реставраторів – усіх, кому не байдужа доля української культурної спадщини.
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Коновал Катерина,
Великохутірська ЗОШ І-ІІІ ст.

НОВА бІРЮЧКА: ЗНИщЕНИЙ ХУТІР

Випадково я почула, що в нашому селі деяких людей називають нащадками "степовиків". Мене зацікавило це питання. І я вирішила дізнатися хто ж вони такі. І вияснила, що "степовики" - це мешканці хутора
Нова Бірючка.
Хутір Нова Бірючка виник на початку ХХ століття поблизу села Великий Хутір та був знищений у роки колективізації.
Події 1905-1907 років підштовхнули царський уряд до аграрної реформи. Зайнявся нею Голова ради міністрів – Петро Столипін. Ця реформа передбачала зруйнування селянської общини, щоб відвернути
селян від боротьби за поміщицькі землі і створити в них приватно власницькі настрої.
Селянам, які вишли з общини, дозволяли закріплювати ті землі,
якими вони користувалися в общині в приватну власність. Заможним же
селянам додатково надавали також пільгу викуповувати землі навколо
сіл і створювати там свої хутори.
І от внаслідок Столипінської аграрної реформи за селом Великий
Хутір виник хутір Нова Бірючка, куди переселялась частина селян,
а також переселенці з Полтавщини і створювали там свої господарства.
Цей хутір проіснував до 30-х років минулого століття, і був зруйнований
під час колективізації.
На території нашого села був колгосп «Незаможник» і голова колгоспу Яків Дробот пропонував людям, яких в селі називали «степовиками» (жителів хутора Нова Бірючка) вступити до колгоспу. Таким чином
він хотів їх врятувати від Сибіру. Але тільки декілька сімей скористалися
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його пропозицією. Інші ж були виселені до Сибіру, хати їхні розібрані.
Залишки поселень були зруйновані вже після Другої світової війни.
До кінця 1913 року поблизу Великого Хутора було практично повністю вичерпано фонд цілинної степової землі, яка тривалий час слугувала своєрідним резервом для розширення селянського
землеволодіння.

Але, як свідчать історичні джерела, заселення цих земель тривало
і в наступні кілька років. Сюди переселялися така звані «столипінці» або
«степовики».
Для перенесення на нове місце своїх будівель та господарських споруд вони мали можливість отримувати пільгові позики з державної казни
– в середньому 100-150 руб. на одне господарство. Таким чином, на
початку ХХ століття тут було – засновано кілька степових хуторів, зокрема й хутір Нова Бірючка, який знаходився за чотири кілометри від
села Великий Хутір Драбівського району.
Ким же були ті люди, що прибували на великохутірські землі, і як
вони призвичаювалися до нових умов господарювання?
Відомості, які збереглися до нашого часу, дозволяють стверджувати:
що більшість з них належали до відчайдушної і працьовитої когорти
селян, для яких головним сенсом життя було господарювання на власній землі. Тому ці люди залишали обжиті місця і наважувалися на переселення практично у відкритий степ, де не було ніякої інфраструктури,
бракувало води і будівельних матеріалів, інших життєво необхідних
речей. Переважно це були вихідці з Лубенського та Пирятинського повітів, а також з інших місцевостей Полтавщини, де дефіцит землі був
особливо гострим.
Як свідчать історичні джерела, перші «степовики» на великохутірських землях з’явилася ще у 1910-11 роках.
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Зокрема, тоді із села Матвіївка Хорольського повіту сюди переселилась родина Савелія Реви, із села Велика Селецька (нині Оржицький
район) – Ігоря Ярмаша, із села Чайковщина – Олексія Мизюри того ж
району.
Згодом тут придбали ґрунти і осіли родина Якова Зайця, Пилипа
Слинька, Савелія Супруги та багатьох інших селян і козаків.
Незважаючи на труднощі, з якими спочатку доводилося боротися переселенцям, уже за кілька років більшість із них мали міцні господарства, добротні будинки, саморобні криниці, розкішні садки.

В 1916 році в хуторі Нова Бірючка навіть було 9 вітряків, які належали: Климентію Зайцю (селянин),Василю Сторожку(селянин), Никифору Барабашу(дворянин), Дмитру Мандаліні(козак), Андрію
Марченку(козак), Феодосію Чернишу(козак).
Проте, як свідчать архівні матеріали, далеко не всім селянам, які освоювали великохутірські землі,вдавалося налагодити ефективне господарювання і зберегти земельні наділи. Деякі з них розорилися і навіть не
змогли виплачувати позики, надані на придбання землі. Селянський
банк виставив землі таких господарів на публічні торги і продавав їх
з молотка.
Так у 1917 році до переліку боржників селянського банку потрапив
і 21 житель Великохутірської волості.
Серед них: Іван Калина(24 дес.),
Іван Кирпань (20дес.),
Георгій Ярмаш (20дес.),
Іван Денисенко (10дес.),
Ілля Кожушний(19дес.).
По дворянському земельному банку серед боржників значився і Василь Петраш, який не зміг вчасно внести платню за придбані 380 десятин землі.
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Хутір Нова Бірючка став жертвою суцільної колективізації, як
і більше сотні його мешканців, що у 30-ті роки були розкуркулені й виселені у віддалені райони СРСР. І це була не просто локальна акція, а
продумана політика сталінського керівництва, спрямована на винищення найзаможнішої і найактивнішої частини українського селянства.
20 січня 1934 року у політичному звіті ЦК КП(б) у ХІІ з'їзді партії тодішній секретар її ЦК Постишев навів дані, що за роки колективізації в
Україні було ліквідовано 200 тисяч куркульських господарств, до 100
тисяч сімей або 600 тисяч осіб було виселено у віддалені місця країни,
де вони називалися "спец-переселенцями", зазнали нелюдських страждань і голодування, внаслідок чого багато з них, переважно дітей, стариків та жінок, загинули.

Утиски цієї частини українського селянства розпочалися ще на початку 20-х років минулого століття, коли так званих куркулів почали позбавляти виборчих прав, відбирати у них землю і майно, обкладали
непомірними податками.
У 1923 році по Великохутірській сільраді були позбавлені виборчих
прав 102 особи, більшість із них були жителями хутора Нова Бірючка: це
Заєць Михайло Костянтинович, Заєць Олександр Костянтинович, Заєць
Дем'ян Костянтинович, Заєць Федір Костянтинович та інші.
Пізніше Сталін проголосив перехід до політики ліквідації куркульства
як клану, що започаткувало вже масові репресії українського селянства.
Велика роль відводилася органам ДПУ та судам, які мали влаштовувати показові процеси над куркулями.
Один з таких процесів відбувся 23 серпня 1929 року в Черкасах. Надзвичайна сесія Шевченківського окружного суду розглядала справу
восьми жителів Великохутірської сільради, які були звинувачені у проведенні антирадянської агітації та саботажі заходів влади, зокрема вилучення у заможних селян хліба. Серед них були й четверо мешканців
хутора Нова Бірючка: Іван Слинько, Федір Слинько, Іван Семенець та
Федір Заєць.
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До 1917 року ці селяни володіли міцними господарствами, частково
розкуркуленими після революції.
Щоб повернути землю і майно, вони у 1918 році стали членами організації хліборобів-власників, яка підтримувала гетьмана Павла Скоропадського і поступили на службу в гайдамацьку варту.
А коли в Золотоніському повіті було встановлено радянську владу, їм
пригадали минуле і поставили перед судом. І кожен з колишніх гайдамаків був засуджений до двох років суворого режиму і обмеження в політичних правах.
Та це був лише початок. У лютому 1930 року починається масове
виселення за межі України тих селян і членів їхніх родин, які підпадали
під другу категорію куркулів. Нерідко сюди зараховували й тих, хто за
своїм матеріальним станом підпадав під визначення "середняк", навіть
незаможних селян, які з різних причин не поділяли політику радянської
влади.
Подібних репресій зазнала й більшість жителів хутора Нова Бірючка
- їх було виселено з рідних місць за рішенням Золотоніського райвиконкому. Про те, як це відбувалося, свідчать спогади Степана Йосиповича Слинька, примусово виселеного в Мурманську область.
"В 1932 році, осінню, на наше подвір'я приїхало кілька підвід
з людьми, в руках вони тримали рушниці. Всі вони були із Золотоноші.
Приказали нам усім збиратися, навіть не дали пообідати. Батько хотів
оборонятися, так його зв'язали й кинули на підвозу. Нам не дали й нічого
узяти із одягу і їжі, всіх посадили на підводи й повезли в Золотоношу на
залізничну станцію, погрузили у вагони по 70-80 чоловік. Двері забили
й повезли. Привезли нас у тайгу, гнали під конвоєм ще три доби. Пригнали й посадили в землянках по 50 чоловік. На другий день уже погнали на роботу рубати ліс, за це давали по 300 грамів хліба й черпак
супу. Нас називали "врагами советской власти". Нас було привезено
в Мурманську область. З батьками та рідними нас розлучили."
Таким чином, упродовж 1929-1932 років з хутора Нова Бірючка Великохутірської сільради в адміністративному порядку, тобто буз суду та
слідства, було виселено понад 100 селянських сімей. Так радянська
влада розправлялася з тими, хто не хотів вступати до колгоспів або
ж, за її визначенням, заважав будувати "щасливе" колгоспне життя. Згодом це "щастя" обернулося страшною трагедією голодомору, яка тільки
по Великохутірській сільській раді забрала близько200 людських життів, у тому числі й одноосібників степового хутора Нова Бірючка, які були
позбавлені буди яких засобів до існування.
Та повернімося до історії цього хутора. 14 червня 1910 року Державною думою Росії були ухвалені доповнення до закону, якими скасували обов'язкові форми земельної общини і кожному селянинові надали
право на вихід з неї із виділенням власної землі в одному масиві - "відрубі". Відтоді починається активне заселення степових земель біля Великого Хутора, які були викуплені Селянським земельним банком
у княгині Надії Барятинської і перепродувалися невеликими польовими
масивами дрібнішим власникам.
За даними Третього подвірно-господарського земельного перепису
а Полтавській губернії, у 1910 році на великохутірських землях уже існували хутори Бірючки та Бокого, у яких утворилося 6 господарств. П'ять
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з них належали козакам, а одне було селянським. Разом з найманими
працівниками у цих двох хуторах нараховувалось 54 особи, які обробляли 347 десятин землі. Відомо, що хутір Бокого (Бокиїв) був заснований Антоном Боким, який мешкав у Миколаївці. За цією аналогією
можна дійти висновку, що хутір Бірючки був заснований якимось козаком
на прізвище Бірюк, що одним з перших придбав землю поблизу Великого Хутора. А згодом біля нього почали селитися й інші господарі-хлібороби, які засновували невеликі хутірці. Так з'явилися хутір Лози,
Пригунів, Носенків, Чумаків, Жежелівського та інші.
Як свідчать документи з державного архіву Черкаської області,
тільки впродовж 1910-1913 років поблизу Великого Хутора придбали польові наділи 192 особи, у власність яких перейшло більше 3000 десятин
польової землі. Як правило, більшість селян та козаків купували від 6 до
15 десятин і обробляли їх власними силами, тобто без використання
найманої праці. Хоча деякі мали значно більші наділи, а тому для проведення польових робіт залучали безземельних чи малоземельних
селян, розраховуючись з ними грошима або частиною зібраного врожаю. Але ці люди зовсім не були мироїдами-експлутаторами, якими їх
змальовувала радянська ідеологія. Бо вони самі не цуралися тяжкої хліборобної праці. Ці люди залишали обжиті батьківські місця і наважувалися на переселення у відкритий степ. Саме цими людьми і був
заселений хутір Нова Бірючка. До революції він налічував півсотні селянських господарств. Працювали вони від ранку до ночі. І лише в неділю або на великі релігійні свята вони дозволяли собі відпочинок. У такі
дні новобірючани запрягали кращих коней і вирушали до Петро-Павловської чи Пелагеївської церкви, де відбували службу, а після неї спілкувалися з місцевими жителями. І хоч не всі лояльно ставилися до
"степовиків" (дехто просто заздрив їхнім досягненням), жителі Нової Бірючки і Великого Хутора між собою ніколи не ворогували, а часто й родичалися, одружуючи своїх дітей.
Такими були наслідки столипінської реформи на великохутірських
землях. Попри те вона не вирішила головного завдання - зменшення
у суспільстві земельної напруги. Внаслідок реформи був сформований
цілий прошарок заможного селянства, яке здатне було постачати на
ринок значну кількість сільгоспродукції. Наприклад, Ларіон Кирпань(житель Нової Бірючки) мав 20 гектарів землі, вітряк, 2 пари волів, 2-є коней,
2 корови. У своєму господарстві він виробляв достатньо хліба, яке збував на найближчих ярмарках.
Чимале господарство мав і Федір Слинько,який разом із своїми братами обробляв 45 десятин землі. Після першого етапу розкуркулення
в нього залишилося 7 десятин землі, хата, 2 сараї, комора, клуня, вітряк, 1кінь, 2 корови, 4 овець, 3-є свиней, а також необхідний реманент(сівалка, плуг, культиватор, борони). У 1928-1929 роках Федір
Слинько платив податку на суму 301 крб. 95 коп.
Про успішне господарювання "степовиків" свідчить те, що на 1916
рік у хуторі Нова Бірючка вже було 9 вітряків, а в період непу їх кількість
зросла ще на 6 одиниць.
У 1917 році Нова Бірючка вже стала новим адміністративним поселенням Великохутірської волості. Тут було створено сільський виконавчий комітет, обрано уповноважених громади. 15 листопада 1917 року на
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хуторі відкрили однокомплектну початкову народну школу. Містилася
вона у найнятому громадою будинку(очеретяна мазанка під залізним
дахом), у якому був навчальний клас і кімната для вчителя. Відомо, що
першим учителем тут був Яким Іванович Очеретянко, який навчав 40
дітей. Але згодом розпочалася громадянська війна і у 1918 році вчитель
залишив тут свою роботу. Припинила свою діяльність і школа.
Та справжні випробування для жителів Нової Бірючки настали на початку 30-х років, з початком колективізації. Заможних господарів почали
розкуркулювати і виселяли за межі хутора, а конфісковане у них майно
передавали до так званого неподільного фонду колгоспу "Незаможник",
яким тоді керував Яків Дробот. За його ж ініціативою колгоспні активісти
розібрали частину спорожнілих хат, які були перенесені до центральної
садиби колгоспу. Тут з них побудували нові домівки для колгоспників та
сільських активістів(деякі з них,зокрема на вулиці Ленінській збереглися
до теперішнього часу). Що ж до хутора Нова Бірючка, який під час колективізації зазнав значного розорення, то певний час він іще проіснував. Тут залишилися збіднілі господарі, які погодилися вступити до
колгоспу, а також ті, кого туди загнали силоміць. Новобірючани чинили
пасивний спротив заходам влади, підриваючи основи колгоспної системи і сіючи до неї недовіру. Долю хутора та його нечисленних жителів
було вирішено наперед: вони стали зайвими на своїй землі, а точніше,
такими їх зробила радянська влада. Літні великохуторяни пригадують,
що садки на території колишнього хутора Нова Бірючка продовжували
знищувати і по війні (сільські діти часто бігали сюди по яблука). А наприкінці 50-х років для цього навіть приганяли важкі бульдозери С-100,
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які виривали з корінням дерева
і засипали колодязі. В результаті хутір Нова Бірючка (в деяких документах він згадується
як Новобірючанський) був повністю знесений, а 1958 року за
рішенням Черкаського облвиконкому був знятий з обліку і назавжди
зник
з
карти
адміністративно-територіального поділу. Тоді ж було знято
з обліку й хутір Гайворонщина,
який входив до Великохутірської сільради (нині це землі
Рождественської
сільради),
а також два десятки інших хуторів і сіл, які знаходилися на території
теперішнього
Драбівського району. Та якщо
загибель цих населених пунктів
пояснюється природними й закономірними процесами, то
зникнення хутора Нова Бірючка
і йому подібних "столипінських
хуторів", було зумовлено суто
політичними підходами, які виМихайло Заєць та його сім'я.
робляло сталінську керівницАрхангелська область.
тво. По-перше, такі хутори
підлягали знищенню як символи старого капіталістичного ладу. По-друге, вони не мали права на існування як осередки заможного селянства, що здатне було чинити опір
заходам радянської влади. А по-третє, ліквідовуючи такі хутори, влада
знищувала і саму згадку про хутірні (фермерські) господарства, які
здавна існували в Україні й могли були серйозною альтернативою в колгоспно-радгоспній системі.
Нащадки «степовиків» приїздять до села і сьогодні, щоб подивитися
на землі, де жили їхні предки.
Усе це дає підстави вимагати якщо не юридичної, то бодай моральної реабілітації хутора Нова Бірючка, який став жертвою сталінсько-хрущовських репресій. Тим більше, що для цього є і серйозний історичний
привід - у 2010 році виповнилося рівно 100 років від часу заснування
цього хутора та 80-річчя від початку його планомірного знищення.
Маємо про це пам'ятати, щоб трагічна історія більше ніколи не повторилася.

Віктор Козоріз "Нариси з історії Великого Хутора" ст.332-340, 404405.
Спогади очевидців, старожилів.
Розповідь краєзнавця Коваля М.Д.
Матеріали Великохутірського краєзнавчого музею.
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З ІСТОРІЇ СЕЛА ВАСИЛЬКІВ

На Черкащині, за п'ять кілометрів на південний захід від Шполи, розташоване село Васильків. На території теперішнього нашого села люди
жили в дуже давні часи. Благодатний клімат і щедрий чорнозем приваблювали людей до цієї місцевості. У 1948 році біля Осадчого яру (під
Скотаревою) учні нашої школи знайшли кам'яну сокиру, яка служила
давнім людям і молотком. Ця знахідка була дуже гарної обробки - шліфовки. Через десять років знайдено другу кам'яну сокиру, подібну до
першої, тільки трохи меншого розміру, такої ж обробки, з просвердленим
отвором. Знайдено також круглий шматок каменю у вигляді кулі стислої
форми з обох боків. Цим каменем давні люди, мабуть, розминали зерна
на кам'яній плиті. Але плити-жорна відшукати не вдалося. Дві останні
знахідки знайдено в одному і тому ж місці - в яру Синє море коло Лабунського лісу. Цей степ давні жителі села назвали "Синім морем" тому,
що влітку тут було багато польових квітів і здалеку цей степ мав приваблюючий вигляд блакитно-синьої величезної скатертини. Ці знахідки
зберігаються в нашій школі. Час ішов. Життя на землі змінювалося, змінювалися і її жителі, а часом ці землі і зовсім залишалися безлюдними.
Заселення нашого села почалось в кінці XIII століття. Степи були вільні,
не оброблялись.
На землі сучасного Василькова першим поселився Ядин Василь. Він
поселився на березі річки Скотаревки, де тепер лежить дорога з Шполи
на село Капустино. Від того часу збереглась криниця, з якої стікає вода.
Ця криниця і називається Ядиною. У II половині XIV століття тутешні
землі підкорили литовці. Вони почали привласнювати селянські землі.
З селян почали брати оброк, а пізніше стали примушувати селян обробляти їх поля. Так почалось закріпачення селян. З цього часу між
ними почалась ворожнеча. Кілька разів пан приїжджав з своїми оборонцями примушувати Василя і його сім'ю підкоритись, але намагання
пана були марними. Одного весняного ранку біля двору Осадчого почувся гомін. То знову приїхав пан з своєю охороною. Василь уже відчував, чого вони до нього приїхали. Він схопив рушницю, а сини
озброїлись вилами і кинулись на цього мироїда. Їх батько вистрелив,
але заряд не долетів до цілі, а, може, промахнувся. Вороги в ту ж мить
кинулись тікати. Сім'я Осадчого вирішила, що їм тут жити не можна,
і скоро вони виїхали на Запоріжжя. Покинув Осадчий своє насиджене
місце, а людям сказав, щоб вони переказали панові, що Василь ще повернеться і не сам, а з озброєним загоном. "Ми його навчимо, як панам
жити на нашій землі", - сказав він на прощання. Через кілька років люди
почали говорити в селі, що Осадчий Василь служить у козацькій старшині, що він хорунжий у війську запорізькому і що скоро прибуде з військом для розправи з паном. Васильківські чумаки довідались, де живе
Осадчий Василь на Запоріжжі. Повертаючись з Криму, вони поїхали до
земляка в гості. Коли чумаки приїхали до двору Василя, то він вийшов
з хати в червоному вбранні, у формі полковника. Два днi гостювали вони
у свого знатного земляка. Господар дому про все розпитував гостей,
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всiм цiкавився, а коли гостi від’їжджали, Василь Осадчий звелiв запрягти
коней в пофарбований, новенький фургон i випровадив їх за десять
верст вiд свого хутора. Люди щиро зустрічали їх, чоловіки скидали
шапки перед Осадчим і низько вклонялись йому, а жінки та дівчата вітались і привітно всміхались. Всі поважали козацького старшину. Прощаючись з чумаками, полковник сказав: "Скоро ми підемо визволяти
народ від панів, а ви, народ, повинні всі, як один піднятись на святу боротьбу проти своїх гнобителів. Перекажіть вашому панові, що скороскоро буде над ним справедлива розправа. Передайте всім землякам
доброго здоров'я від полковника війська запорізького Василя Осадчого".
Коли чумаки повернулись в своє село, то всі люди зійшлись узнати новини, що привезли чумаки. Чумаки розповідали людям усе, що бачили,
що чули. Розповіли і про Василя Осадчого, про добре побажання від
нього своїм землякам, а також і про його обіцянку справедливої розправи над їх паном. Польський магнат довідався про те, що говорили чумаки про Осадчого, і що він говорив про панів. Через кілька днів після
приїзду чумаків він виїхав до Польщі і більше його в селі ніхто не бачив.
Пізніше козаки розповідали, що Василя Осадчого і його синів бачили в
поході проти польських панів в роки національно-визвольної війни українського народу. Років через п'ятнадцять, після війни в Васильків приїхав внук Василя і став жити у нашому селі на дворищі свого діда. Він
розповів, що його дід і батько не повернулись з війни. Один козак на Запоріжжі сказав йому, що вони загинули під Львовом у бою із польськими
панами.

З РУКОПИСУ ВЧИТЕЛЯ...
За роки радянської влади змінився культурний рівень села. До Великої Жовтневої соціалістичної революції в селі було понад вісімдесят
процентів неписьменних. В селі була одна початкова школа, що її збудували в 1902 році. В цій школі вчилось 80-90 дітей, вчителів було три
або чотири. А до 1902 року в селі була церковно-приходська школа,
яка створена після скасування кріпосного права 1861 року. Учили
дітей у громадській хаті, і діти сиділи за звичайними ослонами. Дітей
учив церковний дяк і вивчали вони напам'ять церковні молитви, читали на старослов'янській мові церковні книги (псалтир, часослов,
євангліє), дітей учили писати і рахувати. Дяк-учитель часто бив
дітей. В 1902 році у селі з’являється чотири школи: середня, восьмирічна, початкова та школа сільської молоді. Всі діти шкільного віку
вчаться. У школах працює 36 вчителів, які щороку навчають 710-730
дітей. За роки Радянської влади багато людей нашого села вчились,
і працювали за набутою спеціальністю. Тепер є лікарів та фельдшерів 17, вчителів 26, офіцерів Радянської Армії 82, агрономів 18, професорів 3, інженерів 11, зоотехніків 24, радянських і партійних
працівників 26, техніків-механіків 48, механізаторів сільського господарства 148. У 1961 році навчається у вищих і середніх спеціальних учбових закладах 66 осіб молоді. Люди що вчились за Радянської влади,
тепер пацюють на неосяжних просторах нашої країни: Нечипоренко
Павло І. - полковник, Супрун Іван Ст. -Лікар-хірург. Фесун Антін - полковник, Чалий Нікіфор І. - професор, Похилько Павло - майор, Чорний
Петро П. - майор, Заскалета Кирило П. - майор, Килимистий Сергій І.
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- майор, Варич Яків В. - вчитель, Бакалина Федот Л. - майор, Призва
Йосип Г. - науковий співробітник Академії Наук, Похилько Герасим майор, Рукавець Павло О. - секретар райкому, Заскалета Михайло Й.
- капітан, Рукавець Василь - інженер, Ничепоренко Данило І. - інженерплановик, Різник Данило П. - агроном, Призва Микола З. - агроном,
Шевченко Леонід Я. - лікар-хірург, Призва Іван Г. - агроном, Чалий
Йосип Г. - професор, Рукавець Степан Л. - інженер, Вдовиця Олександр
І. - інженер, Парамонов Олександр - інженер, Бакалина Галина С. лікар, Заскалета Марія Г. - вчителька, Парамонова Ніна О. - вчителька, Бурлака Надія Д. - ветфельдшер, Лященко Степан - інженер,
Лященко Володимир - ветфельдшер, Демченко Ліза І. - вчителька, Килимистий Василь М. - агроном і багато інших людей різної спеціальності з вищою і середньою спеціальною освітою. За останні 14-15
років в селі проведено велике будівництво. Збудовано будинки: для
восьмирічної школи, початкової школи, вчителям на 4 сім'ї, сільської
Ради, пошти, дитясел. Побудовано баню, клуб, ветеринарний пункт,
млин. Зроблено добудову приміщень середньої школи на 4 класні кімнати. Збудовані приміщення, в яких розташовані дві скотоферми та
дві свиноферми, три будинки польових бригад та лікарню. В селі побудовано міжколгоспний цегельно-черепичний завод. Колгосники побудували для себе 593 нових хат та багато допоміжних нових
будинків. Проведено електрофікацію села від ватутінської державної
електростанції, а також провели радіофікацію від Шполянського радіовузла. Економіка та культура наших людей помітно зростає з кожним днем. Умови стали значно кращі. Не той одяг та взуття і форма
його зовсім змінилась. Не ті люди, що були раніше. Тепер вони всі письменні, працюють в соціалістичному господарстві. Змінились умови
праці, зросла культура, змінився їх побут. Селяни під керівництвом
Комуністичної партії домоглись великих успіхів в економічному і культурному житті. Вони наполегливо працюють, щоб виконати постанови XXII з'їзду для того, щоб країна в якій вони живуть мала
вдосталь продуктів харчування і сировини для промисловості, щоб
вона була не тільки найдемократичнішою, а й найбагатшою і наймогутнішою в світі, щоб люди жили культурно і в повному достатку.
1.
Рукопис Різника П.І. (1907-1978 рр. життя) – вчителя історії Васильківської школи з вересня 1946 по серпень 1967 років.

Литвин Юлія,
Черкаський художньо-технічний коледж.

З ІСТОРІЇ СЕЛА ІВКІВЦІ

Івківці – село Чигиринського району Черкаської області. У 19 столітті
село Суботівської волості Чигиринського повіту Київської губернії.
Чи не першим розлогим свідченням історії села слугує доробок
Л. Похилевича "Сказаннія о населеных местностях Киевской губернии":
"Івківці, село між Полуднівка і містечком Медведівка, в 2-х верстах від
того й іншого місця, при струмку Івківка, в Тясмин впадає поблизу Медведовского монастиря. Жителів обох статей 1060. У 1808 році вважа141
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лося 541 в 84 дворах. Серед самого селища на піднесеній горі знаходиться земляний окоп або містечко, в окружності 485 сажнів. Ще недавно це містечко і навколишні його яри і гори були вкриті густим лісом
- продовженням Мотроненского; що сприяло вкриватися тут за часів татарського та польського володарювання людям, які шукали незалежності та безпеки".
Різночасові археологічні розвідки засвідчили, що на території села
здавна мешкали люди. В.Антонович, в 1895 р., зафіксував на території
села 5 курганів та у полях декілька поселень. У західній частині села
В.Антонович на своїй карті позначив як курган не дослідженний "Семидубову гору".
У 1951 році, експедицією інституту археології академії наук УССР
під керівництвом А.І. Тереножкіна, були досліджені село і його поля.
В південно-західній частині села Тереножкін розглянув вказаний у В. Антоновича курган "Семидубова гора". Біля підніжжя кургану і на його схилах членами експедиції були знайдені фрагменти тонкостінної,
товстостінної, сірої, чорної, охристої як ліпної, так і гончарної кераміки.
Як відмітив Тереножкін, визначити хронологічні й територіальні рамки
колись існуючого тут поселення "вкрай важко". Згідно переказам в горі
є поховання військового діяча. Існує припущення, що саме там покоїться прах Б.Хмельницького, викрадений з Іллінської церкви вірними побратимами гетьмана в передчутті вторгнення в с.Суботів польського
війська під керівництвом коронного гетьмана С. Чернецького.
За висновками археологічної експедиції 1955 року під керівництвом
Е.Ф.Покровської, в частині села під назвою "Дядченківка" були відмічені
залишки поселення перших сторіч н.е.
Таким чином, існування людських поселень на території села Івківці
має понад 2 тис. років.
В середині 17 ст. тут був хутір Лавріна Капусти, який з часом переріс у повноцінне село. У 17-18 століттях село знаходилось на кордоні
Речі Посполитої і Дикого степу. Козацькі традиції сприяли швидкому,
кількісному і якісному розвитку села.
"...З візити за 1741 видно, що парафіяльна Покровська церква в селі
Івківцях була побудована (зружцона з соснових кругляків) в 1724 році,
що під час згаданої візити мала парафіян 80 дворів у Івківцях і 26 в Трушівці, що священиком при ній був Семеон Семперовіч, висвячений
в Переяславі в тому ж 1724. Нині існуюча дерев'яна церква побудована
в другій половині минулого століття, але невідомо, в якому саме році; по
штатах зарахована до 6- го класу; землі має вказану пропорцію".
Свідченням відродження або появи повноцінного с. Івківці служить
зведення в селі в 1724 р. православного храму в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. У 1740 р. до Івківського приходу належали 80 дворів
у с. Івківці і 26 в с.Трушівці.
У с. Івківці народився керівник національно-визвольної війни 1768 р.
Максим Залізняк, про що свідчать народні перекази і рапорт курінного
отамана В.Коржа від 2 (14) липня 1768 р. У ньому наголошується, що
«Числясь при курені Тімошовском Народився Польської області села
Івківець Максим Залізняк». За рахунок сільської громади в центрі села
в 1993 р. було встановлено на цегляному постаменті погруддя М. Залізняка роботи І.М. Гончара.
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До 1793, до другого поділу Речі Посполитої, територія села належить
до польських володінь. Воно входило до Київського воєводства Чигиринського староства.
У період між 1793 -1796 рр.. с. Івківці, разом з Чигиринським повітом
входило до складу Херсонської губернії. У зведенні за 20 січня 1796 в
поселенні Івківці діяла Святопокровська дерев'яна однопрестольна церква. До неї сторонніх слобод приписаних не було. При церкві було 55
дворів, де проживали 189 чоловіків і 186 жінок.
У 1796 р. с. Івківці увійшло до складу реформованої Київської губернії у складі Чигиринського повіту.
З 1800 до 1804 рр., в період ліквідації Чигиринського повіту с. Івківці
входило разом з іншими селами повіту до складу Черкаського повіту.
До 1845 казенні маєтки Чигиринщини, а разом з ними і с. Івківці перебували в орендному володінні Російських міністрів фінансів. Згідно
волосного поділу Чигиринського повіту с. Івківці, разом із селами Поселянівка, Мельники, Медведівка, Зам'ятниця, Думанці входило до складу
Головківської волості.
У 1860 р. до першої ділянки судових слідчих Чигиринського повіту
входило с. Івківці, де проживали 477 чоловіків і 479 жінок.
Станом на 1900 р. у с. Івківці було 350 дворів, де проживало 1848
осіб мешканців обох статей. З них чоловіків – 927, жінок – 921. Головним
заняттям жителів села було хліборобство. Крім того населення займалося гончарством, виготовленням простих селянських возів, деякі селяни відправлялися на заробітки в Херсонську, Таврійську
Катеринославську губернії і Кубанську область.
Землі села налічували 1325 десятин, з якої 42 десятини належали
церкві.
У селі діяла православна церква, одна церковно-приходська школа
і 7 вітряних млинів. Мирський капітал на 1 січня 1900 досяг суми 130
руб., а продовольчий - 3139 руб. Млини були невід'ємною складовою
життя села. У 1920-х рр. на території села діяли 26 вітряних млинів. До
теперішнього зберігся один з них - столітній «Одинцівський» млин.
Станом на 1907 р. в селі діяла однокласна церковно-приходська
школа. У ній навчався 101 учень різного віку. З числа учнів троє отримали пільги ІІІ розряду з військової повинності. Вчителькою була Надія
Костянтинівна Горбань.
У період громадянської війни село входило до Чигиринської Радянської республіки Суботівського отамана Свирида Коцура, а після розгрому цього формування – до складу Холодноярської Республіки.
Із встановленням радянської влади на території села було зорганізована сільська рада, першим головою якої обрали П.Гарбуза.
На початок 1930-х рр. було утворено два колективних господарства
ім. М.Горького і К.Ворошилова.
У 1934 р. було зруйновано дерев'яну парафіяльну церкву, з якої побудована школа і частина будинку культури.
З 2 серпня 1941 село перебувало під німецько-фашистською окупацією. Жителі села активно брали участь у діяльності партизанського загону П.Дубового. На фронтах Другої світової війни 229 чоловіків поклали
голови. 80% втрат припало на останній рік війни.
Звільнили село бійці 138 дивізії 7 січня 1944 року. У боях за село за143
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гинуло чотири бійці,
тіла яких поховано в
братській могилі у центрі села. 56 бійців мобілізованих із с. Івківці
було нагороджено урядовими нагородами.
Після подвійного
застосування
методики випаленої землі
село було змушено
відновлювати колективні господарства заново.
Першому
післявоєнному голові
колгоспу ім. М. Горького Т. Г. Заїченко великими
зусиллями
доводилося відновлювати колгоспні будівлі,
виконувати
плани
здачі продукції.
У 1958 р. колгоспи
було об'єднано в один
ім. Мічуріна. У 1959 р.
колективне господарство і сільська рада с.
Івківці були об'єднані із
колгоспом і сільрадою
с. Медведівки. З того часу село було віднесено до «неперспективних».
У 1990-91 роках в селі покладено асфальтове покриття на центральному шляху і замінена лінія електропостачання.
Восени 2008 року активісти Черкаської обласної громадської організації «Молодь за відродження села» (керівник Назар Лавріненко), студенти Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького, жителі села, учні сусідньої Медведівської школи та працівники філії «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» організували ряд акцій на відзначення славних
вихідців з Івківці, зокрема, на пагорбі біля вітряка, який влітку 2008 року
вдалося відновити, посадили «Сад пам'яті Максима Залізняка» (яблуні,
черешні, груші, кизил і калина). Крім саду, в Івківцях, на тамтешній Семидубовій горі, посадили ще й сім дубків.
Івківську загальноосвітню школу I-ІІ ступеня закрили в 2002 році. У
селі діє відділення зв'язку та фельдшерсько-акушерський пункт. Будинок
культури найбільший у районі, але останніми роками доведений до руйнування.
У 2008 році за ініціативи ГО «Молодь за відродження села» силами
місцевої громади методом «толоки» було проведено реконструкцію вітряного млина 1906 року.
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12 жовтня 2013 року за участі Митрополита Черкаського і Канівського
Софронія та єпископа Кронштадтского, вікарія Санкт-Петербургської
єпархії, намісника Олександро-Невської лаври, благочинного монастирів Санкт-Петербургської єпархії владики Назарія (Лавріненка) було освячено новозбудований храм в ім`я Покрови Пресвятої Богородиці.
У селі мальовничий посічений ландшафт, збережено багато будинків критих соломою, зберігся збудований до громадянської війни будинок священика, вітряк.
Найбільш поширені прізвища по с. Івківці на кінець ХІХ - початок
ХХ ст.
Бойченко,
Варченко,
Драголюба,
Дробязка,
Зозуля,
Ісаєв,
Кобильник,
Колінько,
Копайгора,
Коробка,
Коцаренка,
Кошовенка,
Кошовий,
Кравченко, Лавріненко,
Литвин,
Лободенко,
Малий,
Мироненко,
Вишкварка,
Гаврильченко,
Ганжа,
Гарбуз,
Гладкий,
Головко,
Гончаренко,
Драголюба,
Дробязка,
Слюсар,
Сопільняк,
Стародуб,
Шпак.

Похилевич Л.
Сайт села Івківці http://www.ivkivci.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3:2011-03-14-22-00-45&catid=2:2011-03-14-21-5504&Itemid=6
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Терещенко Володимир
Східноєвропейський університет економіки і управління
СЕЛО ЖУРЖИНЦІ ТА ЙОГО ІСТОРІЯ

Журжинці – мало хто чув про цей мальовничий куточок Черкащини,
але це маленьке село має свою велику історію.
Багато хто запитує чому – Журжинці? Звідки пішла ця назва? За переказами старожилів, Журжинці декілька століть тому називалось Джурженцями, а чому? А через те, що у селі було дуже багато джерел і їх
дзюрчання було чути далеко за його межі. Через це й Джурженці, а пізніше Журценці. А більш конкретніше згадки про село як отчину Баглаїв,
відносять до 1480 років. Воно виникло раніше за районний центр Лисянку, і є найдавнішим населеним пунктом на території Лисянщини. Але
варто згадати, що на теперішній території села ще до його заснування
знаходилось поселення скіфів і в селі знаходиться скіфське городище.
Про існування цього поселення свідчать археологічні знахідки, зроблені
нами у 2011 році. Це вістря списа, два залізні ножі, три бойових сокири,
різні знаряддя праці і невеликий «скарб» наконечників для стріл - 346
штук (урочище Покрасний Яр). Всі знахідки були передані музею історії
села [1].
Село добре захищене заплавами річок, непрохідними болотами, пагорбистою місцевістю, що стало сприятливими умовами у підтриманні
та організації опору і в роки польської шляхти. У 1622 році згідно універсалу короля Сігізмунда III Журжинці, як і Лисянка, перейшли до володінь Даниловича. Відтоді ж отримало село Магдебурзьке право.
В 1630 році козаки, а також селяни вигнали з села та його околиць польську шляхту і влилися до повстанських загонів під проводом Тараса
Трясила [1].
Журженський полк відіграв значну роль у Національно-визвольній
війні 1648–1657 рр. До цих подій стосуються дати з історії села: 1649 рік
– перша згадка про Журженський козацький полк у літописця Самовидця; 1665 рік – за наказом гетьмана Тетері в Лисянський край прибув
каральний загін, який також був і у Журженцях [1].
Також у контексті історії села варто згадати про гайдамацьке повстання 1750 року. У селі є підземні ходи, які виходять аж за його межі,
є Гайдамацький ліс, де, за переказами, була стоянка гайдамаків.
У 1756 році зведено церкву, починається бурхливе заселення села,
з’являються промислові підприємства – цегельня, вітряні млини, олійні,
крупорушки та інші. У 1800-х роках у селі будуються корчми, кабаки
тощо. Село процвітає [2].
У 1918 р. село було окуповане австро-німецькими військами. З червня 1918 року в ньому вже було організовано комсомольський осередок, організаторами якого були демобілізовані воїни Червоної Армії [2].
В 1922 році в Жуженцях та інших селах Лисянщини, утворено комітети взаємодопомоги. У 30-х роках село переживає голодомор. За переказами моєї прабабусі (1917 р.н.), більша половина населення
Журжинець вимерла, і село було напівспустошене. Повністю село не
відновилося після Голодомору й до початку 1940-х років, адже залишалося дуже багато пустих осель [2].
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Коли стало відомо, що розпочалася війна з Німеччиною, в село почали заселятись дуже багато людей з інших міст та сіл. Хоча й вважалося, що Журжинці німці обійдуть, але сталось все навпаки. З 1942 по
1944 роки село було окуповане німецькими солдатами. На околицях
села і в селі проходила Корсунь-Шевченківська операція. За селом відбувся
танковий
бій
(на
полі
Байкове).
Також
у селі бійцями Червоної Армії було розгромлено СС «Валонія» та Естонський Легіон. Загинуло багато бійців Вермахту (бої відбувалися
в ярах Михальковий та Гайдамаєвий). Тут було розбито понад 500 одиниць техніки ворога та близько десяти тисяч солдат Вермахту. На околицях села було вбито генерал-лейтенанта німецької армії
Штеммермана. Зараз у селі знаходиться два відреставрованих штаби
німецької та Червоної Армії. При в’їзді до села стоїть танк Т-34. В селі
відбуваються історичні реконструкції війни [3].
У 60-х роках в Журженцях почалися перебудови, відновлювались
старі приміщення й будувались нові, було побудовано колгоспи, тракторні бригади, майстерні, аеродром, хімічні склади, будинок культури,
школу, закладено парк Перемоги з пам‘ятним монументом «Вічна
Пам’ять Героям», фельдшерсько-акушерський пункт, дитячий садок та
багато іншого [1].
У 2007 році село було газифіковане. На теперішній час село має 500
дворів та населення 1006 осіб [1].
Ось таку велику історію має маленьке село Журжинці.
1.
2.
3.

tourcenter.ck.ua/region/zhurz/tur/112
Товкач Н.С. історія села журлинці. – Лисянка, 1992.
ukrainaincognita.com/ru/zhurzhyntsi

Денисенко Анна
Гельмязівська ЗОШ І-ІІІ сі

СТОРІНКАМИ З МИНУВШИНИ ГЕЛЬМЯЗОВА

Вперше Гельмязів згадується в люстрації Київського воєводства за
1616 рік, де він називався "старинним городом", осадженим "три роки
тому" з 40 "послушними" (посполитими) і 100 "непослушними" (козацькими) дворами [1, 273]. Тож у 2013 році село святкує своє чотирьохсотріччя. Протягом чотирьох віків Гельмязів побував і містом, і селом,
і центром козацької сотні, і волосним та районним центрами. Нині ж він
носить скромний статус села, хоча й залишається найбільшим сільським населеним пунктом на Лівобережжі Черкащини.
Ще на початку XVII ст. поширення кріпацтва на Лівобережній Україні,
зменшення селянського землеволодіння внаслідок розвитку фільваркового господарства шляхти викликало зростання "непослушного" (покозаченого) населення, яке не корилося феодалам, не платило ніяких
податків. У Гельмязові збільшувалося число утікачів з Правобережжя
[1, 273]. У 1625 році утворилася Гельмязівська козацька сотня в складі
Переяславського полку внаслідок успішного козацького повстання на
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чолі із Марком Жмайлом, яке примусило польський уряд збільшити козацький реєстр удвічі. Її козаки брали участь у буремних подіях Національно-визвольної війни [2, 191].
На той час Гельмязів був містечком, яке швидко розвивалося і набувало значення як економічний і торгівельний центр на Лівобережжі
України. Відомо, що в 1768 році в Гельмязові налічувалося 223 самих
лише селянсько-козацьких дворів і проживало 502 сім'ї чисельністю
в 2265 чоловік населення [3, 37].
Гельмязів був вільним поселенням, але з часом частина його людності потрапила в залежність до можновладців. На 80-ті рр. XVIII ст. у
Гельмязові було 674 двори з населенням 1800 мешканців. При цьому 7
дворів належало дворянству, 5 — різночинцям, 5 — духовенству, 221 —
виборним козакам, 271 — козакам-підпомічникам, 182 - посполитим
і козачим підсусідкам (залежним селянам) [4, 108-245]. Жителі села активно займалися чумацьким промислом: валки чумаків ходили в Крим
по сіль та рибу [2, 192].
У 1797 році Гельмязів став волосним центром Золотоніського повіту
Малоросійської, а згодом - Полтавської губернії. У першій половині XIX
ст. він розвивається і як торговий центр. Через нього везли хліб до
Дніпра – на Прохорівську пристань. Тут проводилися 4 щорічні ярмарки,
що тривали по кілька тижнів, щотижневі базари. Торгували зерном,
рибою, сіллю, яку доставляли чумаки, ремісничими виробами, що виготовлялися на місці, а також привезеними з інших міст [1, 274]. Але основна маса населення займалася хліборобством. З ремесел
найпоширенішими були кравецтво, шевство, бондарство, теслярство,
чинбарство, ткання полотна [5].
Козацька старшина: Тоцькі, Соломахи, Базилевичі, полковник Степан Томара, полковий писар П. Черняховський, полковий суддя Л. Панкевич стають справжніми поміщиками, володарями земель і селян
Гельмязівщини. З них виросло місцеве дворянство. Козацький полковник С. Томара повністю володів селами Підставки, Богушкова Слобідка,
Нехайки, Кавраї, Ліпляве, Прохорівка та іншими [3, 36-44].
Реформи, які почалися зі скасування кріпацтва 1861 року, зачепили
і Гельмязів. Зростання сільськогосподарського виробництва підштовхувало розвиток товарного ринку, засобів транспорту, торговельного підприємництва. У Гельмязові формується значний хлібний, лісний,
рибний, соляний та інші ринки. Будуються переробні підприємства:
млини, олійниці, крупорушки [3, 51].
Але економічне становище селянства не поліпшилося. Лише 205
дес. землі одержали гельмязівці в результаті аграрної реформи на 122
двори (742 чоловіка). Зростало число безземельних селян. На 1885 рік
містечко налічувало 891 гос¬подарство, 4269 жителів, з яких 2969 (547
господарств) були козаки, 708 (152 гос¬подарств) — міщани, решта –
селяни. 40 господарств зовсім не мали землі, 312 — від 1 до 6 десятин,
у 333 була лише садиба, проте 29 господарств мали по 20—50, а 7 —
понад 50 десятин землі [1, 274].
Про скрутне становище селян свідчать і такі дані: 321 господарство
не мало чим обробляти свою землю і здавало її в оренду. Як і по всій Україні, з розвитком капіталістичних відносин у Гельмязові набула поширення така форма спільної праці, як супряга. Її тут застосовували 192
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господарства. Левади, прибережні луки опинилися в руках орендаріввідкупників [1, 274].
За відсутності залізничної колії значні обсяги вантажних перевезень
зерна та інших сільськогосподарських товарів припадали на гужовий
транспорт, яким ці вантажі через Гельмязів доставлялися на Прохорівську пристань на Дніпрі. Це стимулювало розвиток хурманства - візництва. "Під хуру" підряджалися не лише хурманщики-селяни, що
спеціалізувалися на постійному візництві, а й більшість селян у вільний
від польових робіт час.
Оскільки значні накопичення сільськогосподарської товарної продукції внаслідок скуповування її у сільгоспвиробників на традиційних ярмарках вимагали спеціальних складських приміщень, в центрі села
стали з'являтися великі комори перекупників, оптових купців. Серед населення з'являється прошарок торгового люду: продавців, прикажчиків,
дрібних перекупників, серед яких значну частину становили приїжджі
євреї. Незважаючи на те, що Гельмязівщина мала дуже значу мережу
водяних млинів та вітряків, у селі стали споруджуватися великі вальцеві
млини, олійниці та крупорушки з паровими двигунами, які належали багатим власникам немісцевого походження.
На щорічних багатоденних ярмарках і щотижневих базарах реалізувалося не лише зерно, тютюн, конопля, овочі, фрукти, але й живий
товар: рогата худоба, вівці, свині, коні, птиця тощо. Там же реалізувалася продукція місцевих ремісників: кравців, шевців, теслярів, бондарів, ткачів, чинбарів, гончарів. На кінець XIX ст. Гельмязів став значним
економічним і торговельним центром. У той час тут діяв один водяний
млин, 32 вітряки, 2 олійниці, 24 приватних крамниці. І все ж, головним заняттям населення Гельмязова залишалося землеробство, хоч значна
частина безземельних селян чумакувала, вела торгівлю сіллю і рибою,
займалася дрібним ремеслом [3, 51].
Кінець XIX ст. характерний невпинним зростанням чисельності
жи¬телів Гельмязова. У містечку діяли три православні церкви – Успенська, Миколаївська та Троїцька, а також єврейський молитовний будинок. Як повідомляв священик Успенської церкви Гельмязова Микола
Богацький, на 1895 рік населення Гельмязова становило 5600 душ православних обох статей та складалося переважно з козаків, потім селян,
міщан (в числі міщан євреїв – 550 душ) та дворян. Тобто разом – 6150
мешканців. Козацьке та селянська населення займається, в більшості,
землеробством, при чому як одні так і інші малоземельні, а деякі, особливо з селян, зовсім безземельні. Внаслідок цього з початком весни багато хто йде на заробітки до Росії та найближчих цукрових заводів
Київської губернії. Деякі більш заможні жителі успішно займаються
бджільництвом [6, 220].
Цей же священик стверджував, що між ремісниками найбільше кравців, шевців та теслів, причому, найбільш вправні в перших двох ремеслах – євреї. Крім того міщани широко займалися торгівлею. Найбільш
жвава торгівля в Гельмязові зерновим хлібом: лавок з зерновим хлібом
нараховувалося на Гельмязівському базарі більше десятка. Проте,
з проведенням залізниці у місто Пирятин і шоссе із Золотоноші по прямому напрямку до Дніпра навпроти Черкас, Гельмязів позбувся додаткового привозу хліба зі степового краю, який тепер направляється
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в міста Золотоноша та Пирятин [6, 221]. Говорячи взагалі за економічне
благополуччя населення містечка Гельмязова, можна сказати, що більшість жителів – люди бідні, які займалися яким-небудь малодохідним
ремеслом, поденщиною, відхожими заробітками та ін.
До 1846 р. головним осередком освіти була церковна школа при Успенській церкві, а потім приватні школи під керівництвом грамотних
людей, переважно з відставних солдатів. У 1846 році в Гельмязові відкрилося парафіяльне училище, а в 1848 року міністерство державних
маєтностей відкрило в Гельмязові школу елемен¬тарної грамоти, яка
пізніше перейшла у відання повітового земства і стала називатися земським училищем [1, 274].
Щорічно навчалося в цьому училищі до 130 дітей хлопчиків та дівчаток. В училищі викладали законовчитель, учитель та два його помічники [6, 222]. У 1895 р. в містечку відкрито дві школи грамоти при
Успенській та Миколаївській церквах з 50 учнями в них [6, 224]. 1895
року в приватній хаті відкрилася сільська бібліотека, у фонді якої через
5 років було 640 книг [1, 275; 7, 94].
Отже, в містечку з’являється прошарок інтелігенції та збільшується
відсоток грамотних людей. На кінець XIX ст. грамоту знали 1593 гельмязівці (з них 399 жінок), це становило всього 27,4 % [2, 194].
На коливання кількості населення містечка впливали також війни та
стихійні лиха. Так, гельмязівці брали участь у російсько-французькій
війні 1812 року [2, 192]. Відомо також і те, що в 1868 році Гельмязів повністю згорів. У цій пожежі згоріли Миколаївська церква та п'ятиглава
Успенська церква, але вже через два роки зведено нову дерев'яну Успенську церкву.
Також Микола Богацький відзначав, що прихожани не без задоволення відвідують богослужіння в храмах, моральність серед населення
в задовільному стані. В народі помітно повагу до старших і особливо до
священиків. Гучні злочини в містечку Гельмязів досить рідкісні. Всі
шинки, які існували на приватних вулицях Гельмязова, знищені. До введення державного продажу вина залишались лише два шинка та кілька
винних підвалів у центрі Гельмязова – на базарній площі. Так що, якщо
і можна було побачити п’яних, то лише на цій площі, та й то в базарний
день, при тому в більшості випадків мешканців сусідніх поселень і мало
гельмязівців [6, 224].
Соціальний склад населення Гельмязова станом на 1900 рік характеризувався такими даними:
— з 1139 господарів 144 зовсім не мали землі і працювали у заможних господарів як батраки;
— 275 господарств мали мізерні розміри земельних володінь - від 1
до 6 десятин;
— у 516 господарів (майже половини населення) не було ніякої худоби;
— 325 господарств мали коня або корову і разом з сусідом в супрязі
якось обробляли свою землю.
А тим часом 53 господарства мали близько 50 десятин. У 24 було її
понад 50 десятин [8, 56-57].
Такі землевласники як Токарський, Тищенко, Багацький, Терлецький
мали по 250-750 десятин кожний [3, 39].
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На той час у Гельмязові і волості працювало 250 ткачів, 46 кравців,
42 чоботарі, 59 теслярів, 44 колісники, багато ковалів та інших кустарів
і ремісників. Хоч самі вони за високі проценти кредитувалися торговою
верхівкою, однак, розвиваючи і розширюючи своє ремесло, наймали робітників [1, 274].
У роки революції 1905 — 1907 рр. Гельмязів став ареною гострих соціальних конфліктів. Під час жнив 1906 р. у містечку відбулося заворушення сільськогосподарських робітників, які поставили вимогу
підвищити платню. Заворушення було придушено, а чотирьох зачинщиків влада вислала за межі губернії [2, 193].
Про стан тогочасної освіти свідчать такі дані: 1910 року з 2832 чоловіків письменних було 1194, а з 2747 жінок лише 399 [1, 275; 9, 50].
У 1912 рр. на кошти одинокого поштового чиновника І.М. Гоптаренка
в Гельмязові будується чотирикласне міське вище початкове училище
з чотирирічним строком навчання після 3-4-річної початкової школи. Хоч
у заповіті І.М. Гоптаренка училище призначалося "для дітей бідноти",
зміст заповіту населенню був невідомий, тому діти бідняків там майже
не навчалися [3, 39].
Швидкими темпами зростала місцева людність. Тоді як на 1900 р.
у Гельмязові налічувалося 557 дворів із населенням 2640 жителів [10,
18], то переписом 1910 р. тут зафіксовано вже 1065 господарств (в т.ч.
576 козацьких, 229 селянських, 91 єврейське, 35 привілейованих), а кількість мешканців сягнуло 5716 осіб (Дані разом з хуторами Тоцького, Берези і Жуковського). [2, 192]
На 1910 рік понад тисячу селянських господарств володіли 4143 дес.
землі, а 19 великих землевласників – 2297 дес. Понад 23 відсотки селян
мали угіддя менше 3-х десятин, 38 відсотків дворів не мали худоби
і здавали землю в оренду [1, 275; 9, 50-53].
Отже, порівняно з кінцем XVIII ст. людність на початку ХХ ст. зросла
утричі. Майнова полярність була досить значною. Понад 40 гельмязівців пасічникувало, у містечку тоді працювало 35 вітряків, паровий та водяний млини, 7 олійниць, 8 кузень, пивоварня, 2 миловарні заводи [2,
192]. Різноманітні замовлення гельмязівців та жителів навколишніх сіл
виконували 10 ковалів, 5 чинбарів, 59 теслів, 4 столяри, 57 кравців, 58
шевців, 8 ткачів, 5 шорників, 49 тютюнників. Працювали 24 приватні
крамниці [2, 193]. Власники приватних крамниць тримали у своїх руках
роздрібну торгівлю продуктами та промисловими товарами
[2, 193; 9, 50].
1911 року Гельмязів одержав поштово-телеграфний зв'язок. Збільшилася кількість ремісників, кустарів, число сільських поденщиків
зросло до 735 чоловік, які взимку перебивалися випадковою роботою,
а влітку працювали за десятий сніп [11, 4].
На початку XX ст. в Гельмязові збудовано земську лікарню на 16
ліжок. Лікар і фельдшер обслуговували аж 18 населених пунктів [12, 31].
54 жителі села належали до інтелігенції [2, 194].
З початком Першої світової війни у 1914 році сотні гельмязівських
чоловіків були мобілізовані до війська та воювали на фронтах [2, 194].
Гельмязів опинився і у вихорі драматичних подій боротьби українського
народу за незалежність. У березні 1918 року село окупували австро-німецькі війська. У січні 1919 року в Гельмязові встановилася більшо151
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вицька влада [1, 276]. У серпні 1919 року село захопили денікінці. 25
грудня 1919 року Гельмязів знову опинився під владою більшовиків
[1, 276].
Переживши криваву круговерть воєн і революційні бурі, у квітні 1923
р. Гельмязів став районним центром [1, 277]. До Гельмязівського району
тоді увійшло 17 сільських рад і 78 населених пунктів [2, 194].
У другій половині 1920-х р. село охопила хвиля насильницької колективізації, знищивши досягнення господарського піднесення періоду
непу. У селі було створено комуну "Іскра", а потім з'явилися ціла низка
господарств: комуни "Зірка", "Незаможник," "Доля", "Воля", промартіль
"Енергія", сільськогосподарські артілі ім. Будьонного, ім. Петровського,
"Червоний брід", "Пролетарська революція", "Червоний шлях" [2, 195].
За переписом середини 1920 рр., незважаючи на поважний статус
райцентру Гельмязів, уже зафіксований як село з 1548 господарствами.
Попри негативні об'єктивні обставини населення села досягло 6886 жителів (3348 чоловіків і 3538 жінок) [13, 10].
На 1 жовтня 1926 року в Гельмязові уже було 8174 жителі. Крім денної школи в селі працювала вечірня. Активну ро¬боту вели хата-читальня, бібліотека, діяли 5 лікнепів. У зв'язку з потребою агрономічних
спеціалістів семирічну школу 1927 року перетворено в агрошколу. Щоб
забезпечити колективні господарства технікою, 1931 року в Гельмязові
створюється МТС, організовуються курси для підготовки механізаторів.
З'явилися їдальня, ясла, клуб, перше в районі радіо, електрика [1, 277].
А потім прийшов жахливий апокаліпсис 1932 — 1933 рр. Бригади активістів нишпорили по селянських підвалах, шукаючи зерно з метою
його вилучення, для залякування селян використовувалась і зброя [14,
2]. Штучний голодомор мав жахливі наслідки: він спричинив мученицьку
смерть 706 гельмязівців [15, 335].
У селі траплялися випадки людоїдства і трупоїдства. Навіть після
жахіть голодомору продовжувалися сталінські репресії, жертвами яких
стали 29 жителів села. Серед них — місцевий священик, партійні діячі,
вчителі — усі вони були розстріляні в 1937 — 1938 рр. [2, 196].
У міжвоєнний період у селі продовжувала розвиватися освіта. 1935
року зробила перший випуск Гельмязівська середня школа. 1939 року
в селі відкрилася середня школа № 2 [1, 278].
У 1941 році мирна праця гельмязівців була перервана нападом нацистської Німеччини. У перші місяці війни в навколишніх лісах розгорнув
свою діяльність Гельмязівський партизанський загін. 90 чоловік боролися проти ворога в партизанському загоні та антигітлерівському підпіллі. Понад 1500 гельмязівців були мобілізовані до армії, 523 не
повернулося до рідних домівок. 270 юнаків та дівчат розділило трагічну
долю "остарбайтерів" [2, 196]. У застінках Золотоніського гестапо було
закатовано 91 жителя села, в тому числі 25 жінок [3, 147].
У ході воєнних дій та під час окупації у Гельмязові були знищені чи
пошкоджені десятки виробничих об'єктів та культурно-освітніх осередків.
Повністю було знищено майно всіх колективних господарств та державної племстанції, пограбовано млини, машинно-тракторну станцію,
спалено 2 школи, зруйновано всі державні установи, районну лікарню [3,
148]. Гельмязівці, долаючи неймовірні труднощі, зуміли в гранично
стислі терміни відбудувати зруйноване війною народне господарство,
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соціальну сферу і повернути життя у звичну колію.
1955 року розпочав свою роботу Гельмязівський хлібобулочний
завод (нині хлібокомбінат) [2, 200]. 1962 року на ферми, в будинки гельмязівців від дер¬жавної електромережі підведено струм [1, 279].
У 1963 р. було ліквідовано Гельмязівський район. Село увійшло до
складу спочатку Драбівського, а з 1965 р. — Золотоніського району [2,
198]. Населення села поступово починає скорочуватись, і на 1972 рік
становило 6149 чоловік [1, 273].
Однак соціальна сфера села продовжує розвиватися. Чільне місце
на освітянському просторі Золотоніщини належить Гельмязівській школі.
У повоєнні роки в селі функціонувало 2 школи. У 1986 р. їх було об’єднано в одну Гельмязівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У селі також працює дошкільна установа "Барвінок". Від 1971 р. в селі працює музична школа.
До послуг юних гельмязівців Будинок дитячої та юнацької творчості,
який має статус районного.
Багатий своїми традиціями й Гельмязівський Будинок культури. При
цьому культурному осередку уже впродовж багатьох років працює фольклорний ансамбль "Калина", який у 2005 р. удостоєний почесного звання
народного колективу.
Місцевих книголюбів обслуговує Гельмязівська бібліотека з книжковим фондом майже 57 тис. примірників. А ще гельмязівці можуть похвалитися одним із найкращих на Черкащині музеєм. Цей осередок
духовності й пам'яті став дітищем відомого краєзнавця, автора сотень
науково-популярних публікацій П. Т. Германа. Служба Божа проводиться у відновленій наприкінці 1980-х рр. знаменитій Троїцькій церкві
— єдиному гельмязівському храмі, який уцілів.
Демографічна картина гельмязівського сьогодення не надто оптимістична. За даними управління статистики у Золотоніському районі наявне населення на 01.01.2001 становило 5213 мешканців (чол. – 2508,
жін. – 2705). Всеукраїнський перепис населення 2001 р. засвідчив кількість наявного населення станом на 05.12.2001 р. 5142 мешканці. Наявне населення на 01.01.2005 р. становило 5015 чол. (чол. – 2365, жін.
– 2620). У 2008 р. в селі налічується 2192 господарства з населенням
4980 жителів. Як і у всій країні, демографічна ситуація продовжує погіршуватись: у 2007 р. народилося 26, а померло 134. 28 % місцевих мешканців — люди пенсійного віку [2, 190]. У 2010 році населення становило
вже 4779 осіб [5]. Та все ж, не дивлячись на таку невтішну статистику останнього десятиліття, гельмязівці намагаються з оптимізмом дивитися
в майбутнє.
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РОЗВИТОК ОСВІТИ У СЕЛІ СТЕЦІВКА

На початок XX ст. в селі Стецівка була одна церковно-приходська
школа при Миколаївській церкві, яка знаходилась на Шанці (назва вулиці в селі Стецівка). Початкове навчання полягало в тому, щоб навчити
дітей читати, писати та молитися Богу, тому навчати дітей міг священик.
У такій школі було два класи. Основними предметами, які вивчались
в школі, були Закон Божий (вивчали молитви та читання церковного
друку), арифметика та письмо.
Навчання в сільських школах було 4-6 місяців (від Покрови до Великодня), тому, що багато дітей працювали в заможних селян і йшли до
школи лише тоді, коли закінчувались сільськогосподарські роботи.
Також велика кількість дітей, навчившись читати та писати, залишали
школу та доглядали вдома малих дітей чи працювали [1, 145-146]. Не
була винятком і школа в Стецівці. Тому письменних людей у селі було
дуже мало, а з вищою освітою – не було зовсім. Середню освіту в селі
мали лише 7 осіб. В той же час лише один чоловік отримував газету, яку
інколи читав для селян [5].
В 1902 р. на центральному майдані села земство збудувало одноповерхове приміщення 4-х класної школи. Вона знаходилась нижче помешкання Перен Мотрі. Класи в цій школі були комбіновані так: 1 і 3, 2
і 4. Дітей навчали Харитонов Іван Леонтійович і Синицький Віктор Афа154
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насійович. У школі викладалися такі предмети: арифметика, географія,
письмо, Закон Божий. Навчання проводилось російською мовою. Писали на дощечках так званими олівцями-грифелями. Таким чином, на
1902 рік в селі Стецівка було дві школи – церковно-приходська та
земська.
До 1917 року школа, де навчалось 50 учнів та було 5 педпрацівників,
була земською, директором був Харитонов Іван Леонтійович. Пізніше,
в 20-х роках, школа стала називатися Стецівською початковою чотирикласною. Директором був Яременко Іван Ананійович, його дружина
Яременко Софія Микитівна працювала вчителькою в цій школі.
Багато сил для виховання дітей віддали також вчителі Даценко Фросина Костянтинівна, Сидоренко Іван Олександрович, Сібякіна Катерина
Василівна, а тому й залишили про себе добру згадку [2].
До 1938 року школа була семирічною. Директором школи до війни
була Москаленко (Демченко) Груня Григорівна. З розповідей людей відомо, що загинула вона від німецької бомби під час переправи через
Дніпро.
Перший випуск десятирічки, співпав з початком Великої Вітчизняної
війни (1941 р.). Фото випускників Стецівської школи збереглося.
У грудні 1943 року, коли Стецівку було визволено від фашистів,
школу відбудовано і навчання продовжено.
Оскільки у сім’ях тоді було багато дітей, а ще три роки при німецькій
окупації навчання не відбувалось, то класи були переповнені, їх було
по кілька, класних кімнат не вистачало, а тому під шкільні приміщення
було переобладнано колгоспні комори. Ці приміщення слугували школою до початку 80-х років, коли було побудовано нову школу. На даний
час там розміщується сільська церква.
За спогадами уродженки села Стецівка Вербової Г.З., окрім школи,
яка була в центрі села була й інша чотирикласна, яка знаходилась неподалік вулиці Журавлівка (сьогодні по дорозі до дамби Кременчуцького
водосховища), до якої вона ходила. Це був звичайний цегляний будинок,
який знаходився в місці, де сходились дві вулиці, тому школу називали
“Кутки”. Вчителем там був Гаврилов Яків Кузьмович [3].
До школи, діти, які народилися в другій половини 30-х років, почали
ходити лише після війни. Деяким дітям було вже більше десяти років
і походивши 3-4 роки, вони залишали школу та йшли працювати до колгоспів та радгоспів. Тому серед дітей було багато з чотирикласною освітою. Деякі ж діти навчалися 7 класів, оскільки до 1951 року Стецівська
школа була семирічною. І тільки у 1953-1954 н.р. знову відбувся перший
випуск десятирічки. Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. в Стецівській школі навчалося 408 учнів [2].
В кінці 50-х та в 60-х роках ХХ ст. до школи, в старші класи, ходили
учні сусіднього села Вербівка. За словами Кисіль В.Л., уродженця цього
села, в селі Вербівка була школа, але восьмирічна, тому в 9 та 10 класи
ходили до Стецівки. Біля школи було дві хати, які називали «інтернат»,
де упродовж тижня жили вербівські діти. Додому їздили лише на вихідні.
Возили на колгоспному транспорті: взимку на санях, інколи вантажним
автомобілем, але частіше, оскільки дороги були ґрунтовими
і під час дощу їх розмивало, возили трактором з причепом [4].
Класи були великі по 30-40 чоловік, тому навчання проводилось
і у вечірню зміну. Таким чином, на середину 60-х років XX ст. 100% дітей
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шкільного віку були охоплені навчанням.
Зростання писемності жителів с. Стецівки:
1913 р.- 30%;
1925 р.- 60%;
1930 р.- 70 %;
1940 р.- 95%;
1967 р.- 100%.
Охоплення навчанням дітей шкільного віку:
1913р.-30%;
1925р.- 50%;
1930р.-60 %;
1940р.-97%;
1967р.-100%.
Кількість осіб з вищою та середньою освітою в с. Стецівка.
Освіта 1913р.
Освіта 1967р.
Вища – 0%;
Вища – 17 чол.;
Незакінчена вища – 0%;
Незакінчена вища – 10 чол.;
Середня – 6 чол.
Середня – 57 чол. [5].
В зв’язку з великою кількістю дітей та нестачею класів для навчання
постало питання про будівництво нової школи. Вже в 1979 році учні
пішли до нової, двоповерхової школи. Це була важлива для села подія.
Вітали учнів, вчителів та батьків представники району та області [6].
Однією із ланок роботи, яка проводилась в школі були краєзнавчі
пошуки.
У 1967 році вчитель історії Савченко І.Г. організував гурток краєзнавців із учнів 9 класу, які потім стали і першими екскурсоводами музею:
Манжула І.М., Гончар Г.Т., Прокопенко І.П. Під керівництвом Івана Григоровича ці учні здійснювали пошукові експедиції в урочищах Стецівки
та сусіднього Калантаєва. Ними було знайдено багато різних предметів, зокрема археологічні знахідки, які стали експонатами в музеї. В цей
період здійснено декілька історично-побутових пошукових експедицій.
У 1967-68 роках музейною кімнатою в школі зацікавився уродженець
с.Стецівка, відставний військовий інженер – Прокоф’єв Олександр Пилипович, на той час уже пенсіонер, який з Москви влітку приїздив у рідне
село. Його зацікавила колекція старовинних монет, зібрана учнями місцевої школи. Після відвідування цієї кімнати в нього виникла думку створити в селі історико-краєзнавчий музей.
У 1972 р. Стецівському сільському музею присвоєно звання "Народного". Він став гордістю школи та гордістю села [2].
Велику увагу педагогічний колектив школи приділяв військово-патріотичному вихованню.
При школі працювали пошукові загони. Учні відшукали рідних, тих,
хто загинув, визволяючи Стецівку від німецько-фашистських загарбників. З ними підтримували тісні контакти, щорічно запрошували на свято
Перемоги, проводили зустрічі з ветеранами війни, вечори Пам’яті, урочисті лінійки, мітинги,
Впродовж усіх років шкільного життя учні навчались, дружили, трудились, допомагаючи колгоспові, організовували своє дозвілля.
В усі періоди шкільного життя трудовим справам, тобто суспільнокорисній роботі, приділялась значна увага.
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При школі довгий час був сад, який радував дітей своїми плодами.
Також учні працювали на дослідницьких ділянках, допомагали колгоспові у збиранні врожаю, впорядковували території, займалися посадкою
дерев, квітників, збором металобрухту, макулатури. Довгий час при
школі була кролеферма. У 1985-1987 рр. – працювала шкільна вівцеферма.
Влітку 1987 р. виробнича бригада старшокласників займалась виготовленням саману. А в 1989-90 рр. учні школи навіть допомагали виконувати продовольчу програму – збір курячих яєць від населення.
Підбивались підсумки, визначали переможців [2].
Також в Стецівській школі полюбляли туристичну роботу. Особливого розвитку набула ця робота в 1980-90-х роках. Очолювали її віддані
своїй справі вчителі Березовський А.Н та Березовська Т.М. Під їхнім керівництвом було здійснено багато туристичних походів стежками Чигиринщини, групи школярів побували в Північній Осетії, подолали перевал
Донгуз-Орун, у П’ятигорську та Ростові-на-Дону. Екскурсійні групи на
чолі з класними керівниками подорожували по Черкащині, побували
в Карпатах, відвідали Москву, Ленінград, Полтаву, Одесу та інші визначні
місця.
Туристично-краєзнавча робота проводиться в школі постійно. Нею
займалися послідовники Анатолія Несторовича Березовського – Сабадаш Олександр Миколайович, Лушпай Володимир Анатолійович, нині
Лафа Руслан Миколайович. Туризм, екскурсійні подорожі визначними
місцями здружують дітей, вчать взаємоповаги, витримки, добра, взаєморозуміння [2].
У 2011 році в Стецівській школі було відкрито групу дитячого садка,
і школу перейменовано з середньої на Стецівський навчально-виховний комплекс I-III ступенів. На даний час у школі навчається 127 учнів та
працює 22 вчителі, 13 осіб техперсоналу.
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ЗАМ'ЯТНИЦЬКА СЕМИРІЧНА ШКОЛА

Село Зам'ятниця ніколи не було великим по кількості населення, але
й ті, хто проживав у ньому в різний час, прагнули оволодіти грамотою –
стати письменними, здобути знання, дати освіту дітям.
В "Хронологии Киевской губернии" за 1900 рік знаходимо першу
письмову згадку про існування школи грамоти в с.Зам'ятниця, хто навчав людей у ній – сьогодні невідомо.
Школи грамоти організовувалися до к.ХІХ ст., навчання в них тривало 1-2 роки. У школах вивчали молитви, основи письма, читання,
лічби. Проіснували такі заклади до 1917 року, потім ліквідовані. Навчання було платним, а тому дозволити собі це могли не всі.
У травні 1921 року РНК УСРР було видано постанову "Про боротьбу
з неписьменністю". У ній зазначалось, що навчання обов’язкове для всіх
людей від 8 до 50 років, письменні мали допомогти неписьменним – почалася ліквідація неписьменності, так званий лікнеп.
У Зам'ятниці теж почали навчати дорослих селян. Спеціального приміщення не було, обладнали хату-читальню, де ввечері, після роботи,
дорослі опановували грамоту, вдень на навчання приходили діти. Вчителем цієї школи був Церебро Іван Михайлович родом з с.Кожарки [6,
78]. У 1924 р. хата-читальня реорганізовується у чотирикласну школу,
а 1928 р. вона стала семирічною. Розмістилася у двох приміщеннях: у
маєтку панів Казимира та Михайла Ярузальських навчалися учні 5-7
класів, у хаті розкуркулених селян Луценка Олександра та Ярини навчалися учні 1-4 класів. Директором школи був призначений Тарасенко
Михайло Федорович родом з Медведівки, він же навчав дітей природознавству та біології. Працював до 1939 року [5, 79].
Вдалося виявити ще ряд імен та прізвищ освітян, які працювали
в школі до 1941 року. Так, вчителем української мови був Канюка Євген
Миколайович з Новоселиці, вчителем історії – Терещенко Андрій Карпович з Головківки. Овдій Микола Михайлович – математик, його дружина Овдій Надія Тарасівна – вчитель української мови теж з Головківки.
Німецьку мову діти вивчали з Луб'яним Андрієм Васильовичем, математику і фізику опановували з Пилипенком Григорієм Петровичем.
У 1939-1940 рр. вчителем української мови був Міхненко Григорій Кирилович, фізкультуру до війни викладав Квак Ничипір Григорович (загинув на фронті). Учителями початкових класів були Гармидер Надія
Хомівна (1938-1941 рр.) та Загуба Палажка Аврамівна (1938-1972 рр.)
[2, 3, 79].
Колишні учні Дунаєва Ганна Афанасіївна 1928 р.н. та Понизько
Ольга Олексіївна 1926 р.н. згадують, що "в школі працювала кухня,
дітям готували гарячі сніданки, їх малих школярів шикували в шеренги
і водили снідати" [1, 2, 78]. Це перше, що згадується дітям 30-х рр., та
потім додають, що в школі давали міцні ґрунтовні знання з усіх предметів, а у дітей було велике бажання вчитись.
Закінчивши 7 класів діти продовжували навчатися – здобували професію. Чи не збіг обставин, але майже всі дівчата першого випуску 7-річ158
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ної школи стали медичними працівниками, пройшли медичну практику
і уроки мужності на різних фронтах війни.
Так, Ткач Поліна Зіновіївна була медсестрою на Фінській війні (19391940), пройшла дорогами бойовищ Великої Вітчизняної війни, а в мирний час повернулася додому, працювала акушеркою в сільському
медпункті [8, 80].
Шара Ольга Захарівна – теж була медсестрою-фронтовичкою, після
війни працювала в Медведівській дільничній лікарні [3, 79].
Понизько Оляна Тарасівна – медсестра, працювала в Медведівській
дільничній лікарні [4, 82].
Дрига Мотря Прокопівна – одразу після медучилища пішла на фронт,
рятувала бійців з 1941 по 1945 рр., учасниця боїв на Курській дузі
[8, 4, 82].
Понизько Ольга Олексіївна працювала фельдшером у с.Зам'ятниця
46 років.
Понизько Онися Олексіївна та Понизько Мотря Олексіївна після медучилища працювали медичними сестрами в Києві [2, 79].
Про хлопців, довоєнних випускників, говорити важче, багато їх пішло
на фронт і не повернулися, частина ж продовжувала навчатися і здобувати освіту вже після війни.
Ось кілька прикладів:
"Луценко Пилип Лукович закінчив ВНЗ за спеціальністю "Ветеринарна медицина", після війни працював на посаді головного ветлікаря
Східно-Сибірського регіону (проживав у м.Новосибірськ).
Оксентієнко Афанасій Пилипович закінчив педінститут, працював директором школи в м.Умань.
Ткач Микола Дмитрович – здобув освіту вчителя, але загинув на
фронті.
Канюка Сава Ількович – фронтовик, після війни працював начальником головпоштамту в м.Гродно (Білорусія)" [4, 82].
Зрозуміло, що в 1941 році в школі не навчалися, та "в 1942 році
в окупованій Зам'ятниці німці відкрили освітній заклад і навчання велося
на українській мові. Зошити були німецькі – папір глянцевий, біло-коричневий. Вчителями було подружжя з с.Лубенці Кам'янського району –
Іван Карпович і Віра Марківна (прізвище ніхто не пам’ятає – авт..). Хоча
вчителі були призначені німцями та пізніше Івана Карповича повісили
за ніби-то зв'язок з партизанами і навчання припинилось" [7, 84].
Школа знову запрацювала після 9 січня 1944 року, дня визволення
села, але як початкова, діти старші допомагали дорослим відбудовувати зруйноване господарство.
Було проведено облік дітей, які мали навчатися в 1-4 класах в 19441945 навчальному році.
"Учні, які ходили в 1 клас – 37 осіб
Учні, які ходили в 2 клас – 13 осіб
Учні, які ходили в 4 клас – 17 осіб
Повинні ходить в 1 клас – 26 осіб
Переростки, які не закінчили 4 клас – 10 осіб
Переростки, які не закінчили 2 клас – 6 осіб
Разом – 109 учнів" [12, 72].
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Цей звіт склала новопризначена директор школи, вчителька початкових класів Загуба Палажка Аврамівна.
Довоєнне шкільне приміщення (маєток Ярузальських) було спалене
німцями при відступі. Школа розмістилась в пристосованих сільських
хатах. Налагодження навчального процесу було вкрай важким. "Парт не
було, їх замінили дошками покладеними на цеглини. Не вистачало паперу, чорнила, ручок. Діти були бідно одягнені, часто в школу ходили
босими. У багатьох на війні загинули батьки" [5, 3, 79]. У 1945 році всі
неймовірно зраділи перемозі. Зі спогадів Ткач Марії Андріївни, яка
в 1944 р. пішла в 1 клас: "…у 1945 році я вже була в 2 класі, ми сиділи
на уроці і у вікно побачили, що люди на вулиці щось вигукують і кудись
біжать. Палажка Аврамівна вийшла на вулицю, а потім забігла у клас і
вигукнула: "Діти, виходьте на вулицю! Перемога! Війна закінчилась!"
А сама сіла на стілець і дуже плакала, бо на війні загинув її чоловік,
а вона залишилась вдовою" [4, 82].
У 1947 р. до скрути додався ще й голод, рік видався важким і посушливим. Шкільний процес не могли забезпечити 3 вчителів – дітей
було багато, вчились у дві зміни, не вистачало класних кімнат. Кадрове
питання вирішувалося поступово, учителі закінчували навчання
у ВУЗах.
У 1948 році директором школи був призначений фронтовик Брусник
Микола Оникійович, він же був учителем історії. Учні і вчителі, з якими
йому довелось працювати одностайно стверджували: він був справедливим, одинаково вимогливим і до учнів і до підлеглих, його поважали і
боялися одночасно. Директором школи залишався до 1975 року [8,81;
10, 84].
У 1949 році початкову школу було знову реорганізовано у семирічну
[13, 29 зв.]. В післявоєнний період дітлахів навчали такі вчителі молодших класів:
1. Загуба Палажка Іванівна (1938-1972 н.р.).
2. Пилипась Наталка Степанівна (1944-1948 н.р.).
3. Хижняк Віра Дмитрівна (1944-1948 н.р.).
4. Кириченко Галина Левківна (1950-1954 н.р.).
5. Миколенко Галина Степанівна (1954-1970 н.р.).
6. Анциферова Валентина Костянтинівна (1973-1976 н.р.).
7. Верясова Марія Антонівна ?1970-1974 н.р.).
8. Царенко Катерина Григорівна (1970-1977 н.р.).
Вчителі – предметники:
1. Квак Ганна Федорівна – вчителька української мови і літератури
(1944-1952, 1956-1975).
2. Квак Василь Антонович – вчитель математики, креслення, фізики
(1944-1952, 1956-1975 ).
3. Гончар Марія Терентіївна – вчителька німецької мови (1945-1946).
4. Лінчевський Юрій Трохимович – вчитель російської мови і літератури (1955-1956).
5. Дяченко Галина Пантелеймонівна – вчитель російської мови і літератури (1953-1955).
6. Блажко Ніна Артемівна – вчителька математики (1950-1954).
7. Федюрко Тетяна Матвіївна – вчитель малювання і співів (19541955).
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8. Ковтун Лідія Григорівна – вчитель математики (1950-1953).
9. Жук Сава Іванович – вчитель фізкультури (1954-1955).
10. Дзима Лідія Никифорівна – вчителька хімії, біології, ручної праці,
співів (1956-1969).
11. Паровишник Надія Григорівна – вчителька російської мови і літератури, історії (1958-59).
12. Трегуб Михайло Федосійович – вчитель німецької і російської
мови (1959-1962).
13. Романенко Василь Андрійович – вчитель фізики (1960).
14. Міщенко Оксана Пилипівна – вчителька математики (19631976).
15. Кадет Валентина Федорівна – вчителька біології (1972-1973).
16. Бойко Антоніна Іванівна – вчителька російської мови (1969-1972).
17. Євич Антоніна Юхимівна – вчителька української і німецької мови
(1973-1975).
18. Поліщук Микола Григорович – вчитель фізкультури (19591961).
19. Германенко Лідія Єфремівна – вчителька хімії (1970-1971).
20. Камеліна Юлія Антонівна – вчителька російської мови і літератури (1970-1971).
21. Куряча Олександра Михайлівна – вчителька хімії (1971) [9, 10,
11, 8, 80- 84].
З цього чималого списку зрозуміло, що плинність кадрів була значною, постійно працювали тільки ті освітяни, які мали власне житло, всі
ж хто приїздив на роботу і жив на квартирі надовго не затримувалися. Та
це не заважало дітям гарно вчитися, бути активними учасниками гурткової роботи, художньої самодіяльності.
Про своє шкільне життя згадує Гончаренко Ганна Іванівна, 1946 р.н.:
"Школа, де навчались діти молодших класів, була розташована в селянській хаті, ми говорили "на горі", бо вона знаходилась на узвишші.
А та, де навчались старші діти, була по центральній вулиці. На перервах ми туди бігали в шкільну бібліотеку, брали книги. Одного разу, мені,
другокласниці, дали книжку К.Чуковського "Мийдодір" на російській мові.
Я вдома роздивилась її, а мама показала як треба читати російські
слова, я швидко опанувала російське читання, хоч ще у 2 класі його не
вивчали. Першою вчителькою була у нас Палажка Аврамівна.
З переходом до 5 класу у нас з'явилось більше навчальних дисциплін і вчителів. Дзима Лідія Никифорівна відповідала за шкільні свята та
концерти, які проводила з нами 5-ти та 7-класниками. Це і 8 Березня,
день народження Т.Г.Шевченка, Новий рік, свято Жовтневої революції та
ін.. Ми готувалися і виступали в сільському клубі, наші концерти були
популярними, тепло сприймались односельцями.
У школі випускали стінгазети, де висвітлювали новини шкільного
життя. Проводились міжшкільні естафети. До нас приходили учні сусідніх шкіл, розповідали про свої здобутки, представляли різні цікаві номери художньої самодіяльності. Ми ж у відповідь ділилися своїми
здібностями і талантами. Було цікаво. Один такий похід в Мельниківську
школу пам’ятаю й досі. Там була гарна школа, нас гостинно й радісно
зустрічали. У цій школі, мій дядько, Мироненко Григорій Арсентійович,
викладав біологію. Ми зустрілися і у шкільному буфеті він купив мені цу161
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керки "подушечки", я була страшенно рада, але з'їла їх не сама. Одразу
ж, навколо мене, утворилось "коло друзів" з голодними очима і всі хотіли
хоч по "подушечці". Це було у 1958 році…" [8, 81].
У 1957 році на сесії Чигиринської районної ради голова колгоспу
ім.Кірова (с.Зам'ятниця) Квак Єрофей Григорович сказав: "За рішенням
загальних зборів колгоспників, у цьому році ми розпочинаємо будувати
школу. Цегла у нас буде своя, яку вироблятиме цегельний завод колгоспу. Але товариші депутати, я звертаюсь до вас з проханням, щоб виділити нам із районного бюджету 50 тис.крб. на будівництво школи…"
[14, 35].
1961-1962 навчальний рік розпочався в новій школі, побудованій на
місці зруйнованої в роки війни. Цей навчальний рік освітяни розпочали
з впровадження шкільної реформи. На початку 60-х рр.. ХХ ст. було прийнято закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший
розвиток системи народної освіти в СРСР". Згідно з ним 7- і 10-річні
школи було перетворено на 8-річні (обов’язкові) та 11-річні загальноосвітні трудові політехнічні з виробничою практикою [15].
Таким чином, школа в селі стала 8-річною. В ній були обладнані необхідні кабінети в т.ч. фізики, хімії, географічний майданчик. Були кабінети і для гурткової роботи. В 1961 році було прийняте рішення про
дозвіл "відділу народної освіти виплачувати за гурткову роботу по 0,25
ставки в таких школах: Галаганівська, Тарасо-Григорівська… Зам'ятницька" [16, 14- 15].
Попри це з кожним роком дітей ставало все менше й менше.
Вже на 1961-1962 н.р. Чигиринський відділ народної освіти "прохав
облвиконком дозволити зберегти класи, в яких є до 20 учнів у селах, що
знаходяться від найближчої середньої школи на віддалі 5-10 км" [17,
179]. До таких шкіл належала і Зам'ятницька восьмирічна школа – один
5 кл. – 19 учнів, один 6 кл. – 17 учнів, один 7 кл. – 12 учнів, один 8 кл. –
8 учнів…" [17, 179].
Поступове зменшення дітей у школі теж мало своє підґрунтя. Країна
закликала їхати на роботи в радгоспи, на шахти Донбасу, на освоєння
цілинних земель в Казахстан. Молодь не відмовлялась і часто залишалась там назавжди.
Так, вже у жовтні і грудні 1971 року на засіданнях Чигиринського райвиконкому обговорювалося важливе питання зміцнення навчально-матеріальної бази та удосконалення сітки шкіл району в 1971-1979 рр..
Було прийнято рішення: "Реорганізувати Зам'ятницьку восьмирічну
школу в 1974-1975 навчальному році у початкову, а учнів 4-8 класів передати у Медведівську середню школу, яка вводить в дію новозбудоване типове приміщення" [18, 136].
В цих же протоколах знаходимо таблицю кількості учнів, які мали відвідувати школу в 1971-1976 рр. (до закриття):
1971-72 н.р. – 77 учнів;
1972-73 н.р. – 75 учнів;
1973-74 н.р. – 75 учнів;
1974-75 н.р. – 70 учнів;
1975-76 н.р. – 65 учнів [18, 204].
Закриття школи в 1975 році спровокувало ще одну хвилю виїзду молодих сімей за межі села. Батьки ж тих дітей, що залишались мали
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право вибору – або їхні діти одразу починали ходити в Медведівську середню школу, куди возив колгоспний автобус, або ж навчатись у 1-4 кл.
у своєму селі.
Дітей залишилось мало і заняття проводились за системою навчання класів-комплектів.
Школа в селі Зам'ятниця це вже історія, отож вважаємо за потрібне
назвати і останніх вчителів початкової школи, це: Чиж Марія Юхимівна,
Григор'єва Галина Михайлівна, Бондаренко Ольга Григорівна, Ворона
Алла Михайлівна [8, 81].
У 1987 році школа остаточно перестала функціонувати.
Як не прикро, але зрозуміло, що в цьому селі освітній заклад уже ніколи не буде працювати. Жителі села, а їх 153 – переважно люди пенсійного віку поринають у спогади про своє шкільне життя у рідному селі,
а 8 школярів сучасної Зам'ятниці здобувають знання в Медведівській
середній школі.

1.Матеріали польових досліджень автора (далі – МПДА) – Спогади
Дунаєвої Галини Афанасіївни, 1928 р.н., мешканки с.Зам'ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл.
2.МПДА. – Спогади Понизько Ольги Олексіївни, 1926 р.н., мешканки
с.Зам'ятниця
Чигиринського р-ну Черкаської обл..
3.МПДА. – Спогади Романчі Антоніни Петрівни, 1930 р.н., мешканки
с.Зам'ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл..
4.МПДА. – Спогади Ткач Марії Андріївни, 1936 р.н., мешканки
с.Зам'ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл..
5.МПДА. – Спогади Квака Василя Антоновича, 1923 р.н., мешканця
с.Зам'ятниця
Чигиринського р-ну Черкаської обл..
6. МПДА. – Спогади Квак Ганни Федорівни, 1923 р.н., мешканки
с.Зам'ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл..
7. МПДА. – Спогади Квака Івана Ільковича, 1934 р.н., мешканця
с.Зам'ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл..
8.МПДА. – Спогади Гончаренко Ганни Іванівни, 1946 р.н., мешканки
с.Зам'ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл..
9.МПДА. – Спогади Верясової Марії Антонівни, 1944 р.н., мешканки
с.Головківка Чигиринського р-ну Черкаської обл..
10.МПДА. – Спогади Бойко Антоніни Іванівни, 1949 р.н., мешканки
м.Донецьк.
11.МПДА. – Спогади Кобилко Параски Ярофеївни, 1926 р.н., мешканки с.Деменці Чигиринського р-ну Черкаської обл..
12.Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Р-539, оп.2,
спр.12.
13.ДАЧО – Р-849, оп.1, спр.2., арк.1.
14.Фонди НІКЗ "Чигирин". – Т3-1293/54.
15.Інтернет-ресурс//Режим доступу: uk.wikipedia/org/wiki/середня_освіта.
16.Фонди НІКЗ "Чигирин". – Т3-1293/115.
17.Фонди НІКЗ "Чигирин". – Т3-1293/111.
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Чигирик Н.В. НІКЗ «Чигирин»

СТАН ОСВІТИ В ПРИДНІПРОВСЬКИХ СЕЛАХ ЧИГИРИНСЬКОГО
РАЙОНУ В КІНЦІ 50-Х ПОЧАТКУ 60-Х РР. ХХ СТ.

Порівнявши карту Чигиринського району 50-х рр. ХХ ст. з сучасною,
можна помітити разючі зміни – зникла велика кількість населених пунктів. Однією з головних причин цього стало будівництво Кременчуцької
ГЕС в кінці 50-х - початку 60-х рр. ХХ ст. На місцях багатьох сіл Чигиринського і сусідніх районів створили велике штучне море шириною до
30 км. В результаті цього тільки в Чигиринському районі було затоплено
землі 13 придніпровських сіл: Адамівка, Бужин, Боровиця, Вітово, Калантаєво, Кожарки, Мудрівка, Рацеве, Гущівка, Тіньки, Тарасівку, Топилівку, Шабельники. Збудовано ж було лише чотири нових села з старими
топографічними назвами: Рацеве, Тіньки, Боровицю, Топилівку. Тому велика кількість переселенців оселилася в населених пунктах Чигиринщини, інші виїхали за межі району, Черкаської області і навіть України.
В роки переселення (1956-1960) з дна майбутнього Кременчуцького
моря був проведений великий обсяг робіт з будівництва жилих і колгоспних споруд, соціально-культурних закладів, доріг, водогону та інше. Одночасно із зведенням нових сіл постало питання і про будівництво шкіл
для дітей-переселенців.
За планом розвитку народного господарства в 1957 р. обсяг державних капіталовкладень на витрати пов’язані з переселенням складав
6,4 млн. крб., в тому числі на будівництво шкіл 630 тис. крб. [4,72]. В
1958 р. на переселенські цілі було виділено ще 5,785 млн. крб., в тому
числі на будівництво середніх шкіл в с.Боровиця, с.Рацеве, і с.Тіньки
3,440 млн. крб. [2,109]. Під будівництво шкіл в нових селах було відведено землі таких колгоспів:
по колгоспу «Більшовик» Боровицької сільради – 3 га;
по колгоспу ім. Сталіна Тіньчанської сільради – 4,5 га;
по колгоспу «Зоря комунізму» Рацівської сільради – 2,7 га
[2,187-188].
В новому с.Вітове Чигиринському райвідділу освіти під будівництво
середньої школи та будинку вчителів було відведено 2 га землі [5,43].
В новому с.Тіньки планувалося побудувати дві школи на 400 учнів
кожна [2,109].
Хоча, плани були затверджені, але фактично школи не будувалися.
Тому, в часи переселення (1956-1960 рр.), на «низу» в кожному населеному пункті продовжували працювати освітні заклади.
Якими ж були умови навчання дітей в цих школах ?
Жадан Тетяна Дмитрівна (1951 р. н.), жителька колишнього с.Тарасівка, з родини вчителів, згадує, «що батьки вчителювали і родина жила
при школі. В селі була 7-річна школа, а в старші класи ходили в с.Адамівка. Дітей було багато, тож навчалися у дві зміни: старші класи у
першу, а початкові – у другу» [15].
Жителька колишнього с. Шабельники, Таценко Варвара Афанасіївна
(1921 р. н.) згадує, що «в селі була 7-річна школа, дуже красива ззовні.
Дітей в селі було багато, по 12-15 в одній сім’ї. Згодом, було побудовано
ще одне приміщення, цегляне. В старші класи діти ходили в Боровицьку
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10-річну школу, де навчалися в дві зміни. Йти потрібно було на 8.00
годин ранку, а відстань від Шабельників до Боровиці 10 км. Були такі
діти, як то кажуть вчилися «на всю школу» (відмінно – прим. авт.), хоч
умови були не з кращих. В хаті настелено піл, на ньому дерев’яна
скриня покрита полотном, глиняна чорнильниця і дерев’яна ручка. Вчителі були різні, траплялися і не зовсім грамотні. Інколи, діти насміхалися
з вчителів. Перед початком навчального року всі батьки сходилися білити і ремонтувати приміщення школи» [36].

Дудник Євдокія Степанівна (1922 р. н.), вчителька шабельницької
школи, згадує, що «школа була збудована на кошти земства. У ній було
7 класів, учительська, квартира для директора та великий зал, де відбувалися батьківські, учнівські збори і різні шкільні заходи. Біля школи
стояло ще два будинки. В одному був клас молодших учнів, бібліотека,
методичний кабінет, клас по трудовому навчання. Другий будинок використовувався для сільськогосподарських робіт. Біля школи знаходилася
дуже хороша сільська бібліотека та будинок культури. Вчителів у школі
було багато, але квартир для них не вистачало, тому вони проживали у
будинках так званих «куркулів». Діти молодших класів навчалися у куткових класах, їх було три і знаходилися вони також в будинках виселених людей» [20].
В Бужині була 4-х річна школа. За спогадами Комар Катерини Килинівни (1932 р. н.) школа «розміщувалася в будинку схожому на сарай,
крита очеретом. Коли стала валятися, то перевели в інше приміщення
– «куркульська хата». Класи були комбіновані. Після закінчення четвертого класу багато дітей, здавши екзамени, йшли працювати в колгосп, бо
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навчатися не мали змоги. Навчання було безкоштовне, але потрібно
було купити одяг, взуття, письмові приладдя. Деякі діти працювали в
колгоспі і протягом навчального року: носили воду, доглядали за волами,
коровами, свинями. Діти з багатших родин, після закінчення Бужинської
4-х річної школи, йшли навчатися в старші класи в Тіньківську школу»
[16].
В с.Тіньки школа знаходилася у великому одноповерховому будинку
і мала великий господарчий двір. Ось як згадує про ті часи колишня учениця Тіньківської школи Романенко Ганна Степанівна (1938 р. н.): «В
школу діти ходили із торбиною з домотканого полотна. В кожного вона
була підписана, а оскільки в ній носили чорнильницю, то ще й вимазана
у чорнилі. В торбині носили також миску, дерев’яну ложку і шпичку, щоб
їсти галушки.
Навчання в школі проводилося українською мовою. З іноземних мов
вивчали німецьку, але діти після такої страшної війни не хотіли її вивчати. Тоді люди жили бідно, працювали важко, тому що після війни потрібно було відбудуватися. Одягу і взуття не вистачало. Мені батьки
купили плюшеву шубку (лиска), але носити я її не змогла. Дівчата зі
мною не хотіли дружити, тікали, тому довелося носити стару мамину
одежину. В 50-х роках ХХ ст. жити стало краще. Село відбудувалося,
колгосп ім. Сталіна став одним із найбагатших в Черкаській області. Але
почалася пересилка» [19].
Діти старого с.Боровиця, до початку переселення, навчалися в декількох шкільних приміщеннях. Боровицька середня школа збудована в
1939 р. і знаходилася в центрі села. Основне приміщення школи було
двоповерхове, мало 10 класних кімнат, три кабінети, читальний зал. В
ньому навчання проходило в одну зміну, для дітей 6-10 класів. Неподалік знаходилося ще одне приміщення, спеціалізовано шкільне, на 5
класних кімнат, для дітей 3-5 класів. В іншій частині села (на відстані 23км від основного приміщення) знаходилося ще 2-і шкільні будівлі для
дітей початкових класів [14].
Судячи з архівних документів 1955-1957 рр. ХХ ст. питання про будівництво школи для дітей с.Мудрівка і с.Топипівка не ставилося. Жителів планували взагалі розселити по різних населених пунктах,
оскільки, під нові три села (Рацеве, Тіньки, Боровиця) і так відійшло багато земель сільськогосподарського призначення. Однак, більше 500
сімей з обох сіл залишилися на «низу» і протестували. Згодом, державне керівництво все ж таки дало дозвіл на будівництво нового с.Топилівка на землях колгоспу колишнього с.Мудрівка. [18] Тому, в даних
селам були значні відставання у роботах з переселення, а школярі в
1958-1959 рр. навчалися в школі на «низу». Сашко Ольга Яківна (1950
р. н.) жителька колишнього с.Топилівка згадує: «В село в 1959 році приїхали кореспонденти і запитували у дітей, що вони знають про переселення. Діти раділи, що буде нове село, з рівними вулицями, новою
школою.
В старому с.Топилівка школа розміщувалася в чотирьох приміщеннях – це колишня садиба священика (молитовний дім протестантської
церкви). Приміщення були просторі, добротні, доглянуті. В одному із них,
у великій залі стояв музичний інструмент – орган. На горищі школи були
голуб’ятники і багато голубів. На території школи була кролеферма, де
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діти на уроках трудового навчання і в позаурочний час доглядали за кроликами. Крім того, за кожним учнем і класом окремо були закріплені земельні ділянки, де діти вирощували цибулю, моркву, картоплю та інше.
Діти всю весну, літо і осінь доглядали за ними: пололи, поливали, збирали врожай» [18].
В часи переселення жителі придніпровських сіл розселилися в багатьох населених пунктах Чигиринського району і відповідно виникла потреба у збільшені кількості класів і класних кімнат для
дітей-переселенців.

Так, директор Суботівської середньої школи ім. Б.Хмельницького в
1958 навчальному році звернувся до районного відділу освіти з проханням про відкриття двох перших і двох восьмих класів [12].
В зв’язку з збільшенням кількості учнів в с. Стецівка Чигирнська райрада 28 листопада 1958 р. приймає рішення, згідно якого до 10 грудня
1958 р. приміщення Адамівської школи мало бути розібрано і перевезено, а до 1 серпня 1959 р. збудовано в с. Стецівка [6,126].
В приміщені Калантаївської початкової школи в 1958-1959 навчальному році діти вже не навчалися, школа мала бути перенесена з зони затоплення. Оскільки, нове с. Калантаїв не будувалося, тому будівлю
школи в 1958 р. було передано Чигиринській середній школі №1. Чигиринська райрада вирішує зобов’язати директора Чигиринської школи
№1, Тарануху Якова Несторовича, перевезти приміщення Калантаївської школи і до 1 вересня 1959 р. збудувати міжшкільну майстерню для
політехнічного навчання і виробничої практики учнів [7,69].
Будівництво шкіл в нових населених пунктах проходило в край
складних умовах: не вистачало будівельного матеріалу, кваліфікованих
кадрів, робітників. Із кошторисної вартості будівництва середніх шкіл в
селах Боровиця, Тіньки, Рацеве на 1957- 1958 рр. 61,42270 тис. крб. виконано на 1 квітня 1958 р. лиш 783,8 тис. крб. (12,7%) [8,134].
На кінець 1958 р. ситуація не змінилася, тому відповідальність за будівництво шкіл було покладено на районний відділ освіти, автороту, будівельне управління. Фінансування будівництва соціально-культурних
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закладів в 1959 році було переведено з районного бюджету на обласний
[10,40]. Однак, в червні 1959 р. жодна із 4 шкіл не була здана в експлуатацію [11,183-185].
На 1 вересня 1959 р. лише в с.Рацеве планувалося завершити будівництво школи. Тіньківську середню школу в 1959-1960 навчальному
році не добудували, тому було вирішено призупинити розбір старих приміщень, привести їх до ладу і там проводити навчання [10,108]. Деякий
час, діти ще навчалися в тракторній бригаді, поки не було добудовано
школу в новому с.Тіньки [15].
Боровицька середня школа в кінці 1959 – початку 1960 рр. знаходилася в зоні затоплення і навчання проходило в дві зміни. Будівництво
нової проходило методом народної будови [10,132].
Крім того, при таких значних відставаннях з переселення і будівництва КремГЕС було введено в дію достроково. Дніпро було перекрито в
жовтні 1959 р. і вода почала заповнювати чашу водосховища. Перед
Чигиринським районом постало завдання за зиму 1959-1960 рр. (до початку весняних паводкових вод), закінчити всі роботи з підготовки і здачі
чаші Кременчуцького водосховища.
В с. Топилівка було збудовано 8-річну школу, для дітей 7 – 15 років.
При школі був створений 9-й клас для сільської молоді. Вдень молодь
працювала в колгоспі, а ввечері навчалася.
Коли переселилися
на степ, мудряни і топиляни дуже сварилися міх собою. Адже, вийшли
на мудрянський степ, а назву «Мудрівка» не зберегли. В школі діти
також між собою билися, сварилися [18].
У районі будівництва Стецівської водозахисної дамби було відкрито
початкову школу на 4 класи [9,101 ].
Бужинську початкову школу, Шабельницьку і Тарасівську семирічні
школи було розформовано, а учнів переведено до Тіньчанської школи
[9,101]. В с. Тіньки збудували дві школи: початкову (1-4 кл.) і середню (110 кл.) [15].
Рацівську 7-річну школу було реорганізовано в середню і переведено учнів з Калантаївської і Кожарської початкових шкіл та Адамівської
середньої школи.
В центрі нових с. Боровиця і с. Рацеве було збудовано двоповерхові
школи. Черкаський обком КПУ і облвиконком високо оцінили роботу Боровицької середньої школи і своїм рішенням від 13 жовтня 1961 р. занесли її до Золотої книги пошани Черкаського обкому КПУ і
облвиконкому [ 21, 4].
Таким чином, в зв’язку з будівництвом КремГЕС шкільні установи
придніпровських сіл Чигиринського району в кінці 50-х початку 60-х років
ХХ ст. пережили тяжкі часи. І тільки завдячуючи великій і наполегливій
праці багатьох людей в нових селах на початку 60-х рр. ХХ ст. було введено в дію ряд навчальних закладів.
1.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.232
2.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.308
3.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.306
4.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.335
5.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.422
6.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.493
7.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.492
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8.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.491
9.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.601
10.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.526
11.Архівний відділ Чигиринської РДА, ф. 4192, опис 1, спр.600
12.Архів Суботівської ЗОШ І –ІІІ ст. Інформація та різні відомості надіслані до вищестоящих органів народної освіти по Суботівській середній школі ім. Б.Хмельницького Чигиринського району, Черкаської
області.
13.Державний архів Черкаської області, Р.4178, опис 1, спр.539
14.З досвіду роботи Боровицької середньої школи Чигиринського
району. – Кіровоград, Вид-во газети «Кіровоградська правда» , -1951 . –
95 с.
15.МПДА – Записано від Жадан Тетяни Дмитрівни (1951 р. н.), яка
проживає в м. Чигирин Черкаської обл., жовтень 2010р.
16.МПДА – Записано від Комар Катерини Килинівни (1932 р. н.), яка
проживає в с. Галаганівка Черкаської обл., жовтень 2010 р.
17.МПДА – Записано від Таценко Варвари Афанасіївни (1921 р. н.),
яка проживає в м. Чигирин Черкаської обл., жовтень 2010 р.
18.МПДА – Записано від Сашко Ольги Яківни (1950 р. н.), яка проживає в с. Топилівка Черкаської обл., вересень 2010 р.
19.МПДА – Записано від Романенко Ганни Степанівни (1938 р. н.),
яка проживає в м. Чигирин Черкаської обл., жовтень 2010 р.
20.МПДА – Записано від Дудник Євдокії Степанівни (1922 р. н.), яка
проживає в с. Тіньки Чигиринського району, Черкаської обл., грудень
2010 р.
21.Міхненко Г. Боровиця // Зоря комунізму . – 6 вересня 1966 . – с. 4.
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Поліщук Богдана
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

ЧЕРКАСЬКА УЧИТЕЛЬСЬКА ЧОЛОВІЧА СЕМІНАРІЯ У РОКИ
ВІЙНИ ТА РЕВОЛЮЦІЇ

Початок ХХ століття у сфері духовного життя характеризується, незважаючи на складні і суперечливі умови, дальшим поглибленням процесу національно-культурного відродження. Середня ланка освіти на
Черкащині була представлена гімназіями, які діяли у повітових містах:
Черкасах, Умані, Золотоноші, Звенигородці. Діяли в Черкасах і приватні
навчальні заклади. Серед них – чотирьохрічна жіноча прогімназія та училище третього розряду Ольги Лісової. А в 1912 році педагогічна освіта
на Черкащині отримала новий імпульс до розвитку в зв’язку з відкриттям
Черкаської учительської семінарії. Внаслідок проведених реформ в освіті, школи терміново потребували нових кваліфікованих кадрів. Їх могло
надати лише збільшення закладів, що випускали спеціалістів педагогічного спрямування. Таким чином і виникла потреба у відкриті вчительської семінарії у місті Черкаси.
Історія Черкаської чоловічої учительської семінарії бере свій початок
з 1 липня 1912 року, коли вона була створена у складі 1-го класу [1, 99].
Найпершою проблемою нового навчального закладу стала проблема
власного приміщення. Черкаська міська дума постановою від 22 листопада 1911 року дозволила виділити ділянку землі, у розмірі двох десятин, на околиці міста, посеред поля. Але це було далеко від церкви та
громадських установ. Крім цього ділянка була відведена під будівництво
для якого потрібен був час, а навчальний процес планувалося почати
вже з 1912 року.
Відсутність власного будинку змусила директора Черкаської учительської семінарії з дозволу Попечителя Київського навчального округу
укласти договір про найм приміщень. Навчальний заклад розмістили в
орендованому двоповерховому кам’яному будинку в центрі Черкас
[2, 3].
Взагалі за історію свого існування семінарія декілька раз змінювала
адресу свого місцеперебування. Зазвичай термін оренди тривав від одного до трьох років. Зміна приміщень відбувалася із-за збільшення кількості учнів, або за бажання домовласника. Збереглося до наших днів
і кілька оригіналів «справжніх договорів про оренду» укладених між директором Черкаської чоловічої учительської семінарії та різними домовласниками. В угоді обумовлювалась орендна плата, термін оренди,
можливий ремонт приміщень та причини можливого розірвання контракту.
В період з 1912 по 1920 рр. будинки орендувалися по вулицях Бульварна № 52 [3, 9], Парадна №36 [3, 1], Суворовська № 41 [4, 11], Гоголівська №115 [5, 7].
Починаючи з 1916 року у зв’язку з подіями Першої світової війни
(1914 – 1918 рр.) приміщень для громадських потреб у місті почало не
вистачати. Влада постійно зверталася до дирекції семінарії з проханням виділити приміщення для лазарету чи санаторію для поранених на
фронті.
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Наприклад, починаючи з кінця липня 1917 року в приміщеннях семінарії розташовувався лазарет, для поранених солдатів та офіцерів 290го піхотного полку [6, 76].
А в 1916 році в семінарію надійшло клопотання, в якому чиновники
з Києва зверталися з проханням надати навчальні будівлі під час літніх
канікул під санаторій для реабілітації після операцій поранених військовослужбовців [7, 30].
Міська влада також зверталася до дирекції семінарії з проханням надавати приміщення для громадських потреб. Так, 13-14 серпня 1917
року будівля Черкаської чоловічої учительської семінарії використовувалася як сьома виборча дільниця на «виборах гласних» в Міську Думу
[6, 77].
У вересні 1917 року Черкаське друге міське приходське училище
також зверталося до директора семінарії з подібним проханням.
У зв’язку з тим, що його приміщення займало військове відомство,
й інших вільних приміщень в місті не було, завідувач училищем К. Яровий просив дозволу проводити навчальні заняття у другу зміну в будинку
Черкаської чоловічої учительської семінарії [6, 31].
Починаючи з першого року свого існування керівництво семінарії
витратило чималі кошти та організаційні зусилля для створення і покращення матеріально-технічної бази. Замовлення та купівля літератури і навчального приладдя відбувалося не лише в межах території
Російської імперії, а й за кордоном. Відомо, що дирекція замовляла обладнання навіть в Дрездені (Німеччина) [8,51].
Проте з початком Першої світової війни ситуація змінилася. Держава
більше не мала можливості виділяти достатню кількість коштів для за171
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безпечення повноцінного навчання. Не вистачало коштів для закупівлі
нових посібників та обладнання. Брак наочних засобів та посібників був
відчутний майже з усіх предметів. Наприклад, з математики на 1 січня
1918 року в учительській семінарії числилось всього 109 наочних посібників на суму 460 руб. Цього було недостатньо для всіх вихованців навчального закладу. Недостатня кількість була колекцій мір довжини,
ваги, рідких та сипучих речовин. Також не вистачало руських, шведських
та латинських рахівниць. У зв’язку з низьким фінансуванням семінарія
була не здатна поновити фонди як літератури, так і наочних засобів та
навчальних посібників. Семінаристи за таких умов користувалися обладнанням, що було придбане в дореволюційні роки [9, 10].
Перша світова війна та революційний вир вніс кадрові зміни і у життя
педагогічного колективу. Частина викладачів відбула на фронт. Збережені протоколи педагогічної ради вчительської семінарії фіксують тримісячну заборгованість заробітної платні викладачам [10, 32-33].
Найвідчутнішою зміною стала інфляція, що негативно вплинула на матеріальне становище викладацьких родин. Та попри всі негаразди педагогічний колектив семінарії напрацював вагомий педагогічний досвід,
активно втілював у життя нові навчально-виховні технології та брав постійну участь у громадському житті міста.
Отже, можна сміливо сказати, що події Першої світової війни та визвольна боротьба українського народу мали величезний вплив на освітні процеси на Черкащині. Черкаська учительська семінарія не стояла
осторонь всіх цих процесів і попри всі труднощі того часу змогла продовжувати свою роботу в такий непростий для освіти період.

1.Історія міст і сіл УРСР: у 26-ти т. Черкаська область. – К., 1972. –
778с.
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попечителя Киевского ученого округа о порядке проведения экзаменов
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Домбровська Любов
Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Залізняка

КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОІЇ СЕЛА ЧМИРІВКА.
(НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ; З ВУСТ ОЧЕВИДЦІВ)

Основним завданням своєї роботи вважаю дослідження «білих
плям» в історії Черкащини – про виникнення та розвиток так званих
малих сіл, а саме, села Чмирівка. Думаю, що незаслужено мало приділяють уваги таким поселенням, адже і в них творилася жива, справжня
цікава історія. Стосовно ж села Чмирівка, то вже на перший погляд стає
зрозумілим, що місця тут надзвичайно цікаві і стародавньою чумацькою
дорогою, і урочищем Паланка – місцем, де розпочинав свою діяльність
Максим Залізняк, і партизанськими подіями Другої світової війни.
Одразу хочу зауважити, що робота моя побудована на розповідях
місцевих старожилів, тому можливо, в них є неточності і не все вірно.
Отже, коротке знайомство. Село Чмирівка – одне з найчарівніших
куточків Чигиринщини. Неповторний ландшафт, що нагадує Карпатські
пейзажі, неозорі ліси, що підковою оточують село, мальовниче озеро,
що приваблює безліч птахів, хутірська система розташування обійсть, усе це робить Чмирівку чудовим місцем для проживання. Розташоване
с. Чмирівка за 24 км від районного центру – міста Чигирин. На півночі
воно сусідить із селом Новоселиця, на сході – з селом Суботів, на пів173
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дні – із селами Вдовичино і Матвіївка та з селами Рублівка і Полуднівка
на заході. Зі сходу, півдня та заходу Чмирівську долину обступають густі
ліси, а селом донедавна протікав струмок, який дав життя існуючому
ставку. Уздовж усього села, в самому центрі низовини, знаходились
і подекуди ще знаходяться болота. Саме з ними пов`язана одна з місцевих легенд. Справа в тому, що і болота, і струмок поступово упродовж
навіть останніх десятиліть висихають. Тому й розповідають місцеві жителі , що немов вода, що знаходилась внизу Чмирівської долини, потрапила сюди ще під час Всесвітнього потопу. А потім, буцім, поступово
вода випаровувалась, і ставало все сухіше. Звичайно, що такого роду
«легенди» породжуються тими змінами клімату, які люди можуть спостерігати навіть протягом свого життя.
Якщо вирушити в часі вперед від Всесвітнього потопу, то дізнаємося,

що поблизу Чмирівки було поселення скіфських часів, адже тут виявлено городище того періоду (матеріали з Вікіпедії).
Далі дізнаємося, що тими місцями, де тепер знаходиться село, проходила знаменита чумацька дорога (тепер це центральна вулиця, що
носить ім`я Дубового). До речі, з чумаками пов`язана назва одного з кутків – Бичова, від слова «бичувати», тобто витягати волами, биками чи
кіньми (а їх запрягали по 3 пари) навантажені вози.
Цією самою дорогою і прийшли сюди люди, які заснували поселення,
шо довго числилося як хутір, і вже, мабуть, на межі 19-20 століть стало
селом. Щодо заснування села, мені відомі дві версії. Перша. (За матеріалами Вікіпедії). Село було засноване за часів Хмельниччини козаком-знахарем Чмирем, який відлюднився в лісових хащах. Одне
з урочищ досі зберігає ім`я засновника – Чмирева гора. До речі, села
з такою назвою є не тільки на Чигиринщині, але й на Білоцерківщині
і Полтавщині. Справа в тому, що під час «Руїни» (60-80 рр. 17 століття)
Чигиринщина майже повністю опустіла. Населення масово переселялося на Лівобережжя. Можливо, і слобода Чмирівка була заснована вихідцями з цього села.
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Але повернемося до заснування . Отже, друга версія. ЇЇ розповів мені
місцевий старожил Педорич Семен Сергійович, 1930 р.н.
Він також розповідає про
Чмиря (до речі, як і інші мої інтерв`юери), але це вже був не
козак-знахар, а утікач із царської армії, або ж утікач від
можливої рекрутчини. І прийшов він сюди не сам, а в двох
з далеким пра-прапрадідом
Семена Сергійовича. Проте
ім`я його, на жаль, не збереглося. Хоча подальший родовід досить чіткий. Син цього
пращура – Кирило, син Кирила – Кіндрат, син Кіндрата
– Яків. Яків - це вже дід Семена Сергійовича, він і розповідав йому всю цю історію. Отже, за переказами, Чмир збудував свою
землянку на горі, що пізніше отримала його ім`я. Досі збереглося місце,
де росте тепер яблуня, де була землянка Чмиря. Його товариш, предок
діда Семена, оселився в низинці, де тепер зупинка автобуса, там і заснував своє дворище. Як би там не було, а в обох версіях є Чмир, Чмирева гора, які й дали назву села Чмирівка.
Поступово село заселялося іншими людьми, такими ж утікачами чи
від панського поневолення і сваволі, чи від рекрутчини. Жили вони за
рахунок вирубок та продажу
лісу, бо орної землі село не
мало. Через безземелля в
Чмирівці не було навіть багатих хазяїв.
Дуже цікаво про історію
заселення території с. Чмирівка свідчать назви кутків.
Про Бичову, пов`язану з чумаками, вже було сказано.
Інший куток – Кобильниківка
– гора майже навпроти Чмиревої, названий за прізвищем
роду Кобильників, що там
проживали. Вуличка, яка
веде до сучасного кладовища
- Карпівка. Названа за ім`ям багатодітного глави сім`ї – Карпа, який мав
восьмеро дітей. Вулиця, що веде яром до ставка – Свищівка – від прізвища родини Свищів, що проживали там. Яр, який веде від теперішнього клуба – Березівка, названий швидше за все, так, бо там росли
берези. За Свищівкою, далі за ставком, був куток Хрипунівка, далі Дубовий хутір, а потім Куйовдівка. Особливо слід зупинитися на кутку Дубовий хутір. Назву йому дав рід Дубових, що проживав тут. Рід Дубових
дав Чмирівці найвидатніших її жителів: 1) Дубовий Наум Іпатійович
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(1875 – 1941), революціонер ще з 1905р., український радянський партійний і військовий діяч, ім`я якого носив Чмирівський колгосп; 2) Іван
Наумович Дубовий (1896 – 1938) його син, військовий діяч, начальник
Харківського воєнного округу, репресований і страчений у 1938 р.; 3)
Племінник Івана Наумовича Дубового – Петро Антонович Дубовий – командир партизанського загону ім. Сталіна, що в роки Другої світової
війни базувався у Холодному Яру. До речі, з розповідей Семена Сергійовича виходить, що спочатку загін почав формуватися у Чмирівських

лісах, та потім перебрався у Холодний Яр, де лісові масиви значно
більші.
Повернемося до екскурсії Чмирівськими кутками. Куток, розташований на горі, що знаходиться на південь від Чмиревої , носить назву Ґаруґівка, від прізвиська «Ґаруґа», що носив житель на прізвище Зозуля.
Яр углиб за Чмиревою горою носить назву Лисівка, бо там жили утікачі з містечка Лисянка, які вкрали у попа копицю сіна. При сучасному
в`їзді в Чмирівку знаходиться урочище Дем`янова гора, де жила знахарка на прізвисько Баба-Жаба. Саме її місцеві старожили пам`ятають
як відому знахарку, і при цьому їм нічого не відомо, чи був Чмир насправді знахарем, чи простим утікачем.
Ще одне урочище заслуговує на увагу – це Паланка. Сама назва Паланка, якщо звернутися до тлумачного словника, означає: 1) на Запорізькій Січі у 17 ст – невелике укріплення, обнесене частоколом; або –
2) полкове укріплення, місце перебування полковника з іншими службовими особами полку у запорожців. Отже, назва Паланка свідчить про
те, що тут було якесь козацьке укріплення. Педорич Семен Сергійович
розповідає (за переказами його діда), що саме тут була спочатку Гайдамацька Січ, саме звідси Максим Залізняк розпочав свою гайдамацьку
діяльність, а вже потім перебрався в Холодний Яр. На Паланці була церква. Мій оповідач, дід Семен, будучи ще малим хлопцем, ходив сюди,
коли Паланку у 30-х роках засаджували дубами. Тоді ж, допомагаючи
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батькам, він викопав три церковні реліквії: ладанку, підсвічник і монету.
Між Паланкою і Ґаруґівкою протікала колись річка, на якій стояв млин.

У середині – кінці 20-х років у Чмирівці був створений колгосп, що
одержав ім`я І.Н. Дубового, а пізніше – «20-річчя» Жовтня.
Друга світова війна спустошила село. Дід Семен на той час був уже
не малим хлопчиком (11-15 р.), тому доволі добре памятає ці події: відступ Червоної Армії, прихід окупантів. В цей час у селі з`являються військові (серед них – Дубовий П.А.), що були під час відступу поранені
і відстали від своїх частин. Переховуючись у чмирівських лісах, організували партизанський хутір. Дубовому було запропоновано, як офіцеру
Радянської Армії, очолити цей загін, який потім перебрався у Холодний
Яр. Під час окупації німців у селі не було. А в лісі, між Чмирівкою і Матвіївкою, була розташована італійська військова частина. Ні німці, ні італійці не грабували населення. Більше люди потерпали від своїх же
поліцаїв. Проте, слід зауважити, що у Чмирівці не відбулася трагедія,
подібна тим, що трапились на х. Буда та на Вдовичиному хуторі, саме
завдяки тому, що один з чмирівських людей був пов`язаний із Чигиринською окупаційною владою і зміг попередити чмирівчан про те, що й на
них готується такий же напад. Це відбулося у 1943 році під час відступу
німців, які хотіли помститися жителям тих сіл, біля яких діяли партизанські загони. Отже, жителі вчасно повтікали і переховувались хто де міг:
у Полуднівці, у Матвіївці, у Суботові, у лісах і ярах. Про це також свідчили такі місцеві старожили, як
Петриченко Поліна Павлівна (1931): «...ховалися в Матвієвці, у тітки
Хтодори, сестри матері, потім у Суботові».
Вакуленко Ганна Прокопівна, (1936р.н.): «...гора напроти Чмиревої,
де стояли 2 млини. Під цю гору чоловіки зробили тунель, де жителі ховалися від німців...».
Життя мирних жителів були врятовані. Проте роздратовані вороги
поспалювали майже всі хати. Хочу зауважити, що в роботі «Трагедія хутора Вдовичин» («Залізнякові читання»,2010 р.) вказано, що в Чмирівці
було спалено 16 хат. Ті місцеві жителі, з якими я зустрічалася, не під177
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твердили цієї інформації, бо згоріло насправді більшість хат. Люди повернулися у свої згорілі пустки, почали поступово налагоджувати життя.
Чоловіків було мобілізовано до лав Радянської Армії. Більшість з них
загигнули в боях недалеко від Матвіївки. В селі на новому кладовищі
є пам`ятник загиблим і меморіальна дошка з їх прізвищами.
Після війни ті чоловіки, що не загинули, демобілізувались, і почалася
повоєнна відбудова. 1946 р. – неврожай, як наслідок – голод 1947 р. Про
ці події, на відміну від страшного голоду 1932-1933 рр., Семен Сергійович пам`ятає вже добре. Голод заставляв людей їстиусе підряд: і млинці
з липового листя, і перегнилу картоплю, що пролежала у заваленому
погребі більш, як 3 роки.
Пережили люди і воєнне лихоліття, і голод, і розруху. Та життя і далі
було нелегким. «...Годувалися ми з грядки... а в колгоспі працювали, бо
ми були колгоспники...», - згадує дід Семен. Майже до 70-х років працювали за трудодні. Все ж поступово життя налагоджувалось. На початку 50-х років місцевий колкосп приєднали разом із Рублівським та
Полуднівським до Новоселицького. В наступні роки в Чмирівці були
лише відгодівельні ферми та отари овець. В селі мешкало біля 1000 жителів (248 дворів). Після розпаду Радянського Союзу виробничу базу та
господарські споруди було ліквідовано. У селі діяв ФАП, клуб, магазин,
початкова школа , сюди їздив автобус. Тепер усього цього немає. Чмирівку могла б спіткати доля типового «неперспективного» села, яке поступово вимирає. Але зараз з`явилась надія на краще. В селі оселилося
12 нових молодих сімей, деякі з них – з дітьми. Вони готові відбудовувати село, обробляти землю. Хочеться сподіватися, що влада піде

людям назустріч і буде допомагати, щоб відродити це чудове село!
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ДАВНІ ШЛЯХИ ЧЕРКАщИНИ

Шляхи – простір між певними географічними пунктами, засіб зв’язку
між ними, а в матеріальному вираженні – смуги земної (водної) поверхні, часто спеціально оформлені, призначені для їзди, ходіння чи
плавби, найчастіше ж це – сухопутні дороги, по яких здійснюється пересування та перевезення. Окремим різновидом шляхів, також надзвичайно давнім, є водні шляхи (морські, річкові, канали). Наслідком
технічної революції останніх століть стала поява залізничного, автомобільного, повітряного, трубопровідного та інших новітніх видів транспорту, для котрих характерні специфічні різновиди шляхів та шляхової
інфраструктури. Можливі різні системи класифікації шляхів – 1) за середовищем проходження: сухопутні, підземні, водні, повітряні, космічні;
2) за походженням: штучні (створені чи оформлені людиною) та природні (моря, протоки, річки, перевали, броди), 3) за часом виникнення та
періодизацією (доісторичні, додержавні, цивілізаційні, бронзового і залізного віків, римські, середньовічні, сучасні тощо), 4) видом транспорту
(гужові, автомобільні, залізничні, трубопровідні, водні, повітряні), 5) за
функціями (воєнні, торгові, чумацькі, соляні, волові, шовкові, янтарні
тощо), 6) за характером (магістралі, гостинці, шосе, путівці, польові чи
лісові дороги) і 7) за видом покриття (асфальтобетонні, цементобетонні,
чорні шосе, бруківки-орсаки, дерев’яні і цегляні мостові, гравійно-щебеневі, грунтові).
Найактуальнішими вбачаються наступні напрямки дослідження розвитку шляхів (дромології): 1) аналіз історичних наративних джерел;
2) опитування старожилів; 3) точне картографування уцілілих фрагментів давніх шляхів та об’єктів, що фіксують їх напрямки та ділянки (групи
курганів, городища і стародавні міста та в’їзди у них, узвози та шляхові
виїмки), 4) порівняльний аналіз стародавніх і сучасних топографічних
карт; 5) аналіз аерофотознімків та космічних знімків обстежуваних територій; 6) археологічне дослідження і датування ділянок шляхів (металодетектори, електророзвідка, перерізи, зачистка площин, хіміко-фізичні
аналізи, топозйомка), 7) виявлення та фіксація придорожніх об’єктів
(корчми, трактири, заїзди, поштові станції, митниці, чумацькі стоянки,
волові загони, криниці, кузні, мости, кладки, броди, переправи, перевози, тунелі, пристані, дамби, гаті, греблі, роздоріжжя, розвилки, перехрестя, придорожні хрести, поховальні споруди, скарби [5] та ін.),
8) датування функціонування шляхів з допомогою археології, точних та
інших наук, 9) узагальнення і реконструкція історичного, географічного
та фізичного розвитку системи стародавніх шляхів у часі та просторі,
факторів формування, оцінка характеру та значення на різних етапах
історії, 11) розробка шляхової термінології, 10) фіксація і аналіз дромонімів, тобто шляхових топонімів, переважно назв шляхів, та 12) іншої
супутньої інформації, зокрема, особистісної. Наприклад, у с.Сигнаївка
Шполянського р-ну в ХІХ ст. селянин Василенко, працюючи “смотрителем” (доглядачем) місцевої ямської станції, зрештою отримав “шляхове”
прізвище Смотритель, котре й нині поширене в селі серед його
нащадків.
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Стародавня людина, будучи передусім мисливцем, здавна могла користуватися звіриними стежками, особливо у лісистих чи болотистих
важкопрохідних місцевостях. Таким чином, можна припустити, що найдавніші шляхи людини походять від звіриних стежок і їх розташування
підпадало під закономірності розташування цих стежок, а останні відомі
науковцям з геологічних нашарувань ще з часів динозаврів. Зокрема,
слони та інші стародавні хоботні, що здавна були сучасниками та сусідами стародавньої людини, і нині в Африці прокладають “просіки”
в лісах, котрі згодом використовуються і тваринами, і людиною. Можливо, саме слонам (а у нас мамонтам?) людина завдячує своєю концепцією шляхів.
Найдавніші стежки, зафіксовані археологами ще для епохи раннього
палеоліту, представлені ланцюжками слідів австралопітеків (3,6 млн.
р.т.) чи простежені за смугою більш дрібних часточок грунту на стежці,
витоптаній ногами архантропів в одному із середземноморських гротів
(180 тис. р.т.). Через усю Австралію, аборигени якої ще у ХІХ ст. знаходились на рівні розвитку мезоліту, тягся стародавній піший торговий
шлях від північно-західного узбережжя до південного довжиною більше
двох тисяч миль [7]. Аналогічні піші і водні шляхи, що служили для товарообміну (кремінь, сіль та ін.), мали існувати і в Україні в епоху мезоліту (ІХ-VI тис. до Р.Х.). Отже, у зв’язку з початковим пішим, а згодом
і водним пересуванням людей, для найдавніших епох можна говорити
хіба що про стежки та напрямки руху, хоча саме вони і могли стати попередниками справжніх шляхів.
Перші справжні шляхи з’являються в Україні та на Черкащині, зокрема, з появою найдавнішого гужового (сани та волокуші), колісного та
верхового транспорту в епоху пізнього неоліту – ранньої бронзи, а отже
у V-III тис. до Р.Х. Таким чином, цей процес став можливим, передусім,
з поширенням на території України свійського бика і використанням його
як тягла (трипільські санчата), появою перших колісних транспортних
засобів з часів ямної культури (III тис. до Р.Х.), що добре фіксується археологічними засобами, а також з одомашненням коня і використанням
його, згодом, як верхової тварини. Отже, найдавніші справжні шляхи
Черкащини мали бути залишені племенами трипільської, середньостогівської, ямної та деяких інших культур епохи ранньої бронзи. Особливо
перспективним, для цього періоду, може бути дослідження шляхів досить рухомого населення ямної культури, напрямки їх шляхів могли
б бути визначені за розміщенням тисяч курганів цього часу. Передусім,
це мають бути ділянки вододілів, освоєні людиною для пересування ще
з палеоліту, позаяк обводнені і вкриті густою рослинністю долини рік
були ще важкопрохідними і дороги другорядного значення могли з’явитися у них лише з епохи ранньої бронзи.
У наступні епохи середньої та пізньої бронзи (вік колісниць) ситуація
з шляхами залишається подібною до ранньобронзової. В епоху раннього залізного віку, а саме в кіммерійський та скіфський час [1], індикаторами давніх доріг і далі залишаються ланцюжки курганів уздовж них,
тепер уже скіфських, а також численні городища цього часу, в’їзди в які
також маркують початок шляхів (зокрема, на Черкащині це чорноліське
городище у с.Залевки, скіфське Мотронинське городище тощо).
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Залишається відкритим питання щодо провінційно-римських культур
початку нашої ери, для Черкащини це, передусім, черняхівська культура, а також щодо ранньослов’янського часу: чи було у цей час уже
спорудження і впорядкування шляхів, чи тільки використання раніш існуючих доріг.
Епохою, від якої дійшла порівняно велика інформація про тогочасні
шляхи, є давньоруський час. Численні городища, давньоруські міста
і дніпровські броди, розриви у трьох відомих на Черкащині Змійових
валах (Посульському, Дніпровському і Пороському) добре маркують напрямки основних шляхів, назви найважливіших з них дійшли до нас
у літописах: Соляний, Залозний або Залозник [8], Злодійський та ряд
інших другорядних. Частина цих шляхів продовжують існувати і в наступні століття. Наприклад, Злодійський шлях, котрий проходив через
Черкащину по так званому Бориспільському степовому коридору ще
з часів епохи бронзи (про що свідчать численні ранньобронзові та скіфські кургани обабіч нього), з давніх давен служив для просування степовиків у лісостеп, а у давньоруський час по ньoму зі степу вторгалися
різноманітні “таті” (печеніги, половці та ін.). Для цього ж часу нам відомі
і численні броди, передусім, через Дніпро, кожен з яких охоронявся давньоруським градом чи заставою (Зарубський брід, брід Татинець
та ін.) [3].
За часів Великого Князівства Литовського за рахунок держави, за
участі місцевого населення, для руху гужового транспорту споруджувалися гостинці – широкі биті або возові шляхи з упорядкованою проїзною
частиною, як правило, обсадженою з обох боків деревами. Як свідчить
сама назва гостинця (“гость” - мандрівний купець) – це були головні торгові магістралі, що сполучали великі міста ВКЛ та сусідніх країн [6]. Ними
користувалися різноманітні купці, зокрема, соляники, прасоли і коломийці. Гостинці часто поділяють на “великі”, “вільні”, “добровільні”, “дозволені” і “недозволені”, “королівські” та ін. [10]. Однак на Черкащині
гостинці цього часу поки невідомі, можливо, через постійну загрозу татарських набігів і малу населеність краю протягом XIV-XV ст.
У епоху козаччини найзначнішим, найдовшим шляхом краю вважався Чорний шлях (турец. Кара-Іслах) [4; 13], він же Польський, що
брав початок від Перекопу і тягся на північний захід аж до Варшави,
двома своїми розгалуженнями перетинаючи нинішню Черкащину по вододілах поблизу Шполи, Лисянки та Умані. Цей шлях використовували
кримські татари для грабіжницьких набігів в Україну, мільйони українців
покинули назавжди Україну саме цим шляхом. На жаль, обидва розгалуження Чорного шляху у нас ще точно не локалізовано, хоча пошуки ці
варто було б провести, як з допомогою космо- та аерознімків, так і наземними способами. Відгалуженням Чорного був Кучманський (Шпаків)
шлях, який відокремлювався біля верхів’я Інгулу і прямував до м.Бар
[13] через Уманщину.
Були й шляхи місцевого значення. Зокрема, на лівобережній Черкащині для цього часу непогано збереглися ділянки так званого Лубенського шляху, який має вигляд насипу близько 1м заввишки та 10м
завширшки, котрий у радянський час охоронявся як військовий об’єкт
для проходження танків на випадок війни, а нині руйнується безконтрольним забором грунту. Під Каневом проходив відомий вододільний
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Серпяжин шлях, котрим везли на поховання на Чернечу гору Тараса
Шевченка. Нині й досі у межах Канівського історико-природничого заповідника існує урочище Серпяжине. Кривошарівський і Удицький шляхи
проходили у XVII ст. через Уманщину. Монастирський шлях – вів від
Мошногірського монастиря до с.Мошни і далі до Дніпра.
Основними дорожними артеріями України і Черкащини XVIII – початку XX ст., зокрема, була ціла система т.зв. “битих шляхів”, що використовувались подорожніми і чумаками, значна частина яких всього
кілька десятиліть тому була заасфальтована. До них належать Трипільський гостинець (Київ-Трипілля-Канів-Черкаси), Брацлавський гостинець (Брацлав-Умань-Звенигородка-Черкаси), Переяславська дорога,
ймовірно, наступниця Соляного, Залозного чи Злодійського шляхів,
котра з’єднувала Переяслав, Золотоношу і Кременчук і засвідчена ще
картами XVIII ст. [9]. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. вона була відома на
Черкащині як Стовпове, ще у середині 1960-х рр., до асфальтування,
це був часто заглиблений до 1м і більше, так зване “корито”, типовий
битий шлях, поверхня якого була надзвичайно твердою, “вбитою”, заїждженою до чорного кольору з антрацитним блиском. Цей час також
був представлений на Черкащині торговими трактами, наприклад, тракт
Паволоч-Сквира-Володарка-Ставище-Вороне-Буки; Чигиринський тракт,
що вододілами й досі сполучає Черкаси й Чигирин; чумацькими шляхами (Володарка-П’ятигори-Острожани-Бузівка-Соколівка-Умань), чумацькими селами (Орли на Лисянщині), чумацькими стоянками (блюдце
Куклювата Балка поблизу с.Боровиця на Чигиринщині та ін.), корчмами
(с.Роги на Маньківщині), прикордонними митницями (хут.Митниця на
Шполянщині) та ін.
Від XVIII-ХІХ ст. збереглися також і ряд давніх шляхів у долинах рік
(наприклад, вздовж Тясмина із Суботова до Чигирина або з Черкас до
Крилова попід високим берегом Дніпра), напрямки яких часто маркують
численні дніпровські яри-узвози з промовистими назвами (Кривошиївський, Хаблівський, Пітівський, Левківський, Мудрівський та ін.) на Чигиринщині. Хоча в долині Дніпра більшість із цих шляхів уже знищена
каскадом водосховищ, але їх ще можна подекуди простежити на старих
топокартах, або ж інколи, під час падіння рівня води на водосховищах,
побачити на власні очі, як це доводилося авторові, у вигляді розмитих
насипів, вимосток і підсипок з каменю, цегли, гравію або ж рівних смуг
грунту, обсаджених корчами напівзотлілих верб. Іноді на цих дорогах ще
помітні навіть рештки старих дерев’яних мостів через Дніпрові протоки.
Існувала також величезна кількість дрібних ґрунтових доріг місцевого значення (путівців), більшість з яких або ж зникла в результаті перепланування угідь, або були забруковані чи засфальтовані у ХХ ст., або
ж існують і досі, розбиті важкою технікою. Окремі з них, що вели до значущих об’єктів, хоча і занепали і заросли, але ще й досі помітні в рельєфі (так звані “колії” або “корита”). Деякі й досі ще зберегли власні
назви (Стрілиця, що вела до Мотронинського монастиря), хоча назви
більшості з них, на жаль, вже забуті. Місцерозташування та назви подібних доріг часто можна встановити з архівних джерел ХІХ-ХХ ст. та
у результаті опитування окремих старожилів, кількість яких швидко
зменшується.
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У 1870-і роки на Черкащину приходить новий тип доріг, а саме залізниця, починається формування її мережі, а вже перед І-ю Світовою
війною вона першим мостовим переходом перетинає Дніпро. Як наслідок, починається занепад чумацтва, остаточно його рештки ліквідовано
вже у 1920-і роки.
Станом на 1940 рік абсолютна більшість шляхів України були грунтовими дорогами. Лише 10,8% доріг мали тоді тверде покриття [15], на
Черкащині останні були представлені бруківками 1920-30-х років, котрі
й досі зв’язують багато сіл у більш західних районах області. У самому
м.Черкаси центральні вулиці були замощені цеглою.
Найінтенсивнішими темпами дороги в Україні, і на Черкащині зокрема, будувались у 1960-1970-і роки. Яскравим прикладом шляхобудівного подвижництва слугує, зокрема, праця Новомиргородської
шляхово-експлуатаційної дільниці ШЕД-722, яка під керівництвом інженера-шляховика, мостобудівника, відомого громадського діяча і дисидента Степана Кожумяки (у 1932-1937 рр. – лінійний інженер на
будівництві автошляхів у Черкасах) за 7 років ударної роботи (19551961) проклала автомагістраль Черкаси-Умань-Гайсин-Брацлав [15] по
трасі колишнього Брацлавського гостинця.
Окремим, але не менш важливим типом шляхів, були водні шляхи
України [11], найбільш відомим з яких був славнозвісний “Шлях із варяг
в греки”, він же Грецький шлях або Гречник, він же “Austrvegr” (“Східний
шлях”) скандинавських саг, що перетинав Черкащину і функціонував
у ІХ-ХІІ ст. Водні шляхи служили з найдавніших часів, здавна на них губилися різноманітні артефакти, цінні вантажі (відомий Піщанський скарб
античних бронз у торф’янику р.Супій на Черкащині [2]), тонули плавзасоби (човни-довбанки з деяких малих рік, козацькі чайки, рештки корабля з Червоної Слободи, знайдені 2011р. [12]). При цьому водні шляхи
могли слугувати як влітку, так і взимку (санний шлях). У козацькі часи
водними шляхами слугували ріки Дніпро (запорожці його так і звали: Козацький Шлях), його притоки – Тясмин, Рось, Сула, Супій, а також притоки Синюхи – обидва Тікичі, Велика Вись, Ятрань. Крім того,
враховуючи більшу обводненість нашої території ще в недалекому минулому та використання для пересування порівняно невеликих човнів,
транспортними артеріями могли слугувати і більш дрібні річки, котрі нині
ледь течуть або й висохли. Перспективність обстеження усіх цих рік підтверджує результативність багаторічних досліджень Запорізької підводної археологічної експедиції на запорізькому відрізку Дніпра. У цьому
відношенні водні шляхи Черкащини є ще абсолютною білою плямою,
нерозграбованим поки що скарбом. Чи надовго, враховуючи розгул
т. зв. “чорної археології”.
Таким чином, дана тематика є цікавою і перспективною як для України в цілому, так і для Черкаського краю зокрема. Досі ця галузь історії не притягувала серйозної уваги українських дослідників. Причини
цього полягають у відсутності розробленої методики дослідження та
браку коштів, необхідних для суцільного обстеження територій, на подолання великих відстаней під час експедицій і для використання засобів сучасних природничих наук.
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Ревега Віктор,
НІЕЗ «Переяслав»

ІСТОРІЯ фОРМУВАННЯ ТОПОНІМІВ
СЕЛА КОМАРІВКИ НА ПЕРЕЯСЛАВщИНІ

Комарівка – село Переяслав-Хмельницького району Київської області, яке затоплене водами Канівського водосховища. Розташовувалось село в заплаві річки Дніпро за 35 км на південь від районного
центру.
За народною етимологією, походження назви села пов’язують з прізвищем першопоселенця – Комар [19]. Такої ж думки дослідник Переяславщини О.В.Колибенко, який здійснив першу спробу дослідити топонім
“Комарівка” [9, 127]. Серед місцевого населення розповсюджена ще
одна версія походження села, яку пов’язують з великою кількістю комарів, оскільки село розташовувалось серед боліт та лісів [16].
На території села та його околицях виявлялися різночасові археологічні пам’ятки різних епох. Зокрема на території села було виявлено
неолітичне поселення, яке відоме лише підйомним матеріалом [15, 5; 7,

Мал.1. План-схема с. Комарівки
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107]. На околицях села в урочищах Ризове та Легенькі горби було виявлено пам’ятки епохи бронзи. Тут було зібрано кераміку, кістки тварин
та черепашки. Рештки інших пам’яток, що належать до пізнього етапу
доби бронзи, виявлені в урочищі Сичівщина та в західній частині хутора
Раки [14, 18-19]. Також на одній із околиць села було виявлено уламки
ліпного посуду VІІ-V століттях до н.е., вироби з бронзи (сокира-кельт) та
заліза, а також кістки свійських і диких тварин. Ці знахідки свідчать про
розвинуті торговельні зв’язки лісостепових осілих племен Скіфії з віддаленими районами. [2, 12; 14, 23].

Мал.2. План-схема околиць с. Комарівки.

В урочищі Васильків за 6-7 км на південний захід від села Комарівки
під час археологічної розвідки 1963 року було виявлено давньоруське
поселення [1, 3]. В 1964-1968 роках на цьому поселенні проводились
стаціонарні археологічні розкопки під керівництвом В.Й.Довженка та
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А.І.Кубишева. В результаті яких було досліджено поселення загальною
площею – 3,5 га та встановлено, що поселення існувало в межах Х-ХV
століть. Поряд з поселенням був розташований могильник ХІІІ – початку
ХV століть, на якому знаходилось 85 поховань [1, 53]. Жителі цього поселення переселились північніше, де знаходились висоти, на яких
можна було спокійно жити [8, 47]. Жителі села Комарівки проживали на
цих землях до 1970 року.
Село Комарівка з 1648 по 1782 роках входило до другої Переяславської сотні [3, 187]. Козаки села активно брали участь в подіях Визвольної війни 1648-1657 роках. Хоча село було невеликим, у 1799-1801
роках населення налічувало 235 осіб [13, 154], а у 1930 році вже 1533
особи (разом з хуторами Безбородьковим і Казенним) [12, 654], але воно
мало свою топоніміку, яку ми й розглянемо. Географічне положення, рельєф і болотиста місцевість зумовило розміщення села, яке розташовувалось на пагорбах над заплавою річки Дніпро. Розміщення села
в таких умовах відобразилось в назвах його топонімів. За свідченнями
колишніх місцевих жителів у селі назв вулиць не було. Назви вулиць походили від сформованих хуторів. Для кращого розуміння інформації подається план-схема (мал. 1, 2.) із нумерацією топонімів, які подані
в тексті.
1. Безбородьковий – хутір
села, що знаходився на південний схід від хутора Борок
та на північ від хутора Легенькі горби та Драгунівського кутка. Назва походить
від прізвища власника землі
Безбородька [9, 122]. Через
хутір пролягала дорога, яка
вела на село Хоцьки (мал. 3).
2. Біловод – стариця річки
Дніпро. Знаходилась річка на
захід від села Комарівка. За
переказами колишніх місцевих жителів, ця річка мала
швидку течію та великі водовороти. Жителі близьких населених
пунктів
не
наважувались там купатись,
бо за легендою у цій водоймі
втопилась бариня [19]. Річка
Мал.3. Фотографія «Вид села Комарівка
протікала на південь і впадала у річку Васильків. Ймо- з півночі» 1960 року (ПХІМ-4264, КН-2373).
вірно, назва походить від
кольору піску на берегах водойми.
3. Борок – хутір, який знаходився в північній частині села. На його
території були розташовані: корівники (мал. 4.), свиноферма (мал. 5.),
вітродвигун (мал. 6.), дитячий садочок, аптека (мал. 7.) та сільське кладовище. Назва походить від розташування хутора серед борів.
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Мал.4. фотографія «Короварня села Комарівка» 1960 року
(ПХІМ-4230, КН-2373).

4. Борсукове – урочище, яке розташовувалось на південь від урочища Калинового. За переказами колишніх місцевих жителів, урочище
отримало свою назву від перебування на цьому місці великої кількості
борсуків [19].
5. В’юнкове – озеро, що розташовувалось в урочищі Гаруска. Ймовірно, озеро отримало свою назву через перебування в ньому великої
кількості в’юнів.
6. Васильків – урочище села, яке йшло на південний захід від урочища Чаплина за 6-7 км. На території цього урочища існували поселення
та могильник Х-ХV століть. Назва урочища походить від прізвища власниці даної території – Василькової [1, 98].
7. Васильків – річка, що знаходилась на території урочища Васильків. Вона протікала на південь і впадала у річку Старик (стариця річки
Дніпро). Назва походить, як і попередня.
8. Ганенків (Борок) – хутір, що розташовувався на північ від хутора
Омельянівщина, на схід
від хутора Казенного та
на південь від Драгунівського кутка. За переказами колишніх місцевих
жителів, назва “Борок”
була більш відома і походить від розташування хутора серед
борів [16]. За іншою
версією, назва хутора
була “Ганенків хутір”
і походить від жіночого
імені Ганна [19].
9. Гаруска – лісове
Мал.5. Фотографія «Свинарник села Комарівка» урочище розташоване
1960 року (ПХІМ-4252, КН-2373).
на захід від урочища
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Осикове та на північ від урочища Заруддя. На його території знаходилось озеро
Мал.6.Фотографія «Аптека в селі
Комарівка» 1960 року (ПХІМ-4248, КН-2373).
В’юнкове.
Походження
назви невідоме.
10. Гатка – хутір села,
який межував на півночі із
хутором Село. За переказами колишніх місцевих жителів, назва походить від
того, що там гатили дорогу
на хутір, адже кругом було
болото. Назва “гать” означає
гребля (плотина), підпружена греблею вода, дерев’яний настил. В урочище
Гать можна було зайти тільки перейшовши дерев’яний міст (гать).
11. Гравщина – дубовий ліс, який знаходився між річками Біловод та
Васильків. Походження назви невідоме.
12. Драгунівський куток – хутір села, що знаходився на південь від хутора Безбородьковий, а на сході – від хутора Легенькі горби. Куток відмежовувався від села вигоном та мав дві вулиці. Ймовірно назву куток
отримав від розташованих тут кінних драгунів [19].
13. Дубиківський куток – хутір села, який знаходився на схід від хутора Борка, недалеко від млина. На цьому хуторі розташовувалися три
хати. Назва походить від родини Дубиків,
які там проживали [18].
Мал.7. Фотографія «Віт14. Заруддя – урочище на захід від
родвигун села Комарівка» 1960
урочища Калинове. На його території
року (ПХІМ-4249, КН-2373).
було невеличке озерце, навколо якого
випас, а над озером ґрунт, схожий на оброблену болотну руду. Ймовірно тут працювали рудні – невеликі підприємства по
видобуванню і обробітку болотної руди
(лімоніту), яка утворюється на дні боліт
внаслідок нагромадження бурого залізняка.
15. Казенний – хутір, який розташовувався на південь від хутора Гатка. Хутір
мав всього п’ять господарств. Ймовірно,
назва походить від розташування хутора
на казенній, тобто державній землі [20,
159].
16. Калинове – урочище з лугом, де
заготовляли сіно та межувало з хутором Село в західній його частині.
Воно було розташоване в середині болота, доступ до урочища був з одного боку, на території урочища було багато калини від якої й походить
назва урочища.
17. Ковалівське – хутір села, який знаходився на схід від хутора
Село. Назва походить від прізвища родини, яка там проживала (Коваль)
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або від ремесла, яким займались (ковальство) [16]. На цьому хуторі
була ферма, на якій розводили волів.
18. Комарівський – хутір села, що знаходився на південний захід від
хутора Борок та на північний захід від хутора Село. Назва походить від
прізвища власника землі Комарова, який мав 1200 десятин землі [6, 78].
19. Легенькі горби – хутір села, який розташовувався на захід від
Драгунівського кутка та на південь від хутора Безбородьковий. Він являв
собою досить високі пагорби на краю села. На території хутора знаходилась пам’ятка епохи бронзи [14, 18-19]. Назва походить від прізвища
сім’ї Легенького, яка проживала у підніжжі пагорбів.
20. Макарів куток – урочище, що знаходилось на південь від хутора
Чаплин. Ймовірно, назва походить від чоловічого імені Макар.
21. Марійчина левада – урочище, що знаходилось на північ від села
поруч із кутком Борок. Через її територію проходила дорога до села
Циблі (мал. 8). Назва походить від жіночого імені Марія.

Мал.8. Фотографія «Вид села Комарівка з півночі» 1960 р. (ПХІМ-4200, КН-2365).

22. Омельянівщина – хутір, що межував на півночі із хутором Ганенковим (Борок). Хутір мав всього 10 господарств. Назва походить від чоловічого імені Омелян.
23. Орішкове – озеро розташоване на території урочища Васильків,
неподалік річки Васильків. За переказами колишніх місцевих жителів,
назва походить від форми озера, яка нагадувала горіха [17]. За іншою
версією, назва уособлює великі насадження ліщини, яка там росла [19].
24. Осикове – урочище, що межувало на заході із урочищем Гаруска,
на сході із урочищем Чорне, а на півдні із урочищем Заруддя. Назва походить від великої кількості дерев осики, які на там росли.
25. Піщанка – урочище, що було розташовано на північ від урочища
Тетерівщина та на захід від урочища Марійчина левада. Назва походить
за розташуванням урочища на пісках.
26. Раківський – хутір, що знаходився за 4 км на схід від села Комарівки. Хутір мав лише 4 господарства і розташовувався на пагорбі. Під
пагорбом, у водоймі, мешкали багато раків, що й зумовило походження
назви хутора. В західній частині хутора було виявлено пам’ятку, що належать до пізнього етапу доби бронзи [14, 19].
27. Ризове – урочище, що розташовувалось за 1 км на південний
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захід від хутора Чаплин. На території урочища було виявлено пам’ятку
епохи бронзи [14, 18]. Назва походить від назви “риза”.
28. Село – центральна вулиця села, яка знаходилась в південно-заМал.9. Фотографія «Школа села Комарівка» 1960 року (ПХІМ-4236, КН-2373).

хідній його частині. На селі була школа (мал. 9.), будинок культури, магазин (мал. 10.) та церква Святого Миколая Чудотворця. Місцеві
Мал.10. Фотографія «Магазин села Комарівка» 1960 року (ПХІМ-4209, КН-2365)

мешканці інших хуторів коли йшли в село говорили, що йдуть “на село”

Мал.11. Фотографія «Центр села Комарівка» 1960 року (ПХІМ-4205, КН-2365).

191

П`ята наукова краєзнавча конференція

(мал. 11.). У 1930-х рр. церкву закрили і перебудували під будинок культури (мал. 12.), а після затоплення споруда була перенесена в село
Хоцьки, яку пізніше розібрали [10, 141].

Мал.12. Фотографія «Клуб села Комарівка» 1960 року (ПХІМ-4260, КН-2373).

29. Сичівщина – урочище, яке знаходилось між хуторами Комарівський та Безбородьковий. На його території було болото, ліс, сінокіс,
а на горбі оброблювана земля. В межах цього урочища розташовувалось поселення епохи бронзи [13, 19]. Назва цього урочища походить
від прізвища родини Сичавських, які тут проживали та володіли цим урочищем. В 1950-х роках жителем села Комарівки Ревегою Василем Микитовичем на оброблюваній землі була знайдена бронзова сокира
(кельт), яку він передав діючій археологічній експедиції в 1964 році.
30. Тетерівщина – урочище розташоване на північ від хутора Комарівського, що являло собою болото з лісовим насадженням, в якому
було багато підсніжників. За переказами колишніх місцевих жителів, урочище отримало свою назву від перебування на цьому місці великої кількості птахів тетерів [17].
31. Хлюповщина – урочище, яке мало форму високого, довгого пагорбу (близько 500 м), з обох боків було оточене болотом. Урочище межувало на півночі з хутором Борок, на заході з урочищем Сичівщина,
а розмежовувало їх болото, а на сході – з хутором Безбородьковий. На
пагорбі був розташований сосновий ліс. Підійти до нього можна було
тільки з одного боку від хутора Борок. Назва урочища походить від
слова “хлюпати”.
32. Чаплин – хутір села, який розташовувася між територією хутора
Село та болотом з містком, за яким протікала річка Васильків. На його
території був млин (мал. 13.) і птахоферма. За народною етимологією,
назва походить від заможного чоловіка на прізвище Чаплин [19]. За
іншою версією, назва походила від виду птахів – чаплів, які мешкали на
деревах і в заростях поблизу ріки [16].
33. Чорне – лісове урочище, яке знаходилось на північ від урочища
Калинове. За свідченнями колишніх мешканців, на його території ріс старий дубовий ліс, від якого йшла велика тінь. Внаслідок чого там було
завжди темно і навіть погано росла трава [17].
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34. Шевченківський
дуб – тисячолітній дуб,
що знаходився при впадінні річки Васильків
у річку Дніпро. За місцевою легендою, під цим
дубом малював та відпочивав Тарас Григорович
Шевченко, який мандрував дорогою до міста Переяслава
та
села
Андруші [19].
Отже,
топографія
розташування зібраних
топонімів, є унікальним
історичним джерелом,
адже село та його околиці покояться на дні Канівського водосховища.

Мал.13. Фотографія «Млин села
Комарівка» 1960 року (ПХІМ-4202, КН-2365).
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Прядко Олександр,
(Переяслав-Хмельницький)

МІКРОТОПОНІМІЯ СЕЛА МАЛІ КАНІВЦІ НА ЧОРНОбАЇВщИНІ

Малі Канівці – село Чорнобаївського району Черкаської області. Розташоване за 4 км на південь від районного центру.
Проблема виникнення та історичного розвитку села, й тим більше
вивчення мікротопонімії, в попередні роки майже не розглядалось.
Досить побіжно згадується село в багатотомному виданні “Історія
міст і сіл УРСР”. Подальші дослідження, здійснені автором цієї публікації, уможливили дещо збільшити обсяг інформації про мікротопонімію
села Малі Канівці та його околиць.
Село розташоване по обидва береги річки Ірклій. Першопоселенці
села, при виборі місця в першу чергу керувались природніми умовами.
Близькість водойми, пасовиськ та родючих грунтів робило дану територію досить привабливою для заселення.
На самій території села Малі Канівці не зафіксовано давніх поселенських пам’яток. Це пояснюється слабкою дослідженістю даної місцевості. Завдяки цьому досить цікавим і досі відкритим залишається
питання про існування в сучасних межах села поселенських структур
різних хронологічних періодів.
Походження назви села, за народною етимологією, пов’язують з переселенцями-втікачами від польських поневолювачів з міста Канева, виводячи з назви села корінь слова – Канів. Але більш вірогідно, що назва
походить від першопоселенця на прізвище Канівець.
Перша письмова згадка про село відноситься до 1648 року. “Канівецька сотня утворилася в літку 1648 року у складі Іркліївського полку.
У зв’язку з його ліквідацією у 1649 року скасована. Вдруге відновлена
у 1658 році знову ж у складі Іркліївського полку і скасована 1663 р. через
ліквідацію усього полку. Сотенний центр у ці роки (1648-1649 та 16581663) знаходився в селі Малі Канівці (Малий Канівець)” [2, 147]. Враховуючи факт існування села, як сформованої адміністративної одиниці,
очевидно, час виникнення села слід віднести до кінця ХVI – початку XVII
століття, що й підтверджується відповідним керамічним матеріалом. На
даний момент давнім його центром слід вважати територію в трикутнику
ур. Шкільний Двір – куток Квітасі – куток Скакуни.
Незважаючи на значний вік цього населеного пункту, більшість його
мікротопонімів, що дійшли до наших днів, мають топооснову, сформовану в більш пізні часи. Дану статтю присвячено розгляду низки мікротопонімів села Малі Канівці та прилеглих околиць.
Розглянемо назви кутків села та спробуємо вияснити їх походження.
Розміщення мікротопонімів на території даної місцевості зображено
на плані-схемі (Рис. 1).
Номери мікротопонімів у тексті відповідають номерам на плані-схемі.
1. Бендюги – куток села, знаходиться на лівому березі р. Ірклій поряд
з кутком Ковалівка. Назва уособлює рід занять групи людей, які займались перевезеннями на гужовому транспорті, який називали – бендюг,
а цих людей бендюги. На цьому місці до середини ХХ ст. знаходилась
група вітряків.
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Рис 1. План – схема розміщення мікротопонімів в селі Малі Канівці.

2. Берези – урочище північної частина села на лівому березі р. Ірклій. Відноситься до давніх мікротопонімів села, який майже не використовується місцевим населенням, адже це насадження вже не існує.
3. Віднога – балко-подібне видовжене заглиблення. Знаходиться на
правому березі річки Ірклій. Назва походить від слова “відгалуження”,
наприклад, стовбура дерева, дороги чи річки [1]. Існування грунтової дороги з села Чорнобай до села Іркліїв через цю балку підтверджує дану
гіпотезу.
4. Вітряк – куток села, знаходиться на лівому березі р. Ірклій в межах
кутка Загребля. Назва походить від типу споруди, яка використовувала
силу вітру, як джерело енергії. За переказами місцевих жителів цей вітряк знаходивсь на великому кургані, який мав назву Козацька могила.
У 1965 році за наказом голови колгоспу Саєнка, вітряк розібрали на
дрова, а землю використали для будівництва греблі через річку Ірклій.
Під час розкопування кургану робітниками було знайдено кістяк людини
з кайданами. На місці де був курган діти, граючись, постійно знаходили
різні металеві речі, кістки [5].
5. Гришино-Рівненська дорога – назва цього дромоніма розповсюджується на земляну дамбу-міст через річку Ірклій та широку грунтову
дорогу в межах села та околиць. Будівництво залізної дороги, яка повинна була з’єднати місто Рівне та Гришино (Донецька обл.), було розпочато в 1914 році. Але завадила Перша Світова війна. У друге
відновлено будівництво ж/д дороги в 1941 році перед Другою Світовою
війною. Серед місцевого населення розповсюджений переказ про те,
що з початком будівництва цієї ж/д дороги розпочинається війна [5].
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У межах села та околиць з цим мікротопонімом пов’язано цілий ряд
інших: Тір, Тунелі, Труби, Дамба, Насип.
6. Гуцькин ліс – урочище, знаходиться на правому березі річки Ірклій
поряд з кутком Квітасі. Назва походить від прізвиська місцевого жителя
– Гуцька. Приставка ліс, ймовірно, уособлює існування в давнину на цій
місцевості лісових насаджень.
7. Ганничі – куток села, знаходиться на правому березі р. Ірклій
поряд з кутком Ковалівка. У 60-х роках ХХ ст. хутір, приєднали до села
Малі Канівці. Назва походить від прізвища засновника хутора.
8. Дамба – північна частина села, є складовою Гришино-Рівненської
ж/д дороги, гідротехнічна споруда через річку Ірклій.
9. Дуб Іванова – мікротопонім східної частини села. Розміщується
в межах Мало-Канівецького лісу. Найбільше дерево села. Дуб звичайний або черешчатий (Quereus robur L.) Висота близько – 20-25 м., діаметр стовбура – 2,5 м. Назва походить від прізвища заможного власника
цієї землі Іванова В. А.
10. Загребля – північна та північно-східна основна лівобережна частина села. Назва топоніма походить від розміщення частини села за
греблею. Цікаво, що жителі Загреблі протилежну частину села теж називають Загреблею.
11. Ковалівка – назва розповсюджується на правий та лівий берег
північної частини села, а також заболочену заплаву річки Ірклій. Серед
місцевих жителів розповсюджена назва “болото”. Назва походить від
прізвища роду Коваль, який довгий час проживав на цьому місці.
12. Колгостроївський ліс – урочище знаходиться на півночі від села
поряд з ур. Віднога. Балко-подібне заглиблення поросле чагарниками
та листяними деревами. Назва походить від розміщеного неподалік цегляного заводу “Колгострой”. Сировину завод відбирає в кар’єрі, який
розміщений в ур. Віднога.
13. Котярівщина – куток села, який знаходився в заплаві р. Ірклій.
Але з будівництвом ставка для поливу с/г угідь місцевого колгоспу куток
затоплений. Назва походить від прізвиська місцевого жителя діда Котяри [5].
14. Клуб – мікротопонім в центральній частині села на правому березі річки. Фактично це ділянка колишнього погосту церкви Різдво-Богородиці. Поряд з церквою існував цвинтар, на якому серед інших
небіжчиків було поховано брата пана Іванова В. А. [5]. Нині зрівняне із
землею.
15. Кар'єр – північна частина села на правому березі річки Ірклій
в межах ур. Віднога. Глину використовує цегляний завод.
16. Косова дорога – назва цього дромоніма відображає напрямок дороги “на косину” від с. Малі Канівці до с. Веселий Хутір. Розпочиналась
з кутка Загребля через балку та степ в напрямку села Веселий Хутір.
З будівництвом асфальтованої дороги Чорнобай – Мала Бурімка втратила своє значення.
17. Квітасі – куток села, знаходиться на правому березі р. Ірклій.
Назва походить від прізвища родини, яка тут проживала.
18. Карьяків хутір – урочище знаходиться на правому березі р. Ірклій
за 2,5 км від будівлі пошти села Малі Канівці, по дорозі Чорнобай –
Мельники. Назва походить від прізвища засновника хутора. У межах хутора знаходилась корчма.
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19. Каложнова хутір – знаходиться на правому березі р. Ірклій за 1,5
км від будівлі пошти села Малі Канівці. Назва походить від прізвища засновника хутора Каложнова. На землях цього хутора, поряд з видовженою балкою, було збудовано нове село Жовтневий Промінь з відселених
сіл Дубинка та Красне у зв’язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС.
20. Марійка – південно-східна частина села на лівому березі річки.
Назва походить від імені власниці обійстя, яке тут існувало. Нині урочище поросло чагарниками.
21. Мало-Канівецький ліс – урочище знаходиться у східній частині
села на березі річки. Залишки паркових насаджень маєтку пана Іванова
В.А. На базі цього маєтку була створена районна лікарня, яка проіснувала до 60-х років ХХ століття. Серед насаджень цього урочища слід
відмітити найбільше дерево села – Дуб Іванова віком більше 200 років.
Мало-Канівецький ліс – улюблене місце відпочинку місцевого населення.
22. Марьєчка – куток села, знаходиться на правому березі річки Ірклій. Назва походить від імені місцевої жительки.
23. Пасіка – мікротопонім центральної частини села. Розміщений
в балко-подібному заглиблені. Назва походить від розміщеної тут колгоспної пасіки. Нині не існує.
24. Плав – розміщений на річці Ірклій у східній частині села. Утворений внаслідок багаторічного накопичення на поверхні нерухомих решток
відмерлих рослин, укріплених кореневищами очерету. Фактично це острів, який за допомогою вітру рухався по ставку.
25. Паралисова гребля або Паралисівщина – урочище, знаходиться
на правому березі р. Ірклій за 1,5 км від будівлі пошти села Малі Канівці.
Назва походить від прізвища заможного селянина Паралиса, який мав
на цих землях водяний млин з побудованою поряд греблею та маєтком.
У роки “розкуркулення” Паралиса виселили на Соловки, а майно віддали для потреб народу [5]. Всі вище зазначені господарські будівлі
цього поміщика не збереглись.
26. Скакуни – південна частина села, на правому березі річки. Назва
походить від прізвища Скакун, яке досить розповсюджене і до цього
часу серед місцевого населення. У межах кутка виявлена кераміка ХІХ
– середини ХХ ст.
27. Старе кладовище – знаходиться в північній частині села на правому березі річки в межах кутка Ковалівка. Найдавніше кладовище села.
Візуально на поверхні помітні невеликі горбики. Надмогильні хрести відсутні, оскільки, ймовірно, вони були дерев’яні та з часом струхли. Нині
не функціонує. За переказами місцевих жителів під час копання глини
неподалік цього кладовища при обвалі показалась дерев’яна труна. Відкривши її виявили кістяк людини з великою сулією самогону та хрестом
великих розмірів [5].
28. Столярівщина – південна частина села, на лівому березі річки
поряд з ур. Марійка. Назва походить від прізвища Столяр, який працював столяром при маєтку пана Іванова В.А.
29. Суковий сад – урочище, знаходиться за 3,5 км від будівлі пошти
села Малі Канівці. Назва походить від прізвища Сук. Який мав біля свого
маєтку великий яблуневий сад. Після “розкуркулення” від маєтку залишився лише сад. Нині не існує.
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Рис 2. Космознімок села Малі Канівці (Google Earth).

30. Степ – назва використовується місцевими жителями для рівнинної території за межами села.
31. Рибацький острів – мікротопонім східної частини села, який розміщений на ставку поряд з Мало-Канівецьким лісом. Фактично це плав,
який рухався по ставку за допомогою вітру. Сівши на мілену, верба козяча (Salix capreal L.) пустила коріння, прив’язавши острів. Назва розповсюджена переважно серед місцевих жителів, які займаються рибною
ловлею.
32. Тір – урочище південної частини села, яке розташоване на правому березі річки Ірклій. Створений цей об’єкт на місці Гришино-Рівненської дороги. Оскільки великі земляні вали по обидві сторони дороги
робило цю місцевість безпечною для стрільби. Інтенсивно використовувався в радянські часи.
33. Тунелі – мікротопонім Гришино-Рівненської дороги. Є складовою
“Дамби”. Збудований об’єкт у 1917 році на що вказує табличка з відпо199
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відними цифрами. Складаються з кам’яних прямокутних брил. Прямокутні брили виготовлені з суцільного каменю світло-сірого граніту з дрібнозернистим біотітом чорного кольору. У внутрішній частині тунелів
прослідковуються отвори різних розмірів. Це – сліди діяльності німецьких саперів, які в 1943 р. при відступі намагались підірвати єдиний потужній міст через річку Ірклій [5].
34. Траса або Шлях – сучасна автомобільна асфальтована дорога
Чорнобай – Іркліїв. Перша назва набула розповсюдження з 80-х рр. ХХ
ст., тоді як друга була розповсюджена в кінці ХІХ – середині ХХ ст.
35. Толока – куток села, знаходиться на правому березі річки Ірклій.
Незабудована частина між погостями. Використовується переважно для
випасу худоби місцевими жителями. Також тут староста збирав громаду
села для обговорення та вирішення нагальних справ. На цьому місці до
початку ХХ ст. знаходилась група вітряків [5].
36. Хоменки – знаходиться куток села на правому березі р. Ірклій.
Назва походить від прізвищ родин, які тут проживали.
37. Шамраївщина – куток знаходиться на правому березі р. Ірклій.
Назва походить від прізвища власника землі полковника Шамрая. В 60х рр. ХХ ст. на цей куток переселений з “поля” хутір Ганничі [5].
Значна частина мікротопонімів села Малі Канівці пов’язана з земляними спорудами (курганами, майданами). На околицях населеного
пункту їх відомо близько 40-а, проте власні назви збереглись не в усіх.
38. Бурти – урочище розорюється під поле, розташоване на правому
березі річки Ірклій за 1,7 км на південний захід від будівлі пошти села
Малі Канівці. Назва походить від групи земляних пагорбів невеликих
розмірів. Відомий дослідник Полтавщини Микола Макаренко у своїй
праці “Городища и курганы Полтавской губернии” наводить опис даного
“городка”: “ … городокь вь 2-хь верстах оть с. Малыхь – Каневець, по направлению кь селу Мельникамь; вь длину = 104 саж. вь ширину = 20,
и вь окружности = 124 саж.; треугольный; поверхность ровная; распахивается; на ровномь мьсть, вь поль; валы сь С. Ю. и З.; входь сь В.;
вполнь сохранилось; преданий неть” [4, 4].
За типологією археологічних пам’яток козацького часу даний “городок” відноситься до класичного селітроварного майдану. Висота буртів
від 0,50 до 0,60 м. Округла частина в діаметрі близько 70 м. З північної
частини відходять два дугоподібні бурти. Лівий довжиною 46 м, ширина
2 – 3 м, правий довжиною 45 м, ширина 2 – 3 м. Під час візуального обстеження майдану виявлено фрагменти кераміки кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
39. Лисячі нори – курган, розташований на правому березі р. Ірклій
за 2 км на захід від будівлі пошти села, поряд з курганом Смотрикова могила. Розорюється під поле. Діаметр близько 35 м. Висота 1,5 – 2 м.
Назва походить від лисячих нір утворених тваринами на цьому підвищенні, а розповсюджена переважно серед місцевих жителів-мисливців.
40. Придорожня могила – розташований курган, на правому березі р.
Ірклій за 1 км на південний захід від будівлі пошти села Малі Канівці.
Через курган проходить грунтова дорога Жовтневий Промінь – Малі Канівці. Ліва сторона кургана повністю знищена дорогою до рівня материка, права сторона вціліла, але край розорюється під поле. Висота – 2
м, діаметр – 35 м.
41. Смотрикова могила – курган, розташований на правому березі
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річки Ірклій за 1,8 км на захід від будівлі пошти села Малі Канівці. Задернований. Поряд з курганом Лисячі нори. Діаметр 36 м. Висота 3 –
3,5 м. У найвищій точці кургану розташований геодезичний знак висоти.
У північній частині та в центрі помітно заглиблення, сліди грабіжницьких
розкопів. Назва походить від прізвища власника землі.
Наведена вище сукупність мікротопонімів дає деяке уявлення про
історико-культурний розвиток території та околиць села Малі Канівці.
Переважна більшість наведених топонімів утворилась у кінці ХІХ – на
початку ХХ століття. Вони відображають побутове життя населення даного мікрорегіону. Аналіз мікротопонімії показує, що більшість назв має
відантропонімічне походження, тобто назви кутків та окремих урочищ
походить від призвіщ, призвіськ або імен чи кличок землевлесників чи
мешканців, що проживали на цій землі. Окремі назви мають природногеографічне походження. На жаль, це далеко не всі топоніми, оскільки
значна частина їх, особливо найдавніших, не збереглася.
Отже, вивчення та збереження існуючих сьогодні місцевих назв
є спробою зберегти й використати в наукових цілях багатющий пласт історико-культурної спадщини нашого народу.
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ТОПОНІМІЯ СЕЛА ВОРОНІВКА

Село Воронівка знаходиться на південний захід від районного центру м. Городище. Поселення розкинулося у мальовничій місцевості, погорбованій урочищами, балками й ярами. Має село й водні об’єкти та
поділяється на ряд кутків. Всі вони мають власні назви, що й складає
топонімію села Воронівка.
Воронівські ойконіми
Воронівка – село, центр сільської ради. Розташоване на обох берегах р.Вільшанки за 25 км. від районного центру та залізничної станції
Городище. Сільській раді підпорядковане село Дмитрове. Виникло ймовірно у XVIII ст.
Існує декілька версій щодо походження назви села. За першою,
і більш вірогідною, в основі назви антропонім Ворона – прізвище козака,
що першим звів тут осаду. В основі другої версії апелятива "ворона" –
птах родини воронових. Цю назву пояснив ще в середині ХІХ ст. Л.По201
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хилевич: "Отримало назву, за переказом, від безлічі ворон, що знаходилися на високих тополях, якими обсажені сільські вулиці"[1, 388].
Третя верcія така: по обох берегах річки Вільшанки були невеликі поселення — «воронки», звідки й пішла назва.
Поблизу села виявлено поселення трипільської (ІV-IIІ тис. до н.е)
і черняхівської (II-VІ ст. н. е) культури, кургани епохи бронзи та скіфів.
Село поділяється на ряд кутків, що мають свої цікаві назви:
Веселий Куток – куток, знаходиться на південний схід від центра
села (нині вулиці Комсомольська і Садова).
Назва походить від прикметника "веселий" та апелятиву "куток".
Ймовірно, що першими поселенцями тут були веселі, працьовиті, життєрадісні молоді люди із сім’ями. За їхню вдачу і назвали так місце, де
вони проживали.
Вигін – куток, знаходиться в центрі села.
Назва походить від апелятиву "вигін"– місцевість, куди виганяють пастися худобу. В минулому місце проведення сільських сходок та народних гулянь.
Глинище – куток, північно-західна околиця села (нині закінчення вулиці Чапаєва).
Назва походить від апелятиву "глинище" – місце добування глини.
Завгороди – куток, південно-східна частина села (нині вулиця
Молодіжна).
Назва походить від словосполучення "за городами", оскільки вулиця
була нарізана за людськими городами. В середині 80-х років на ній були
зведені будинки для молодих сімей колгоспників.
Куликівка – куток, південно-західна частина села (нині вулиця
Конєва).
Назва походить від антропоніма Кулик – прізвище козака-першопоселенця цієї місцевості.
Нижчий Куток – куток, знаходиться на південний схід від центра села
(нині вулиця Гагаріна).
Назва походить від прикметника "нижчий" та апелятиву "куток". Ця
вулиця розташована в низовині по березі річки Вільшанки.
Слобода – куток, знаходиться на північ від центру села.
Назва походить від апелятиву "слобода" – поселення, що мало тимчасові пільги. Це стара частина села, яка, очевидно, ще за козацьких
часів мала певні привілеї. Поділяється на Стару Слободу (нині вулиця
Чапаєва), яка виникла раніше та Нову Слободу (вулиця Комунарів), що
з’явилася пізніше. Їх ще називають Ліва та Права відповідно до місцерозташування по відношенню до центра села і містка через Вільшанку.
Шамрайка – куток, знаходиться на північний захід від центра села.
Походження назви кутка точно не встановлено. Можливо в її основі
антропонім Шамрайка – прізвисько колишньої мешканки кутка. Поділяється на Нижню, що розташована понад річкою Вільшанка (нині вулиця
Шевченка) та Верхню, що йде по під горою (вулиця Ватутіна) [2].
Воронівські гідроніми
Вільшанкa – річка, права притока Дніпра. Бере початок на Звенигородщині, а в межах району протікає через 9 населених пунктів
в т. ч. і через Воронівку. В історичних джерелах згадується з 1550 р, зокрема в "Мемуарах относящихся к истории Южной России" (К., 1890) під
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назвою "Ольшаница" та в праці історика В.Г.Лянскоронського "Иностранные карты и атласы XIV-XVII в. в, относящиеся к Южной России"
(К., 1898) під назвою "Ольшанка" [3, 111].
Назва походить від апелятива "вільха" – дерево родини березових.
За свідченням професора І.Р.Сльозкіна, ця річка колись впадала в Рось.
Її заболочена долина була покрита зарослями вільхи [4, 29].
Гончарка – потічок, ліва притока Вільшанки. Бере початок на околиці
с. Воронівка, тече через куток Стара Слобода і впадає у Вільшанку
в межах цього поселення.
Назва походить від апелятиву "гончар", оскільки потічок починається
в урочищі Глинище – місці де брали глину для гончарних виробів.
Каміння – озеро, знаходиться на захід від центра с. Воронівка. Існує
з довоєнного часу.
Назва походить від апелятиву "камінь". В цій місцевості добували камінь. Під час підривних робіт зірвали джерело. Вода швидко затопила
кар’єр, утворивши глибоке (до 26 м) озеро.
Товстянка – річка, права притока Вільшанки. Бере початок в с.Зелена Діброва, далі тече через с. Товста до Воронівки, де і впадає у Вільшанку. В історичних джерелах згадується з середини ХІХ ст., зокрема
в дослідженні Л.Похилевича.
Назва річки, як і с.Товста, була пояснена цим дослідником. А походить вона від прикметника "товстий", бо "починається в урочищі, яке
було вкрите раніше товстим липовим лісом" [5, 388].
Місцеві жителі називають ще річку Зеленянка. Цю назву вона отримала за розкішну зелень берегів.
Шлюза – став, знаходиться на північно-західній околиці с.Воронівка.
Існує з повоєнного часу.
Назва ставу походить від апелятиву "шлюз" – механічний засіб для
регулюваня рівня води на водоймах.
Воронівські ороніми
Глинище – урочище, знаходиться на північно-західній околиці с. Воронівка. В нижній частині урочища посовище, різнотрав’я. На вершині –
ліс та рілля.
Назва походить від апелятиву "глинище" – місце добування глини.
Горбове – балка, знаходиться на північ від с. Воронівка в напрямку
с. Петропавлівка. На початку ХХ ст., під час Столипінської реформи, селяни заснували тут відруби. Останні жилі хати проіснували до 1990 р.
Нині тут є став і пасовище.
Назва походить від апелятиву "горб" – невелике округле підвищення
на площині, бугор. Від такого пагорку і починається балка.
Любчине – урочище, знаходиться на північний схід від с. Воронівка.
В минулому тут проживали люди. На краю урочища, на межі з Ріпчиним,
стояв козацький шинок. Існували два стави, які з часом заросли. Нині
в урочищі невеликий ліс і пасовище.
Назва походить від антропоніма Любка – ім’я місцевої дівчини, яка,
за легендою, тікаючи від татар, кинулася з високого урвища і загинула,
віддавши перевагу смерті над полоном і неволею.
Ночви – урочище, знаходиться на південний захід від с. Воронівка
в напрямку с. Товста. В минулому тут було джерело. Використовується
як пасовище.
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Назва походить від апелятиву "ночви" – посудина для прання. Рельєф місцевості нагадує за формою цей предмет.
Потапів Ярок – урочище, знаходиться на північно-західній околиці с.
Воронівка на місці колишнього хутора. В урочищі були джерела і п’ять
ставів. Три із них спущені. Територія навколо ставів використовується як
пасовище.
Назва походить від антропоніма Потап – ім’я засновника хутора та
апелятиву "ярок".
Шендрик – яр, знаходиться на південний захід від с. Воронівка. В минулому тут був літній табір для утримання колгоспної худоби. Нині заріз
кущами терену і деревами.
Назва походить від антропоніма Шендрик – прізвище місцевого жителя, який проживав поруч яру [6].

1. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. – 763 с.
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4. Кругляк Ю.М. Ім’я вашого міста. – К., "Наук. думка", 1978. – 151 с.
5. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. – 763 с.
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ТОПОНІМІКА МОГО СЕЛА МЛІЇВ

Курінна Тетяна
Київ

Розвиток і становлення краєзнавства як науки потребує вивчення історії рідного краю,топоніміки міст, містечок, сіл України. Зокрема, ретельного вивчення заслуговує топоніміка села Мліїв на Черкащині –
духовно-природнього центру України, де зародилося унікальне, планетарне явище козацтво. Так, куток під назвою Пеньки називають тому, що
в сиву давнину Мліїв оточували густі ліси. В лісах, в ярах зокрема,
в Холодному яру зароджувалось козацтво. Пізніше згуртовувались гайдамаки в Млієві, оспівані Тарасом Шевченком у відомій поемі. Потім
люди мліївські ліси вирубали, а від лісу залишалися пеньки. Тому
Пеньки залишилися у назві кварталу, що знаходиться поблизу центра
Нового Млієва. Внизу Пеньків текла річка Сріблянка, яка обміліла і поступово висохла.
Поруч із Пеньками знаходиться Балкон – чарівний куточок на підвищенні села.
Скіття – урочище на лісистій околиці Млієва біля селища Ірдинь. За
універсалом Б. Хмельницького 1656 р. “20 дня января на месте ныне
называемом Монастырище, в 4 верстах расстоянием от нынешнего (Виноградського Ірдинського – Т.К.) вверх по Ирдыню находился скит”
[1, 45]. Як зазначено в переказах, тут діяв скит – невеликий монастир.
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На думку корінної жительки цього кутка Буркут Надії, куток називають Скіттям, бо жителі смуткувалися у поселення.
На думку, висловлену у березні 2013 р., теж корінним жителем кутка
Скіття Шевченком Сергієм Івановичем, скитальці, скуткувавшись, попросили поселитися у власниці земель Мошногородищенського маєтку
графині Катерини Балашової[2, 17]. Таким чином, виникло поселення
Скіття, як вважав Шевченко С.І. До речі, скітяни проживали і в лісі.
На Скітті знаходилося велике, красиве озеро Протасове. Озеро було
із лісовими озерами Утчиним і Проньковим. Вони були з’єднані із зниклою річкою Сріблянкою, притокою р. Вільшанки. Їх поєднувало Ірдинське болото.
Шевченко С.І. припускає, що коли осушили Ірдинське болото, яке
тримало баланс води, то впав рівень води і в цих водоймах с. Млієва.
Доречі, мліївчанин Шевченко згадав, що територія Лепрозорію зберігала сліди підземних ходів, які вели до монастиря.Тобто до Ірдинського
Виноградського монастиря – нині територія Лепрозорію (лікарні).
За радянської влади кутки села перейменували на вулиці. Так куток
Скіття став вулицею Пархоменка. Дивно, чому не повертаються до
вжитку старі топоніми у нашому селі за часів незалежної України?
Хоменківка – куток, на якому поселилася і проживала родина Хоменків.
Куток Мозолівка (вулиця Леніна) названо так тому, що цей куток знаходився на окраїні села, і люди, йдучи сюди, натирали мозолі.
Мозолівка була перша і друга. Нині це дві вулиці із різними назвами:
Чехова та згадувана Леніна.
Комарівка – куток на березі притоки Вільшанки. Від заболочення місцевості тут розвелося багато комарів.
Зайцівка – куток, де жила і господарювала родина Зайців.
Назва кутка Галина пов’язана із іменем дівчини чи жінки Галини. На
першій і другій Галині й на Краю (куток села) знаходяться два кам’яні
вали шириною 30-40 см. Вони розташовані на відстані 20-40 см один
від одного. На дивні кам’яні вали постійно натикаються жителі цих кутків, копаючи землю в кінці своїх городів, які виходять до поля Подолу. Археологічні розкопки допомогли б розкрити очі правди на історію Старого
села Млієва[3, 45].
Низьке Загребелля – назва сусіднього з Високим Загребеллям кутка,
що знаходився біля річки з греблею. Нині кутки Галина і Низьке Загребелля – це довга вулиця Ватутіна.
Раніше між Низьким і Високим Загребеллями знаходилося озеро.
Згодом про нього нагадували лише назва і кущ калини в кінці огороду родини Клименків: Івана Максимовича, його сестри Марії Максимівни, дружини Галини Григорівни, доньки Лідії та сина Володимира.
У 70-х роках ХХ ст. вода у Вільшанці піднімалася, заливаючи частину огородів Низького і Високого Загребель. Взимку замерзла вода на
місці колишнього озера особливо радувала дітей цих кутків, які могли
кататися на тут на ковзанах і санках.
Назва кутка Високе Загребелля походить від назви греблі над Вільшанкою. Куток знаходиться на лівому, більш високому березі річки. Нині
це вулиця Пушкіна.
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Куток Ворочок розташований на Високому Загребеллі. Сьогодні це
провулок Пушкіна.
Куток Коржевиця названий так тому, що там проживала українська
родина Коржів.
Назва кутка Липник походить від липового лісу, що переходив у мішаний при витоці струмка чи то притоки Вільшанки. Після того, як липи
вирізали, притока обміліла і зникла. Лише навесні, коли джерела набираються водою, нахлинають роздуми про минуле кутка.
Назву кутка Цегельня можна пояснити тим, що тут розміщено давню
цегельню.
Вовкова долина і ставок пов’язані із проживанням на цій місцевості
родини селянина Явдокима Вовка, власника долини та ставка. У 1939
році родину Вовків, як й інших хутірських господарів: діда Палажчука,
бабу Тетяну, родину Губарів та родину Безщасних силоміць примусили
переселитися в село.
Марікова долина і ставок пов’язані з проживанням тут родини Марка
Марковича. Родина також насильно переселена на Високе Загребелля.
Безмозківщина знаходиться поряд із Маріковою долиною. Там жила
і господарювала родина Безмозких, яку теж спіткала доля попередніх
родин. Із великого роду Безмозких у Києві проживають Марія Яківна
Панченко та Микола Гладкий.
Колись Мліїв потопав у садах. Наприклад, Шмунів сад посадила родина Галичів. Поряд із садом знаходилась Павлусева долина.
Климів сад посадила родина Компанійців.
Кругликовий сад виростила родина Кругликів. Неподалік них жила
і господарювала родина Шелестів, яка теж мала сад. За радянської
влади на цих землях розбили і посадили колгоспний сад.
Біля лісникової хати знаходився Сувірин садок.
У лісі був Янчин садок, де проживала українська родина.
На урочищі Лисенкове залишився не тільки старий сад, а й криниця
господарів.
Кладова – урочище, назва якого походить від давнього сільського
кладовища, хоча існує легенда про захований на цьому місці клад. Кладовою нібито відступали німецькі солдати, що потрапили у КорсуньШевченківське кільце. Біля лісового урочища, яке називають Дубом,
вони залишали машини зі зброєю та речами, рятуючи своє життя.
Щодо вулиць, то колись Центральна вулиця села нині – вулиця
Леніна.
До речі, центральна дорога Млієва була обхідною. Дорога проходила
в об’їзд центра села повз стару Успенську церкву, лікарню, церковноприходську школу та церковне кладовище. Як зазначають старожили,
на цьому кладовищі поховані відомі особистості, імена яких, на жаль,
ніхто не пам`ятає. За переказами історика-краєзнавця П.М. Крижанівського на церковному кладовищі знаходилася могила святого мученика,
титаря церкви Данила Кушніра [4, 17]. До нашого часу кладовище не
збереглося.
У Млієві також є Низька вулиця, що знаходиться нижче рівня повноводної річки Вільшанки та недалеко від неї. Нині це вулиця Карла Маркса. Висока вулиця знаходилась вище рівня річки.
Таким чином до перейменування у Млієві було три вулиці: Цен206
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тральна, Висока і Низька, а решта – кутки, хутори тощо. Сьогодні корінні мліївчани вживають як старі, так і нові назви кутків, вулиць, хуторів.Зокрема, мліївські хутори Хропалів, Платотів, Яхнів відомі жителям,
гостям, в т.ч. зарубіжним гостям.
Таким чином, топоніміка села Мліїв –це “маленький шматочок історії, це пам’ять століть, яка передається від одного покоління до іншого”[5, с. 3]. Адже в основі багатьох назв села Млієва –найменування
особливостей рельєфу. Досліджені топоніми – слова, які є свідками історії, суспільного життя, розвитку господарства, побуту мліївчан тощо.
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ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ СКУЛЬПТОР СТЕПАН КУЦИЙ
(КОЛЕКЦІЯ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»)

Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний
художній феномен, який передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних категорій
«краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування мистецтва пов’язані з його багатогранним впливом
на свідомість і підсвідомість людини, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості
брати участь у різних формах культурного життя суспільства.
За останні роки значно пожвавився інтерес людей до естетичного
осмислення явищ, як класичної художньої спадщини, так і сучасного
мистецтва, до виховання смаку і правильного розуміння прекрасного.
Особливо посилився цей інтерес у зв’язку з жвавими дискусіями навколо проблем сучасного мистецтва, його особливостей, його досягнень
і окремих недоліків. Досягнення образотворчого мистецтва вельми помітні в різних видах мистецтва, помітні вони і в скульптурі.
Скульптура – це мистецтво, яке говорить мовою пластичних мас. На
відміну від живопису, твори скульптури об’ємні. Скульптуру можна споглядати, можна обійти навкруги, подивитись на неї з різних точок зору.
При цьому змінюється її ракурс, силует, освітлення. Основним предметом зображення в скульптурі є людина, але митець не копіює натуру –
він створює нову форму, втілює творчу ідею. Один із геніальних скульпторів та архітекторів Італії ХVІІ ст. Лоренцо Берніні говорив: «Мабуть
і сам Бог – скульптор, він створив людину не за допомогою чар, а шматок за шматком, як різьбяр». Скульптура проста, зрозуміла та переконлива, в усі часи вона втілює ідеальні уявлення про красу людської
постаті та особливості моральних якостей епохи, вона має особливу художню виразність: вона об’ємна, її можна торкнутись, відчути жорсткуватість чи гладкість поверхні, округлість форм [5, 27].
Із початком ХХ ст., коли взагалі пожвавився мистецький рух на Україні, коли, з одного боку, в майстрів мистецтва момент національної
належності зі стадії пасивного намагання розвинувся до активної свідомості, а з іншого – українські майстри почали шукати зв’язків із мистецтвом Заходу та з національними українськими традиціями, – всі ці
моменти благодійно вплинули на розвиток української скульптури. Уже
в другій половині ХХ ст. з’явилися молоді майстри, котрі виявили в своїй
творчості чимало сили, енергії, поривів та класичного світовідчуття.
Творчість одного такого талановитого митця з Переяслава-Хмельницького Степана Куцого ми розглянемо.
Куций Степан Юхимович народився 14 жовтня 1952 року в селі Зведенька (Попелівка) Шаргородського району Вінницької області. Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва у 1977 році
і Львівський інститут прикладного мистецтва у 1982 році, де навчався
у Емануїла Миська і Дмитра Крвавича [3, 381].
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Творчий шлях переяславського скульптора припадає на вісімдесяті.
Після закінчення Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, Степан Куций приїздить до Переяслава-Хмельницького. Тут він
започатковує студію образотворчого мистецтва. А на базі цієї студії у
1990 році відкривається перша і єдина в області дитяча художня школа,
засновником і директором якої є Степан Юхимович [1, 9].
У 2007 році Степану Куцому присвоєно звання «Заслужений художник України». 6 вересня 2012 році рішенням сесії Переяслав-Хмельницької міської ради Степану Куцому присвоїли звання «Почесний
громадянин міста» [4].
Степан Юхимович працює в галузі монументальної, станкової та декоративної скульптури. Член Національної спілки художників України із
1989 року. Він є учасником багатьох Всеукраїнських художніх виставок.
Яскравим явищем у його творчості є участь у пленері-симпозіумі скульпторів у місті Пайде (Естонія) та у творчій групі скульпторів у місті Дзинтарі (Латвія).
Мистецтво скульптури в результаті свого довгого розвитку почало
поділятись на форми, види, типи тощо. Скульптура за своєю формою ділиться на два основних види: круглу скульптуру і рельєф.
У круглій скульптурі зазвичай опрацьовано всі її боки, і тому глядачеві хочеться обійти її кругом і оглянути з усіх точок кола, щоб повніше
сприйняти зміст образу. Кругла скульптура завжди пов’язана з певним
просторовим середовищем, висвітлена природним або штучним світлом. Світло і тінь служать засобом виявлення художньо-пластичної суті
скульптури. Кругла скульптура призначена для огляду з різних боків,
вона «живе» у вільному просторі. Є кілька різновидів круглої скульптури:
статуя, група, статуетка, торс, бюст.
Рельєф – рід скульптурного мистецтва, що розташовує обємне зображення на лінії, перпендикулярній до площини. У свою чергу, рельєф
поділяється на барельєф та горельєф. Рельєфні зображення використовуються при художньому оформленні стін будівель і постаментів
пам’ятників. Рельєфу також властива тривимірність, проте один із його
вимірів – глибина – передається частково.
За своїм змістом та функціями скульптура поділяється на
•монументальну – пам’ятники, статуї, рельєфи, що безпосередньо
пов’язані з архітектурою і пейзажним середовищем, вирізняється значущістю ідей, високим рівнем узагальнення, великими розмірами. Це
пам’ятники героям, культові зображення, меморіальні скульптури;
•станкову, яка виготовлена на спеціальному верстаті з поворотним
кругом, має камерний характер і представлена жанром портрета, не залежить від середовища, має розміри близькі до натури чи менші і конкретний поглиблений зміст;
•декоративну, що виконує функцію художнього оформлення будівель, парків, вулиць, майданів міст.
Ще одним видом скульптури є дрібна пластика – невеликі фігурки:
статуетки або композиції жанрово-побутового змісту. Такі вироби часто
виконують роль сувенірів і дуже подібні до іграшок.
Важливим і складним питанням є вибір матеріалу для скульптури,
зв'язок матеріалу зі змістом та формою, допустимість перекладу одного
і того ж твору в різні матеріали. Створюючи скульптурний твір, майстер
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мислить його в певному матеріалі. По великому рахунку, скульптуру
можна робити з чого завгодно. Сучасна міська та паркова скульптура
найчастіше висічена з граніту або ж відлита з металу – в основному
бронзи або інших стійких до корозії сплавів. Майже вся скульптура нового часу робиться однотонною, рівно пофарбованою, або має природний колір матеріалу, з якого вона виконана [6, 12].
Коли говорити про скульптора Степана Куцого, то перед нами одразу постає галерея ним створених портретних образів, монументальних композицій, станкових творів, пластики малих форм.
Степан Куций зробив галерею класичних погрудних портретів – бюстів, в яких він відтворює не лише зовнішню схожість, а й багатий внутрішній світ портретованих, атмосферу їхнього духовного життя.
Переяславщина – край, де в різний час діяли творці слави українського народу, тут працювало багато діячів культури та мистецтв, духовенства, подвижників краєзнавчої справи, сучасних представників освіти
та наук. У портретному жанрі митець справжній віртуоз. Народженню
нового портрету передує велика підготовча робота скульптора. Степан
Юхимович ознайомлюється не лише з малюнками, світлинами свого
героя, а й ретельно опрацьовує літературні джерела, в яких оцінюється
діяльність історичних постатей, читає авторські твори, порівнює враження сучасників.
Окремі твори Куцого були придбані Міністерством культури України
і передані до різних музеїв України, в тому числі і до Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
У колекції НІЕЗ «Переяслав» знаходиться сім скульптур Степана
Юхимовича.
Першою скульптурою, що з’явилась у НІЕЗ «Переяслав» і прикрасила експозицію Музею хліба була скульптура «Сівач» (С-95), зроблена
майстром в 1985 році. Скульптура зроблена з оргскла в техніці лиття.
Сівач зображений на повний зріст, крокуючим, в народному одязі. Однією рукою він тримає мішок із зерном, другою – висіває зерно. Крок неширокий, стриманий, але в цілому скульптура динамічна. Пластика тіла
напружена, побудована на контрастних зіставленнях сильно випуклих
форм з глибокими западинами. В обличчі добре переданий больовий
зосереджений вираз [2, 13]. Поява такої скульптури була закономірним
наслідком перших кроків у мистецтві. Архаїка форми, її первинні особливості асоціюються не тільки з прадавніми пластичними артефактами,
але й народною скульптурою малих форм. А поміж усього «Сівач» нагадує ще й витвори славнозвісного Григорія Крука, творчість якого Степан Куций спізнав уже після створення своєї скульптури.
У Переяславі Степана Куцого знають, передусім, як автора монументальних творів. Одним з таких творів став монумент «Козак Мамай»
(C-103), що став окрасою подвір’я Музею Заповіту Т.Г. Шевченка. Монументальне зображення виготовлене з міді і має розміри 180х100х93
см[2, 15]. Автор зумів відобразити в образі Мамая замкнутість, урівноваженість і ритмічність з плавністю форм. У фігурі козака є щось велично-тріумфальне, і в той же час спокійне і статичне.
Образ козака в скульптурі – це викарбувана століттями дума народу.
Мамай зображений з кобзою в руках, що є символом душі народної. Цей
образ близький і самому автору. Музика (на якій розуміється Степан
210

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Куций – сам грає на бандурі старосвітського типу) і справді вчувається
в монументальному зображенні.
Тема козацтва приваблює Степану Юхимовичу. Саме тому він створює ще одну скульптуру «Козака Мамая» (С-113) малих форм. Ця статуетка знаходиться в експозиції Музею кобзарства. Композиція
традиційна для даного сюжету: козак Мамай, сидячи, склавши ноги навхрест, грає на бандурі. На ньому сорочка, широкі шаровари та чоботи,
стрижений під «оселедець», в правому вусі сережка. Обличчя козака
моложаве, риси загострені, прямий ніс, широкий розліт брів. Голова
дещо нахилена вліво. Статуетка виготовлена з оргскла і має розміри
43х28 см [2, 17].
Список портретного жанру розпочинає погруддя Єпископа Переяславського і Бориспільського, засновника Переяславського колегіуму Арсенія Берло (С-185). Скульптурний портрет Арсенія Берло експонується
в Меморіальному музеї Г.С. Сковороди. Це погрудне зображення чоловіка з бородою, в клубуці (головний убір священика). У правій руці, що
лежить на грудях – напіврозгорнутий сувій. Бюст виконаний з гіпсу і має
розміри 50х63х80 см [2, 31].
Бюст Михайла Максимовича (С-249), вченого-енциклопедиста, історика, філолога, етнографа, ботаніка, поета, першого ректор Київського
університету ім. Т.Г. Шевченка, Степан Куций створив у 2006 році
з бронзи у техніці лиття. Це погрудне зображення чоловіка у верхньому
одязі з відкладним коміром, в окулярах, позначених тонкими лініями.
Волосся коротко підстрижене, зачесане вправо. Обличчя видовжене,
худорляве, ніс тонкий, є невеликі вуса [2, 46].
Образ Наталії Лівицької-Холодної привернув увагу Степана Куцого
своєю пристрасністю, самодостатністю, незалежною від будь-яких реалій. Степан Куций виконав скульптурний портрет, вклавши в нього вир
внутрішніх почуттів поетеси, яка тонко відчувала красу і силу українського слова.
Погруддя Наталії Лівицької-Холодної
(С-290), української поетеси, одягненої
в капелюх, прикрашений стрічкою з трояндою, на шиї – зав’язана декоративним
вузлом хустка, виготовлене з бронзи у
техніці лиття і має розміри 62х35х27 см
[2, 55].
Найціннішим погрудним зображенням є бюст Михайла Івановича Сікорського, Героя України (С-311), який
Степан Куций створив у 2007 році
з бронзи у техніці лиття. Погруддя має
розміри 68х47 см. М.І. Сікорський зображений у піджаку та сорочці, волосся
зачесане назад [2, 60]. Таким його знав
скульптор, адже вони були приятелями.
Степан Юхимович частенько навідував
Михайла Івановича і міг годинами з ним
розмовляти. І коли в майстра виникла
ідея увіковічнити цю визначну людину
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в скульптурі, він нею неодмінно скористався…
Створення скульптури –
це активний трудовий процес.
Творчість скульптора – важка
фізична робота, боротьба
з матеріалом. Людина підкорює матеріал, створює з нього
повний життя художній образ.
Особливістю скульптури,
своєрідністю її змісту є те, що
вона зображує переважно людину. Саме в образі самої людини
скульптор
може
розкрити життя суспільства,
характери людей, їх настрої
і дії. Особливістю скульптури
є те, що вона в найбільш узагальнених, алегоричних, монументальних образах може
виражати героїчні ідеали
свого часу.
Вплив скульптури на духовний світ людини різнобічний. Вона організовує простір,
прикрашає середовище, в якому живуть люди, стає ідейно-емоційним
центром, увічнює істинно людське, робить те, що для нас є дорогим
і святим, наочно-зримим і близьким.
Непросто реалізувати митцю свої твори в наш час. Бути нині скульптором, більше того – «працювати для людей», – на те треба мати
в собі і душу тонку, і патріотичні почуття, і з находити для них застосування, як це чинить Степан Куций.
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Трощинська Олена,
НІКЗ «Чигирин»

АНДРІЙ ЯКОВЛІВ –
ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК ПРАВА

В грудні минулого року виповнилося 140 років з дня народження визначного українського історика права, письменника, публіциста, дипломата, визначного громадського і державного діяча Андрія Яковліва.
Порівняно недавно ім'я цього вченого було маловідомим широкому загалу, лише останнім часом дослідники почали вивчати життєвий шлях та
науковий спадок А.Яковліва.
Андрій Іванович Яковлів народився 11 грудня (28 листопада) 1872
р. в м.Чигирин в родині губернського секретаря Івана Юхимовича Яковліва. Матері – Марії Прохорівні (другій дружині 44-річного овдовілого
батька) було 19 років. Багатодітна сім'я мешкала в своєму будинку на
Дворянській вулиці [1, 48]. У 1886 р. по закінченні повітової чигиринської
школи Андрія було зараховано до Київської духовної семінарії. Навчання у цьому закладі він закінчив у 1894 р. та отримав диплом І-го
ступеня. В 1894-98 рр. працював вчителем у Черкаській міській школі,
але мріяв про здобуття вищої університетської освіти. В 1898 р. А.Яковлів вступив на юридичний факультет Дерптського (нині м.Тарту) університету. Здібного студента помітив відомий у наукових колах професор,
пізніше академік, М.А.Д'яконов. Саме під його керівництвом юнак почав
вивчати історію західноруського та європейського права. Особливо цікавила молодого дослідника історія становлення вітчизняної правової
системи, зокрема, впливи права сусідніх народів на українське [2, 263].
Під час практики (1901-1902 рр.) він старанно вивчав документи Варшавського головного архіву, Варшавської казенної палати, варшавських
бібліотек. Результатом пошуків стала наукова праця «Черкаський повіт
у XV-XVI ст.ст.», яка дістала схвальну оцінку [3, 8].
Кінець ХІХ-перші роки ХХ століття були періодом активізації українського національного руху. В цей період створюються національно-політичні організації, тому закономірно, що в середовищі тартуського
українського студентства виникла думка про національне об'єднання.
Його засновниками були Ф.Матушевський та А.Яковлів, які були знайомі
ще по Україні. Наприкінці 1889 р. створюється Дорпатська українська
студентська громада. Її членами могли бути студенти Тартуського університету – українці за походженням або переконанням, які поділяли
ідею самостійності української нації й культури. Політична програма громади вимагала конституційних свобод у Росії, автономії України в межах
її національної території, права українців на освіту, літературу й пресу
рідною мовою. Головою ради обрали Ф.Матушевського, секретарем –
А.Яковліва. На засіданнях читалися реферати або доповіді, присвячені
проблемам українського життя, культури, ідеологічним питанням. Члени
громади брали участь у студентських виступах 1899-1902 рр. в м.Тарту
[4, 77-78].
Обдарованому і здібному студенту запропонували після закінчення
університету залишитися на кафедрі історії і права для підготовки до
професорського звання. Однак через сімейні та матеріальні обставини
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в 1903 р. він змушений був повернутися в Україну. У 1904 р. він склав
державний іспит у Київському університеті імені Святого Володимира
і отримав диплом І-го ступеня. Після складання екзаменів А.Яковліва
зарахували кандидатом на судові посади. У 1905 р. він був затверджений на службі та працював у Київській Казенній палаті [2, 264], водночас
продовжуючи свої наукові студії. В цей період учений переважно зосереджувався на історії рідної Черкащини. У 1906 р. в журналі «Україна»
було опубліковано його ґрунтовну статтю «Бунт черкасців і каневців
у 1536 році. Нарис з історії українських міст». У 1907 р. вийшли його дослідження – «З історії регістрації українських козаків у І-й половині 16
століття» і «Намісники, державці і старости господарського замку Черкаського у 15-16 століттях» [5, 4]. В той же період Андрій Іванович починає активну діяльність у якості публіциста та громадського діяча
національно-автономістського спрямування. Саме варшавський досвід
формує політичні та громадські погляди А.Яковліва. Він стає прихильником «українізації мас» шляхом впровадження української мови у повсякденному
спілкуванні,
виданні
україномовної
періодики,
націоналізації театру та літератури [2, 264]. В цей час обирається членом Українського наукового товариства і членом управи київської «Просвіти».
В 1908 р. А. Яковлів залишив державну службу і перейшов до адвокатури. Протягом 1910-1918 рр. він подолав шлях від помічника до головного юрисконсульта Київської міської управи і став відомим
адвокатом у Києві. Деякий час Андрій Іванович був заступником голови
та головою Київської колегії адвокатів. Учений отримав доступ до архівів Управи і колишнього магістрату й зміг продовжити краєзнавчі дослідження, присвячені історії Києва та його районів. З 1911 р. А.Яковлів
починає займатися педагогічною роботою. Він викладає основи права
і законодавства в 1-й Київській комерційній школі. У цьому навчальному
закладі він працював майже 7 років (з 1911 до початку 1918 рр.) [1, 48].
В 1913 р. Андрій Іванович стає адвокатом округи Київської судової палати.
Революція 1917 р. активізувала громадсько-політичну діяльність української інтелігенції. Це торкнулося і Андрія Яковліва. Він належав до
того покоління українських правників, які події 1917 р. зустріли зрілими
людьми, які мали національно-демократичні погляди і хотіли свої
знання, свою працю використати для утвердження незалежної, демократичної, національної української держави [6, 67]. А.Яковлів був одним
із фундаторів декількох юридично-правових установ. 1917 р. він стає
організатором Товариства українських адвокатів та співфундатором Українського правничого товариства [2, 265]. Від української адвокатури
А.І. Яковлів як її делегат взяв участь у роботі Всеукраїнського національного конгресу в квітні 1917 р., на якому був обраний членом Української Центральної Ради від м.Києва [7, 94].
Обрання до Центральної Ради, як головного представницького органу українського суспільства, розкрило ще один талант Андрія Яковліва – державного діяча та дипломата. З березня 1918 р. він виконував
обов'язки директора канцелярії Української Центральної Ради [8, 583].
У квітні 1918 р. Андрія Івановича призначають послом до Австро-Угорщини. Під час перебування у Відні він намагався добитися від австрій214
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ців низки поступок, у першу чергу, звільнити полонених українців, котрі
знаходилися в таборах для військовополонених, як в самій Австрії, так
і на окупованих землях колишньої Російської імперії. А. Яковлів добився
того, що Австрія почала звільняти офіцерів-українців, серед яких був
і брат дипломата – Григорій Яковлів [2, 266]. Після встановлення гетьманату Павла Скоропадського Яковліва відкликали до Києва і призначили директором департаменту чужоземних зносин Міністерства
закордонних справ [8, 583]. На цій посаді він продовжував брати участь
у веденні переговорів з німцями та австрійцями з приводу передачі полонених та виконання Україною зобов'язань перед Центральним блоком [2, 267]. У січні 1919 р., після приходу до влади Директорії
А.Яковліва направили на дипломатичну роботу – призначили головою
місії УНР у Бельгії та Голландії. Ці обов'язки він виконував аж до ліквідації місії в 1923 р. Як голова місії, А.Яковлів мав завдання укласти фінансово-економічну угоду від імені уряду УНР з Амстердамським банком
(однак через закриття місії цього зробити не вдалося) та добиватися
включення Українського товариства Ліги Націй у Всесвітню Лігу Націй
[3, 9]. В цей час вчений продовжує свою дослідницьку роботу. Його статті
на економічні та господарські теми друкуються в українських емігрантських виданнях «Тризуб», «Трибуна України», «На відсіч» та ін. [2, 268].
Та через відомі обставини Андрій Іванович змушений був незабаром
розпочати життя емігранта. Як і більшість високоосвічених українців, що
опинилися на чужині, А.І.Яковлів після кількарічних поневірянь опиняється у Празі, де з 1921 р. почав діяти Український Вільний університет,
що став першою вищою школою української еміграції за кордоном.
Серед професорського складу УВУ були відомі вчені з європейським
ім'ям: професор історії мистецтва Д.Антонович, професор цивільного
права С.Дністрянський, професор історії України Д.Дорошенко та ін.
Серед них був і професор права А.Яковлів [2, 268]. В 1923 р. Андрій Іванович подав до захисту на факультет права і суспільних наук УВУ роботу «Теорія доказів у цивільному процесі». 22 жовтня 1923 р. його
обрали доцентом кафедри цивільного процесу. Після цього 17 березня
1924 р. А.Яковліва обрали доцентом-суплентом тієї ж кафедри. Цього ж
року він був обраний науковим секретарем університету, а в 1926 р. –
економічним референтом. Ці посади займав до вересня 1930 р. В 1926
р. підготував працю «Цивільний процес. Частина І» і здобув звання надзвичайного професора цивільного процесу [2, 268].
А. Яковлів читав в університеті курси «Морське та річкове право»,
«Міжнародне право», «Державне право», «Історія судового устрою й судівництва на Україні» [6, 69]. У 1928-30 рр. до його педагогічної сфери
додались курс лекцій з історії цивільного права та історії українського
цивільного процесу. У 1931-32 рр. А.Яковлів читав курс лекцій, присвячених договорам гетьманів України з Москвою, у 1935-36 рр. – курс лекцій речового права, а у 1940-41 рр. курс лекцій, присвячений німецькому
цивільному праву. Ці ж дисципліни А.Яковлів викладав у 30-х роках
і у Національній Чехословацькій Господарчій Академії в Подебрадах.
Усього за роки педагогічної діяльності він прочитав студентам понад 10
лекційних курсів [6, 69]. Підсумком спеціальних курсів, які викладалися
студентам в Українському вільному університеті, став збірник лекцій
«Українська культура» під редакцією Д. Антоновича. В цій праці вміщена
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і стаття А.Яковліва «Українське право» [6, 8]. Саме цей період був найбільш продуктивним в науковій роботі А. Яковліва. З'являється багато
фундаментальних праць з української історично-правової тематики
[10, 296].
10 років А. Яковлів очолював кафедру цивільного права УВУ. Двічі
(1930-31 рр. і 1944-45 рр.) його обирали ректором університету. В травні
1938 р. постановою ради міністрів уряду УНР в екзилі А. Яковліва було
призначено одним із фундаторів Української Могилянсько-Мазепинської
Академії наук. Професор мав очолити у новому вищому навчальному
закладі кафедру суспільних наук, але за об'єктивних причин справжнє
формування цього навчального закладу не відбулося [6, 70]. В 1939 р.
вчений виконував обов'язки директора Українського наукового інституту
у Варшаві [8, 584].
Крім наукових досліджень, викладацької та політичної діяльності,
важливу роль у житті А. Яковліва відігравала громадська діяльність. Він
був активним членом різних наукових і громадських установ. У 1926 р.
його обрали дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Андрій Іванович був фундатором і головою (1930-31 рр.) Українського Академічного комітету при Міжнародній Комісії для інтелектуальної
співпраці при Лізі Націй у Женеві, а також головою і постійним представником Українського товариства Ліги Націй, членом історико-філософського товариства. А. Яковлів став одним із засновників, членом
управи, заступником голови, а потім головою Музею Визвольної боротьби України у Празі. У музеї було створено ряд відділів: табірного
життя з часів війни і таборів післявоєнних, військовий, архівів Союзу Визволення України, політично-дипломатичний, еміграційний та ін. Висока
ефективність роботи музею стала прикметою його багатогранної діяльності. Цей рівень роботи забезпечували такі визнані на той час спеціалісти, як професори С. Смаль-Стоцький, Д.Антонович, О. Колесса,
О. Лотоцький і серед них – А.Яковлів [2, 268]. Він був і одним з ініціаторів побудови «Українського дому» в Празі. В грудні 1925 р. у Празі було
засновано Український Республікансько-Демократичний Клуб, який проводив культурно-просвітницьку роботу. Одним з членів клубу був і Андрій Яковлів [9, 86].
У травні 1926 р. у Парижі було скоєно вбивство С. Петлюри. На цю
трагічну подію широко відгукнулася українська еміграція. А.Яковлів присвятив загибелі С. Петлюри працю «Паризька трагедія 25 травня 1926
року (До процесу Шварцбарда)» [2, 269]. В 1929 р. в Парижі була відкрита Українська бібліотека ім. С. Петлюри. Рада бібліотеки запросила
професора А.Яковліва, який влітку 1937 р. перебував в Парижі, впорядкувати архів [6, 70].
Саме до А.Яковліва як відомого представника української науки на
еміграції та видатного громадського діяча зверталося у 1933-34 рр. лондонське Прес-бюро з проханням надіслати статті до збірника «Україна
і український народ». З огляду на великий авторитет А. Яковліва, його
часто запрошували посередником у суперечках українських емігрантських кіл (зокрема у справі про звільнення з УВУ Д. Антоновича, В. Щербаківського та С. Наріжного через «відсутність професорських
кваліфікацій») [8, 584].
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До 30-х рр. А. Яковлів не поривав зв'язків з Україною. Збереглися
листи до нього професора В.Щербини з Києва 1927 р. Того ж року в збірнику на вшанування Д.Багалія у Києві вийшла стаття вченого про договір 1654 р. Але з початком сталінських репресій і голодомору ці зв'язки
перервалися [8, 584].
Цікавою сторінкою у житті А.Яковліва є його діяльність під час другої світової війни. У 1942 р. він установив наукові контакти з директором
Інституту досліджень Магдебурзького права професором Гьорлітцом
щодо видання збірника грамот і привілеїв на Магдебурзьке право містам
України. З цією метою Яковлів відновив зв’язки у Києві і почав листування з директором Архіву давніх актів (пізніше – Центрархіву) Н. Полонською-Василенко. Вона вибрала 46 грамот на магдебургію з актових
книг та збірки покійного чоловіка – академіка М.Василенка. Яковлів очолив колектив, який готував цей унікальний збірник. Над ним працювали:
Н.Полонська-Василенко, Л. Окиншевич, О. Оглоблин, В.Геппнер (директор Київської центральної бібліотеки), В.Міяковський (директор Головного історичного архіву) та В.Дубровський (співробітник Харківського
архіву). Збірник фактично був підготовлений і відправлений у Магдебург.
Але під час відступу німецьких військ із Києва колекцію міських актових
книг разом із магдебурзькими грамотами було вивезено до Німеччини.
Через це видання збірки грамот стала неможливим. На жаль, доля цієї
унікальної праці до цього часу не з’ясована. У Національному архіві
Чехії збереглося лише листування Яковліва з цього приводу та чернеткові матеріали.
Одночасно вчений випускає серію фундаментальних праць, найціннішою з яких є монографія «Німецьке право на Україні і його вплив на
українське право з 16 по 19 століття», яка була видана у 1942 р. німецькою мовою [8, 585].
Наприкінці квітня 1945 р. А. Яковлів покинув Прагу і виїхав до Західної Німеччини, а пізніше – до Бельгії, де продовжував займатися історією українського права.
У 1952 р. він переїхав до США і оселився у Нью-Йорку. Як дійсний
член і керівник Юридичної секції Української Вільної Академії наук,
А.Яковлів брав участь у всіх її наукових засіданнях, на яких виголошував власні доповіді, які потім публікувалися у «Аналах УВАН». Помер
Андрій Яковлів 14 травня 1955 р. у Нью-Йорку. Поховали його на православному цвинтарі Саут-Баунд-Брук (найвідоміше українське кладовище у США) [8, 585].
Наукова спадщина А.Яковліва досить значна. Його праці виходили
українською, російською, французькою, німецькою, англійською мовами. Ряд праць вчений присвятив копним судам в Україні, ретельно
розробляв проблеми історико-теоретичних підвалин українського права
та впливів на нього чеського і німецького права. Цим проблемам присвячено роботи «Впливи старочеського права на українське Литовської
доби XV-XVIв.», «Українське звичаєве процесуальне право», «До Історії кодифікації українського права XVIІІ в.», «Нові джерела кодексу
«Права, по которым судится Малороссийский народ» та ін. Кілька досліджень Яковліва присвячено українському законодавству та судовому
процесу новітньої доби: «Історичні традиції української державності»,
«Основи Конституції УНР». А. Яковлів спробував по-новому дослідити
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питання про автора «Історії Русів». Цікавими є його спогади та публіцистика [8, 585]. Протягом свого життя вчений раз по раз повертався і до
краєзнавчої тематики. Особливу увагу приділяв минулому рідної Наддніпрянщини, не забуваючи при цьому і про місто, де він народився. Українському історико-філологічному товариству в Празі у 1926 р.
А. Яковлів подав реферат «Про Чигиринський замок в половині XVII в.»
[11, 134].
Та найважливішою ділянкою досліджень ученого були українськомосковські договори часів Б. Хмельницького, І.Виговського і пізніше. Монографічне дослідження А. Яковліва «Українсько-московські договори
в XVІІ-XVIІІ віках» опубліковане у Варшаві як ХІХ том «Праць» Українського наукового університету. На основі історичних джерел автор розглядає всі договори, укладені між Україною та Москвою, починаючи із
угоди 1654 р. до часу повної ліквідації автономії України. Дослідження
А. Яковліва розкриває справжній зміст і характер договорів гетьманів
І. Виговського, Ю. Хмельницького, І. Брюховецького, Д. Многогрішного,
І. Самойловича, І. Мазепи, І. Скоропадського з московськими царями.
Зіставляючи й аналізуючи тексти цих документів, вчений показує динаміку їх змін, напрям яких залишався одним і тим самим – до поступового, але неухильного обмеження автономних прав України [7, 96].
Найбільше місця в дослідженні відводиться договірним стосункам Б.
Хмельницького з Москвою, оскільки договір 1654 р. був основним юридичним актом, який визначав правові відносини між Україною і Московською державою протягом тривалого часу. Зважаючи на специфіку
роботи нашого заповідника та той факт, що постать Б.Хмельницького
нерозривно пов’язана з Чигиринщиною, цей договір для нас теж є найбільш цікавим. За словами А. Яковліва: «Договір Б.Хмельницького із
московським царем, так званий «Переяславський договір», в історії України мав першорядне значення, бо він розпочав нову добу – співжиття
України з Московською державою на певних умовах, що продовжувались цілих 110 років (1654-1764 рр.) і закінчилась позбавленням України
гарантованих договором прав і вольностей та повною її інкорпорацією»
[12, 97]. Договір 1654 р. займає видатне місце в історіографії та юридичній літературі. Проте, «не можна сказати, що всі проблеми, зв’язані
з цим договором, остаточно з’ясовано, що всі питання, які постають при
оцінці цього акту, задовільно розв’язано» [12, 97]. На думку вченого, найбільше цьому заважають брак історичних джерел та однобічність, тенденційність і сумнівна достовірність тих джерел, якими дослідники
можуть розпоряджатися. Автор доводить, що автентичний договір в оригіналі не зберігся. «Його численні списки, які до нас дійшли, справедливо викликають підозріння щодо їх автентичності; написані вони не
мовою оригіналу, вони дають привід до суперечок при тлумаченні їх тексту» [12, 97]. Однією з основних ідей дослідження А. Яковліва є ідея про
повноцінність Української держави, що виникла в результаті подій Визвольної війни XVII ст. Підтвердженням цього є наявність власної території, населення, судової влади, юридичних норм, війська, фінансів,
господарства, органів адміністративного управління. Вчений розглядає
договір 1654 р. «двобічним актом виявлення волі двох рівноправних сторін» [7, 95]. На його думку, у Переяславі тоді не сталося приєднання України до Московської держави. Договір лише незначною мірою обмежив
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зовнішню незалежність України й зовсім не торкнувся її внутрішньої автономії. За словами А. Яковліва: «Основна ідея цілого проекту договору
– це встановлення таких міждержавних відносин між Україною та Москвою, при яких Україні застерігається державна самостійність, як зовнішня, так особливо внутрішня, на умовах певного контролю
міжнародних зносин з боку царя й виплати цареві дані, як протекторові,
за військову оборону проти зовнішніх ворогів» [13, 105]. Розглядаючи
українсько-московські переговори 1654 р. в контексті подій цілої Хмельниччини, А. Яковлів доходить висновку, що найважливішою складовою
зовнішньої політики Б. Хмельницького був пошук союзників проти Польщі. При оцінці історико-правового змісту угоди 1654 р. вчений виходив з того, що «Б. Хмельницький мав на оці: з одного боку – добути
військову допомогу царя в боротьбі з Польщею, а з другого боку – закріпити за Україною «права та вольності», не допустити, щоб їх порушила чи обмежила в майбутньому Москва» [13, 125]. Укладаючи
договір, гетьман та його оточення не звертали особливої уваги на формулювання договірних умов, «вони клали всю увагу на реальні відносини, які можуть утворитися внаслідок договору, та й часу бракувало на
те, щоб виробити точніші формою та ясніші змістом умови» [13, 127].
Звідси А. Яковлів робив висновок, що Б. Хмельницький дивився на договір 1654 р., як на звичайний союзний договір протекції, причому протекції чисто номінальної, яка не заважала Україні надалі вести свою
зовнішню політику і виступати активним чинником міжнародних відносин
у тогочасній Східній Європі. «Для Б. Хмельницького договір 1654 р. був
звичайним союзно-оборонним договором, у якому «турецького султана
заступає цар» [13, 127]. Доказом цього є те, що «склавши договір з московським царем, Б.Хмельницький не тільки не порвав договірних відносин з Кримом і Туреччиною, але й вступав в договірні відносини з іншими
державами» [13, 127-128].
Як зауважує вчений, незважаючи на те, що угоду 1654 р. було проголошено як договір «вічний», його юридична сила була дійсною лише
на час гетьманування Б.Хмельницького. Його наступники щоразу укладали нові угоди з московським царем, які містили в собі власне основний договір, тобто «Статті Богдана Хмельницького» та нові статті,
додаткові, які запропонував московський цар і стверджував гетьман
з Військом Запорозьким, або ж, навпаки, пропонував гетьман і стверджував цар [13, 138-139]. Та вже при обранні на гетьманство Юрія
Хмельницького у жовтні 1659 р. московському урядові вдалося провести
для затвердження сфальсифікований текст договору 1654 р. Відтак всі
наступні гетьмани присягалися дотримуватися саме цієї сфабрикованої
угоди.
Саме праці А.Яковліва, поряд з дослідженнями М. Грушевського,
були останніми в українській історіографії, де проблема українсько-московської угоди 1654 р. висвітлювалась ще без впливу нав’язаних невдовзі ідеологічних директив в історичній науці на території УРСР.
Праці А.Яковліва в царині права, історії права, історії України є загальновизнаними світовою науковою громадськістю. Його дослідженнями користувалися такі відомі історики, як Д. Дорошенко при написанні
«Нарисів історії України» та Н. Полонська-Василенко в своїй «Історії України». Наукова діяльність Андрія Яковліва має, безперечно, велике гро219
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мадське і наукове значення в українській правовій науці першої половини ХХ ст.
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“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Ткаченко Ганна
(м. Переяслав-Хмельницький)

бІбЛІОТЕКАР ЗА ПРОфЕСІЄЮ:
КРАЄЗНАВЕЦЬ ЗА ПОКЛИКАННЯМ. СОфІЯ СОРОКОВА.

У кожної людини своя, дарована богом, доля, тільки свій, неповторимий іншими життєвий шлях, світогляд, захоплення, уміння дарувати
людям добро, залишити і свій слід на землі.
Сьогодні мова йтиме про незвичайну жінку Сорокову Софію Федорівну. Софія Федорівна народилася 1 листопада 1937 р. Як згадувала її
мама: «Зразу після півночі, у великому роду Володенків, в господарстві
Григорія Володимировича Коробки, у сім’ї Федора Григоровича та Ганни
Архипівни в с. Зарубинці народилася донечка, оголосивши світові свою
появу дзвінким голосом. Як народилася, так і засміялася» [7].
З великою любов’ю і теплотою розповідає Софія про свого діда Григорія. Дідусь був віруючою людиною. Він читав Молитвослов, а кожної
неділі, надівши чисту, білу одіж, віддавав шану і славу Господу Богу –
молився. Згідно «дідового церковного календаря» назвали дівчинку Софійкою [7]. Софія зростала у родинній любові серед мальовничих краєвидів Дніпра.
Дитинство припало на грізні роки Великої Вітчизняної війни, які на
все життя врізались у пам’ять.
У перший клас Зарубинецької семирічки Софія пішла у 1944 р. Навчалися у вцілілих хатах, бо половину хат було спалено і зруйновано біля села проходив Букринський плацдарм.
Від батька Федора та матері Ганни Архипівни Софія успадкувала потребу до творчості, відчуття краси. З раннього дитинства писала вірші,
замітки до шкільної стінгазети. В школі керувала драматичним гуртком.
Гуртківці ставили не тільки різні одноактівки, водевілі, а й класику: п’єси
«Сватання на Гончарівці», «Лимарівна», «Безталанна» та інші твори.
Софія Сорокова закінчила культосвітній технікум. Працювала бібліотекарем. Потім секретарем сільської ради, листоношею.
Вона обдарована богом і природою, в першу чергу, поетично - жінка,
скільки себе пам’ятає, пише вірші. Як сама призналася: «Пишу вірші
з дитячих років»[5, 246]. Уміло підібране слово, приказка чи прислів'я –
це для неї запросто. Недарма вона постійний дописувач газети «Сільські
вісті» і її рубрики «На добрий вечір».
Нині Софія Сорокова проживає у селі Циблі за 5 км від затопленого
села Зарубинці, що знаходилось на правому березі Дніпра. ЇЇ ніколи не
полишала думка: що треба зробити, до кого достукатися, аби відродити
затоплене село Зарубинці. Про це вона пише в авторській книзі «Не летять ластівки у Зарубинці». В ній вона говорить, що хоче описати історію свого невеличкого придніпровського села… За час свого
тисячолітнього існування історичне поселення не раз горіло, знищувалось, було розграбоване дотла, але, як фенікс із попелу, воно знову відроджувалось, оживало, наповнювалося голосами. Востаннє Зарубинці
знищено у зв’язку з будівництвом Канівської ГЕС – з географічних карт
зникла назва села, та не зникла пам’ять про нього. Зберігаючи пам’ять
про наше маленьке, квітуче, в густих садах, наддніпрянське село Зару221
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бинці Переяслав – Хмельницького району Київської області, я, як
змогла, зібрала історичні карти, інформацію про археологічні пам’ятки,
розповіді очевидців – зарубинчан, які ділились своїми фотографіями.
Багато в чому допоміг Шевченко Григорій Петрович (1928 р. н.), Свитка
Григорія Пилиповича (1932 р. н.), мої земляки – Масло (Грушецька) Ніна
Дмитрівна, Грушецький Григорій Дмитрович та його дружина Феодосія
Іванівна та інші старожили, яких уже немає в живих, яким я щиро
вдячна. Тому нехай для нащадків-зарубинчан залишиться хоч ця невеличка історична розповідь про наше історичне поселення Зарубинці, яке
носить свою назву від древнього міста Заруба [9, 3].
Заруб був древнім руським містом, розташований між теперішнім
селом Монастирок і Зарубинцями Канівського повіту Київської губернії.
На місці першого - знаходився відомий Трахтемирівський запорозький
монастир, ближче до другого - Заруб, де нині відкрито давнє городище.
Заруб згадується в літописі - перший раз під 1096 рік, коли біля нього
був вказаний брід через Дніпро, потім - в 1146 р. тут переправлявся Ізяслав ІІ, а в 1151 р. Юрій Долгорукий у Зарубі підписав мир з половцями
[3].
Зарубинецький монастир був осередком просвітницької та філософської думки, який дав визначних діячів Київської Русі, таких, як Клим
Смолятич, Григорій Чорнородець.
В 1899-1900 рр. відомий археолог Вікентій Хвойка розкопав біля
села могильник, від якого отримала назву відома археологічна зарубинецька культура. За півтисячі років до цього тут на площі 600 га, існувало скіфське городище, яке академік Борис Рибаков вважає столицею
скіфів – орачів. [8, 51].
Так би і жило село своїми радощами і турботами, якби на початку
60-х років XX ст. не заговорили про будівництво Канівської ГЕС, яка була
всього за 30 км від с. Зарубинці. Здавалося б, радіти треба, буде електрика, але село - у придніпровській долині - підлягало виселенню[6]. Як
наслідок - Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 серпня 1963 р. № 929
про виселення сіл із зони затоплення Канівським водосховищем, в тому
числі с.Зарубинці Григорівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської обл.[1].
Але зарубинчани вирішили просити у вищестоящих органів, щоб їх
переселили на гори – Батурину та Шпиль. Запросили спеціалістів з Харківського проектного інституту, які виготовили план-розбивку майбутнього села. Люди зраділи, що залишаться жити на своїх віковічних
батьківських землях. Проте керівництво колгоспу і сільської ради вирішило, що краще людей кудись виселити, ніж будувати нове село, та ще
й не заплановане державою. І виселили.
Місто Заруб Батиєва зграя
З круч дніпрових спалила, знесла.
А Зарубинці тихо до раю
Компартійна рука віднесла. [4, 62]
Відповідно до рішення виконкому Київської обласної Ради депутатів
трудящих від 10 серпня 1963 р. було створено комісію по переселенню
у зв'язку із будівництвом Канівської ГЕС.
8 жовтня 1963 р. на засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької
районної Ради депутатів трудящих було прийнято рішення «Про утво222

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
рення комісії по вибору місць по переселенню населення району з водоймища Канівської ГЕС». Від задніпровського колгоспу у комісію
ввійшли голова колгоспу Пасій Яків Федорович та голова Григорівської
сільської ради Жук Григорій Павлович.
Софія Сорокова розповідає: «Перед виселенням усім зарубинчанам
наказали дерева поспилювати, хати порозбирати і попалити. Кладовище розгорнули, хоча воно не попадало під затоплення. Я двічі їздила
в Київ, просила: « Не займайте, ми будемо прибирати, там братська могила». Не дали. Хто міг, могили порозкопував, кістки забирав з собою.
Мій батько зробив ящика. Склав залишки моїх двох бабів і дідів, тітки,
братів маленьких. Хрести забрати не могли, бо вони кам’яні. У Циблях
поховали разом під одним хрестом» [7].
До села зачастили агітатори, партійні уповноважені. Переконували,
що жити у новому «зразковому» соціалістичному селі буде краще. Працівники фінансових органів ходили оцінювали хати, аби виплатити допомогу на переселення [9, 55].
Зарубинчанам видали акти про переселення. Наприклад, акт про переселення під № 599 від 10. 05. 1965 р. було видано Сороковій Євдокії
Степанівні[9, 55].
Будучи патріотом свого села, Сорокова Софія Федорівна у 1968 р.
змалювала план с. Зарубинці, ретельно переписала всі сім'ї, які проживали тут. Потім зазначила хто куди виїхав. Може колись нашим нащадкам знадобляться дані [9, 56].
Отак знову працьовитим зарубинчанам довелося шукати нового пристанища, шукати кращої долі. Вони роз’їхалися по всій Україні. Найбільше в с. Циблі – до 60 сімей, в м. Переяслав – Хмельницький – 40
сімей, 10 сімей проживають в Криму.
В 70-х роках XX ст. розрили і зарубинецьке кладовище, де було поховані не тільки зарубинчани, а й поляки та козаки. З цього приводу
енергійна й непосидюча Софія Федорівна їздила до Києва, щоб зберегти кладовище й пам'ятник полеглим у Великій Вітчизняній війні. Та не
одержала підтримки. Сказали, що кладовище, мовляв, змиє могутнє
море[7].
Останні переселенці виїхали із села в 1975 р. Вихідці з с. Зарубинці
збиралися кожного року на 1 Травня, а згодом на День молоді. Провідували свою маленьку батьківщину, свої порослі полином та кропивою
хатні згарища.
Та зажевріла іскорка надії…
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 446 від
1 липня 1994 р. та рішення Черкаської обласної ради від 9 серпня 1994
р. було утворено Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів», площею 4465 га., до якого мали увійти і зарубинецькі землі. Під
час чергового відвідання території колишнього села зарубинчани вирішили: «Будемо боротися за відродження села у будь-якій структурі». [6]
Є глибоко символічним, що на високих стародавніх кручах Дніпра,
де багато тисячоліть тому розвивалась одна з перших слов’янських
культур – зарубинецька, нарешті заб’є потужним джерелом невичерпний дух українського народу.
У Постанові ради Міністрів № 446 від 1 липня 1994 року «Про створення Державного історико–культурного заповідника» вказується, що
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на зарубинецьких землях виявлено 64 пам’ятники історії та культури,
ведуться дослідні археологічні роботи по виявленню пам'яток, які мають
непересічне значення для вивчення історії держав із найдавніших часів
до епохи пізнього середньовіччя.
Заповідник включає в себе також територію колишньої першої козацької столиці – Трахтемиров.
Зважаючи на велику значимість пам'яток, а також на зацікавленість
науки, установ держави, діаспори у вивченні пам'яток та їх популяризації, ведуться перемовини з дирекцією Трахтемирівського заповідника.
Сторони констатують необхідність у створенні необхідної бази для проведення спільних практичних учбових закладів України та зарубіжних
студентів, спільних експедицій та інших заходів.
Колишні жителі виселеного в 1971 р. села Зарубинці давно виявляють намір на переселення на територію колишнього села, яка залишилася незатопленою водою Канівського водосховища. Дирекція
Трахтемирівського заповідника та археологічна інспекція підтримали ініціативу жителів села Зарубинців по відродженню села і з своєї сторони
пропонують на місці колишнього ( в межах історичної забудови) відтворити зразкове козацьке село на умовах структурного підрозділу заповідника. Сторони домовилися про заселення села жителями, які
практично зможуть працювати в заповіднику. [9, 71]
З метою відродження села Софія Сорокова організовує з переселенців ініціативну групу, куди ввійшли Кравченко Василь Романович, Хоменко Григорій Макарович, Руденко Сергій Олегович. Ініціативна група
зустрічається із першим директором ДІКЗ «Трахтемирів» Олексою Львовичем Зотиковим і підписує спільний протокол про відновлення історичного поселення на зарубинецьких землях 21 вересня 1994 року.
«І полетіли наші слізні листи-прохання в різні інстанції – від Григорівської сільради до Верховної Ради України. Яких тільки відповідей не
отримували!». [9, 68].
У квітні 1995 р. дирекція заповідника дозволила трьом зарубинчанам (згідно Положення про ДІКЗ «Трахтомирів») протягом 1995 р. вести
стаціонарну господарську діяльність на одній із заплав Дніпра з метою
підготовки матеріальної бази для структурного підрозділу заповідника
«Зразкове козацьке село», забезпечивши недоторканість археологічного культурного шару та основних природно-ландшафтних структур
вказаної території.
Уповноважені від жителів колишнього с. Зарубинці побували на прийомі в Київському інституті містобудування, де дали відповідь, що у 1996
р. буде закінчена розробка генерального плану забудови заповідника,
землі будуть передані у його користування, тоді можлива побудова підсобного господарства.
Невгамовна Софія Сорокова пише до Верховної Ради України листклопотання про дозвіл на забудову відновленого села. Комісія по переселенню і відбудові при Верховній Раді дала відповідь, що знають про
с. Зарубинці і Заруб, і що Києво-Могилянська Академія підтримує клопотання про відведення зарубинецьких земель під заповідник. Та й запорізькі козаки хочуть зберегти цю історичну землю.
Серед зарубинчан було зібрано 91 заяву для повернення у відновлене с. Зарубинці.
224

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
21 вересня 1994 р. група на чолі з енергійною Софією Сороковою
зустрічаються з директором заповідника «Трахтемирів» Зотиковим О.Л.
на землях колишнього с. Зарубинці. Директор розповів про перспективу
майбутнього села, що село має набути форму козацького поселення.
Для його будівництва необхідні робочі руки. Заповідник буде охоронятися, будуть встановлені кордони і будуть пропускники. Бажаючим тут
поселитися необхідно буде написати заяву на ім’я директора заповідника, де вказати на розміри хати, підсобних приміщень та відмітити про
свою участь у роботі заповідника. Заяви потрібно зібрати чим скоріше,
щоб була можливість закласти кошти у бюджет 1995 р. [9, 80]
Невгамовна Софія Сорокова вела телефонні переговори з начальником археологічної інспекції Суховим. Він повідомив, що в проектному
інституті уже працюють над планом генеральної забудови с. Зарубинці
на місці колишнього села ( в межах історичної забудови). В 1995 р. директор Укрводресурсів – Бабич дав розпорядження: «У зв'язку із клопотанням громадськості про необхідність відродження села Зарубинці
Канівського району, прошу разом з адміністрацією Державного історикокультурного заповідника «Трахтемирів» (Бердніков Володимир Володимирович) обстежити його територію і підготувати пропозицію щодо
можливостей вирішення цього питання». [9, 83]
У травні 1995 р. директор Трахтемирівського заповідника надав розпорядження «Про тимчасове поселення». І Софія Сорокова разом з ініціативною групою та директором Зотиковим на території колишнього
с. Зарубинці обирають місце, щоб там збудувати тимчасову хату. Вибрали Логвинівське дворище. Члени ініціативної групи домовились, що
першим має поселитись Василь Романович Кравченко, як керівник
групи. Обговорили буквально усі деталі: вода буде, керосин відправлять, електроенергію протягнуть з с. Луковиці. Корінна зарубинчанка
Ніна Масло віддає свій заготовлений саман. І зарубинчани літом 1995 р.
зводять хату.
В жовтні 1995 р. директором Трахтемирівського заповідника затверджено Білокура Йосипа Андрійовича, уродженця с. Луковиця. Білокур
уповноважив Кравченка Василя зібрати однодумців, які б могли уже працювати в заповіднику. Але фінансування було недостатнє і плани відродження села так і закінчилися безкінечними і безрезультатними
телефонними розмовами. [9, 89]
Рішенням Черкаської обласної ради від 5 червня 1997 р. землі заповідника «Трахтемирів» площею близько 5 тис. га було передано
в оренду тодішньому депутату Верховної Ради України, голові компанії
«Нафтогаз України» Ігорю Бакаю.
«Але мрії відродити село у нас не пропали, зокрема я усе дзвоню,
дзвоню…». [9, 87 ]
В 2000 р. заповідник «Трахтемирів» був перейменований в Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів». Засновником РЛП «Трахтемирів» є Акціонерне товариство закритого типу. Голова цього
управління -Слоневський А.П. По всій території заповідника – забороняючі та попереджувальні таблички, сторожові вишки. У Трахтемирові,
на дворищі сім'ї Івахна, де було козацьке поховання, Ігор Бакай збудував собі замок «під середньовіччя» із басейном на могилі козака Мухи.
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Не полишають зарубинчан плани здійснити свою мрію – відродити
рідне село, кожного року прилітають вони до отчого краю, що знаходиться у заростях, попелища рідних осель.
Намагання зарубинчан наштовхнулись на байдужість і бездіяльність
влади вже незалежної України. Такі керівники завдають великої шкоди
українській державності, гальмують відродження духовності, історичної
пам'яті, формування національної свідомості.
Софія Федорівна не опустила руки: писала листи, зустрічалася з депутатами, просила, переконувала. Ніхто не відмовляв їй в допомозі, обіцяли посприяти, допомогти, зробити. Все в найкращих традиціях
чиновництва, але далі обіцянок не йшло. Хтось із депутатів обіцяв поставити пам'ятник воїнам, полеглим на Букринському плацдармі, інші –
спорудити капличку на місці колишньої зарубинецької школи.
У 2002 році серед сільського розрівняного кладовища зарубинчани
встановили залізний хрест – пам’ять про знищене село. Щороку приїжджають вони сюди вже з дорослими дітьми, онуками, аби знали,
пам'ятали про маленьку батьківщину. Пов'язують на хрест хустинку
і вклоняються пам'яті пращурів, сподіваючись, що вони вибачать нерозумним нащадкам їхнє безголів'я…
Нині Софія Федорівна заклопотана тим, щоб створити музей переселенців, бо матеріалів для цього достатньо: рушники, вишиті сорочки,
господарські речі, фото. Кожна сім'я має написати про своє родове дерево, розповісти про своїх рідних, яких пам'ятають. Це все потрібно передовсім для молоді, переконана Софія Федорівна. Аби не зростали
байдужими, інертними, бездіяльними. Таких людей легко зламати, залякати. Минуле наше підтвердження цьому. Щоб бути на землі господарем, треба відчути її, любити всім серцем.
Ця енергійна жінка ніколи не сидить просто так, завжди в русі, завжди на передовій. У поводженні з людьми завжди проста і щира. Людина великої щедрої душі, справжній патріот своєї землі. Невтомна,
працьовита, чуйна з відкритою та світлою душею.

1.Архівний відділ Переяслав- Хмельницької районної державної адміністрації.- Ф. 2. Оп. 1.- Спр. 103.- Арк. 3, 4.
2.Баран В.Д. Давні слов’яни.- т.3. К:, 336 С.
3.М. Біляшівський і Ф. Лебединцев. - Київська старовина, 1889, ч.1.
4.Дяченко О. Зарубенська зоря.- Вишгород, 1999. - 84С.
5.Лесик М. Моє рідне село на Переяславщині.- Переяслав- Хмельницький, 2011.- 277С.
6.Не летять ластівки у Зарубинці. Людей вигнали, сад вирубали. //
Вісник Переяславщини, 2005.
7.Польові записи автора. Записано від Сорокової С. Ф. жительки с.
Циблі 20 серпня 2003 р.
8.Рибаков Б.А. Язичество древних словян.- М.: 1987.- 608С.
9.Сорокова С.Ф. Не летять ластівки у Зарубинці. - ПереяславХмельницький. - 2013. - 119С.
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“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Пономаренко Антоніна, Кошман Аня,
Руськополянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

ДМИТРО ТЕСЛЯ: ШЯХАМИ СЛАВИ І бЕЗСМЕРТЯ.

Щоб не пішов у небуття їх подвиг вічний
Допоки б’ються в нас серця – горять хай свічі!
В музейній кімнаті Бойової слави Руськополянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
на почесному місці знаходиться стенд ”Вчителі школи на фронтах Великої Вітчизняної війни”. Так, це вони не лише навчали і виховували
своїх учнів, а й воювали на фронтах Великої Вітчизняної, захищали
рідну землю, наближали велику Перемоги! Девіз роботи нашого гуртка
музейної кімнати: ”Збережемо пам'ять про подвиг!”
Група “Пошук” зібрала і оформила матеріали про першого директора
нашої середньої школи, учасника Великої Вітчизняної війни – Теслю
Дмитра Сильвестровича. Про нього ми спочатку дізналися від керівника
гуртка «Пам'ять» Антоніни Вікторівни, коли оформляли музейну кімнату
Бойової слави. А потім зустрілися з сином – Віталієм Дмитровичем – колишнім головою профспілки працівників освіти Черкаського району та
внуком Юрієм. Ми спілкувалися з учнями яких навчав Дмитро Сильвестрович.
Що ж ми дізнались? Дмитро
Сильвестрович – уродженець села
Мошни, народився 15 листопада
1911р. в сім'ї селян-бідняків. Дуже
рано почав працювати. Жодного дня
не навчався у школі. Юнаком побував на будівлях Донбасу, Криворіжжя. Напередодні війни бере
участь у будівництві вокзалу на станції Орша і навчається на робфаці. За
сумлінне навчання його направляють
до Мінського університету і він вступає на хімічний факультет. По закінченню вступає до аспірантури.
Написав кандидатську роботу разом
з професором Саранським (у нас є
копія посвідчення про цю роботу)[1].
21 червня 1941 закінчує навчання.
Не встиг отримати диплома. А заТесля Дмитро Сильвестрович,
втра була війна… Почав війну з пер- директор
Руськополянської середньої
ших годин. Згадуючи перші свої
школи 1951 – 1954 роки
бойові кроки а це було під час оборони Мінська, він з болем і щемом називає бойових побратимів – однокурсників які загинули в перші дні війни. Якою жорстокою була війна!
Згодом бої за Смоленськ! Це була героїчна оборона міста (оборона тривала два з половиною місяці). Цим самим було виграно час для зміцнення оборони Москви. Наш герой з гордістю згадував про події
пов’язані з історією появи нової зброї – реактивних мінометів які наші
солдати лагідно прозвали – ”катюші”. І, як відомо, випробування цієї
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зброї проходило на Смоленщині. Перший залп батарея дала по фашистських ешелонах на станції Орша. Ворогу так і не вдалося дізнати
секрети цієї зброї – загинув капітан І.А. Флеров і багато воїнів його батареї. Попереду бої за Вязьму, героїчна оборона Москви. За спогадами
Дмитра Сильвестровича, грудень і січень 1941-1942 р. дійсно були досить морозними. А тому це ще більше додавало труднощів нашим солдатам. Але і це не стало перешкодою для піднесення бойового духу
радянських воїнів. Особисто його вражало почуття братерської солідарності воїнів. В складі Брянського фронту, в якому воював наш герой,
були представники багатьох національностей. ”В будь - який момент я
надіявся на плече і підтримку бойового побратима”, - згадував Дмитро
Сильвестрович [2]. Запам’яталися жорстокі бої на Курській дузі. В складі
Центрального фронту 121-ї стрілецької дивізії 13-ї армії брав участь
в операції ”Кутузов” - контрнаступ силами трьох фронтів на Орловському напрямку. Саме тут найбільше запам’яталися німецькі ”тигри”,
”пантери”, ”фердинанди”, які разом з сотнями тисяч німецьких солдат
потрапили в полон. В пам’яті воїна лишилися гіркі спогади про бої за
звільнення України. Йому завжди було боляче і тяжко згадувати про бої
за визволення Києва. Хіба можна забути форсування Лютіжського плацдарму!
”На своїй рідній землі гинув цвіт української нації ! Пройшли з боями
тисячі кілометрів і біля Києва, Дніпра, ми нікому не були потрібні! Ми
були живими мішенями для фашистів. Дніпро був червоним від крові”.
В 1944 році – бої на рідній Черкаській землі! Як учасник Корсунь-Шевченківської битви особливо запам’ятав бої в районі Лисянки, зустріч з
воїнами-чехами під командуванням Людвіга Свободи. І ось випала нагода молодому лейтенанту Теслі побувати на рідній Мошенській землі.
Із спогадів лейтенанта Теслі: ”Я став просити дозволу у командира
побувати у рідному селі. Це ж зовсім поряд?!” Під час розмови з командиром саме з’явився начальник штабу. Начальник штабу: ”Як воюється,
лейтенанте?”
Командир : ”Хочемо представити до орденської нагороди”.
Начальник штабу:”То в чому ж справа?”
Командир: ”Проситься додому хоч на годину. Це зовсім недалеко.”
Начальник штабу: ”Вибирай: або орден, або три доби.”[3, c.18].
Дмитро вибрав три доби. Він пішки дістався рідних Мошен, де його
чекала найдорожча людина – мати. Він не знав, що бачив її востаннє…
По поверненню з війни він її не застав серед живих. А потім доганяв
свою частину в Умані. І знову бої: Умансько-Ботошанська операція, Яссько-Кишинівська (визволення Молдавії), визволення Бухареста, Форсування річки Дунай з ІІІ-ім Українським фронтом, звільнення Бєлграда
– столиці Югославії, бої за Відень – столицю Австрії. Як згадував Дмитро
Сильвестрович, населення радо зустрічало своїх визволителів: квіти,
обійми, поцілунки, радісні посмішки. І найтяжче було усвідомлювати те,
що визволили свою землю, а загинути на чужій землі… А скільки бойових побратимів залишилися лежати в братських могилах Румунії, Югославії, Австрії.
Перемогу зустрів у Альпах. Це був радісний і довгоочікуваний день!
Пройшов шлях від рядового до старшого лейтенанта, начальника автохімічної лабораторії 57 армії. За участь у бойових діях воїн нагородже228
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ний орденом Червоної Зірки, “Вітчизняної Війни” ІІ ступеня, медалями
”За оборону Москви”, ”За визволення Бєлграда”, ”За взяття Відня”, ”За
участь у Корсунь-Шевченківській битві»” та іншими відзнаками і подяками.

Бойові побратими, травень 1945 року. День Перемоги зустрічали в Австрії

У лавах Радянської армії перебував до 1946 р., після чого командуванням демобілізований і залишений працювати вчителем хімії і завучем школи, де навчались діти радянських військовослужбовців
у м. Крайова (Румунія). І лише тоді він їде в Мінськ, щоб забрати диплом
який не встиг отримати 22 червня1941 року! Доводилося читати лекції
для вищого офіцерського складу Радянської армії. Через рік він знову
відвідав рідні Мошни. І в Румунію повертався уже разом з дружиною –
Ганною Трохимівною. Командування винесло подяку за роботу молодому педагогу, вчорашньому воїну. З 1948 року продовжив свою педагогічну діяльність на Черкащині :
1948 – 1951рр. – директор Червонослобідської семирічки;
1951 – 1954рр. – директор Руськополянської середньої школи.
Якраз з його призначенням школа отримує статус середньої. Вперше
було набрано 8 клас – 49 учнів! Дмитро Сильвестрович згадував що це
найкращі роки в його педагогічній діяльності, коли при такій кількості
учнів у класі було одне прагнення в дітей – навчатися! І це в той час,
коли за освіту потрібно було платити (старші класи)![4]
Жителька Руської Поляни Віра Семенівна Мальчевська була ученицею й із сльозьми на очах згадує про свого вчителя, директора:
”Це була людина великої душі і доброго серця. Ми всі його любили.
У мене стояло питання: якщо заплачу – вчитимусь, а якщо ні – іти працювати. А як хотілося вчитися! Де ж взяти грошей? Сім’я багатодітна.
Які тоді були статки! І Дмитро Сильвестрович дав мені грошей на навчання із власного заробітку. Ось такою людиною був наш директор,
Учитель з великої літери, який віддавав усе дітям”[5].
Зі спогадів Григорія Івановича Пономаренка: ”Як зараз пам’ятаю, як
ми чекали, коли на урок прийде Дмитро Сільвестрович.Він був чудовим
вчителем. Його мова зачаровувала нас! Ми любили свого вчителя. Він
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для нас був батьком. Адже в багатьох у нас батьки не повернулися
з фронту…”[6].
За часів роботи директором школи Теслі Д.С. в Руській Поляні почалося будівництво нинішнього приміщення школи (1951 – 1954 рр.).
Коли рили котловани під фундамент про себе нагадували фашистські
арсенали зброї[7]. Пізніше Дмитро Сильвестрович працював завучем
Білозірської середньої школи. А з 1959 р. по 1972 р. очолював колектив
Мошнівської восьмирічної школи. Cправу батьків продовжили його діти
і внуки. Син Віталій Дмитрович обрав фах вчителя фізкультури ;дочка
Людмила Дмитрівна працювала вчителем початкових класів. Внуки
Роман і Юрій отримали спеціальність відповідно вчителя математики та
вчителя історії. Трудовий стаж педагогічної династії Теслів становить
майже 200 років!
Д.С. Тесля вів активну громадську роботу, довгі роки очолював первинну організацію товариства ”Знання”, неодноразово обирався депутатом сільської ради З 1977 р. по 1983 р. працював завідувачем
Мошнівського історико-краєзнавчого музею, який власноручно реконструював, і зробив одним з провідних музеїв Черкаського району[8].
За роботу в цьому музеї був відзначений на республіканській дошці
пошани. Відзначався грамотами Міністерства освіти, обласного управління, районного відділу освіти. Помер 20 жовтня 1986 р.
Щороку в нашій школі проходять учнівські конференції на тему: ”Наш
край в роки Великої Вітчизняної війни”, в якій активну участь беруть
члени гуртка”Пам’ять”[9, c.82-86]. Продовжуємо підтримувати зв’язки з
воїнами - ветеранами 62-ї дивізії, яка визволяла наше село. Ми завжди
готуємо виступи, повідомлення про вчителів школи-учасників Великої
Вітчизняної війни. Ми вшановували їх під час святкування 100-річчя
школи. В роботі конференції беруть участь запрошені гості: діти, внуки,
ветеранів, друзі, які їх пам’ятають. Ми зустрічаємося з ними в музейній
кімнаті Бойової слави і проводимо екскурсії про наш край в роки Великої Вітчизняної війни [10]. Відзначаючи 70-річчя визволення Черкаського
району, ми знову і знову повертаємося до світлої пам’яті воїнів – визволителів.
Вони перемогли! Ми пам’ятаємо! Ми завжди будемо пам’ятати! Живі,
пам’ятайте! Збережемо пам'ять про подвиг!
1. Архів родини Теслів.
2.Матеріали польових досліджень автора(далі МПДА) - Спогади
Теслі Віталія Дмитровича 1947 р.н., мешкає село Мошни Черкаського
району Черкаської області.
З. Пономаренко А.В. Виховуємо патріотів. Черкаси 2010.С.18.
4. МПДА- Спогади Теслі Віталія Дмитровича 1947 р.н., мешкає село
Мошни Черкаського району Черкаської області.
5. МПДА- Спогади Мальчевської Віри Семенівни 1937 р.н., Руська
Поляна Черкаського району Черкаської області.
6. МПДА- Спогади Попомаренка Григорія Івановича.1941 р.н., мешкає село Руська Поляна Черкаського району Черкаської області.
7.Архів родини Теслів.
8.Архів родини Теслів.
9. Пономаренко А.В. Виховуємо патріотів. Черкаси 2010.С.82-86.
10. Газета ”Сільські обрії”, 28 жовтня 2010 року.
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Я ВЕРНУСЬ!

“Ти вічний біль, Афганістан,
Ти – наш неспокій.
не злічить глибоких ран
В борні жорстокій.
не злічить сліз матерів,
Дружин, дітей
Не всі вернулися сини
Із тих ночей.”

Час невблаганний. Ось і від початку афганської війни минуло більше
двадцяти років. Тоді, у грудні 1979 року, слово “війна” не вживалося.
Мовчали газети, радіо, телебачення. Країна зустрічала новий 1980 рік,
на календарях – символ Московської олімпіади ведмедик “Міша” - щиро
усміхався, запрошуючи у гості спортсменів і туристів з усього світу.
А в оселі радянських людей почали “стукати” перші “похоронки’. З далекого Афгану полетіли хмурні посланці смерті – “чорні тюльпани” що
несли у своєму череві жахливий вантаж за номером 200 – цинкові домовини, в яких поверталися додому молоді хлопці, що за фронтовими
донесеннями мали статистично суху назву – “безповоротні втрати”. Свіжі
могили воїнів з’явилися в кожному місті і селі. З роками сумних горбочків ставало все більше. На перших пам’ятниках не дозволялось писати:
“Загинув в Афганістані”. Ці надписи на мармурових плитах матері
і вдови загиблих зробили пізніше.
3258 днів та ночей радянські хлопці падали на гостре каміння у Гераті і Баміані, Кундузі і Кунарі, на розпечений пісок у Кандагарі і Гільменді, Фарасі і Нимрозі… Падали і знову підіймалися з вогнем у грудях,
щоб йти на допомогу бойовим побратимам, що потрапили до душманської пастки, щоб знешкодити черговий караван зі зброєю, щоб забезпечити проходження колон машин з продовольчими товарами або
пальним Чого це коштувало – важко зрозуміти тому, хто не побував
у пеклі цієї “війни без оголошення”. Тому, мабуть, сьогодні можна почути
різні тлумачення подій, що розгорталися у горах і пустелях Афганістану.
Дехто називає цю війну ганебною, антинародною, злочинною [2,5].
Так, крові було багато. Але чи можна звинувачувати солдатів, прапорщиків і офіцерів, які чесно, сумлінно виконували свій військовий
обов’язок. Чи вони хотіли цієї війни ? Чи їх батьки, дружини, діти бажали
цього? Ні, кожен з них мріяв про одне – повернутися додому живим. Під
час перепочинку між боями писали рідним листи, у яких заспокоювали
тих, запевняючи: “Я вернусь!”. А рідні відповідали з хвилюванням у
серці: “Ми чекаємо на тебе, любий!“. Однак повернутися випало не кожному …
Підсумки війни жахливі. Десятки тисяч вбитих, поранених, хворих,
інвалідів, зламаних людських доль. Сотні тисяч рідних та бизьких стали
заручниками великодержавної політики, творці якої вийшли з води
сухими.
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Любов до Вітчизни і любов до людей – ось два стрімких потоки, які,
зливаючись, утворюють могутню річку патріотизму. Не одним сивим пасмом закосичена дата 15 лютого 1989 року, день, коли закінчилася для
народів колишнього Радянського Союзу майже десятирічна кровавиця
трагічної війни в Афганістані. Посивіли до строку молоді дружини, чекання вибілило скроні батьків і коси матерів, і, здається навіки пройдений пил і пісок осіли в молодих чубах воїнів – інтернаціоналістів. На
Чигиринську землю з афганської війни не повернулися: старший лейтенант Ворона Микола Іванович та підполковник Гудковський Олександр
Іванович.
Ворона Микола Іванович народився
6 квітня 1954 року в селі Іванівка, що в
Чигиринському районі. В його селі у військові йти було почесно. От і Микола
обрав собі таку ж путь-дорогу – після закінчення десяти класів Чигиринської середньої школи №2 поступив до
Іркутського вищого авіаційно-технічного
училища.
Як приїздив до матері у відпустку, то у
курсантській формі його в селі бачили
рідко: ледве переступивши поріг, переодягався у домашнє і брав у руки косу. Не
було для юнака кращого заняття, аніж заготовлювати сіно. Любив прийти на берег
раненько, ще до сходу сонця, коли все
довкола дружно прокидається і мало не
збиває з ніг дзвінким багатоголоссям.
Наче в останнє вищебечують соловейки, у такт їм підтягують щиглики,
звідкілясь подає голос зозуля. Микола питав у пташки, скільки років він
має прожити на цьому світі. Зозуля відраховувала йому вік Христа і замовкла. “Всього-навсього тридцять три роки?... Щось малувато даєш,
капосна непосидюхо”,- усміхнувся він, відчуваючи на чолі перший сонячний промінчик[1,3].
А потім було вручення офіцерської книжки в училищі, направлення
у Туркестанський військовий округ. Двадцять років роботи авіаційним
техніком своє дали: Микола Іванович став першокласним спеціалістом
не тільки у своїй авіачастині, а й у всьому окрузі. Якраз таких вимагав
театр воєнних дій в Афганістані. В перших числах вересня 1987 року
старший лейтенант Ворона у складі бойового екіпажу перетнув на літаку радянсько-афганський кордон. Однак воювати Миколі Івановичу
довелось недовго – більше місяця. Але й за цей період він здійснив 68
бойових вильотів. Своєрідний рекорд у складі обмеженого військового
контингенту [3].
Начебто все нормально складалось і в той похмурий, з пронизливим вітром жовтневий день. Екіпаж дістав термінове завдання доставити штурмову групу в один з гірських районів. За якийсь десяток
кілометрів від кінцевого пункту в літак влучив снаряд, випущений з ворожої зенітки. Микола Іванович робив усе від нього залежне, щоб утримати машину від стрімкого падіння. Та він не був Богом… [2,210].
232

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Розуміючи, що це кінець, військові прощались один з одним. Спокійно, без паніки, тримаючи товариш товариша за руки. Аж поки не пролунав страшної сили вибух…
Так 21 жовтня 1987 року обірвалось життя старшого лейтенанта Ворони М.І., посмертно нагородженого орденом Червоної Зірки. Похований
у литовському місті Шауляї. В одному з листів, надісланих матері з Афганістану, є такі слова: “Мамо,тепер я знаю, що таке Батьківщина. У дитинстві ти, як та горлиця, прикрила мене крильми від усіх бід і нещасть.
Тепер я, мамо, можу прикрити рідну землю своїми величезними
крильми”.
Гудковський Олександр Іванович
народився 22 березня 1948 року. Незадовго до 9 травня Іван Романович Гудковський одержав з Афганістану від сина
листівку. “Дорогий тату,- писав той,- поздоровляю вас з великим святам, бажаю
щастя, здоров’я й вічного миру. Щоб ніхто
з моїх дітей, а ваших внуків не бачив того,
що бачили ви з мамою і що довелось побачити мені. Ваш син Олександр”.
Він завжди не забував привітати
батька, учасника Великої Вітчизняної
війни,з Днем Перемоги. Присилав поздоровлення, коли вчився у Харківському вищому танковому командному училищі,
коли служив у групі радянських військ у
Німеччині,коли займав посаду замполіта
Омського загальнокомандного військового училища, коли підвищував своє ратне ремесло на вищих військових офіцерських курсах у Підмосков’ї.
Бо ж не було у підполковника Олександра Івановича Гудковського
дорожчої людини, аніж батько. «Листа вашого одержав. Тримайтеся.
Мені буде важко, якщо ви будете хворіти»,- доносила пошта його синівську увагу та турботу з далекої чужини.
У селі Івківцях Чигиринського району його пам’ятали ще з дитинства.
Ріс чуйним і допитливим хлопчиком. Як і інші селянські діти, влітку пастушкував і допомагав дорослим по господарству. Взимку ходив до
школи і теж не цурався ніякої домашньої роботи. Багато читав книг. Опанував популярні ігри усіх післявоєнних дітей: “цурки”, “гилки”, “платочки”.
Трохи згодом батько купив йому ковзани. Справжні. Заводського виробництва, які легко кріпилися до підошви. І тоді не було дня, щоб не
ходив на ставок і не ктався на льоду. Підрісши, працював нарівні з усіма
на жнивах, а одного літа був прийнятий у колгосп помічником комбайнера. Сподобалось. Та так, що відразу після закінчення восьмирічки,
повіз документи у Степанецьке сільгоспучилище [2,214].
Не прийняли. Не було п’ятнадцяти років. Мрія стати офіцером з’явилась у нього у старших класах. У райвійськкоматі запропонували поїхати до Харкова… Усі свої ратні “університети” Олександр Іванович
закінчував оцінкою “відміно”. Хотів, щоб військову професію продовжили
два його сини.
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В Афганістан він поїхав у серпні 1984 року радником заступника командира полку урядових військ. Через рік побував у відпустці. Звичайно
ж, приїжджав до батька у Івківці. Коли рідні і сусіди розпитували про
службу, більше мовчав, знизував плечима. І тільки у бесіді наодинці з
колишнім учителем і класним керівником зізнався: щось не те відбувається в Афганістані. Начебто надали його народу інтернаціональну допомогу, але він почав від тієї допомоги активно захищатись. Як все це
зрозуміти? В чому полягає істина?
Так, не одержавши чіткої відповіді, знову поїхав на війну. А в квітні
1986 року село облетіла сумна звістка: підполковник Олександр Іванович Гудковський помер від ран у одному з військових госпіталів Кабула.
З архівних документів відомо, що він був тяжко поранений під час однієї
з військових операцій по знешкодженню крупного бандитського угруповання. І лікарі десять днів безуспішно боролися за життя підполковника.
Не судилося…
Ордени Червоної Зірки, “За службу Батьківщині у Збройних Силах”,
афганський орден “Червона Зірка” - його бойові відзнаки. Похований
Олександр Іванович 29 квітня 1986року у рідному селі. Земля, яку він
сходив своїми ногами і яку безмірно любив, береже його вічний спокій
[2, 215].
Ми навіть уявити не можемо, як важко і як боляче було нашим героям, але все ж таки вони йшли під кулі заради нас і нашого майбутнього. Їм було страшно вони хотіли повернутися до батьків дружин та
дітей, але вони розуміли, якщо вони це зроблять, то постраждають їхні
родини. Збереглося багато малюнків, фото, записів пісень та віршів воїнів, які сумували за домом, які оплакували своїх загиблих друзів. У 1996
році в світ вийшла книга «З вогнем у грудях». Вона стала підсумком наполегливої співпраці автора – укладача Володимира Павловича Ушанова та Черкаської обласної та міської Спілки ветеранів Афганістану. То
була перша спроба розповісти про несправедливо короткий життєвий
шлях бойових побратимів – земляків, які загинули у Республіці Афганістан. Книга складалась з літературно–публіцистичних оповідань, у
яких автор розповів, не тільки про життя і смерть воїнів, але й порушив
деякі питання історичного, політичного та морального аспектів. На жаль,
тираж книг був невеликий. Тому не усі бажаючі її отримали. Виходячи з
цього, а також, незважаючи на фінансові труднощі було прийняте рішення перевидати книгу. Тим більше, що така книга є потрібною. Вона
потрібна не лише сім’ям загиблих, а й школам, бібліотекам, військовим
частинам, молодіжним організаціям. Ця книга являє собою своєрідну
данину пам’яті загиблим воїнам-черкащанам, які так хотіли повернутися
додому з кривавого афганського пекла. І вони повертаються до нас у
спогадах, розмовах, снах. Повертаються до нас на сторінках наших записів. Пам'ять про них живе у наших серцях, і її ми маємо зберегти для
нащадків.

1.Газета “Чигиринські Вісті” №13. 2011. Із архіву героїко патріотичного центру “Пам’ять”. - 3 ст.
2.Я вернусь…”. Ушанов В.П.,2000. - 242 ст.
3.Із архіву героїко патріотичного центру “Пам’ять”
234

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Макарюк Віта,
філіал «Холодний Яр» НІКЗ «Чигирин»

МЕЛЬНИЧАНСЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ

Григорій Арсентійович Мироненко народився в 1922 році. Батько –
Арсентій Іванович (1884 р.н.) був заможним
селянином. Із дружиною, Марією Антонівною, уродженою Пилипась (1893 р.н.), у
нього було шестеро дітей: Христина, Ганна,
Параска, Григорій, Марія та Євдокія. В період колективізації сім’ю Арсентія Івановича розкуркулили, виселили з будинку,
куди поселили родину незаможника, який
на той час вже вступив до колгоспу. Арсентій Іванович з дружиною та дітьми викопав
землянку в Цимбаловому Яру за селом, де
сім’я прожила до 1942 року. Важко дались
родині голодні 1932-33 роки. Всі пухли з голоду. Основним годувальником на той час
став ліс. Деколи вдавалось щось вкрасти
на колгоспному полі. Багато допомагала
Христина, яка проживала в сусідньому селі
Зам’ятниця із своєю сім’єю. Землі цього
Мироненко Г.А. 1975 рік.
села більш родючі, активісти менш завзяті,
вони не витрушували останні зернини з горшків і вузликів [4].
У 1942 році родині Арсентія Івановича вдалося звести невеликий будинок на полі вище Миронівського Яру, де вони і поселились. З розвитком колективного господарства та зростанням механізації в рільництві
всі селянські родини, які жили на масивах, придатних для обробітку, почали переселяти на невдоби. Під таке переселення потрапляла і родина Арсентія Івановича. Довелось йому знову будуватись. Для
будівництва він обрав Миронівський Яр. Цього будівництва батько Григорія так і не закінчив, помер в 1955 році. В 1956, у зв’язку із переводом
на роботу в Мельниківську восьмирічну школу, Григорій Арсентійович
оселяється з своєю сім’єю в Мельниках і закінчує розпочате батьком будівництво хати, у якій родина Григорія Арсентійовича 1960 року відсвяткувала новосілля [4].
Часи були важкими, але батьки намагались дати дітям освіту. Григорій, закінчивши семирічну школу, вступив до Шамівського сільськогосподарського технікуму. Навчання в технікумі перервала Велика
Вітчизняна війна. 15 жовтня 1942 року Григорій Арсентійович разом
з іншою молоддю села був примусово вивезений до Німеччини. 28 жовтня по прибуттю на станцію в Дахау, відбувши карантин, його разом з
іншими бранцями перевезли до Мюнхена. З початку грудня 1942 до
1 травня 1945 року йому довелось працювати на лісопильному підприємстві та в столярному цеху. 1 травня 1945 року Григорія Арсентійовича
разом з іншими бранцями визволили солдати американської армії.
13 червня він разом із друзями по нещастю був переправлений до радянського сектору в місто Лінц на Дунаї. Одразу по прибуттю Григорій
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Арсентійович був призваний до лав Радянської Армії. Служив на території Австрії, Угорщини та Німеччини [2, 16]. У 1946 році вийшов наказ
про демобілізацію військовослужбовців 1922, 1923 років народження.
Таким чином пізньої осені 1946 року Мироненко Григорій Арсентійович
повернувся в Мельники. Відновити навчання в технікумі йому вдалося
лише у 1948 році. За цей час технікум змінив назву і статус, тому в 1949
році Григорій Арсентійович закінчив вже Знам’янський агролісомеліоративний технікум, та влаштувався на роботу агрономом при Медведівській МТС, де пропрацював один рік. У 1951 році Григорій
Арсентійович вступив на заочний відділ біологічного факультету Черкаського педагогічного інституту. Свій педагогічний шлях розпочав вчителем біології в Тіньківській школі в той-же рік, з 1952 по 1955 рік працював
в Кожарській школі, потім один навчальний рік у Красносільській [3, 6-9].
У 1956 р. Мироненко Григорій Арсентійович став учителем хімії, біології, географії та трудового навчання в Мельниківській восьмирічній
школі, в якій пропрацював до виходу на пенсію в 1980 р. З 1 вересня
1971 по1 вересня 1980 рр. обіймав посаду заступника директора по навчальній роботі. Діти любили його уроки, його розповіді про далекі краї,
людей і події. Григорій Арсентійович вміло організовував не тільки навчальний процес, а й позакласну роботу – побував з дітьми на екскурсіях в Києві, Корсунь-Шевченківському, Каневі, заповіднику «Асканія
Нова», Ленінграді (Санкт-Петербург). В Ленінграді діти зустрічались із
матір’ю та рідними Трубіліна Костянтина, який загинув в партизанському
загоні і похований в братській могилі біля школи в селі Мельниках
[1, 16-22].
Збираючи матеріали по історії села Мельники для книги «Історія міст
і сіл. Черкаська область», Григорій Арсентійович побував майже в кожній сім’ї, в якій проживали старожили, відвідав державний архів, та обласні архіви – Черкаський та Кіровоградський. Завдяки Григорію
Арсентійовичу історія села написана детально. Але під статтею стоїть
прізвище Чернишова С.Т., на той час – директора школи, члена КПРС,
внесок якого в написання статті був мізерним [6].
Після цього руки в Григорія Арсентійовича не опустились. Він продовжив працювати і написав «Історію комсомольської організації», «Історію Мельниківської школи», «Історію х.Буда», а також про всі діючі
організації та установи села, про мельничан. Його мрією було створення
краєзнавчого музею в Свято-Троїцькій церкві Мотронинського Монастиря [5].
Активною помічницею в краєзнавчих пошуках була дружина, Ганна
Олексіївна (1921-2006 рр.), яка на той час працювала в бухгалтерії колгоспу. Вона добре знала не лише всіх людей в селі, а й роки їх народження. Захоплення чоловіка ніколи не критикувала, а навпаки, всіляко
намагалась допомогти [4].
З часом слава про мельничанського краєзнавця вийшла за межі
Мельників. Спілкування з Мироненком Григорієм Арсентійовичем прагнули люди, серед яких були і історики-дослідники, і письменники, і журналісти. Документальна історія Мельників, створена Григорієм
Арсентійовичем, зберігається в родинному архіві та архіві Мельниківської ЗОШ І-ІІ ступенів.
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На даний час мельничанського краєзнавця немає серед живих.
Помер Григорій Арсентійович у 1997 році, але пам’ять про нього буде
жити, доки на Сріблянці в самому серці Холодного Яру стоятимуть
Мельники.
1.Архів Мельниківської ЗОШ І-ІІ ступенів // Мироненко Г.А. З історії
Мельниківської восьмирічної школи (після Великої Вітчизняної війни). Альбом № 3.
2.Архів родини Мироненко// Мироненко Г.А. Серія альбомів «Спогади про пережите». - Альбом № 4(1939-1945 роки).
3.Архів родини Мироненко // Мироненко Г.А. Серія альбомів «Спогади про пережите». - Альбом № 5 (1945-1950 роки).
4.МПДА. Записано зі слів Мироненко О.Г., жительки м.Чигирин, дочки
Григорія Арсентійовича.
5.МПДА. Записано зі слів Чучупаки М.С., 1935р.н. уродженця
с.Мельники.
6.МПДА. Записано зі слів Чиж М.Ю., 1946 р.н. уродженки
с.Мельники.
Лютенко Станіслав,
Чигиринський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ст. №2

ПОДВИГ СПОВІДНИЦТВА І МУЧЕНИЦЬКОЇ
СМЕРТІ СВЯТОЇ ПРЕПОДОбНОМУЧЕНЕЦІ РАфАЇЛИ,
ІГУМЕНИ ЧИГИРИНСЬКОЇ

Якщо хочеш чути про нагороди, то ніяке слово не може представити
їх, тому що: “не бачило того око, не чуло вухо, і не приходило те на
серце людині, що приготував Бог люблячих Його” (1 кор.2, 9), - а ніхто з
людей не полюбив Його так, як мученики... Смерть мучеників є заохоченням вірних, відвагу Церкви, затвердження християнства, руйнування
смерті, доказ воскресіння, осміяння бісів, засудження диявола, навіювання презирства до благ сьогодення і шлях смирення в майбутньому,
розраду в лихах, побудження до терпіння.
“Не всякий, хто рятується удостоюється сподобитися страждань за Христа; це - особлива милість Божа”.
Святитель Іоанн Златоуст
Останньою ігуменею Свято-Троїцького Чигиринського жіночого монастиря до моменту його жорстокого знищення радянською владою
була черниця Рафаїла (Раїса Василівна Тертацька). На жаль, до нашого
часу не дійшли ніякі документальні біографічні дані про неї. Єпархіальні
архіви, що містять літописи і хроніку колишніх років монастирського
життя, загинули на початку 20-х років. Існують лише усні перекази, засновані на спогадах старожилів і колишніх насельниць обителі, що зберегли з чіткою ясністю світлий образ цієї великої матінки.
Згідно Чигиринським оповіданням, Раїса народилася в 1877 році.
Вона походила з благочестивої дворянській сім'ї. Ще в дитинстві її серце
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зайнялося полум'яною любов'ю до Господа. Будучи дитиною, вона часто
усамітнювалася в молитві, розчулювалася церковними піснеспівами.
А в підлітковому віці випросила батьківське благословення на вступ до
монастиря. З юних років Раїса виховувалася і духовно зростала в лоні
Свято-Троїцької обителі під керівництвом мудрих стариць і досвідчених
духівників. На тлі мирного перебігу тихого монастирського життя вона
з ретельністю несла різні слухняності і мала славу прекрасної умілиці.
Особливо дивувала вона сестер своїм майстерним вишиванням і ткацтвом килимів. Довгі роки по тому люди дбайливо зберігали рушники,
прикрашені роботою матінки. Але найбільше любила Раїса церковні
служби. Обдарована від Творця багатим голосом і прекрасним слухом,
вона не переставала постійно славити Його. Достовірно відомо, що матінка знала напам'ять Псалтир - його невпинне читання стало у важкий
час її головною підтримкою. А ще ця раба Христова захоплювалася
прекрасним творінням Божим - квітами. Володіючи художнім смаком,
вона благоліпно прикрашала ними храми, вирощувала у своїй келії
і в «райському саду» - обителі цілі оранжереї. І особливо любила
троянди[1].
Коли і за яких обставин послушниця Тертацька прийняла ангельський постриг, поки ще не відомо. За чисте цнотливе життя Господь нарік
свою обраницю великим Архангельським ім'ям. Рафаїл - значить зцілитель Божий. Пройдуть роки, і преподобномучениця Рафаїла сподобиться від Всемилостивого дару цілительства тілесних і душевних
людських недуг.
29 серпня 1920 р. було визначено призначити головуючою СвятоТроїцької жіночої громади черницю Рафаїлу (Тертацьку). А 19 грудня
того ж року, в день пам'яті святителя Миколая, Мирлікійського чудотворця - на одне з особливо шанованих храмових свят обителі, Господь
благословив свою обраницю стати ігуменею монастиря (після смерті колишньої настоятельки матінки Парфенії). Вірна дочка і вихованка обителі була призначена матір'ю її сестер у найскладніший, і, здавалося,
абсолютно безвихідий час. Вона тверезо усвідомлювала, що жезл її настоятельства був жеребом мучеництва. Невисока на зріст, по-жіночому
слабенька тілом, матінка Рафаїла мала тверду віру і в усьому уповала
лише на Господа. Воістину, “сила Божа в немочі людській відбувалася”
(II Кор. 12,9).
З перших місяців відкритих гонінь на монастир ігуменя, по духовному
міркуванню з сестрами, вирішила ігнорувати все зростаючий тиск влади,
загрози ймовірної розправи і не залишати місце свого чернечого подвигу. Вона прагнула слідувати, з ласки Божої, Христовій заповіді: “Хто
витримає до кінця, той врятується” (Мк. 13,13).
Невичерпне уповання на Промисел Божий надавало їй особливу
стійкість в тих обставинах, в яких інші неминуче впадали у відчай. Бо
в той період багато людей сумували від скорбот і безвихідності ситуації,
що склалася, деякі піддавалися обманним спокусам і йшли на поводу
людської слабкості. Скільки мудрості, сил і твердості потрібно було тоді
мати настоятельці, щоб показати своїм монастирським дочкам, що успіх
боротьби зі злом вимірюється не зовнішньою перемогою, а лише непохитним стоянням у вірі до кінця. І найголовніше - був потрібний особистий приклад.
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Факти свідчать,
що матінка Рафаїла
робила безліч дій,
щоб зберегти статутне життя обителі і
вберегти овець Христових від новоявлених
войовничих
атеїстів. Не гаючи
благодушності, і навіть з любов'ю до ворогів, брала вона
нашестя нових, вже
не знаючих Бога
людей.
Усвідомлюючи те, що конфіскація монастирських
приміщень на користь
радянських
властей неминуча,
вона перша запропонувала
Чигиринському керівництву
поселити в обителі
дітей-сиріт. Дбайлива
християнка намагалася допомогти їм
пережити важкий час
голоду і громадянської розрухи за рахунок монастирських
запасів і скарбниці, а також врятувати їх душі під опікою черниць.
І, крім цього, далекоглядна мати-господиня вважала, що квартирування
колоністів буде менш болісним для обителі, ніж що-небудь інше. Адже
радянські управителі могли використовувати монастирську базу в інших,
більш блюзнірських цілях [2,59-61].
Простежуючи хід подій ліквідації Свято-Троїцької обителі, можна відзначити, що при всьому зовнішньому сатанинському тиску безбожні
власті змушені були часто рахуватися з вчинками і діями головуючої громади - матінки Рафаїли. Її духовна розсудливість і проникливість допомагали уникати безвихідних ситуацій, і при зіткненні з агресивними
богоборцями вона часто виходила переможницею за духом. Вони навіть трохи побоювалися її, а від цього і таємно ненавиділи, виношуючи
план помсти. “Бо праведник одним життям своїм викриває кривих, лукавих і лицемірних. І чим більш божественний промінь, який світить крізь
людину, тим сильніше плещуть навколо нього пристрасті злочинницьких натур ” (І.А. Ільїн, російський філософ).
Остаточне закриття монастиря все ж змусило невелику групу сестер, якізалишилися переселитися в приватний будинок, що знаходився
у місті Чигирині по вулиці Дворянській № 69 (нині - вул. Паризька), де
239

П`ята наукова краєзнавча конференція

проживала в той час православна богобоязлива сім'я. Незадовго до
цього матінка благословила 37-річну послушницю Тетяну Іванівну Павленко вийти заміж за благочестивого багатодітного вдівця Дмитра
Дмитровича Рясика і стати йому помічницею у вихованні чад. Мужні сповідники віри об'єдналися в їх невеликому, але духовно затишному будиночку, де жили аскетично, стяжали невпинну молитву і творили
смиренне чернече діяння. Серед них були колишня монастирська скарбничі - матушка похилого віку Елпідіфор (Прокопович) і регент церковного хору - мати Єпистимія (прізвище невідоме).
Незабаром цей житейський притулок став рятівним духовним оазисом для багатьох людей і місцем молитви гнаного духовенства. Там відбувалися богослужіння, під час яких подвижники мали можливість
здійснювати сердечне покаяння і насичувати свої душі причащанням
Святих Христових Таїнств, проходили спасенні бесіди і таємні зустрічі
великих церковних мужів. У цьому будинку були ті, хто без страху і збентеження незабаром прикрасились вінцем мучеництва за православну
віру:о.Алексій (Ерімович), о.Андрій (Лапчинський), о.Кіпріан (Олійник),
о.Сергій (Земніцкий), о.Тімофей (Храпаченко) о. Феодосії (Педорич),
схиархімандрит Аваккум (Старов), ченці Онуфріївського монастиря.
Пройдуть роки, і імена цих безстрашних Христових сповідників будуть
записані в небесній Книзі Життя, а земна історія відзначить: “Розрізнений їх вік, але одна віра; неоднакові подвиги, але те ж саме мужність”
(свят. Іоанн Златоуст)[3,3-4].
Зрозуміло, що в умовах загального сатанинського розгулу ворог роду
людського сичав злістю і лютістю, вбачаючи в Чигирині настільки благодатне вогнище Господнього служіння. Він розпалював до нього загальну неприязнь і презирство сучасників, викликав нерозуміння
близьких, нацьковував владу. А потім під покровом темряви скоїв свою
справу темряви. Вночі 24 серпня 1926 в будиночок, де тулилися матінки,
хтось наполегливо постукав. Це був місцевий Христа ради юродивий
Варфоломій, який славився своєю прозорливістю та прогнозами. Блаженний метався під вікнами і кликав: «Матінка Рафаїла, тікай! Через півгодини - тобі смерть». На що ігуменя твердо відповіла: «На все воля
Божа. Я сестер не залишу». Через деякий час у будинок увірвалася
група активістів місцевої антирелігійної організації «Безбожник» на чолі
з її керівником - чекістом Іваном Леонтієвичем Саламащенком. Шестеро
п'яних чоловіків нахабно схопили настоятельку, вивели її на вулицю,
прив'язали до груші, обклали сіном, а потім підпалили, вимагаючи, щоб
вона зняла з грудей хрест і віддала їм заховане нею раніше церковне
начиння. Господаря не було вдома, діти злякалися і з жахом спостерігали, що відбувається. Мати Елпідіфор взяла в руки ікону Божої Матері
"Неопалима купина", і всі сестри безбоязно вийшли у двір. Вони впали
на коліна і старанно молили Пречисту про допомогу. Несподівано вибухнув сильний грім, блиснула блискавка, і почався сильний дощ. Вогняне полум'я, ледве встигнувши розгорітися, згасло. Тоді озлоблені
мучителі поклали матінку на віз і, зв'язавши її, повезли в стару бойню,
де 49-річній ігумені влаштували звірячий самосуд. Спочатку гвалтівники
поглумилися над Христової нареченою, а потім, в сатанинській злобі,
несамовито над нею знущалися. Вони жорстоко били її прикладами по
голові, обірвали їй волосся, вибили шість верхніх зубів, вирвали нижню
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щелепу. Безбожники перебили матінці ребра, верхню ліву гомілку і розчавили в однакових місцях нижні
гомілки обох ніг (ймовірно, переїхали
їх підводою). Сповідниця хрестилася, і богоненавидники переламали
їй праву руку. А наостанок по- звірячому кололи страждальницю багнетами і закопали в землю - ще
живою[4].
Злодіяння не залишилося непоміченим. Свідком жахливої загибелі
ігумені виявилася послушниця монастиря Марія Устимівна Нагорна
(пізніше вона прийняла постриг
з ім'ям Маргарита), що проживала
неподалік. Після того, як нелюди залишили бойню, вона таємно пробралася туди і відкопала понівечене і
закривавлене тіло мучениці. Матінка
ще недовго дихала і потім, на руках у
сестри, відійшла до Господа.Черниці
поховали ігуменю Рафаїлу на міському Казанському кладовищі. Могилку увінчали невеликим металевим хрестом - боялися подальших наруг нечестивих над прахом
праведниці[5].
На мою думку, матінка Рафаїла є справжнім прикладом для наслідування для людей, котрі присвятили своє життя служінню Богу.. Дивлячись на сучасну ситуацію у духовному світі, багатьох
високопоставлених осіб зовсім не цікавить їх справжнє призначення –
донесення до людей істинної інформації. Вони ж скоріше затьмарені
власними вигодами з цієї справи. Мучениця Рафаїла власним життям
довела, що справжня відданість релігії не згасає ні при яких обставинах. На сьогодні на території Чигиринського Свято-Троїцького монастиря є джерело прмч. Рафаїли. Як говорять очевидці, багато чудес
зцілення відбулося в ньому. Але ніхто не може з впевненістю сказати, чи
це дійсно містика, чи просто віра допомагала людям одужати.

6.Протоієрей Анатолій Чертополох. Ожив Чигиринський монастир.
//Інформаційний веб-портал Української Православної Церкви. – 25
грудня 2006.
7.Горенко Л. Чигиринський Троїцький жіночий монастир // Родовід. –
1992. - №4. – с.59-61.
8.Черкасець Т. Преподобномучениця Рафаїла, ігуменя Чигиринська.//Життя, служба. – 2009. – Чигирин. – с.3-4
9.Обманкина Наталья. Чигиринское чудо // Нескучный сад. – 2006. –
25 декабря 2006.
10.Матеріали польових досліджень автора. – Спогади ігумені Картерини, настоятельки Чигиринського жіночого Свято-Троїцького монастиря.
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НЕПРОСТА ДОЛЯ ПЕДАГОГА

Письменник увічнюється у своїх творах, художник - у картинах,
скульптор - у скульптурах,а справжній учитель - у думках і вчинках
людей,
яких
він
навчав.
Велике
щастя мати
вчителя
доброго,щирого,який навчає бути Людиною з великої літери. Велике
щастя мати мудрого,талановитого вчителя,який уміло передає дітям
свої знання та вміння. А найбільше щастя для вчителя-бачити у своїх
учнях продовження себе.
Професія вчителя-унікальна. Подібної у світі немає. Кожен педагог
своїм серцем і розумом формує людину, суспільство. Таке життєве
кредо патріотів Чигиринщини Ганни Михайлівни Коваленко, колишнього
заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя української
мови та літератури,вчителя англійської мови Чигиринської середньої
школи №2,яка віддала 39 років свого життя навчанню та вихованню багатьох поколінь молодих чигиринців.
Народилася Ганна Михайлівна 17 липня 1940 року в селі Чорнявка
Черкаського району Черкаської області. Дитинство Ганни припало на
страшні воєнні та повоєнні роки. В роки Великої Вітчизняної війни,
батько, Михайло Федорович Пилипенко, за фахом учитель, був закатований за співпрацю з партизанами. Матері з дітьми вдалося врятуватися, тікаючи невідомо куди, їй трапився на шляху невеликий рів, де
сиділи люди, які так само утікали, і де вона просиділа до повернення
додому. Після того, як мама Ганни повернулася до своєї домівки (вони
жили в будинку на два господаря), дізналася, що в іншій половині дому
живуть німці. Але вони не чіпали їх, а навпаки, завдяки одній німкені,
яка була лікарем, Ганна Михайлівна одужала він тяжкої хвороби - ревматизму, на яку хворіла будучи дуже маленькою.
Війна закінчилася. Почалося святкування перемоги. Поверталися
в село фронтовики. А сім’ї Пилипенків не було кого чекати. Залишилися
троє дітей напівсиротами з матір’ю. Добре пам’ятає Ганна Михайлівна
голодний 1947-ий рік. Але вижили,вистояли.
Першого вересня цього ж року Ганна пішла до школи. Навчалася на
«відмінно», дуже любила математику. Завдяки своїм старшим братам
та неймовірному бажанню вчитися, Ганна, йдучи до першого класу вже
вміла вільно читати, гарно писати та розв’язувати приклади по арифметиці. В 6-му класі зайняла 1 місце з математики на Всеукраїнській
олімпіаді. Дитячі газети “Зірка” та “Юний ленінець” майоріли заголовками про перемогу на олімпіаді. Ці газети з її прізвищем були вивішені
в коридорі школи. Діти дивилися на Ганну, як на якесь диво. А вона, ходила по школі, і дивлячись, як її однолітки захоплено читають статтю,
гордилася собою.
З раннього віку захоплювалася книжками. Маленька шкільна бібліотека була прочитана Ганною до останньої книжки. Тодішній заступник
директора повела Ганну до себе додому і порадила почитати щось із її
домашньої бібліотеки.
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Завжди підготовлена і начитана
Ганна поспішала до школи. Там їй було
цікаво. Учителі дивувалися неймовірним здібностям учениці до математики,
історії, мови, літератури. Одного дня
учні 7-х класів вивчали на уроці математики розв’язування прикладів на чотири дії, але ніхто не міг упоратись із
завданням. Вчителеві довелося шукати
Ганну, на той час п’ятикласницю, по
школі, а вона була саме на уроці історії
і просити прийти розв’язати приклад.
Ганна зробила це блискуче, учні 7-го
класу були здивовані і захоплені її талантом.
Можливо,Ганна успадкувала від
батька любов до знань,тому вже
тоді,будучи школяркою,вона знала,що
обере професію вчителя. 7-й клас закінчила з «похвальним листом».
І, поставивши собі мету, вирішила податися до педагогічного. У 1954
році Ганна стала студенткою Черкаського педагогічного училища. В
тому ж році це ж училище закінчив її брат Микола і пішов працювати у
школу. На першу ж свою зарплату він купив сестричці гумові чобітки,бо
їй не було в що взутися. Після першого курсу Черкаське педучилище закрили і студентів перевели до Корсунь-Шевченківського. Група,в якій навчалася Ганна,була дуже дружна. Студенти були всі,як одна сім’я. Адже,
в більшості,це були прості сільські діти,мабуть,тому вони і вчилися
добре,бо зазнали лиха і прагнули до кращого життя. Не завжди сприятливі умови в гуртожитку (часто вимикали світло,потрібно було топити
грубу для тепла) не заважали Ганні готуватися до кожного заняття і читати додаткову літературу.
Одного разу, коли дівчата в гуртожитку вже полягали спати і закрили
верх груби, з побачення прийшла ще одна їх одногрупниця і поставила
у трубу свої мокрі чобітки. Дим здійнявся, дихати не було чим. Коли
Ганна прокинулася і зрозуміла, що почуває себе не добре і навколо неї
лежать знеможені від диму подружки, вона через силу, разом із ще однією дівчиною, в буквальному сенсі слова “долізли” до лікарні, яка була
недалеко, і розповіли, що сталося. Таким чином вона врятувала 10-х
дівчат. За її вчинок, вона була нагороджена. Після цього Ганна ще довго
допомагала подружкам одужувати, даючи ліки, прибираючи,
і просто, доглядаючи за ними. Можливо, саме за такі хоробрі, добрі, душевні риси характеру її оточуючі завжди бачили лікарем, але вона досягала своєї мрії і була щасливою, знаючи, що скоро стане учителем.
Після закінчення Корсунь-Шевченківського педагогічного училища
з відзнакою у 1958 році, Ганна вступила до Черкаського державного педагогічного інституту ім. Богдана Хмельницького на філологічний факультет. Брала активну участь в роботі літературного гуртка факультету,
писала вірші, які потім друкувалися у інститутській газеті.
Її новела “Дві дороги” не залишила байдужим редактора газети “Молодь
Черкащини”. Була членом комсомольського бюро факультету. Коли в ін243
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ституті дізналися, що їй нелегко жити далеко від матері і майже без грошей, їй виділили підвищену стипендію. А на 3 курсі за відмінне навчання
Ганні призначили стипендію ім. М.Островського, яку вона одержувала
аж до закінчення інституту. Її фотографія постійно була на Дошці пошани, а студенти називали Ганну “ходячою енциклопедією”. У 1963 році
Ганна закінчила Черкаський державний педагогічний інститут з червоним дипломом і в цьому ж році розпочала трудову діяльність в Чигиринській 8-річній школі-інтернаті. З 1968 по 1975 роки Ганна Михайлівна
працювала учителем англійської мови Чигиринської 8-річної школи №3
та Чигиринської середньої школи №1. У 1975 році Ганна Михайлівна Коваленко була призначена директором Чигиринської восьмирічної школи
№3. Одночасно викладала у школі англійську мову. Педагогічний колектив школи був досить згуртований і дружний. Учителі зуміли сформувати дитячий колектив і забезпечити роботу школи на належному
рівні. Вся виховна робота з учнями була спрямована на поліпшення успішності та поведінки учнів.
У 1980 році, на перше вересня в Чигирині з’явилася нова школа,
школа №2, яка стала окрасою не лише Чигирина, а й всього Чигиринського району. У зв’язку з цим Чигиринську 8-річну школу №3 було закрито, а учнів переведено у середню школу №2. Тепер педагогічні і
учнівські колективи двох шкіл стали єдиним шкільним колективом Чигиринської середньої школи №2. Тоді учнівський колектив налічував 1176
дітей. Вчителів було близько 40. Директором школи був Іван Панасович
Яценко, а Ганна Михайлівна - заступником директора з навчально-виховної роботи.
Щоб належно сформувати учнівський та педагогічний колективи,дирекції школи необхідно було прикласти чимало зусиль. Труднощів булоне перелічити. Але на кожному кроці Ганна Михайлівна відчувала
підтримку всього педагогічного колективу, нового директора школи Володимира Петровича Кушніра, заступника директора з навчально-виховної роботи в початкових класах Раїси Володимирівни Сич,
заступника з виховної роботи Надії Олексіївни Лєванової. За час своєї
педагогічної роботи Ганна Михайлівна Коваленко мала багато нагород.
В результаті проходження атестації керівник кадрів у 1986 році Ганна
Михайлівна була нагороджена знаком “Відмінник народної освіти”. А в
1992 році Указом Президента України за номером 2270 Ганні Михайлівні
Коваленко було присвоєно почесне звання “Заслужений учитель України”.
Закінчила свою трудову діяльність у серпні 2002 року. Але й зараз
підтримує зв’язки зі школою. А фотографія Ганни Михайлівни Коваленко
Заслуженого учителя України,в даний час знаходиться на Дошці пошани
в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького
як однієї з кращих його випускниць.
1.Газета “Чигиринські вісті ” 2013. - №7.
2. Матеріали архіву героїко патріотичного центру “Пам’ять ”.
3. Власні польові дослідження автора.

244

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
Мар’янов Сергій,
Чигиринський навчально-виховний комплекс I-III ступенів №2
ГЕРОЙ!

Народився Пилип Іванович у селі Вершаці, зростав у великій родині,
а після закінчення семикласної школи подався із хлопцями-земляками
до Краматорського заводського училища. Та допитливого і хороброго
юнака, як і багатьох його однолітків, постійно кликало до себе небо, тож
він, не вагаючись, вступив до Краматорського авіаклубу, в якому вдалось реалізувати багато сподівань юначої окриленої душі.
Навчання продовжив в ШМАС в Умані – «Школа Молодших авіаспеціалістів» за спеціальностю розвідника. Почав службу в тривожному 40му в одній з авіачастин, що базувалась під Уманню.
Початок війни молодий сержант зустрів на аеродромі біля Чернятка,
недалеко від Івано-Франківська. Тієї чорної ночі у Пилипа Гаменка з його
товаришем Григорієм Щуром вдалось напружене чергування. Всю ніч,
без відпочинку, вони приймали апаратом Морзе шифровані повідомлення. Змісту їх не знали, але закралась тривога, що не все гаразд.
А о четвертій ранку, тільки почало світати, зі сходу почувся гул. Начальник штабу майор Решетов, який до цього вже побував на війні в Іспанії, розпізнавши на слух гул ворожих літаків, підняв по тривозі
батальйон аеродромної обслуги. Це і врятувало багатьом життя. Бо
30 фашистських бомбардувальників налетіли з-за сонця непоміченими
на 183-й винищувальний полк, що стояв поруч. Спочатку розстріляли з
кулеметів намети, де спали солдати, а потім розбомбили аеродром з
бойовими машинами. У тій бійні загинуло більше половини льотного
складу полку та було знищено багато літаків. Під вечір, на розбитому
аеродромі, зібрались всі ті, хто вижив. Керівництво, завівши найціліші літаки, втекли в тил.
Лінія фронту тоді йшла від Румунії в бік Коломиї. Нерозлучні ще з
навчання в аероклубі товариші Пилип Гаменко та Григорій Щур приєднали до своїх – пристали до 242 бомбордувального полку в Новоархангельському районі Кіровоградської області. Пилип Іванович дуже
просив керівництво відпустити його на день додому – попрощатися з
батьками, але його не відпустили. Відступали через Вінницю, Гайсин.
Під Запоріжжям Пилип отримав перше легке поранення в голову. Пилипу Івановичу пощастило і не пощастило в одну мить – коли їх колона
відступала, фашиські бомбардувальники почали скидати бомби по вантажівках з боєприпасами. Одна бомба пробила дах вантажівки і застягла в підлозі, не розірвавшись, але шофер намагався ухилитись від
бомб - ящики кидало по кузову і зламало Пилипу Івановичу ногу. Вже в
Ростовській області фашисти побили останні літаки в полку, тож його
спішно переформували в першу мотострілкову бригаду Південного
фронту, в складі якого Пилип Гаменко воював під Сталінградом. У військовій м’ясорубці, що перемелювала техніку і людські життя, переніс
одну з найбільших особистих втрат тієї війни – у 1942 році загинув його
товариш Григорій Щур.
Пили Іванович відзначився у боях під Сапун-горою, що у Севастополі. Він, ризикуючи своїм життям, йшов у розвідку, наносив на карту
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схему ввіреної йому ділянки, виявляв вогневі позиції, військово-важливі
об’єкти ворога, що допомагало вести прицільний вогонь авіації та артилерії. За точність розвідданих командування нагородило його знаком
”Відмінний розвідник”. Після розгрому німецьких військ під Севастополем Пилип Іванович воював у складі 51-ї Приморської армії, яка, ідучи
понад морем (бо мала сухопутно – морську техніку), відвойовувала
Крим. Після звільнення Севастополя цей полк був передислокований
на 1-й Прибалтійський фронт, що знаходився неподалік м. Шауляй, який
утримував тили, виснажуючи боями 33 німецькі дивізії. Тут точилися
жорстокі бої на Курляндському виступі. Під м. Кенінсбергом Пилип Іванович отримав медаль – «За взяття Кенінсберга» Тут П. І. Гаменку довелось бути розвідником. За взяття маститого «язика» зі званням
оберлейтенант, при якому була знайдена карта з розташуванням ворожих частин та рапорт, який розкрив радянському командуванню цінну
військову інформацію, розвідник був представлений до високої нагороди – ордена Слави. А день Перемоги Пилип зустрічав у м. Тальдін
у Латвії.
Та на цьому його бойовий шлях не закінчився. Як тільки в полон
здався останній німецький солдат – їх полк завантажили в ешелон, який
ішов на схід. Історія відкривала ратні сторінки японської війни.
Полк переправили через річку Амур за допомогою так званих
“машин-амфібій”. Після залпу артилерії японські війська відступали
40 км, а потім почали окопуватися біля Хінганського хребта. Але командування знайшло спосіб вибити манжурців звідти. Для цього потрібно було прикласти велику фізичну силу – перенести всі гармати,
боєприпаси, спорядження, зброю та ін. через хребет. Цей наказ був виконаний на відмінно. Тобто – вони зайшли в тил ворога і за два місяці вибили японців із Китаю.
Дослужував у Хабаровську до 1947-го, а, демобілізувавшись, повернувся додому та не полишив військову кар’єру. Працював начальником військового облікового столу у Вершацях, опісля майже десять
років – начальником фінансового відділу Чигиринського райвійськкомату. Після військомату працював на меблевій фабриці. А потім було
життя, сповнене праці, радості і тривог, втрат і досягнень.
На даний момент Пилип Іванович вдівець – на жаль, його дружина
померла в 2001 році, але в нього є 2 дочки. Живе він сам, не вдягає окулярів, самостійно дбає про себе.
Нині на грудях ветерана горять винагороди, серед яких орден Слави
III ст., орден Великої Вітчизняної війни, медаль “За взяття Кенінсберга”,
медаль “За взяття Сталінграда” та ін.
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ бОРИСА ДМИТРОВИЧА КРУПНИЦЬКОГО

Життєвий шлях відомого українського історика Бориса Дмитровича
Круп¬ницького тісно пов'язаний з Чигиринщиною. Цей край є його
малою батьківщиною. Місце народження майбутнього науковця - славне
козацькими й гайдамацькими традиціями містечко Медведівка Чигиринського повіту Київської губернії (нині Чигиринський район Черкаської
області), де 24 липня 1894 року побачив світ Борис Дмитрович. За своїм
походженням він належав до свя-щеницького стану, з якого вийшло чимало тогочасних українських істориків.
Його батько - Дмитро Юліанович Крупницький, був псаломщиком,
мати - Ольга Степанівна Крупницька (дівоче прізвище Скічкова) займалася вихованням дітей. Адже, крім Бориса у сім'ї їх було ще п'ятеро
[13, 443].
У Державному архіві Черкаської області є ціла низка матеріалів про
родовід історика. Так у фонді 561 - «Успенська церква с. Медведівки»,
у справі №28 «Сповідальні розписи парафіян Успенської церкви с. Медведівки» є інформація про родину Юліана Стефановича Крупницького
(діда майбутнього історика) за 1880-1886 роки [1]. Це дозволяє встановити, що Юліан народився в 1844 році у родині дяка Стефана Крупницького. Рік народження прадіда визначити неможливо. Ймовірно, це
1810-ті, або 1820-ті роки. Тож можна припустити, що предки Бориса
Крупницького з'явилися в Медведівці не раніше другої чверті XIX століття, оскільки у метричних книгах за період від 1792 року їхні прізвища
не знайдено [2]. Юліан Степанович був одружений з Парасковією Іванівною. У сім'ї діда було восьмеро дітей: п'ятеро синів та троє дочок.
Батько історика - Дмитро був найстаршим, він народився у 1867 році.
Юліан мав сан стихарного дяка. У 1885 році він вже підписується як псаломщик [3].
У 1895 році родина Крупницьких переїжджає до Черкас, у зв'язку зі
службою Дмитра Юліановича. Проживала сім'я у центральній частині
міста, за адресою - провулок Кри¬вий, 21. Дмитро Юліанович у 18951931 роках був дяком кафедрального Свято-Миколаївського собору.
Після його закриття не мав певних занять[4].
У 8 років Борис Крупницький склав іспити до підготовчого класу Черкаської чоловічої гімназії [5]. Але через хворобу Борис пропустив
52 уроки і його залишили на повторний курс у тому ж класі [6]. 23 травня
1905 року Бориса зарахували до першого класу разом з іншими учнями,
з нагородою 2-го ступеня за успішність в підготовчому класі. Цю нагороду надавали гімназистам, що мали одну четвірку, а решта - п'ятірки.
Крупницький і надалі отримував її кожного року [7]. До того ж за § 31
«Статуту гімназій та прогімназій» його звільнили від оплати за навчання
у всі роки як сина бідних батьків, що добре навчався і мав хорошу поведінку [8].
Покликання до історії виявилося у Бориса ще в початкових класах.
Цьому сприяла родина та вчителі гімназії В. Дашкевич та П. Тимошек.
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У 1913 році Борис Крупницький закінчив Черкаську чоловічу гімназію
і того ж року вступив на історико-філологічний факультет університету
Св. Володимира в місті Києві. Перша світова війна стала на заваді продовжувати на¬вчання і в 1916 році студента Крупницького мобілізували
до війська. У 1918 році Борис Дмитрович повертається до Київського
університету, але з 1919 року стає активним учасником визвольних змагань у складі української армії. Разом з II Волинською дивізією він вступив до Польщі, інтернований в Каліші, емігрував до Німеччини, де кілька
років заробляв на життя фізичною працею. У тому ж 1920 році Крупницький приїздить до Берліна. З 1926 до 1929 року навчається в Берлінському університеті імені Фрідріха Вільгельма й після захисту
дисертації отримує ступінь доктора. Так почалася наукова та академічна
діяльність нашого земляка в еміграції [11, 154].
Певний час Борис Дмитрович працює асистентом відомого історика,
професора Дмитра Дорошенка на кафедрі української історії Українського наукового інституту.
З 1932 року - доцент, згодом - надзвичайний професор Українського
вільного університету.
Головною темою досліджень професора Крупницького в основному
була історія України XVIІ—XVIII століть. Цій добі він присвятив три великі
монографії: «Гетьман Пилип Орлик» (1938), «Гетьман Іван Мазепа і його
час, 1687-1709» (1942) і «Основні проблеми історії України» (1955).
Борис Дмитрович проводив наукові дослідження в царині української історіографії, написав дисертації про історика Енгеля, про наукову діяльність М. Грушевського і Д. Дорошенка. Він же видав курс історії України
німецькою мовою.
Але тут слід зауважити, що плідну працю Крупницького за кордоном
радянська влада оцінювала і сприймала зовсім по-іншому. 6 січня 1938
року батька Бориса Дмитровича було заарештовано[9]. Йому висунули
стандартне обвинувачення в антирадянській діяльності, яке він до кінця
так і не визнав. Щодо сина Бориса, то Дмитро Юліанович зазначив, що
з ним лише листувався, останнього листа отримав влітку 1937 року.
Будь-якої іншої інформації не повідомлялося, окрім того, що Борис є доцентом якогось університету.
Зрештою Дмитро Крупницький рішенням трійки при Київському управлінні НКВС УРСР був визнаний винним у висунутому обвинуваченні
й засуджений до розстрілу. Антирадянська діяльність, яка йому інкримінувалась, полягала у негативному ставленні до радянської дійсності,
критичному сприйнятті радянської конституції, політики режиму щодо
українського селянства та церкви, схвальному сприйнятті фашистської
Німеччини, поширенні чуток про те, що Німеччина незабаром почне
війну проти Радянського Союзу, здобуде перемогу й створить в Україні
нормальні умови життя. Остання інформація, буцімто, була отримана
від сина Бориса. Також у звинуваченні зазначалося: «Два сина Крупницького в 1919 році емігрували разом з денікінцями за кордон. Син, що
проживає в Німеччині (тобто Борис), проводить активну роботу по сколочуванню кадрів» [10]. Очевидно, що факт проживання за кордоном
використовувався як додатковий аргумент щодо винесення вироку його
батьку.
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Дмитра Юліановича Крупницького розстріляли 15 січня 1938 року,
ймовірно, у Черкаській тюрмі. Місце поховання невідоме. 25 липня 1989
року він реабілітований прокурором Черкаської області. А 26 травня
1998 року Українською православною церквою Московського патріархату канонізований разом з 104 Святими Новомучениками черкаських
церковно- та священнослужителів, які були знищені радянською владою [13, 443].
Сам же Борис Дмитрович Крупницький помер 5 червня 1956 року
у Німеччині.
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Постойко Марина,
учениця 10 класу Чигиринського НВК І-ІІІ ст. №2

фЕОфАН ГАВРИЛОВИЧ ЛЕбЕДИНЦЕВ –
ОСНОВОПОЛОЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ

Гортаючи сторінки історії, не можна оминути людей, які своєю працею відіграли важливу роль у просвітництві нашого народу у період тяжкого його становлення. У своєму дослідженні я хочу звернутися до часів,
що стосуються Правобережжя кінця ХVІІІ ст. Вивчаючи дані роки, я зацікавилася життям і діяльністю громадського діяча, нашого земляка –
Феофана Гавриловича Лебединцева. Життя і діяльність цього діяча
дійсно варті уваги, оскільки сьогодні без його праць не обходиться жоден
досвічений історик, що вивчає події на Правобережжі ХVІІІ ст. То хто ж
він такий, яке значення мають його внески в історію нашої славної Батьківщини і чи легкою була його доля, я розповім у цій статті.
12 березня 1828 року у селі Зелена Діброва на Київщині (нині Городищенського р-ну, Черкаської області) у багатодітній родині місцевого
священика отця Гаврила Лебединцева і його дружини матінки Текли народився син [1, 5]. Батьки дали йому ймення Теофан (рос. Феофан). Він
був п’ятим зі славнозвісних братів Лебединцевих і 7-ою дитиною в ро249
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дині. Початкову освіту Феофан здобув у Зеленодібровській церковнопарафіяльній школі й удома в батька. Очевидно, традицією цього сімейства було спокійне і сумлінне виконання свого обов'язку, бо після
домашнього навчання, як і всі його брати, він вступив до Богуславського
духовного училища. Згодом блискуче закінчив Київську духовну семінарію. Після закінчення семінарії, навчається в Київській духовній академії. Його дисертація «Погляд на Унію, що була в Південно-Західній Росії»
дістала високу оцінку фахівців, тому Феофан закінчує академію у 1851
зі ступенем кандидата богослов’я. Незабаром став магістром. Що до викладацької і педагогічної діяльності, то Феофану Гавриловичу спочатку
довелося викладати в великоросійських губерніях. Зокрема, він викладав російську літературу у В’ятській семінарії (з 1851) та історію і грецьку
мову у Воронезькій духовній семінарії (з 1852) [2]. Але він прагнув назад
в рідні краї, бо не на словах, а на ділі любив Україну. Згодом ( з 1855) починає викладати риторику і латину в Київській духовній семінарії. Загалом викладацькій діяльності у Воронезькій і Київській духовних
семінаріях він присвятив 10 років [1,5]. 1860-го року розпочав виконувати обов’язки діловода Київської археографічної комісії. У 1861 отримав місце екстраординарного професора кафедри історії розколу
у Київській духовній академії [2]. 19 листопада 1864 був звільнений від
священства [2].
Багато сил віддав Лебединцев для просвітництва простих українців.
Заснував і редагував часопис «Руководство для сельских пастырей»
(1860-1863). Це був перший журнал Лебединцева. Думка про видання
спеціального журналу для найчисленнішої групи православного духовенства Російської імперії, сільського пастирства, з'явилася у Ф.Г. Лебединцева досить рано. З дитинства знайомий з працею і днями
сільського священика, він, як ніхто інший, бачив нагальну потребу у появі
подібного періодичного видання, здатного допомогти не тільки простому
сільському батюшці, але і звернути увагу на глибинні основи духовного
народного життя з боку всіх освічених верств тодішнього суспільства.
До кінця 1850- х років Ф.Г. Лебединцев підготував програму нового журналу, а в 1860 році з'явився і перший номер «Руководства для сельских
пастырей», який розпочав виходити в Києві «при Київській духовній семінарії». Ф.Г. Лебединцев керував журналом аж до 1863 року, багато
писав для нього сам і, зробивши «Руководство» одним з найвідоміших
і масових періодичних видань, дав підставу найціннішому архіву з історії духовного життя селянства і сільського духовенства другої половини
XIX - початку ХХ століть. Журнал ставив перед собою завдання допомогти в духовно-моральній просвіті народу, в нових пореформених умовах об'єднати сили і досвід сільського пастирства, яке з самого початку
вітало вихід «Руководства» у світ. Журнал мав величезний успіх, і не
тільки на селі, але і в містах. Його читали не одні лише духовні особи,
але і багато світських – від селян до вищих сановників і навіть представників імператорського прізвища. Вже в перший рік існування «Руководство» мало величезну підписку, а окремі матеріали різних його
номерів нерідко переписувалися від руки і в такому вигляді поширювалися по всій Російській імперії.
4 грудня 1864 року спеціаліст з розколу церков Феофан Лебединцев
став начальником навчальної дирекції (головним освітянином) на уні250
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атській Холмщині. Довгих шістнадцять
років триває його найважча діяльність
в якості керівника народної освіти на
землях польсько-українського прикордоння – сучасних територіях сходу Польщі, історичної Холмщини та її
прикордоння [1, 6]. На Холмщині йому
вдалося багато чого зробити на ниві освіти. 5 жовтня 1865 року він відкрив у
місті Холм чоловічу гімназію, восени
1866 – жіночі педагогічні курси (дівочу
7-класну гімназію). Допомагав вчителям і учням сприяв відродженню місцевої української культури. Саме він
був одним з тих, хто висунув ідею створення в Холмі православного братства.
Лебединцев також багато зробив для
вивчення тутешнього краю, його історії
та культури, збирання та заощадження
пам'яток слов'янської старовини [1,12].
Співпрацював з В. Білозерським, П.Кулішем, С.Грушевським, їздив до Галичини. За його задумом, між Холмом і Любліном було влаштовано поштовий тракт. 1868, після смерті
малолітніх дітей Олексія й Миколи та дружини Юлії (у дівоцтві — Барської), залишився з найменшим сином Олександром. Перевівся до Люблінської дирекції народного училища. Від 1872 керував Радомською
шкільною округою. За діяльність у тих краях Царства Польського нагороджений 4-ма орденами Російської імперії [2].
Скільки ж ним написано? Відповісти на це питання непросто, власне
ніхто поки і не склав більш-менш повної бібліографії робіт Ф.Г. Лебединцева. Втім, не існує навіть і повного списку його літературних псевдонімів. Ось перелік лише деяких : Лебединець, Лобода, Беркут И.,
Братчик, Кулюмбаш И., Старожил, Фратеркулюс, Холмский братчик,
Холмский старожил, Цибульский К., Шнейдер Т. [3, 273]. Багато своїх
друкованих робіт професор Ф.Г. Лебединцев попросту не підписував.
Подібний масштабний приклад – об'ємні томи «Киевской старины» за
1882-1887 роки, які містять десятки анонімних публікацій, були підготовлені саме ним. Зустрічався й листувався з Т.Шевченком, одержав від
нього «Кобзар», був запрошений до співпраці з «Основою». Читав
Т.Шевченкові проповідь («казань») про ярмарки (Т.Шевченко характеризував її як зразкову «вчительську розмову»; побачила світ у 6-му номері часопису «Основа» за 1861 рік під назвою «Об ярмарках: До
сільських парафіян»). Виступив у місячнику «Вестник Юго-Западной
и Западной России» з повідомленням «Замечательное открытие в области жизни» (1862, додатком до нотаток М. Юзефовича «Общие соображения о народных у нас школах»). Друкувався в газеті «Киевские
епархиальные ведомости» (зокрема, тут розмістив матеріали: «Братства», «О жизни и трудах Кирилла и Мефодия» – обидва 1862, «Поучение в день Нового года» – 1863, «Евстафий Пилипенко Самосвят» –
1864) [2]. Систематично Феофан Гаврилович почав друкуватися з 1860
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року в «Руководстве для сельских пастырей» а роком пізніше і в «Киевских губернских ведомостях», потім в «Киевских епархиальных ведомостях», які він деякий час редагував разом зі своїм братом
П.Г. Лебединцевим. З року в рік зростає кількість найрізноманітніших
публікацій Феофана Гавриловича – статті, замітки, промови, бесіди, нариси, рецензії, брошури, книги. У 1864 році в Києві він видає 2-й том
першої частини «Архива Юго-Западной России», що назавжди увічнив
його ім'я як одного з найвизначніших вчених-археографів та істориків
XIX сторіччя. Будучи визнаним фахівцем з проблем уніатської церкви з
моменту захисту дисертації на цю тему, Ф.Г. Лебединцев друкує у 2-му
томі « Архіву » понад півтори сотні документів, які відображають історію боротьби православних Київщини з унією в середині XVIII століття
[1, 10-11].
Також Лебединцев зробив вагомий внесок у історію нашого рідного
краю – Чигиринщини, дослідивши життя та діяльність нашого видатного
земляка Мельхіседека Значко-Яворського. Лебединцев був першим і чи
не єдиним дослідником діяльності архімандрита. Вперше ґрунтовне дослідження за авторства Лебединцева з’явилося у 3-му томі суто церковного видання «Руководство для сельских пастырей». Після цього
ним було здійснено ще й окреме видання у 1861 році в типографії Київського університету Св. Володимира. Найбільш вдалим на сьогодні
є публікація, здійснена в 1864 році в рамках «Архив Юго-Западной России». На початку 2-го тому цього видання розповідь була розміщена
у форматі передмови, а далі були розміщені тексти документів з історії
міжрелігійних відносин на Правобережній Україні. У подальшому ця
праця стала головним підґрунтям для багатьох досліджень. На неї спиралися різнопланові і різнохарактерні історики. Навколо образу Мельхіседека точилося не мало наукових і політичних дискусій. Однак після
написання у 1864 році праці Феофана Лебединцева, жоден історик не
створив праці, яка могла б конкурувати із його твором у висвітленні біографії Значко-Яворського.
Після виходу у відставку у 1880 році, оселяється у Києві. І відразу ж
опиняється залученим в місцеве культурне та наукове життя. Не дивно,
що саме він у 1882 році разом із братом Петром (кафедральним протоієреєм Софії Київської) та членами «Старої громади» заснував первістка української наукової періодичної преси – часопис «Киевскую
Старину» — на 3000 рублів, позичених у Григорія Ґалаґана. У 1882-1897
рр. Феофан був першим видавцем і редактором цього національно-історичного часопису. Вихід в світ «Киевской Старины» став справжнім
подвигом людини обов’язку і ідеї, якою на протязі всього свого життя
був професор Феофан Гаврилович Лебединцев [1, 6]. В умовах переслідування проявів «українофільства» «Киевская Старина» стала найважливішим і чи не єдиним центром історичних та етнографічних
досліджень у Надніпрянській Україні. Матеріали цього часопису і в наші
дні не втратили своєї цінності. Вже в січні1882 року «Киевская старина»
почала виходити в світ. У першому її номері була поміщена своєрідна
програма журналу, в якому передбачалося публікувати « самостійні дослідження з історії південної Росії і різноманітні матеріали для неї у вигляді особливо цінних історичних документів, мемуарів, хронік,
щоденників, записок, спогадів, оповідань, біографій, некрологів, харак252
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теристик, описів речових пам'яток південноросійської давнини у будинках, архівах і всякого роду предметах давнини побуту і, нарешті, заміток
про все взагалі, що становить приналежність і характерну особливість
історично сформованого народного побуту або служить проявом народної творчості або світогляду, якісь недосліджені звичаї – релігійні,
правові і т. п., зникаючі древні наспіви, незаписані думи, казки, легенди,
пісні і т.д.».
За короткий термін Ф.Г. Лебединцеву вдалося створити не тільки
один з найкращих місцевих наукових журналів в тодішній Російській імперії, а й сприяти складанню свого роду літературного вченого співтовариства, що займається вивченням історії та культури минулого.
Залучив до співробітництва В.Антоновича, О.Лазаревського, П.Житецького, М.Костомарова, М.Драгоманова, П.Лебединцева, Д.Багалія,
М.Сумцова, В.Горленка, М.Лєскова, О.Левицького, І.Каманіна, І.НечуяЛевицького, П.С.Єфименка, В.Науменка, А.Скальковського та багатьох
ін. авторів. Від початку видання 1882 сам виконував функції редактора,
перекладача, коректора, рекламіста, штатного рецензента. Ввів до наукового обігу значні масиви із джерел укр. історії, зі спадщини її діячів,
у т. ч. Б.Хмельницького, М.Гоголя, Т.Шевченка. Плідно дописував (анонімно або під псевдонімами) на різноманітні теми, зокрема: «По поводу
портрета жены Гонты», «Высокопреосвященный Димитрий (Муретов),
архиепископ Херсонский», «Движение народного образования в ЮгоЗападном крае», «Роковое чтение псалтыри (из быта и нравов старых
киевских “спудеев”)», «Вирша о сожжении млиевского ктитора Даниила
Кушнира», «Междуплеменные соприкосновения», «Болеслав Михайлович Маркевич в роли сельского педагога», «Из археологической экскурсии в город Владимир-Волынский», «Константин Данилович
Думитрашко», «Из времен упадка Запорожья», «Из воспоминаний
о Н.Д.Иванишеве», «Мимолетное знакомство мое с Т.Г. Шевченко и мои
о нем воспоминания», «Ненаучные приемы в научном деле: По поводу
одного газетного известия о редком портрете Мазепы», «К портрету гетмана И.С.Мазепы». Цю його високу місію, незважаючи на часом нестерпні видавничі труднощі, відзначали вже тоді сучасники. Так, відомий
славіст і українознавець, нащадок української козацької старшини професор Н.Ф. Сумцов згадував: « Співробітники з людей науки завжди
складали головну силу " Киевской Старины", і з цього боку журнал цей
завжди знаходив найістотнішу підтримку. Однак, з часами і тут відчувалася слабкість, в сенсі відсутності оброблених наукових статей, що замінялися випадковими і швидкими начерками або частіше сирим
матеріалом. "У мене нічого немає, крім мотлоху ", писав мені Феофан
Гаврилович в кінці 1885. " Моя зневіра, постійне бідкання зумовлюється
тим, що рідко потрапить щось путнє, а велика частина є мотлохом,
з яким возися потім до одуріння ". У нестачі оброблених наукових статей
Ф. Г. почасти винив себе, почасти знайомих йому вчених, себе в тому
сенсі, що не може оплачувати хороших статей достатнім гонораром,
інших в «лінопочутті», тобто, в малій наукової продуктивності "Не посіявши не пожнеш ", говорить він в одному листі з приводу неможливості зробити витрати на поліпшення журналу і насамперед сплати
співробітникам належного гонорару, "суха ложка рот дере, і милостинею ситий не будеш", відчуваючи всю слабкість громадської підтримки,
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Ф.Г. з гіркотою зауважив одного разу, що "нічого путнього створити ми не
могли, нічого втримати на тривалий час". При всьому тому Лебединцев
налічував 50 співробітників, а з цього числа виділяв 15 таких, з допомогою яких можна сміливо вести видання». Не все так просто було
і з «читаючою публікою», з читачами, що становили особливу турботу
Ф.Г. Лебединцева. Н.Ф. Сумцов писав про це: «Число передплатників
"Киевская старина", судячи за листами Ф.Г. не піднімалося вище 800,
а до кінця 1887 навіть зменшилося. У кінці кожного року Ф.Г. скаржився
на слабкий хід журналу в публіці і спонукав осіб, розташованих на користь видання, сприяти більшому його розповсюдженню, причому
Ф.Г. особливо дорожив увагою і підтримкою духовенства. Ф.Г. не любив
нічого туманного і вимагав ясно усвідомленої думки і ясного викладу.
Для «Киевской Старины» 1882-1887 років Ф.Г. Лебединцев був буквально всім. Він повністю присвятив себе виданню цього чудового журналу – під його наставництвом було розроблено концепцію та структуру
видання, сформовано авторський колектив, видавничу базу, коло читачів і передплатників. Редактор особисто займався усіма справами видання: залучав до співпраці вчених і публіцистів, редагував усі
матеріали, вичитував коректуру, вів листування, вирішував питання розповсюдження, дописував бібліографічні огляди і рецензії, замітки.
У 1887 році опублікував у журналі статтю «Знакомство мое с Т.Г. Шевченко и мое о нем воспоминание» та здійснив повну публікацію його
твору «Прогулка с удовольствием и не без морали». У 1888 р. «Киевская старина» видала зібрані й впорядковані ним «Поэмы, повести и
рассказы Т.Г. Шевченко, написанные на русском языке» – першу збірку
прози письменника. Важка чорнова робота з випуску журналу буквально
«з’їдала» Феофана Гавриловича. На власні наукові праці не залишалося ні сил, ні часу. Незадовго до смерті, в кінці 1887, він вигукував: «О,
якби я був вільний від редагування, коректури, кореспонденції, контори,
скільки я один міг би ще зробити,але, на жаль! Зігнувся хребет мій від
роботи, в більшості такої, для якої не потрібно ні таланту, ні знання ..».
Стурбований майбутньою долею свого журналу хворий Феофан Гаврилович Лебединцев передає його в надійні руки – Олександру Степановичу Лашкевичу. Помер Лебединцев у день свого 60-річчя. Похований
на історичному некрополі старого Києва – Щекавицькому кладовищі
Журнал продовжував виходити. Пізніше в журналі не раз повертаються
спогадами до його творця професора Ф.Г. Лебединцева. Один зі знайомих Феофана Гавриловича писав через кілька місяців після його смерті:
«Я хочу згадати про ту невидиму, величезну працю, яку він вклав у засновану ним "Киевскую старину", працю, яку він ніс у значній мірі самостійно, до останніх дрібниць і яка звела його в могилу. Ця праця на
терені новому, зі слабкою і млявою громадською підтримкою, вимагає
всієї людини. Як у театрі публіка не думає про режисера, так, читаючи
журнал, вона забуває про редактора. Публіка знає тільки те, що з'являється з журнального матеріалу в книзі. Вона не знає тієї маси розумової
слабкості, яку доводиться відкидати, не знає процесів переробки, що
передують появі цікавинок у пресі. Невидима лабораторія, де проробляється все це – редакторський стіл. Біля цього столу, ледве покинувши
цю працю, і помер Лебединцев. Хто знає розміри цієї праці, той забуде
і пробачить помилки покійного, якщо вони були, і згадає тільки те високе
і добре, що було плодами його роботи». [1, 17-23]
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Отже, роблячи висновки, я можу сказати одне: Феофан Гаврилович
Лебединцев – дійсно надзвичайно цікава і видатна постать в українській
історії. Його внесок в історію є вагомими, бо слугує підґрунтям для багатьох досліджень і є підставою для переосмислення подій ХVІІІ ст. Його
змістовна діяльність носить титанічний характер, оскільки він виріс у багатому історичному краю, славній колисці нашої Батьківщини і своєю самовідданою, натхненною працею віддячив їй сповна.
1.Лабынцев Ю., Щавинская Л. Феофан Лебединцев – основатель
«Киевской старины» (К 180 летию со дня рождения: 1828-2008) / Департамент культуры г. Москвы, Управ. культуры ЦАО г. Москвы, ГУК г.
Москвы «Библиотека украинской литературы». – М., 2008. - 48 с.
2.П.Г. Усенко.. ЛЕБЕДИНЦЕВ Феофан (Теофан) Гаврилович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В.
А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во
«Наукова думка», 2009. - 790 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lebedintsev_F G
3. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и
общественных деятелей: В 4 т. - Т. 4. - М., 1960.
Нераденко Тетяна, к.і.н.,
методист Черкаського територіального відділення МАН України
Лагута Дар’я,
Черкаська ЗОШ № 27 імені М.К. Путейка
С.А. КІТОВА ТА ЇЇ МУЗЕЙ «РУШНИКА»

Світлана Андріївна народилася 7 травня 1936 року у селі Лихівка
П`ятихацького району Дніпропетровської області в родині вчителів Добровольських – Надії Ананіївни та Андрія Миколайовича. Родичі з батьківської сторони були сільськими священиками, по лінії матері – заможні
селяні [1].
Спогади про дитинство пов’язані з
Великою Вітчизняною війною 19411945 років. Ті роки залишилась у
пам`яті Світлани Андріївни болючими
спогадами. Спочатку було прощання з
батьком і старшим братом Володимиром, які пішли на фронт. Потім –
мамою, яку за доносом односельця
фашисти забрали спочатку до концтабору в Верхньодніпровськ, а потім – до
Рабенсбрюка, одного з найстрашніших
німецьких таборів смерті в Європі.
Навчалася Світлана Андріївна в
сільській школі добре, на “4” і “5”. Багато читала. А ще, за її спогадами,
дуже любила годинами розглядати вишиті рушники, якими була прикрашена бабусина оселя. Мабуть, тоді вже в дитячій душі зародилася
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справжня зацікавленість і бажання пізнати, що символізують зображені
на них птахи, квіти, геометричні фігури. В 1955 році закінчила Лихівську
середню школу №1.
В 1955-1960 роках навчалася на філологічному факультеті Кіровоградського педагогічного інституту. Під час навчання зустріла свого майбутнього чоловіка – викладача філософії Валентина Яковича Китова.
Ще будучи студенткою, вийшла заміж та народила сина Юрія.
Згодом родина переїздить до Рівного. Живучи в творчій науково-педагогічній родині, Юрій із дитячих літ виявив хист до наукового пошуку.
Не дивно, що він обрав шлях науковця-етнолога.
На початку 60-х років трапилася подія, яка визначила все подальше
наукове життя С.А. Китової: у селах Дубровицького району дослідниця
натрапила на законсервований у часі прадавній обряд Водіння Куща,
про який довідалася ще у студентські роки на лекціях із фольклору та
давньої літератури [2].
В 1960-61 роках Світлана Андріївна працює вчителем української
мови і літератури у Рівненській школі-інтернаті, в 1961-72 роках – методистом у відділі фольклору Рівненського обласного будинку народної
творчості, де почала займатися науково-пошукової роботою у галузі календарно-обрядового фольклору, у 1972-1980 роках – викладачем Рівненського педагогічного інституту, у 1980-1986 роках – викладачем
Рівненського інституту культури.
В 1977 році вона захистила кандидатську дисертацію, яка була виконана в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнографії
імені М.Т. Рильського АН УРСР під керівництвом О.І. Дея, який дуже високо цінував вклад своєї учениці у збереження фольклорних традицій
українського народу на території Рівненщини і Полісся [3].
До середини 1980-х років доцент Китова С.А. викладає улюблену
справу свого життя – український фольклор. Продовжувала займатися
науковою та збиральницькою роботою не лише в галузі словесного, але
й образотворчого народного мистецтва. У складі республіканської етнографічної експедиції під керівництвом професора П.Жолтовського обстежувала закриті державою храми, знайомилася із народною
побутовою та сакральною архітектурою, традиційною вишивкою, з народними ремеслами.
У 1986 році родина Китових переїжджає на постійне проживання до
міста Черкаси. Світлану Андріївну запрошує на роботу тодішній ректор
Черкаського педінституту Ф.Ф. Боєчко. І вона поринає з головою в новий
період свого життя, пов'язаний з Черкаським краєм. Її викладацька діяльність відтепер проходить в стінах Черкаського педагогічного інституту (нині – Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, а науковий пошук охоплює села придніпровських районів Черкаської області – Чигиринського, Кам’янського, Золотоніського,
Чорнобаївського, Канівського та ін.
Зацікавившись проблемами семантики знаків українського орнаменту, почала збирати колекцію рушників. За спогадами Світлани Андріївни, цьому в великій мірі сприяло знайомство з черкаським
етнологом Миколою Павловичем Корнієнком, з яким вона виїхала
в першу етнографічну експедицію на Черкащині – в с. Медведівку Чигиринського району [1]. Увесь вільний час вже знаний культуролог про256
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водила в пошуках нових рушників в селах Черкащини, які звозила до
університету, а потім досліджувала в наукових публікаціях і виданнях.
Тоді С.А. Китова працювала також в Палаці піонерів (нині – Будинок
дитячої та юнацької творчості), керувала фольклорною групою «Журавка», яка у своїх виступах спиралася виключно на польові фольклорно-етнографічні дослідження Світлани Андріївни. Залучаючи
черкаських школярів до збереження і вивчення духовної культури Середньої Наддніпрянщини, доцент кафедри української літератури поєднувала в своїй діяльності науку і практику, використовувала в роботі
зі школярами результати багаторічного пошуку і збору фольклорно-етнографічних матеріалів.
Саме в ті роки і була зібрана величезна різноманітна колекція українських рушників Середньої Наддніпрянщини. Вона стала основою першого в Україні Музею українського рушника, який сьогодні налічує
близько 1000 експонатів.
В 2000 році С.А. Китова захистила докторську дисертацію, ставши
першим в Україні доктором культурології. У 2001-2011 роках вона – професор кафедри української літератури і компаративістики Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.У роки праці
в Черкаському національному університеті Світлана Андріївна займалася збирацькою роботою в галузі народного словесного й декоративновжиткового мистецтва, збирала та записувала народні пісні,
відшукувала старовинні рушники та вивчала семантику їх вишивки.
Серед наукової спадщини вченого найбільш значимі видання: «Полотняний літопис. Самантика орнаменту українського рушника» (2003);
«Колядки та щедрівки в сучасних записах» (2003); «Родовід пісні. «Малороссийские песни» Михайла Максимовича (1827 р.) та їхні сучасні записи» (2004); «Християнська суть українського весілля» (2009).
Світлана Андріївна Китова – відмінник освіти України (2001р.); лауреат обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича (2004 р.)
і педагогічної премії імені Софії Русової (2006 р.).
Одним із головних здобутків етнографа і фольклориста Світлани Андріївни Китової є Музей українського рушника, розташований в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, якому
цього року виповнилося 20 років.
В ході дослідження, я з’ясувала, що початок наукового інтересу вченого до старовинного українського рушника можна віднести до дитячих
років, коли вона навчалася у школі та любили годинами розглядати рушники, що прикрашали бабусину хату.
Якось вона потрапила до експедиції професора Павла Жолтовського, учасники якої в пошуках цінностей об’їжджали недіючі церкви на
Рівненщині. Церков було багато. Знахідки відправляли на реставрацію
до музею етнографії Львова. У одній із церков у с.Острівці знайшли на
підлозі ганчірку, в яку колись збирали нагар із свічок. Це була половинка
від рушника з дуже цікавою вишивкою: ідоли з довгим волоссям і зірочками на кінцях – давні образи. Це був перший рушник, привезений із
експедиції, хоча у Світлани Андріївни зберігалися й бабусині рушники,
які вона любила розглядати в дитинстві. Але в цей рівненській період
життя наукові інтереси майбутнього культуролога були зосереджені на
календарному фольклорі Полісся [7].
Коли ж вона переїхала у 1986 році до Черкас, гадала, що етнографу
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тут робити вже нічого, адже поруч Київ та Переяслав, де зосереджені
великі етнологічні наукові сили. Але, як з’ясувалося в першій же експедиції на Чигиринщину, роботи тут, ще, як кажуть, «непочатий край». Чигиринський район Світлана Андріївна обходила вздовж і впоперек. Хтось
дарував рушники, щось вона вимінювала на продукти чи на нові сучасні
рушники, щось просто купувала. В одному селі Світлана Андріївна зустріла жінку, а вона й каже: «Уявляєте, по селу ходить якась ненормальна, усім бреше, що вона доцент. А сама міняє хороші рушники, на
благенькі старі рушники» [4].
У 1986-1993 роках, в ході пошукових польових експедицій в селах

Фрагмент експозиції Музею Рушника ЧНУ імені Б.Хмельницького

Чигиринського, Кам’янського, Чорнобаївського та інших районів Черкаської області, Світлана Андріївна зібрала понад 400 старовинних рушників.
У 1993 році була організована виставка рушників із колекції С.А. Китової в Будинку дитячої та юнацької творчості. На виставку прийшло несподівано багато народу. Тільки тоді Світлана Андріївна зрозуміла:
людям справді потрібно те, що вона робить. Їй почали допомагати студенти: вони привозили з рідних сіл рідкісні старовинні рушники. А друзі
і колеги вже знали, що для неї є найкращим подарунком. Це – український рушник з традиційною вишивкою [6].
І вона почала науково досліджувати семантику українського рушника. Згодом колекція рушників була перенесена до Черкаського педагогічного інституту і стала основою Музею українського рушника, в якому
сьогодні зберігається близька 1000 рушників, з яких близько 300 знаходяться в постійній експозиції музею. На сьогодні в музеї – 700 рушників,
інші безслідно зникли, адже музей тричі обкрадали.
У докторській дисертації С.А. Китової рушник уперше розглядався
не просто як складова частина вишивки, а як самостійний вид народного мистецтва. Знакова природа рушника не обмежується лише його
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орнаментом. Приміром, у похоронному обряді відсутність орнаменту на
рушнику символізує спокій і чистоту вічного життя в сакральному світі.
До речі, в оселі рушник ніколи не розміщували в добре освітлених місцях, і його орнамент не був розрахований на щоденне розглядання. У
дохристиянський період рушники виконували роль, схожу на ту, яка надалі перейшла до ікон. Рушник, будучи оберегом, розміщували в місцях
затемнених: у кутках, у просторі на стіні між і над вікнами [14].
У рушниковому орнаменті, за дослідженнями С.А. Китової, знаходимо надзвичайно широку палітру знаків – від натуралістичних до абстрактних, значення деяких для нас вже в низці випадків затуманене,
а часом і зовсім втрачене. Знаки своєрідно ілюструють стародавні ритуали й міфи, вони наповнені символікою різних історичних епох [11; 12;
13; 14; 15].
Ось, приміром, фрагмент рушника із села Трушівці Чигиринського
району. Цей рушник використовувався як ганчірка, ним у наші дні витирали зі столу. Світлана Андріївна, як побачила червоних рибок і давні
фалічні символи, вчепилася, випросила. Одноокі риби з двох боків підпливають до вершини Райського древа. Традиційно риба відноситься
до нижньої частини світу, до коріння. Тут же перевернене зображення,
це дуже давній символ, що зустрічається в різних культурах і відбиває
уявлення про зміну місць «низу» й «гори». А ось рушник із зображенням павуків. Це традиційний орнамент новорічного рушника — золоті
павуки-деміурги. До речі, саме з ними пов’язане стародавнє табу на
вбивство павуків у домі. У кожного рушника своя історія... І в ХХI столітті рушник живий, ми бачимо його на весіллях, у церквах, у будинках.
Щодня бачимо рушник в центрі Черкас на «афганському» хресті [4; 9].
Музей рушника С.А. Китової є навчальний центром університету, де
студенти різних факультетів вивчають духовну культуру українського народу. Музей відіграє важливу роль у розв'язаннi завдань освіти і виховання студентів.
Сьогодні доктор культурології, професор Світлана Андріївна Китова
– відома дослідниця фольклору, знаний етнограф, авторка унікального
Музею українських рушників, наукове надбання якої складають понад
70 наукових публікацій та кількох монографій з ужитково-прикладного
мистецтва та календарної обрядовості українського народу.
В свої 76 років вона продовжує наукові дослідження, знаходиться
в постійному творчому пошуку, вивчає семантику українського рушника,
готує матеріали для спеціального сайту «Музей українського рушника
ЧНУ імені Б.Хмельницького».
1.Опитування С.А. Китової, проведене автором 2 та 7 листопада
2012 року. – Черкаси, 2012. – 12 с.
2.Ярмоленко Наталія. Китова Світлана Андріївна, доктор культурології, професор. Бібліографічний покажчик. – Черкаси, 2011. – 19 с.
3.Китова С.А. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kulk.ck.ua
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45. – 8 червня 1999. – С.1. 4-5.
5.Трохименко В. Черкаські рушники принесли Світлані Китової
звання першого в Україні доктора культурології та професора Черка259

П`ята наукова краєзнавча конференція

ського Національного університету // Нова Доба. – № 19-20. –
07.03.2001. – С.3.
6.Гайдабура Л. Пісня душі та вишиванка життя Світлани Китової //
Жіночі газета. – 2004. – 12 травня. – С.2.
7.Олег Тришатный. Доктор культурологии и таинственный орнамент
украинского рушника // «Зеркало недели». – № 46. – 13 ноября 2004.
8.Виктория Кобиляцкая. Експонат как образец отнашения к миру //
День. – 2011. – 28 вересня.
9.Нікітенко Л. У Черкаському музеї рушника є раритети, які вишивали, щоб позбутися хвороби чи прикликати щасливу долю або багатство // Україна молода. – 2011. – 2 лютого. – № 16.
10.Вікторія Кобиляцька. Що буде з музеєм рушника в Черкасах //
Народ. – 2012. – 4 серпня.
11. Китова С.А. Фольклорні та археологічні паралелі до сюжетної вишивки Чигиринських рушників // Тези доповідей на Європейському симпозіумі «Фольклор і сучасний світ». – Черкаси, 1990. – С.11-14.
12. Китова С.А. Антропоморфні знаки середньодніпровської вишивки
// Тези доповіді на науковому семінарі «Знак. Символ. Образ». – Черкаси, 1996. – Вип.1. – С.13-14.
13. Китова С.А. Рослинна символіка рушникового орнаменту Середньо-дніпров’я // Тези доповіді на науковому семінарі «Знак. Символ.
Образ». – Черкаси, 1997. – Вип.2. – С.7-8.
14. Китова С.А. Этнокультурная семантика народного орнамента (на
материалах украинского рушника конца ХЫХ – середины ХХ ст.): автореф. дисс…доктора культурологи. – М., 2000. – 41 с.
15. Китова С.А. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту
українського рушника. Виданя друге. – Черкаси, 2003. – 190 с.:іл.
Котума Вадим, Курінцева Дарія, Пономаренко Антоніна,
Руськополянська ЗОШ І-ІІІ СТ №1
НІКИМ НЕ СКОРЕНИЙ ТАРАС

У його родині здавна шанували ім’я нашого апостола правди, геніального пророка, рятівника нації, який поставив на сторожі біля нас своє
безсмертне поетичне слово. Дід , Яків Васильович Шевченко, загинув,
борючись за правду , на барикадах першої російської революції в м. Катеринославі. Батько – Григорій Якович Шевченко, дякуючи цьому факту,
влаштувався на службу в більшовицьку міліцію, виконуючи завдання командування повстанців Холодноярської республіки. Ризикованою була
ця служба, але багатьох було врятовано від чекістів, дякуючи вчасним
повідомленням Григорія Шевченка. Згодом цей факт стане підставою
відправити сім’ю в 1932 році до Сибіру на вічне заслання на станцію
Яя[1]. В 1921 році 24 серпня народився син, якого Григорій Якович, виконуючи заповіт батька, назвав Тарасом. В родині з’явився Тарас Григорович Шевченко – відлуння імені й незламного духу Великого Кобзаря.
Змалку малий Тарасик любив вчити напам’ять вірші свого геніального
предка. Крім Тараса, в сім’ї було ще п’ятеро дітей. Двоє з них по дорозі
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до Сибіру в “столипінському” вагоні не доїхали: померли від холоду
і
голоду.
Там,
у засланні, українці створили свій
хор, куди разом з батьками
любив ходити і Тарас. Задушевні
та щирі пісні “Реве та стогне
Дніпр широкий”, “Думи мої”, “Заповіт” співали завжди зі сльозами
на очах. Згодом батько добився
скасування судимості, але із забороною повернення в Україну.
Зняття тавра “ворог народу” дозволило юному Тарасові Шевченкові закінчити Омський інститут
і стати інженером-механіком.
А якою була радість сім’ї, коли
Тараса направили на навчання
до Києва![2]
Тарас Григорович згадував:
“Як сьогодні пам’ятаю, 15 травня
1941 я був призваний до війська.
Тоді до армії всіх підряд не
брали, але і молодь і дорослі чоловіки проходили час від часу табірні збори за місцем проживання. Кожен непогано стріляв з гвинтівки,
кидав гранати, мав знання з рукопашного бою. Спеціалісти з освітою,
як я, проходили так звану “теоретичну підготовку” при військових училищах. Ось так я і потрапив до Київського піхотного училища. Війна застала мене на полігоні. А на вечір 22 червня нас зібрали в училищі.
Декому з хлопців присвоїли знання молодшого лейтенанта, і вони пішли
на фронт. Мене ж відправили в Сибір для вивчення техніки. Пригадую
слова начальника: “Піхоти у нас вистачає. А ти ж – механік. Нинішня ж
війна – це своєрідне змагання техніки і моторів. От і будеш вивчати цю
справу. Заодно маєш довести, що ти не син ворога народу, а плоть від
плоті більшовик!”. Група, у якій я навчався в одній засекреченій установі
у Новосибірську, вивчала зарубіжну військову техніку та озброєння –
американські та англійські танки, бронетехніку вермахту”[3].
Бойове хрещення Тарас Григорович пройшов під Сталінградом
у складі щойно сформованої сибірської дивізії імені товариша Сталіна,
був командиром американського танка (ось де знадобилося все те, що
вивчав!) ,який мав дві башти і якого поміж собою називали “високим гробом для сімох” (саме стільки було членів екіпажу). До гармат підходили
тільки американські снаряди, то ж доводилось звітувати про кожен.
А як забути події, коли їхній екіпаж під носом у гітлерівців урятував екіпаж підбитого штурмовика, доставивши поранених радянських льотчиків у медсанбат.
Потім були Степовий фронт, Курська дуга. Він бачив, як горить і плавиться метал, як день ставав ніччю від диму і згарищ. Перший раз горів
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танку поблизу Курська – один ворожий снаряд заклинив башту,
а другий – влучив у борт. Всім вдалося вискочити через аварійний люк,
а потім збивали один на одному полум’я, качаючись по землі. Потім була
важка дорога до своїх: через лаву власівців, яка йшла в атаку за німецькими танками. Ворожий наступ вдалося зупинити, за що згодом отримує Тарас Григорович орден Червоної Зірки [4].
Перше поранення отримав у рукопашній сутичці (в складі розвідувальної групи): поверталися “з язиком”, зіткнулися з гітлерівськими розвідниками - захистив себе рукою від смертельного удару багнетом
у серце. За виконання розвідувального завдання був нагороджений медаллю “За відвагу”.
Воював наш герой і на англійських танках. Як не згадати бойову прикрість: через заводський брак у двигуні загорівся танк, за що командир
дивізії розжалував лейтенанта Шевченка до рядового. Командиром
танка залишили, а орден Червоної Зірки звелів відібрати – ось такою
гіркою була “справедливість”! Тарас Григорович приймав участь у визволенні Харківської, Сумської, Чернігівської областей, двічі форсував
Дніпро і цим самим вніс свій вклад у визволення своєї рідної землі,
свого рідного села Руська Поляна.
Страшним був бій у Білорусії: 245-й танковий полк втратив всі бронемашини: за 15 хвилин згоріло 45 наших танків під Оршею. Це та станція, де в 1941 група капітана Флерова випробовувала перші „Катюші”
і Гітлер поставив завдання за всяку ціну здобути цю зброю. Але радянські воїни виконали бойове завдання: німці “Катюшу” на отримали.
З цього бою мало хто вийшов живий. А Тарас Григорович вважає, що
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він народився “в сорочці” – дивом залишився живим. Після поранення
термітним снарядом служив у Другому гвардійському кавалерійському
корпусі генерал-лейтенанта Крюкова[5].
На фронті наш земляк проявив свої „літературні здібності” – склав
вірш. Друзі порадили: “Надсилай в газету,” і проілюстровані рядки були
надруковані на першій сторінці:
Вот мчится тройка удалая.
Вдоль дорожки фронтовой:
Уныло Геббельс напевает,
Качает Гитлер головой.
- О чем задумался, детина? –
Фон Ріббентроп его спросил. –
Какая на сердце кручина?
Скажи, тебя кто огорчил?
Тарас Григорович згадував з якою неприхованою радістю зустрічали
їх прості люди в Польщі, та й самій Німеччині. Він воював на Сандомирському плацдармі, в Померанії, визволяв Варшаву. Довелося проходити бойовий вишкіл і в ракетних військах зі славнозвісними
“катюшами”[6].
Настав січень 1945 року. Корпус, в якому служив Т.Г. Шевченко, прорвав вороже укріплення і вийшов у тил гітлерівських військ. Це було вже
на німецькій землі. Наближався час розплати за вчинені злочини проти
людства. Т. Г. Шевченко згадує: “В місті Раусбург, захопленому нами,
приймали на аеродромі німецькі військові літаки, а на залізничній станції – ешелони. А ще цікаво те, що ми були обмундировані у козацьку
форму, бо службу несли в основному донські козаки. З цим корпусом
мені довелося брати участь у штурмі Берліна”. На стіні рейхстагу наш
земляк написав: “Тут був Тарас Григорович Шевченко, Україна”[7].
Пощастило йому, як вважав наш герой , ще й тим, що він мав можливість бачити легендарного партизанського командира Сидора Артемовича Ковпака (до речі сьогодні його сини, як і Т.Г.Шевченко,
проживають на вулиці Ковпака), сидів за одним столом з співачкою
Л. Руслановою (вона на свої заощадження подарувала їхньому полку
чотири новенькі “катюші”). А яка була честь охороняти маршала Костянтина Жукова!
Про події тих далеких, але незабутніх днів нагадували рани та ще
бойові відзнаки, нагороди: два ордени Вітчизняної війни, медалі “За відвагу”, “За визволення Варшави”, “За взяття Берліна”, безліч ювілейних
і український орден “За мужність”[8].
Ще довгих сім років по війні Тарас Григорович служив у війську, захищаючи західні рубежі Батьківщини, доводив, “що він не син ворога народу, а плоть від плоті більшовик”. І він це довів своїм подвигом,
геройством, мужністю.
Через два роки після перемоги випросився у відпустку і здійснив, як
він говорить, свій головний подвиг – перевіз рідню із Сибіру на Черкащину. По дорозі туди і назад встиг одружитися в Брянську. Дружину, колишню партизанку Юлію Семенівну, й сестру Катерину забрав із собою
до Німеччини, де служив до 1953 року. Сини Олексій і Григорій, народилися також у Німеччині, а Анатолій – уже на Черкащині. Прийшлося
працювати на Рівненщині, очолював сільську раду в Серпінському
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районі. Ходити доводилося з пістолетом, хоча він не
дуже заповзято виконував вказівки енкаведистів. Як потім
довідався він від колишніх воїнів української повстанської
армії, з якими щиро
зійшовся, його від
смерті берегли ще
й прізвище, ім’я, та
по батькові – ніхто
не наважувався застрелити
Тараса
Григоровича Шевченка. “Лісові повстанці” пальцем не
зачепили комуніста
і представника “совітів”:спрацювала
магія священного
для
українців
імені…” [9]. Так заповіт діда, який повелів назвати внука
на честь Великого
Тараса,
врятував
нащадка, зробивши
це ім’я надійним
оберегом. Протягом чверті століття - він незмінний голова сільської ради
ветеранів війни і праці, проводив значну роботу з патріотичного виховання підростаючого покоління. Голова ради завжди серед ветеранів
і молоді. Напередодні 1997 року виконком сільської ради присвоїв йому
звання “Почесний громадянин Руської Поляни”. Велику роботу проводив Т.Г.Шевченко по підтриманню зв’язків з ветеранською організацією
62-ої гвардійської стрілецької дивізії [10].
Багато років Т.Г. Шевченко виношував заповітну мрію-думку: спорудити у селі пам’ятник своєму тезці. Його ідея – спорудити пам’ятника за
кошти самих жителів, а не державний кошт.
На честь 190-ої річниці з дня народження Т.Г. Шевченка в центрі села
закладено перший камінь і меморіальну плиту на місці, де сьогодні постав у бронзі образ Великого Кобзаря. Втілилася його мрія. Пам’ятає
слова батька Т.Г. Шевченко: “Пам’ятай! Ти – Шевченко. Матимеш сина
– наречеш Григорієм, а він свого –Тарасом. Щоб не переводився наш
рід, щоб на сторожі України вічно стояв Тарас Григорович Шевченко!”
Гордився своєю долею Т.Г. Шевченко: його день народження співпав
з датою проголошення незалежності України. Тоді у 1991 р. своє сімдесятиріччя святкував під синьо-жовтим прапором, який увібрав в себе ко264
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льори жнивного поля і високого неба. Незалежність України вироболена,
вистраждана самим Тарасом Григоровичем, усім родом Шевченків.
А тому не випадково на раді генеральних старшин Українського реєстрового козацтва було прийняте рішення про нагородження Тараса Григоровича Шевченка відзнакою українського реєстрового козацтва
орденом “Бронзовий козацький хрест ІІІ ступеня” та присвоєння козацького звання-підполковник. Гордився наш герой, що його пам’ятали
не лише на Черкащині! [11]
с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області,
Тарасу Григоровичу Шевченку.

Шановний Тарасе Григоровичу!
Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Вашого дня народження!
Символічно, що він співпадає з Днем незалежності України. Ваше
життя воїна, трудівник, патріота ввібрало в себе всі радощі і болі,
здобутки і втрати нашого народу. Крізь випробування власної долі Ви,
як батьківський заповіт, як прапор, пронесли високе ймення Великого
Кобзаря, сповідуючи високе кредо “Свою Україну любіть”. Саме ця
любов стала для вас провідною зорею. Врятований світ пам’ятає
Ваші переможні слова на поверженому рейхстазі: “Тут був Тарас Григорович Шевченко...”
У своєму краї Ви зажили слави активного громадського діяча, мудрого наставника молоді і добротворця. Щиро зичу Вам і Вашій родині
міцного здоров’я, благополуччя й миру і злагоди. Нехай зозулі не перестають Вам кувати світлі літа, а Бог береже від усього лихого.
З повагою,
Прем’єр-міністр України
Віктор Янукович.
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МУЗИКА ПОКОЛІНЬ

Скільки років українській пісні, питати марно, адже як тільки з’явилася мова, з’явилась і пісня. Народні пісні – це безцінний скарб, який
передавався нам від давнішніх поколінь. Недарма українців вважають
співочою нацією, адже в світі дуже багато відомих співаків, композиторів та ансамблів, які мають саме українське коріння [1].
Народна пісня передається з покоління в покоління, і якщо раніше
вона передавалася від бабусь та мам дітям, то тепер єдиним збирачем,
популяризатором народної пісні є фольклорні колективи [1]. На жаль,
залишилось дуже мало носіїв фольклору, від яких можна записати,
а потім відтворити пісню, обряди, звичаї. Одним із таких колективів є
самобутній, неповторний народний аматорський фольклорний колектив
«Козачка» Чигиринського районного Будинку культури.
Пісня з давніх часів супроводжувала життя людей. В народних піснях
часто звучить душа українського народу і нерідко – його істинна історія.
З народних пісень ми дізнаємось про культуру, традиції, побут, життя,
сподівання та надії людей. Через них часто виражали думки, пісні були
своєрідною підтримкою для людей [2,ст. 179].
Пісні є важливою сходинкою у розвитку української культури. Вони
здавна розширювали кругозір людей, передавали їхні почуття та допомагали подолати труднощі.
Українські селяни, співаючи без усякої науки, керуючись вродженою
музичністю, ніколи не виконують їх в унісон, а відразу розбиваються на
різні голоси і кожен веде свою партію. Селяни співали під час роботи на
полях, сидячи увечері біля хати та на вечорницях. Тобто, дійсно, пісня
супроводжує наше життя, наповнює його яскравими фарбами та переживаннями, допомагає виразити почуття, надає енергії, з нею час біжить швидше. Кожен українець повинен знати та цінувати культурні
надбання предків, адже людина, яка не знає минулого, не має гарного
майбутнього. Пісні розвивають у людей уяву, мислення та почуття. Тому
ще з дитинства мами співають дітям колискові та вмикають музичні записи.
Колектив в місті Чигирин є достойним носієм української пісні. Керівник цього унікального колективу – заслужений працівник культури України, почесна громадянка Чигиринського району, лауреат багатьох
оглядів-конкурсів різного жанру, вічно молода Орленко Марія Хомівна.
Вона нагороджена найвищою почесною відзнакою Міністерства культури України, Подякою Президента України та багатьма медалями, дипломами, грамотами.
Народилася Марія Хомівна 3 вересня 1923 року. Свою трудову діяльність розпочала в березні 1944 року. З дитинства вона брала участь
в роботі гуртків художньої самодіяльності. Працювала директором Чигиринського районного Будинку культури. Марія від природи має надзвичайний хист до творчості і прекрасні організаторські здібності.
А тому, яку б ланку культурно-освітньої роботи вона не очолювала, –
скрізь її супроводжував успіх.
266

“З А Л І З Н Я К О В І Ч И Т А Н Н Я ”
В цьому році Марія Хомівна відсвяткувала своє 90-річчя. Зі словами подяки
за багаторічну вірність культурі чигиринського краю звернулися до іменинниці
голова райдержадміністрації Олександр
Цисаренко та заступник голови районної ради Віктор Півторак. Завітали на
свято з подарунками та словами привітань і гості з Черкас: художній керівник
Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка Сергій Проскурня
та балетмейстер театру Володимир Татарінов, директор обласного центру народної творчості Таміла Іванова та
завідуюча відділом фольклору Наталія
Савченко. Завітали на свято з подарунками та словами привітань і гості з Черкас: художній керівник Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. Т.Г.Шевченка Сергій Проскурня та балетмейстер театру Володимир Татарінов, директор обласного центру народної творчості Таміла Іванова та завідуюча відділом фольклору Наталія Савченко.
Приєднались до привітань міський голова Сергій Тимченко, голова міської організації ветеранів Любов Орленко, заступник генерального директора НІКЗ «Чигирин» Віктор Лазоренко, колишній завідувач
районним відділом культури Микола Кучман, начальник відділу культури
і туризму районної державної адміністрації Галина Романенко, директор районного Будинку культури Микола Головко, директор дитячої музичної школи Лариса Філоненко. Річницю святкувало все місто
насолоджуючись гарним виступом колективу.
Колектив “Козачка” був заснований у 1983 році, але сама ідея зародилась ще в 1982 році під час засідання членів міської жіночої ради, де
саме обговорювалось питання організації фольклорного колективу
в м. Чигирині. Зібравши народні пісні та жінок з чудовими голосами керівники утворили нині знаменитий ансамбль “Козачка”. Перший виступ
колективу відбувся також у 1983 році. Він увінчався великим успіхом,
і з того часу ансамбль став постійним учасником та окрасою районних,
обласних культурно-мистецьких заходів. Марія Хомівна не відразу очолила колектив. Лише в 1985 році вона стала його художнім керівником.
У 1990 році за високу професійну майстерність колективу було присвоєно почесне звання Народний аматорський.
Колектив розвивався, шукав нові пісні, дарував радість слухачам та
приймав участь у різних фестивалях. Були в історії колективу й цікаві
моменти. Наприклад, у 1991 році відбулась грандіозна подія в історії колективу – його запросили на І фестиваль козацької пісні “Хортиця”, що
проходив у Запоріжжі. У 1992 році за високий вклад у розвиток та збереження національної культури України Марії Хомівні Орленко було присвоєне почесне звання “Заслужений працівник культури України”.
З того часу колектив почав виступати не тільки в Чигиринському районі,
але і у всій Черкаській області.
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Починаючи з 2002 року “Козачка” є щорічним учасником “Весільної
осені” в Пирогові, Всеукраїнського конкурсу фольклорних колективів на
Національному Сорочинському ярмарку, Всеукраїнських форумів гончарства, творчих звітів всіх рівнів, творчих зустрічей, презентацій, виставок. Також колектив був запрошений на телеканал УТ-1 у програми
“Надвечір’я” та “Фольк-мюзік”.
З кожним роком зростає виконавська майстерність та сценічна культура цього шанованого колективу. Кожен виступ “Козачки” – це добре
продумане культурно-мистецьке дійство, яке розкриває та пропагує старовинну пісню, обряд, звичаї Чигиринського краю. Народний аматорський фольклорний колектив “Козачка” та його керівник Марія Хомівна
Орленко – багаторазові лауреати обласних та Всеукраїнських заходів,
нагороджені грамотами, дипломами, медалями. Їхні голоси зачаровують, пісні підіймають настрій і налаштовують на краще, адже їх репертуар різноманітний.
Сьогодні у репертуарі “Козачки” понад 200 народних пісень. Серед
них унікальні пісні, записані в селах району. З часом помирають люди,
які знали і співали ці пісні, а разом з ними іде у небуття і творчість нашого пісенного краю. Тому, можна сказати, що ансамбль є зберігачем
і носієм оригінальної і неповторної творчості наших героїчних предків,
минулих поколінь Чигиринщини.
Більшість пісень “Козачки” соціально-побутового та родинно-побутового жанрів. Частина репертуару відведена пісням літературного походження, серед яких значна частина пісень на слова Т.Г.Шевченка.
Однак найбільше жартівливих, адже, за словами самих учасниць, в наш
тяжкий час потрібна весела пісня, яка буде підіймати настрій та змушувати посміхатись. Тим паче, жартівливі та сатиричні пісні допомагають
людям забути про свої проблеми та дивитись на світ простіше і з легкістю. Козацькі пісні особливо популярні, тому що Чигиринщина – це козацька земля. Також значне місце у репертуарі «Козачки» посідають
календарно-обрядові пісні, так як у Чигирині часто відзначають народні
свята, при чому не тільки в приміщенні районного Будинку культури, але
й на відкритому повітрі, на імпровізованій сцені. Під час таких концертів
багато ансамблів, в тому числі і «Козачка», організовують маленькі вистави або ігри супроводжуючи їх піснями (щедрівками, веснянками, гаївками). Такі дійства заворожують глядачів, і інколи вони приєднуються
до колективу співаків та співачок. Ансамбль «Козачка» через пісні розповідає слухачам про різні традиції нашого народу, про його історію.
Багато пісень ансамблю і про козаків, їх життя та долю. Насамперед
це пов’язано з краєм, в якому співає “Козачка”. Чигиринщина здавна
славиться козацьким минулим, тому багато пісень саме про козаків. Немалу частину репертуару займають і авторські пісні, які також дарують
насолоду слухачам.
У колективі 17 учасників. Це люди, переважно, старшого та середнього віку – справжні любителі українського мистецтва. Найактивнішими
учасниками сьогоднішньої “Козачки” є Тининика Катерина Федосіївна,
Тимофієнко Катерина Василівна, Куц Наталія Павлівна, Турик Світлана
Іванівна, Попович Євдокія Іванівна, Бабошина Євдокія Василівна, Степанова Марія Яківна, Федорова Діна Миколаївна. Окремо для відтворення обрядів керівник запрошує молодь, дітей та чоловіків.
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Кожного року репертуар “Козачки” розширюється, а також збільшується і кількість шанувальників народної пісні. Колектив закликає людей
пам’ятати та любити свою культуру та минуле. “Народні пісні потрібно
знати та любити, адже це наше, рідне”, – сказала учасниця хору
Стьожка Ніна [3]. Також цьому гарному ансамблю чигиринський поет
О.Т.Петриченко присвятив поему “Пісенними дорогами”:
Скрізь розлилося в нашім ріднім краї
Чар-диво несказанної краси,
Понад Богдан-горою то лунають
Козачок чигиринських голоси
Ця пісня чар з роками молодіє,
Хвилюють душу мелодії й слова,
То не сонце влітку з неба гріє –
Свій голос подає, «Козачка» то співа [4, ст. 99].
В наш час існує досить багато музичних колективів, які співають народні пісні. Вони намагаються зберегти та примножити надбання українського народу. Своїм співом вони надихають та підтримують нас.
Таким колективом є і “Козачка”. Приходячи на концерти, люди згадують
своє коріння, свою культуру та себе справжніх. І розуміють, що маючи
таких талановитих представників, українська культура завжди буде розвиватись, а традиції не забуватимуться. В наш час народні пісні є великою цінністю, адже ми повинні зберігати наші культурні надбання. Так,
зараз мало людей співають народні пісні, адже світ музики заполонили
сучасні та молодіжні ритми, але народна пісня завжди буде в моді та
повазі.
13 квітня 2014 року Марія Хомівна відійшла у вічність...
1.Фактори впливу на розвиток фольклору його етнічні особливості:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.infolibrary.com.ua/books-text-4106.html
2.Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. – К.: Наукова думка, 1975. – 272 с.
3.Матеріали польових досліджень авторок – розповідь Стьожко Ніни,
учасниці колективу.
4.13. Петриченко О.Т. Сини і дочки Древнього краю. – Монастирище,
2006. – 112 с.
269

П`ята наукова краєзнавча конференція

АРХЕОЛОГІЯ

Нераденко Тетяна, к.і.н.,
методист Черкаського територіального відділення МАН України
Глушенкова Анастасія,
Московський інститут Дружби народів імені Патриса Лумусби
ТРАДИЦІЙНІ ЖІНОЧІ ВУШНІ ПРИКРАСИ
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНщИНИ

Найдавніші сережки.
В науковій літературі сережки як прикраси серед археологічних знахідок України вперше згадуються в матеріалах чорногорівських поховань, які були відомі у причорноморських степах, ототожнюються
з кіммерійцями та датуються серединою VIII – VII ст. до н.е. [7, 214].
Але, за дослідженнями В.Ю. Мурзіна, В.В. Отрошенка, О.Р. Дубовської та інших українських археологів, чорногорівські сережки з дроту
в 1-1,5 обертів мають витоки у попередній білозерській культурі доби
пізньої бронзи (ХІІ-Х ст. до н.е.), а сережки з шишечкою на кінці й так
званні цвяхоподібні сережки з трьома радіальними променями на головці є новаціями і пов’язані головним чином із Центральною Азією, традиції якої кіммерійці принесли з собою в степи України після своїх
військових походів до Передньої Азії [7, 216].
Цікаво було з’ясувати, коли ж з’явилися в археологічних культурах
України дротяні кільця в 1-1,5 обертів, що за добу бронзи стали прототипами самих ранніх сережок. Виявилося, що перші подібні мідні вироби
знайдені в похованнях азово-дніпровської культури доби пізнього неоліту (V тис. до н.е.), дніпро-донецької неолітичної культури (V – перша
половина IV тис. до н.е.) та середньостогівської культури доби енеоліту
(середина V – середина IV тис. до н.е.), називаються вони кільцевидними або скроневими підвісками. За думкою вчених, вони прикрашали
одяг та головний убір молодих жінок [11, 194]. Зустрічаються прикраси
у вигляді мідних дротяних кілець і в пам’ятках Раннього та Середнього
Трипілля (V – середина IV тис. до н.е.) [2,
с.221]. Пізніше вони виявлені у носіїв культур шнурової кераміки
доби середньої бронзи (друга чверть ІІІ – початок ІІ тис. до н.е.), де називаються скроневими кільцями, причому деякі з них мають один кінець
верболистої форми. Відомі мідні скроневі підвіски у вигляді кільця в 1,5
оберти і в пам’ятках зрубної (XVII-XV тис. до н.е.), тшинецької (XVIII-XIII)
та білогрудівської (ХІІ-ІХ ст. до н.е.) культур доби пізньої бронзи [7, 164].
Як бачимо, прототипи майбутніх ранніх сережок в 1-1,5 оберти були
відомі серед перших металевих (мідних) виробів доби пізнього неоліту
та енеоліту, але їх призначення визначається вченими як кільцевидні
підвіски, що прикрашали одяг, та скроневі підвіски, які кріпилися до головного убору.
З початком раннього залізного віку та появою в степах України кіммерійців та скіфів, сережки стають невід’ємною частиною скарбів та прикрас у жіночих похованнях.
Так, у матеріалах чорноліської культури, яка знаменує собою перехід бронзової доби до залізної та датується Х-VIII ст. до н.е., серед при270
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крас археологами називаються спіральні та цвяхоподібні сережки [7,
221].
Ще більше сережок знайдено в жіночих скіфських похованнях VI-IV
ст. до н.е. На території Черкаської області відомо кілька багатих поховань знатних скіф’янок з сережками, які зроблені із кольорових металів
(золота та срібла) і є справжніми витворами давнього ювелірного мистецтва: у с.Рижанівка Звенигородського району, у с. Новосілки Монастиришенського району, у м. Городище Городищенського району та ін.
В наступний період ранніх слов’ян традиція носіня сережок також зафіксовано в археологічних джерелах. Так, серед прикрас та деталей жіночого вбрання в пам’ятках зарубинецької, черняхівської, київської,
пеньківської та райковецької культур називаються кільця та підвіски,
частина яких могла використовуватися як вушні прикраси, а також – сережки та сережки-лунниці із бронзи та срібла.
Привертають увагу численні і різноманітні прикраси із слов’янських
пам’яток V-VII (пеньківська культура) та VIII-IX (райковецька культура). Деякі з них є можна вважати прототипами сережок наступної доби
Київської Русі
Сережки періоду Київської Русі.
Давній Київ був центром художніх ремесел, що не тільки задовольняв внутрішні потреби у ювелірних прикрасах, а й постачав свої вироби
з золота та срібла по всій території Київської Русі упродовж Х-ХІІ ст. Матеріали скарбів доводять, що не було жодного технічного різновиду обробки кольорових і благородних металів, яких би не опанували
златоковалі того часу.
На сережками Русі можна прочитати соціальне становище сім’ї: багаті та забезпеченні носили золоті та срібні сережки, простолюдини –
мідні і дерев’яні, члени князівської родини – сережки зі смарагдами та
рубінами.
Візантійський історик Лев Діакон, що був учасником переговорів візантійців і русів, записав: «Показався і Святослав,…В одне вухо його
була вдіта золота сережка; вона була прикрашена карбункулом, обрамленим двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялася від
одежі його наближених тільки чистотою…».
Відомо, що витязі проколювали собі одне вухо з часів давніх слов’ян
до XII ст. Прикраса тоді називалося «одинець», а чоловік, який його
носив - «серьгач». Ця традиція зберігалася і пізніше. Так, у ХІV ст. великий князь Іван Іванович заповів своїм синам Дмитру та Івану мати
серед інших речей та зброї по «серге с жемчугом» [27].
Бояри відмовилися від проколювання вух. Чоловічі серги не були поширені, тому що їх були не видно з-за довгих перук. А ось непривілейовані верстви суспільства продовжували їх носити. У холопів серга у вусі
символізувала приналежність господареві. Коли ж перуки стали коротшими, чоловічі серги знову увійшли в моду і у багатих людей.
Жіночі сережки були своєрідними оберегами, що захищали від злих
духів і випадкових куль. Прикраси для заможних та знатних жінок виготовляли із золота та срібла, а для простих селянок та городянок із кольорових сплавів та скла.
Особливо вражають високою естетикою і технікою виконання ювелірні вироби. Були відомі і застосовувалися чорніння срібла, лиття з до271
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рогоцінних металів, карбування, інкрустація, техніка скані (узори з тонких металевих ниток) і зерні (прикраси з напаяних дрібних металевих
кульок) [29].
Вершина ювелірного мистецтва - техніка перегородчатої емалі.
Прийшла вона з Візантії, але незабаром київські майстри перевершили
вчителів. Процес виготовлення схематично виглядав так. На золоту
пластину наплавляли тонкі золоті перегородки, отримані порожнини заповнювали емалевим порошком і розплавляли його. У стародавніх скарбах знайдені прикраси із зображеннями сирен, дерева життя, квіткового
орнаменту.
За сережками можна було зрозуміти, до якого суспільного стану належить людина. Популярність цього елемента прикрас настільки зросла,
що з`явились майстри-сережники, які займались виключно сережками
[29].
Важливим джерелом знахідок сережок періоду Київської Русі на Черкащині є Княжа гора, яка ототожнюється вченими з літописним давньоруським містом Родень. Ювеліри міста виготовляли найрізноманітніші
ювелірні вироби із золота, срібла, міді, бронзи та їх сплавів, з використанням дорогоцінного каміння та емалі. Вони користувалися складними
техніками металообробки: куванням, гравіруванням, штампуванням, волочінням дроту, тисненням, сканню, зерню, емаллю та черню [13, 68].
Багато знайдено на Княжій горі сережок, адже сережки носили тоді
не тільки жінки, а й чоловіки.
Оскільки більша частина сережок дійшла до нас у фрагментованому
стані (у зв’язку зі своєю тонкістю та крихкістю), то часто вони належать
до інших видів прикрас. Наприклад, М.Ф. Біляшівський, описуючи знайдені на Княжій Горі півкільця відніс їх до прикрас пов’язок. Але пізніше
вдалося знайти півкільця, у яких є отвори для прикріплення дужки, і
срібну сережку, що збереглася повністю і має таку ж конструкцію. Це –
найпростіший вид сережок. Таких півкілець зустрічалось досить багато.
Виготовлені вони з дроту, іноді подвійного, іноді порожнисті всередині,
діаметр їх 2– 2,5 см (додаток Ґ). З цього виду сережок виникли інші, зокрема, такі поширені прикраси, як сережки з намистинами. На Княжій горі
була знайдена сережка з бронзового дроту, на якій нанизано дві скляні
намистини зеленого і чорного кольору. Але більш поширеними є сережки з бронзовими, ажурними намистинами. Прості сережки виготовлялися в основному з гладкого срібного дроту [13, 77].
Більш цікавим видом сережок є сережки так званого київського типу.
Вони складалися з великого кільця з дроту, на яке нанизувались кульки,
а щоб вони не зсовувалися докупи, між ними накручували тонкий дріт.
Діаметр кільця таких сережок 2 – 3,5 см. Кульки здебільшого ажурні, гладенькі або оздоблені сканню чи зерню. Зустрічалися інші своєрідні сережки. Так, на Княжій горі було знайдено пару золотих сережок у вигляді
голубів [13, 78].
В Київській Русі було чимало традицій, пов’язаних з сережками. Існував обряд переходу до дитинства. Його виконували після того, як дівчинка досягне п’ятилітнього віку. Їй проколювали вушка, вдягали
сережки. Тільки після цього дівчинці заплітали коси та вдягали плаття
замість сорочки. Другий раз сережки дарують їй у дванадцять років. Це
був обряд переходу від дитинства до дівоцтва. Наступні сережки вона
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отримувала від нареченого в знак його щирої любові та бажання поєднати з нею своє життя. Також на весіллі дівчина могла отримати сережки
і від батьків в якості частини свого посагу [29].
На думку Ганни Врочинської, сережки мали широке застосування
у вбранні руської жінки, причому їх носили не тільки у вухах, ними також,
як і скроневими кільцями, прикрашали волосся [6, 15].
Дослідниця, проаналізувавши жіночі прикраси ранніх словян і періоду Київської Русі, прийшла до висновку, що в перших переважала декоративна стихійність та неврівноваженість, в других – більша
впорядкованість, організованість ритму, благородна вишуканість, урочистість, багата творча фантазія [6, 17].
Сережки ХV-XVIII ст.
Згадки в літературних джерелах про золотарів (так в Україні називали майстрів-ювелірів) свідчать, що це ремесло розвивалось у ХІV-ХVІ
ст. в українських містах Львові, Києві, Кам’янці-Подільському, Луцьку, Галичі, Белзі та ін. Основними металами для виготовлення жіночих прикрас тоді було золото і срібло. Наділені високими пластичними
якостями, ковкістю, ці метали гарно відбивали світлове проміння та давали можливість моделювання об’ємів і форм, утворювали цікаві світлотіньові ефекти [6,.17]. На жаль, поодинокі відомості про жіночі прикраси
цього періоду не дозволяють характеризувати їх повністю. Відомо лише,
що були дуже поширені так звані «литовські» сережки. Значно більше
матеріалів стосуються вже XVII-XVIII ст.
У кінці XVII – першій половині XVIII ст. значного розвитку зазнало золотарське ремесло в Києві, містах Лівобережної України: Ніжині, Глухові, Чернігові та ін. Майстри користувались в них майже всіма відомими
техніками: кування, лиття, паяння, різьблення, витягування дроту тощо.
Для оздоблення виробів застосовували ритування, карбування, позолоту, філігрань, чернь, емаль.
Сережки, які виготовлялись українськими золотарями в ХVII-ХVIIІ ст.,
мали просту чітку будову і найчастіше кілька елементів нескладних геометричних форм. До вушка у вигляді дужки з замочком або гачка прикріплювались розетки, прямокутні щитки, прикрашені каменями,
кольоровими скельцями, а до них – підвіски з камінчиків або скляних
намистин. Цікаво, що мода на певні форми сережок була однакова в середовищі жіноцтва козацької старшини і польської шляхти [6, 22].
Заміжні жінки найчастіше носили сережки більш стриманіші, без каменів або з одним каменем, а дівчата любили більш барвисті, з різнокольоровими камінчиками. Доньки козацької старшини до святкового
вбрання одягали сережки з довгими підвісками і з великими каменями.
Жіночі прикраси ХVІ-ХVІІІ ст., крім свого декоративного-ужиткового
значення, посідали і ряд інших, серед яких важливими були значення
капіталу і соціального престижу. Останнє пояснює той факт, що навіть
найбідніші жінки намагались не поступатись перед заможними і підтримувати естетичну норму вбрання [30].
Характер вушних прикрас цього періоду був досить типовим, з певною логічною системою язичницьких символів та оберегів. Сережки
мали скоріше символічне, ніж декоративне значення. Жіночі вуха прикрашалися солярними та лунарними знаками у вигляді невеличких золотих та срібних кілець і півмісяців, які символізували сімейний затишок,
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до того ж вони мали і лікувальні властивості (срібло та золото – відомі
антисептики).
Щоправда, за часів Козаччини носіння вушних прикрас було зведене
до мінімуму. Шляхетних українських жінок на парадних портретах найчастіше зображено без сережок. Дівчата із заможних сімей козацької
старшини носили невеликі золоті або срібні грушоподібні сережки з підвісками-бовтицями.
До металевих прикрас козацької доби належить чоловіча серга у вигляді півмісяця, яку козаки ніколи не знімали.
Носіння вушних прикрас серед чоловіків мало утилітарно-декоративну роль. Найчастіше сережки для чоловіків виготовлялися золотарями у вигляді півмісяця, в основному, із срібла. Якщо сережка була
в лівому усі, то це означало, що ця людина єдиний син, якщо ж у правому – він останній зі свого роду. Сережки у двох вухах позначали те, що
козак єдина дитина в сім'ї, або він останній в роду годувальник і продовжувач роду. До таких козаків ставилися по-батьківськи і намагалися
їх всіляко оберігати і підстраховувати в боях.
Наявність двох сережок, звичайно, не звільняла козаків від небезпек. Вони разом з іншими билися у боях пліч-о-пліч і несли тяготи походів. Але інші, за негласними правилами намагалися їх зберегти і, як
могли, підстраховували [30].
Найбільш складну конструкцію мали жіночі «переяславські» сережки
цього часу. Вони виготовлялися міськими ювелірами для дочок та дружин старшини Гетьманщини. Такі сережки мали чотириярусну конструкцію по вертикалі, пишне оздоблення.
В жіночих і чоловічих строях носіння прикрас виконувало крім естетичної, особливу символічно-оберегову функцію. Вважалося, що прикраси здатні були захищати від наврочень та нечистої сили, здатні
позитивно впливати на здоров`я людини [4, 123].
Крім цього, вони мали значення капіталу та соціального престижу.
Разом з іншими прикрасами вони займали перше місце серед матеріальних цінностей XVI-XVIII ст., коли формуються основні компоненти традиційних жіночих прикрас та їх головні естетичні характеристики [6, 25].
Особливості золотарського ремесла.
Про розвиток золотарства у кінці XVII-XVIII ст. на Черкащині, в тому
числі із виготовлення сережок, ми дізнаємося, в основному, за матеріалами Лівобережної частини краю. Адже за історичними умовами того
часу, коли із-за суперництва польського панства і козацької старшина,
постійних набігів турків і татар, землі Правобережжя Черкащини майже
зовсім обезлюдніли. Населення відходило в інші місцевості, а статки
тих, хто залишався, були невеликими. В той час Лівобережжя увійшло
до складу Російської держави, і його населення проживало в мирних
умовах, продовжуючи традиції у золотарстві, що були закладені за Гетьманщини. Така ситуація була характерна і для першої половини ХІХ ст.,
коли за договором 1795 року відбулося об’єднання обох частин Східної
України: селянство Правобережжя потрапило у жорстоке кріпацтво російських і власних поміщиків, мешканці Лівобережжя продовжували
жити в умовах відносної свободи, що створювало умови для розвитку
народної творчості, в тому числі і золотарства із виготовлення сережок
[21, 9-10].
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За дослідженнями черкаського краєзнавця Олександра Самкова,
який багато років вивчає золотарство Лівобережжя Черкащини, техніка
виготовлення сережок у майстрів-золотарів Черкащини була дуже різноманітною. Вона мала у своєму складі як прийоми, запозичені у міських ювелірів, так і власні здобутки. Для виготовлення деталей
сережок, різноманітних бурбульків, крилець та інших дрібних речей золотарі використовували «велику цинь». Вона мала вигляд болванки у
формі усіченого конуса. Її верхня, меншого діаметру, частина вміщувала
декілька напівсферичної або іншої форми заглибин для штампування
вищезгаданих деталей. Велика цинь відливалась з олов’яно-цинкового
сплаву [23, 39].
Більшість золотарів мали власні штампи. Дехто замовляв їх у міських
ювелірів, а дехто робив сам. Іноді штампи запозичували у інших золотарів. Для штампу брали сталь високої якості. Щоб виготовити штамп
самотужки, золотар мав витратити 4-5 днів. Скінчивши штампування,
майстер доробляв поверхню «чеканчиками», вирубував зубильцями
«вікна», підбирав кольорові «камені», вирізував ножицями «кастики» оправи для них.
На той час уже став відомим спосіб гальванічного золочення. Через
умови свого існування сільські золотарі користувались давнім прийомом золочення через вогонь. Його суть полягала в тому, що золото розчиняли у ртуті. Це був небезпечний спосіб. Пари ртуті могли позбавити
здоров’я будь-якого майстра. Тому цю роботу виконували завжди на
протязі, зазвичай, у сінях, не забуваючи при цьому відчинити назовні
двері.
Скло, грановане під дорогоцінні камені, золотарі купували. Особливий попит був на «бурякове скло», що мало колір рубіну. Деякі майстри
прикрашали вироби «міньоним склом», яке виготовляли з декількох
шарів скла різного кольору: синього, прозорого, рожевого, знову прозорий і зелений. Якщо під рукою не було «каменів», золотар використовував намистини як грановані, так і гладкі. За допомогою циганської голки
майстер розколював намистину навпіл і вставляв у виріб.
Деякі золотарі замість «каменів» зі скла використовували бісер.
З нього викладали фігурки у формі квітів. Зернини бісеру, як правило,
саджали на мастику [23, 40].
Збереглися імена відомих золотарів Лівобережної Черкащини ХІХ –
початку ХХ ст.: Федот Васильович Петровський із Вереміївни, Феодосій
Зінченко та його сини Петро, Микита і Семен із Загородища, Сергій Петрович Баша із Ірклієва, Іван Титович Маринець із Жовниного, Володимир Доля із Калищенців, Гнат Давидович Власенко із Цехівки, Гаврило
Федотович Ковтун із Мойсенців, Василь Якович Сагарда із Тимченків та
інші. Були свої золотарі і на Правобережжі, наприклад, Кирило Мартиненко і Петро Атамась із Чорнявки [22, 71-74]. Пропонуємо фото одного
з майстрів – Гаврила Ковтуна з сім’єю.
Класифікація сережок ХІХ – початку ХХ ст.
Місцеві золотарі виготовляли багато сережок, задовольняючи потреби жінок різного віку і статку. Форма їх була дуже різноманітною, але
майже в кожному селі чи містечку перевага надавалася окремим видам.
За дослідженнями Ганни Врочинської, сережки Середнього Придніпров’я, складовою частиною якого є Черкащина, можна розділити на
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три типи: 1 – сережки без підвісок, 2 – сережки з підвісками, сережки
з щитком і підвісками. До першого належать сережки у вигляді кільця
з замочком для скріплення, сережки «змійки», плоскі розетки з розлогими пелюстками і коралом в центрі, сережки з верхньою частиною у
вигляді дужки і нижньою у вигляді півмісяця чи півкола. Походження останніх пов’язується з ювелірними виробами давньоруських майстрів. До
другого типу належать сережки, подібні першому типу, але вони мають
підвіску у вигляді краплі, кульки, сердечка, хрестика, дрібних намистин
коралів, бурштину, кольорового скла тощо. До третього типу віднесені
сережки, що мають орнаментальні щитки і підвіски складної конфігурації, більших розмірів, з кольоровими вставками [6, 131-133].
Звернемось безпосередньо до традиційних народних сережок Черкащини ХІХ – початку ХХ ст. Найбільш складну конструкцію серед них
мали «переяславські» сережки, родовід яких сягає XVII ст. Черкаські сережки цього типу вважаються їх логічним наслідуванням: вони мають
триярусну конструкцію і більш спрощений вигляд. Верхня, видовжена
частина, мала посередині камінчик і дужку для вдівання у вухо. Середня
мала вигляд «крилець», що хилилися донизу з двома «пукликами» на
них. Золотарі називали «пукликами» карбовані або штамповані горбочки. Нижня частина була у вигляді кульки, нижній кінець якої загнуто
петлею.
Логічним наслідуванням цієї староукраїнської традиції була група сережок, об’єднана спільною назвою «вереміївські». «Крильця» та кулька
в них такі ж, як у «переяславських». Називали їх «крильця з бурбульками». Проте підвішувалися вони до сережок, що мали вигляд квітки великої ромашки з карбованими опуклими пелюстками – «книшиками».
Вироблялися «книшики» і з «метеликами». У «метелика», на відміну від
«крилець», крильця були підняті вгору, а замість двох «пукликів», розміщували камінь «скельце» «Бурбульок» не було. Як і «книшики з метеликами», часто вироблялися «калачики з метеликами». Вище вони
вже згадувалися. Відмінність була в трактуванні сережки – «ромашки».
Її штампували з увігнутою всередину серцевиною, прикрашеною камінчиком і різьбленням. В Ірклієві їх називали «виворотненьки сережки»,
а у деяких селах – «собача ромашка», але тільки у тому випадку, коли
не підвішувались до них «метелики» або «крильця». Це були найбільші
сережки. В селі Загородище під Іркліївом їх називали «п’ятаками». Діаметр «калачика» чи «книшика» досягав 3 см. Жителька Ірклієва Оксана
Григорівна Діденко 1901 року народження згадувала, як жінки Верміївки
хвалилися, що вони великі на зріст та здорові тому, що носять великі сережки «калачики з метеликами». Ще жінки казали, що вуха під такі сережки треба колоти під калиною – не буде боляче [21, 12-13].
Треба зазначити, що як «книшики», так і «калачики» з підвісками –
«крильцями» зустрічались значно рідше, ніж з «метеликами». Це пояснюється тим, що мода на «крильця» існувала в більш ранній період
і біля 1917 року їх майже повністю витіснили «метелики». Однак, на Черкащині були ще села, де їх носили. На Черкащині виготовляли
«крильця» лише декілька золотарів.
Великою популярністю користувалися сережки – «місяці», «полумісяці», «напівмісяці». Їх форма нагадувала круто загнутий місяць, підвішений за ріжки. У багатьох селах їх називали «плесковаті», така назва
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пояснюється тим, що поверхня «плесковатих» сережок була більш пласкою, порівняно із «місяцями» (додаток Н). Якщо такі сережки мали гострий виступ по зовнішньому краю, такі сережки називали
«молдавськими» або «циганськими». Різновидом такого типу були дуті
«місяці». У селах їх називали «дуті». В інших селах на них казали «бублички», тому що вони нагадували формою бублики.
До кінця ХІХ ст. зберігся ще один вид сережок. Вони мають вигляд
кульки, розрізаної навпіл. До неї припаяна дужка для вдівання у вухо.
Свідоцтвом того, що вони мали широко розповсюдження, служить велика кількість назв, що їх дали люди. Це і «бурбульки», і «бульбашки»,
і «ягідки», «вишеньки» тощо. Бувало, що назва «бурбульки» поширювалась і на сережки у вигляді серця.
Зустрічаються сережки із 10-15 копієчних монет царського карбування з підвіскою «ягідкою» або «метеликом». Їх називали «бовтики».
Зустрічаються «бовтики» і без підвісок. Часто монету прикрашав «кастик» з камінцем [21, 13].
На початку ХХ ст. ремесло сільських золотарів майже припиняє своє
існування через невигідність та низький попит. Але традиційні народні
сережки продовжують своє існування у передаванні їх із покоління
у покоління.
Використання сережок у родинних обрядах
За давньою традицією, майже з дворічного віку українським дівчаткам проколювали вуха. Діти носили мідні сережки з тонкого дроту, а дівчата й жінки — срібні, позолочені, зрідка золоті сережки. Їхня форма
була дуже різноманітною. Найбільше поширення мали великі дуті каблучки або площинні у формі півмісяця калачики з нескладною різьбленою орнаментацією.
Вуха дівчаткам проколювали, щоб запобігти дуже поширеній на той
час хворобі – «золотусі».
З сережками пов'язано чимало народних повір'їв: вони можуть знімати головний біль, загубити їх вважається нещастям. За традицією, на
піст або під час трауру прийнято вдягати найпростіші сережки у вигляді
кільця. В звичайні дні також носили сережки більш прості, у святкові дні
– до них підвішували додаткові орнаментальні підвіски [6, 146].
Щоб нареченій добре жилося в заміжжі, сережки їй надягає щаслива
заміжня подруга. Дівчата на виданні обов’язково мали одну-дві пари
срібних, а іноді, в залежності від достатку, і пару золотих сережок.
В першу шлюбну ніч молода обов'язково мусить зняти сережки. Щоб пологи були легшими, баба-повитуха мала власноруч зняти з породіллі
сережки. Мати обов'язково повинна передати своїй дочці у спадок родинні сережки, що їх носила вона, бабуся, прабабуся й т. д., щоб доля
доньки була щасливою [8, 388].
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ТИПИ СЕРЕЖОК ЧЕРКАСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я
ЗА КЛАСИфІКАЦІЄЮ ГАННИ ВРОЧИНСЬКОЇ

1 тип: без підвісок

2 тип: з простими підвісками

3 тип: зі щитком і складними підвісками
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОГО НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО
ВИДАННЯ «ТАЄМНИЦІ МОЛЮХОВА бУГРА, АбО ПРО щО
РОЗПОВІДАЮТЬ АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ ШКОЛЯРІВ»

Молюхів Бугор – комплексна археологічна пам’ятка, до складу якої
входять поселення та могильник. Належить до доби неоліту та енеоліту,
датується другою половиною V – першою чвертю ІІІ тис. до н.е. Розташована в заплаві річки Тясмин поблизу села Новоселиця Чигиринського району Черкаської області
Поселення Молюхів Бугор відкрито в 1950 році відомим українським
археологом Олексієм Івановичем Тереножкіним, в 1955-56 роках досліджувалося іншим відомим українським археоло-гом Валентином Миколайовичем Даниленком, з 1992 року розкопується автором цього
видання.
Молюхів Бугор – визначна археологічна пам’ятка Черкащини і України, яка має високий статус в східноєвропейській археології. Її територія вилучена із землекористування та віднесена до земель
історико-культурного призначення. Пам’ятка взята на облік під № 4273.
Значення Молюхова Бугра визначається унікальністю його місця розташування на межі природних зон та культурних осередків, а також – великим комплексом археологічних знахідок, які дають багато нових даних
щодо матеріальної та духовної культури давніх мешканців України
в добу неоліту та енеоліту.
Розкопки на поселенні проводилися впродовж п’ятнадцяти польових
сезонів. В перші три роки (1992,1994,1995) археологічні дослідження
Молюхова Бугра здійснювалися силами наукових співробітників Черкаського обласного краєзнавчого музею та Археологічної інспекції управління культури Черкаськоо облвиконкому.
Починаючи з 1998 року, головними копачами Молюхова Бугра стають
черкаські школярі – вихованці Центру туризму, кра знавства, екскурсій
та спорту учнівської молоді міста Черкаси, члени гуртка «Археологи-краєзнавці», який працював тоді в закладі під моїм керівництвом.
З 2001 року до нас приєднуються наші добрі друзі – студенти Київського Національного економічного університету імені В. Гетьмана,
члени клубу “Скіфи”, який вже багато років працює в університеті спочатку – на чолі зі Ступак Ольгою Валентинівною, сьогодні – під керівництвом Дрегала Олега Володимировича.
У ході розкопок Молюхова Бугра у 1992-2011 роках досліджено
понад 1000 кв.м пам’ятки, відкрито та вивчено цікавий об’єкт – “рів”, якій
оточував поселення та слугував захистом від паводків та господарчою
ямою, куди викидали розбитий глиняний посуд, зламані знаряддя праця,
кістки тварин, яких з’їдали. Відкрито та досліджено 6 поховань давнього
могильника, п’ять з них – поодинокі, одне – групове з двома кістяками.
На західній околиці поселення відкрито цікаву систему «стовпів», яка
виявилася залишками певної дерев’яної конструкції на кшталт настилу,
що робив зручним вихід до води та можливо мав легкі господарські спо280
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руди. Окрім цього, на площі
поселення виявлено більше
півтора десятка господарчих
ям різних історичних періодів – неоліту, енеоліту, ранньозалізного віку, пізнього
середньовіччя
та
інші
об’єкти.
При цьому знайдено великий археологічний матеріал – понад 110 тисяч
знахідок, які представлені
такими основними категоріями, як фрагменти кераміки (50168 екз.), крем’яний
інвентар (22553 екз.), вироби із каменю (9221 екз.),
рогу (112 екз.), кістки (64
екз.), міді (10 екз.), зразки
глиняної пластики (статуетки
черепахи, вепра, зубра, собаки, бика, коня та інші вироби). Він дозволяє дати
всебічну характеристику матеріальній культурі мешканців Молюхова Бугра в другій
половині V – в першій чверті
ІІІ тис. до н.е.
В ході розкопок був зібраний величезний остеологічний матеріал –
близько 130 тисяч кісток тварин, птахів, черепах, молюсків, риб. Його
вивчення дозволило встановити склад свійських тварин, яких розводили
молюховобугорці в своєму господарстві (бик, свиня, коза, вівця, кінь та
інші) та диких тварин, на яких вони полювали в навколишніх лісах
(кабан, олень, козуля, лось, тур, заєць, вовк, лисиця, ведмідь, зубр та
інші).
Результати розкопок Молюхова Бугра мають велике значення для
археологічного минулого Черкащини, Середнього Подніпров’я, Східної
Європи з кількох причин. Пам’ятка розташована на межі двох природногеографічних зон – лісів і степу, та двох великих культурних зон Східної
Європи – землеробського заходу і скотарського сходу. Проживаючи
в південній частині українського лісостепу, мешканці Молюхова Бугра
контактували зі всіма навколишніми племенами: північними мисливцями, західними землеробами, південними та східними скотарями. Тому
їх культура являє собою унікальне явище в історії України.
Велика значимість поселення з археологічної точки зору полягає
також в тому, що пам’ятка зберегла до наших часів майже в недоторканому вигляді культурні шари та об’єкти нео-енеолітичного періоду. А це
дає нам, археологам-науковцям, унікальні можливості прослідкувати під
час розкопок послідовну зміну історичних періодів, порівняти ці матеріали з існуючими в науці класифікаціями археологічних матеріалів за іс281
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торичними періодами, які були розроблені раніше на основі розкопок
інших пам’яток. Завдяки сучасним методам дослідження матеріали
з Молюхова Бугра дозволяють не тільки підтвердити загальну лінію розвитку давнього суспільства на території Східної Європи в V-ІІІ тисячоліттях до н.е., а й уточнити окремі його моменти, ліквідувати існуючі білі
плями, навіть по-новому розглянути ті чи інші спірні питання.
Все це стало можливим в великій мірі завдяки праці дітей та юнацтва в складі археологічної експедиції “Молюхів Бугор”. За цими значимими науковими висновками стоять щорічні археологічні будні та
нелегка праця юних археологів під палючим липневим сонцем. А ще за
ними – велика радість і гордість перших відкриттів, набуття нових вмінь
та навичок, реалізація уподобань та подальший розвиток особистості,
які неодмінно супроводжують всіх учасників археологічних розкопок.
Звичайно, що не всі діти та підлітки, які їдуть до експедиції, уявляють
собі всі труднощі та радощі експедиційних буднів. Але не було жодного,
який після експедиції поскаржився на незручності та втому. Всім без вийнятку подобалося подолання труднощів, виховання власної волі, набуття навичок проживання в наметовому таборі. Всі були в захваті від
процесу розкопок давнього поселення і могильника та горді за свої
перші справжні наукові відкриття.
Це видання ми з вдячністю присвячуємо нашому Учителеві на археологічній ниві Віталію Борисовичу Виноградову, відомому вченомукавказознавцю, доктору історичних наук, професору, академіку багатьох
російських академій наук. До організованої ним кавказознавчої наукової школи я потрапила ще школяркою і в багаторічному тісному спілкуванні з ним набула необхідних навичок та рис археолога,
науковця-краєзнавця, педагога, отримала багатий життєвий досвід. Палаючий вогонь пізнання в його очах та постійний пошук, невичерпний
ентузіазм та добра посмішка Віталія Борисовича, його геніальність і простота водночас завжди житимуть в моєму серці. Він був унікальною людиною, яких я більше не зустрічала в своєму житті. Був, тому що 13
вересня 2012 року його не стало…
Присвячуємо видання також всім тим, хто протягом 15 польових сезонів розкопував Молюхів Бугор і сподіваємося, що наша подальша
спільна праця принесе ще багато нових археологічних знахідок та наукових відкриттів, які допоможуть розгадати всі таємниці Молюхова
Бугра.
Книга складається з двох частин. В першу частину «Розкопки і знахідки черкаських школярів» вміщено 12 розповідей про розкопки Молюхова Бугра черкаськими школярами у різні роки: «Перший глиняний
посуд в Потясминні, якій принесли прибульці з Південного Бугу» – у 1988
р.; «Повне затемнення Сонця, що подарувало нам перше поховання
давнього могильника» – 1999 р.; «130 тисяч знахідок кісток тварин: свійських та диких, звичайних та екзотичних» – у 2001 р.; «Крем’яні знаряддя та Івана Купала, які однаково дивують наше індустріальне
суспільство» – у 2003 р.; «Стародавнє кохання, про яке розповіло поховання ІІ тис до н.е.» – у 2004 р.; «Енеолітичний посуд Молюхова
Бугра, про якій розповідають 34 тисячі фрагментів» – у 2005 р.; «Західна
околиця та її загадкові «стовпи» або як ми докопалися до ґрунтових
вод» – у 2006 р.; «Гранітне ковадло, яке ми так довго шукали та неви282
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мовна краса Потясминських заходів сонця» – у 2007 р.; «Глиняна зооморфна пластика, що була атрибутом культових церемоній та ТСН каналу «1+1» – у 2008 р.; «Мініатюрні посудинки молюховобугорців:
спроба першої реконструкції та інтерпретації» – у 2009 р.; «Культова
споруда із ріг зубра, глиняна статуетка зубра та таємничий світ літніх
хмарин» – у 2010 р.; «Північна околиця Молюхова Бугра: нові рогові знаряддя
та
неочікувані
відкриття
археологів»
–
у 2011 р..
Кожна розповідь в популярному стилі знайомить читачів з ходом розкопок, цікавими моментами, захоплюючими подіями, несподіваними
знахідками та неочікуваними результатами, які допомагають після їх наукового вивчення реконструювати ту чи іншу сторінку життя мешканців
поселення в заплаві Тясмину у V – ІІІ тис. до н.е.
Перша частина закінчуються методичними рекомендаціями «Як провести учнівську археологічну експедицію: поради з досвіду розкопок
школярів на Молюховому Бугрі», яка була розроблена на Обласний щорічний конкурс методичної літератури туристсько-краєзнавчої тематики.
Рекомендації ґрунтовно знайомлять зі всіма етапами підготовки, організації, проведення експедиції та проведення камеральної і кабінетної
роботи з вивчення її результатів.
У другу чистину «Дослідження черкаських школярів у Малій академії наук України» увійшли науково-дослідницькі роботи учнів-членів
МАН, які вони виконали в секції «Археології» Черкаського територіального відділення МАН України» за результатами участі у розкопках Молюхова Бугра.
Уваги читачів пропонуються 12 найкращих із більше 20 робіт, підготовлених на конкурс-захист МАН: Пятаченко К.С., Нераденко Т.М. Археологічні дослідження пам’ятки європейського значення Молюхів
Бугор; Федосенко О., Нераденко Т.М. Крем’яний інвентар Молюхова
Бугра; Кожемякіна О.О., Нераденко Т.М. Енеолітична кераміка Молюхова Бугра; Іщенко А.В., Нераденко Т.М. Неолітична кераміка Молюхова
Бугра; Льовочкіна О., Нераденко Т.М. Могильник Молюхів Бугор; Кравчук М.Є., Нераденко Т.М. Археологічні дослідження Молюхова Бугра
в 2010 році; Кравчук М.Є., Нераденко Т.М. Археологічні дослідження Молюхова Бугра в 2009-2011 рр.; Подзьолкіна Н.О., Нераденко Т.М. Остеологічні матеріали з Молюхова Бугра; Подзьолкіна Н.О., Нераденко
Т.М. Зооморфна глиняна пластика з поселення Молюхів Бугор; Хоменко
І.О., Нераденко Т.М. Трипільський імпорт в матеріалах Молюхова Бугра;
Ємець Д.В., Нераденко Т.М. Мініатюрний глиняний посуд із розкопок Молюхова Бугра; Хоменко І.О., Нераденко Т.М. Археологічні дослідження
Молюхова Бугра в 2011 році.
Всі ці роботи являють собою цікаві та ґрунтовні дослідження і є цінними науковими джерелами щодо комплексного вивчення відомої археологічної пам’ятки – поселення неоліту та енеоліту Молюхів Бугор.
Роботи друкуються під двома прізвищами, учня і наукового керівника.
По-перше, ми є автором розкопок Молюхова Бугра, результати яких
є нашою інтелектуальною власністю; по-друге, наша методична і практична допомога у проведення учнями досліджень та написанні робіт
складає щонайменше 50%. Тому ми є рівноправним співавтором цих
досліджень.
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Хочемо зауважити, що окремі із наших учнів виступали з роботами
по Молюховому Бугру на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України в Кієві
і всі вони займали там призові місця: Пятаченко Катя – 2 місце у 2005 р.;
Кожемякіна Даша – 3 місце у 2006 і 2007 рр.; Іщенко Настя – 3 місце
у 2008 р., Хоменко Іван – 2 місце у 2011 і 2012 рр.
В кінці другої частини подається перелік наукової та науково-популярної літератури, надрукована за результатами археологічного дослідження поселення у 1992-2011 рр., який стане у нагоді тим, хто
забажає ґрунтовніше ознайомитися з пам’яткою.
Видання багато ілюстровано чорно-білими фотографіями, малюнками, кресленнями. Призначене широкому колу дитячої та юнацької аудиторії, школярам і студентам, а також – педагогам загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, краєзнавцям, музейним працівникам, всім, хто цікавиться давньою історією і культурою Черкащини, України, Східної Європи.

Тетяна Нераденко. Таємниці Молюхова Бугра / або про що розповідають археологічні знахідки черкаських школярів/. Частина перша
і друга. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А.. 20213. – 287 с.: іл.
ЕТНОЛОГІЯ

МАКАРЮК Віта,
філіал "Холодний Яр НІКЗ "Чигирин"

МЛИНИ-ВІТРЯКИ МЕЛЬНИКІВ.
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАфІЧНА РОЗВІДКА.

Село Мельники Чигиринського району Черкаської області вперше
згадується в документах від 1629 року [3; 168]. Виникло село на землях
Мотронинського монастиря у вершині річки Медведки (сучасна назва –
Сріблянка). Поступово поселення просувалось вниз по течії і займало
всі яри, які мали вихід до головного яру – Холодного. Назва села походить від великої кількості водяних млинів по річці Сріблянці. Під час попередніх наукових і польових розвідок автором було виявлено місце
розташування шістнадцяти водяних млинів і висунуто припущення про
існування ще двох. Вісімнадцять водяних млинів на дев’яти кілометрах
течії річки – інакшу назву такому населеному пункту годі і придумати –
це дійсно поселення мельників.
В другій половині ХІХ століття водяне млинарство в Мельниках починає втрачати свої позиції. Починається час вітряків. Згідно «Статистичної відомості Мотронинського Троїцького чоловічого монастиря» від
1893 року прибуток від Зосимовського (Зозулиного) водяного млина
у 1873 році становив 253 пуди і 30 фунтів різних сортів хліба, а у 1874
році – вже лише 199 пудів. В подальші роки прибутки зменшуються
через побудову поруч двох вітряків [2; 177].
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Зростання ролі вітряків – процес закономірний і характерний для
всієї території України, адже для зведення вітряка будівельних матеріалів потрібно не більше, ніж для будівництва водяного млина, його робота не залежала від рівня води в річці і працював вітряк навіть взимку,
в той час як ріки були сковані кригою [6; 15].
Коли саме вітряки з'явилися на Україні, зараз сказати важко. Писемні згадки про вітряки знаходимо у документах XVIII ст. В 1781-1782
роках російський академік В.Зуєв подорожував з Петербурга до Херсона. У 1788 році в Петербурзі вийшов з друку його звіт про цю подорож.
У звіті міститься багато цінних і цікавих спостережень та статистичних
даних, є чимало відомостей про житлове будівництво українських міст
і сіл, а також про вітряки. Найбільше вітряків Зуєв зустрів у степових місцевостях, де дуже рідко трапляються річки на яких можна ставити
млини. Вперше згадує Зуєв про вітряки, пишучи про район між Полтавою та Кременчуком. Тут вітряків він бачив “множество” [5; 3].
У 1827 році у Чигиринському повіті працювало 55 вітряних
млинів [4].
Приділяв увагу вітрякам і І.Фундуклей. У своєму “Статистическом
описании Киевской губернии” він зазначав, що водяні млини найрозповсюдженіші в Уманському та Сквирському повітах, а вітряки – Звенигородському (120), Чигиринському (344), Черкаському (210) та
Канівському (128) [5; 4]. Таким чином, протягом 20 років кількість млиніввітряків зросла більше, ніж вдвічі.
Краєвиди села Мельники, згідно польових досліджень автора, до середини ХХ століття прикрашали силуети шістнадцяти вітряків, з них
п’ять належало жителям села Головківки. На жаль, на час проведення
польових досліджень (05-09.2013 р.) в селі Мельники не збереглося
жодного вітряка, тож автору вдалося встановити місцезнаходження
млинів та в окремих випадках прізвище власника (мельника).
Конструктивна система вітряків передбачає тільки два типи – «стовповий» і «голландський». В першому повертається проти вітру весь корпус споруди, в другому - тільки верхня частина. І ті, й інші будувалися як
на каркасній основі, так і на зрубній [6; 16]. Всі млини, збудовані у видноколі села, були стовповими на каркасній основі.
По обидва боки від Сріблянки до села підступають пагорби, на яких
власне і будувались вітряки. Для побудови вітряка місце вибиралось завчасно. Це місце мало бути відкрите всім вітрам (тобто на «белебні»)
і, як правило, освячене. Для вибору місця потрібно було дві речі – терпіння та пірїна, бажано з крила літаючого птаха. Господар, який прагнув
побудувати млина, в погожий день ішов на пагорб, беручи з собою довгу
рейку, в розкіл якої вставлялась пір’їна. Піднімаючи рейку з пір’їною
вгору, господар спостерігав за тим, як вітер «грався» з нею і з побаченого
робив висновки. Для більшої переконливості на обране місце треба
було прийти декілька разів, щоб остаточно впевнитись в тому що у вітру
вистачить сили для обертання крил [13]. Таких урочищ, де сила вітру
була достатньою, навколо села Мельники було декілька. До них і тулились млини і в переважній більшості вони були не одинокими, а стояли
кучно.
Будівництво млина розпочинали із розчищення місця. В центрі копали глибоку яму для головного стовпа - «стояна», навколо якого обер285
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талась на «повзунах» вся споруда вітряка. Після цього виставляли «підліжки» – великі камені по вуглах, де стояв «стілець» з дубових і міцних
брусів, з'єднаних «в лапу». Зверху «стільця» ставили «повзуни», по
яких ковзали два нижні масивні бруси каркаса вітряка. Ці нижні бруси утримували всю будову. Каркас «обшивався» тесом - тонкими тесаними
дошками або шалівкою. Дахи вітряків робили двосхилими, вкривали соломою, очеретом, дранкою чи бляхою.
Великої майстерності від теслярів вимагало виготовлення внутрішньої оснастки вітряка та крил, установка жорнових каменів, адже «На
добрий камінь що не кинь, то все змелеться», - говорилося у прислів’ї.
Вітряк не буде вітряком, коли в нього не буде крил, які переймають
вітер і крутять вал. Махових крил було, в основному, чотири. Кожен вітряк мав поворіт або дишло, для розвороту споруди проти вітру. Припасовували дишля між повзунами і нижніми брусами корпусу вітряка
[6; 17, 18]
Найбільше млинів було на Ламаних горах, через які проходив шлях
між Мельниками та Головківкою. Обабіч дороги знаходилось шість млинів, три з яких належали головківчанам. Перший головківський млин
зруйнувався під час невеликого землетрусу у 1940 році. Другий млин
простояв приблизно до 1968 року. Молов у ньому чоловік на прізвище
Панченко, житель села Головківки. Третій головківський млин зруйнувався після 1970 року від старості [12].
З трьох мельничанських млинів, які знаходились нижче по схилу,
один належав діду Власу, який жив під Сузделевою горою, в другому
млині мірошникував Гончар Терентій Фаустович. Цей млин був найпопулярнішим серед місцевого населення. Змелене у ньому борошно було
найкращим, а все через те, що жорнові камені були привезені з чигиринських каміноломень. Чигиринський пісковик був набагато міцнішим
за той, який видобували в Мельниках в урочищі Кам’яне, тому під час
роботи менше зтирався, відповідно і пішинок в борошно потрапляло
менше. Тож кутчани до цього млина несли те зерно, яке призначалось
для розмелу на хліб родині, а до інших млинів несли зерно призначене
для розмелу худобі. Цей млин також був місцем, де обговорювались
сільські новини, перемивались кістки сусідам, де призначала зустрічі
сільська молодь [12].
Нижче по схилу, по ліву сторону від шляху, стояв найновіший, ще недобудований млин Гончара Терентія. Завершити будівництво не дала
Велика Вітчизняна війна. Під час окупації обидва млини працювали, але
мололи переважно вночі, тому що стояли на лінії вогню німецької артилерії, яка базувалась в Головківці. На жаль, всі три мельничанські млини
були знищені німцями у грудні 1943 року. Відступаючі частини німецької
армії (танки і автомашини) рухались з Головківки в Мельники. На під’їзді
до села дорога cпускалась круто вниз. Очевидно побоявшись, що
з’їхавши вниз виїхати не зможуть, танки і автомашини повернули назад.
При відступі техніки млини були підпалені і згоріли дотла. У двох діючих млинах залишився недомелений уночі хліб. Як згадують мельничани зерно дуже тріскотіло і палахкотіло голубим полум’ям [13].
В центрі села на пагорбі вище Шведівських садків стояв млин,
в якому мірошникував Задоя Петро Федорович (≈1881 р.н.). Млин пропрацював всю війну і деякий час після – до часу встановлення елек286
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тричного млина в колгоспі [10].
В урочищі База недалеко один від одного по ліву сторону від дороги
на Головківку стояло три млини. Два верхніх млини належали головківчанам, а в нижньому, мельничанському млині, мірошникував Чиж Яким.
В повоєнні роки млин вже був дуже старим, а улюбленою забавою околичних дітлахів були забіги і бойовища на поворотному дишлі, від чого
увесь млин починав розгойдуватися. В цей час мірошник був змушений
кидати свою роботу і з криком «гаспидські бузувіри» розгонив дітлахів.
Це був один з тих небагатьох млинів, куди своє зерно для помелу приносили жителі хутора Буда, адже там не було жодного млина – вкриті
лісом пагорби гальмували вітер [11]. Два з трьох млинів були побудовані в кінці ХІХ століття, саме вони згадані в «Статистичній відомості
Мотронинського Троїцького чоловічого монастиря» від 1893 року
[2; 177].
Через яр на сусідньому пагорбі знаходився ще один млин. Відомо,
що останнім мельником у ньому був чоловік на ім’я Бросій і називали
його Бросіївським.
Два млини на невеликій віддалі один від одного стояли на спуску
в Чучупаківський яр. Той, що стояв далі на схід, називали Аврамівським,
тому що належав Васюрі Авраму. Млин, розташований західніше,
ближче до Миронівського яру, належав Мироненку Івану і називався Миронівським. Обидва млини було розібрано одразу після 1945 року [14].
По решті млинів вдалося встановити тільки місце розташування:
один на Гончаревій горі [13], другий вище Москаленкового яру [14] та
ще один на пагорбі вище тракторної бригади [7].
В часи окупації та в повоєнний період мельничанам довелося згадати і про старих добрих помічників – жорна. На кожному кутку в одного-двох господарів ще збереглись у потаємних кутках жорнові камені,
які і допомогали вижити людям в лиху годину. Як згадує Макарюк Іван
Дмитрович (1938 р.н.), він ще хлопчиком ходив з мачухою або батьком
молоти зерно на Катламівщину до Атамася Якова. Жорна крутили і
вдень і вночі, навіть тоді, коли господарі вже відпочивали. Кожен, хто
приходив молоти, за помел залишав господареві мірку борошна [9].
Велика Вітчизняна війна та електрифікація нанесли нищівного удару
по вітровому млинарству. Від постійної важкої праці деталі і вузли вітряків зношувались, потребуючи оновлення та заміни. Вітряки більше
простоювали, ніж працювали і невдовзі зупинялися назавжди. Вони тяглися крилами-руками до людей, але, заклопотані своїм, ті байдуже проходили мимо. І нікому не було до них діла. Десь вітер завернув край
покрівлі, десь відпала зогнила дошка... Вітряки повільно помирали.
Щоправда, ситуація з вітряками не обумовлювалася лише чиїмось
недбальством. Такою була світова тенденція. Колгоспні економісти підрахували, що установка дизельних двигунів для них буде вигіднішою
[6; 21].
Тож збіжжя мололи знятим з трактора двигуном. Село Мельники
було електрифіковане в 1961 році. З початком електрифікації електродвигуни витіснили своїх дизельних попередників [14].
Під кінець ХХ століття історія млинів-вітряків у Мельниках несподівано отримала своє продовження. У 1990-1991 роках самотужки на
своєму обійсті почав зводити вітряка Головко Володимир Антонович
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(1925-1996 рр). Вітрячок виглядав як іграшковий – був лише в два рази
вищий за господаря. На побудову вітрячка Володимир Антонович витратив два роки. У млині було все необхідне спорядження для перемелювання зерна. Але поскільки садиба знаходилась під горою, то крила
млина нечасто ловили вітер. Спочатку млин був чотирилопатевим,
через рік Володимир Антонович додав ще два крила. Саме це допомогло йому здійснити можливо останнє бажання – змолоти зерно
у власному млині. Декілька років млин був окрасою села, радував мельничан і людей, які подорожували по туристичних маршрутах Холодного
Яру. Але по смерті господаря його дружина – Головко Ганна Степанівна
(1920-2008 р.р.) наполягла, щоб діти млина розібрали (на дрова!!!). Це
сталось в 2000-2001 роках. На згадку про млин серед саду стоїть двометровий стовп, який був його основою [8].
Культура і освіченість будь-якого народу оцінюється по тому, як ставляться нащадки до своєї історії, своєї минувшини, адже «знати про те,
що було до нас, не тільки бажано, але й необхідно… Зробити крок уперед можна лише тоді, коли нога відштовхнеться від чогось, рух від нічого
чи з нічого неможливий» [1, 3]
Отож, щоб не переривати довгий ланцюг нашої пам’яті, мусимо берегти в кого є, в кого немає – відновити хоча б одного вітряка у видноколі села, повернути його з поетичних рядків, з картин художників
в реальну дійсність, зробити наочним зразком вияву любові та поваги до
своєї історії, своїх предків.
1.Белов В.И. Лад: Очерки о народной естетике. - М., –1982. 293 с.
2.Мариновський Ю. Черкаська минувшина. Православні монастирі
на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. Книга І. – Черкаси:
Відлуння, 1997. – 206 с.
3.Похилевич Л.И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. – 688 с.
4.Солодар О. До історії млинарства на Чигиринщині. – Режим доступу до статті: http://piligrimolexandrsolodar.blogspot.com.
5.Таранушенко С.А.Вітряки.//Народна творчість і етнографія. Книга
перша. – 1958. с. 101
6.Юхно І. О. Млинарство Слобожанщини: (Розвідка про водяні та
вітряні млини - дива народної техніки наших пращурів). - X.: ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2009. - 40 с.
7.МПДА. – Записано від Зінченка Сергія Григоровича, 1962 р.н.,
уродженця с.Мельники.
8.МПДА. – Записано від Зубенко Катерини Володимирівни, 1951 р.н.,
уродженки с.Мельники.
9.МПДА. – Записано від Макарюка Івана Дмитровича, 1938 р.н.,
уродженця с.Мельники.
10.МПДА. – Записано від Малкової Лідії Микитівни, 1933 р.н., уродженки с.Мельники.
11.МПДА. – Записано від Проценко Ганни Терентіївни, 1936 р.н.,
уродженки с.Мельники.
12.ПДА. – Записано від Сули Ганни Макарівни, 1935 р.н., уродженки
с.Мельники.
13.МПДА. – Записано від Сули Семена Семеновича, 1930 р.н., уродженця с.Мельники.
14.МПДА. – Записано від Чучупака Миколи Сергійовича, 1935 р.н.,
уродженця с.Мельники.
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СКРИНЯ В ХУДОЖНЬОМУ ОфОРМЛЕННІ ІНТЕР'ЄРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ОСЕЛІ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я
В ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Найдавніші згадки про українські меблі в писаних джерелах походять з XV століття. На Україні з давніх часів народними меблями були
стіл, лави, ослін, різьблений мисник. Невід'ємною деталлю внутрішнього
облаштування сільської хати протягом століть залишалася скриня.
В XVI – XVII ст. майже всюди на Україні скриня виконувала ще й функцію
стола, була не тільки частиною інтер'єру українського житла, а й частиною дівочого посагу. З початку XIX століття скриня перестає виконувати
функцію стола і служить тільки для зберігання одягу та різних речей
[1, 114].
За звичаєм, скриню ставили в хаті, поряд зі столом, на видному
місці, застеляли вишитою скатертиною, а на свято килимом. Скриня
була окрасою хати, тож не дивно, що її художньому оздобленню надавали неабиякого значення.
Те, що входило до скрині, дівчина мала готувати собі сама або
ж разом із матір'ю. Постіль, рушники, одяг, а також стрічки та хустки,
якими дівчина згодом обдаровувала весільних гостей, роками складалися до цієї скрині, щоб у день весілля всім гостям та односельцям продемонструвати свій достаток. Вміст скрині підтверджував талант
і працьовитість нареченої, бо так і говорилося: «Яка скриня, така й господиня». Скриня залишалася власністю дівчини на все життя [2, 177].
Скрині були мальовані або різьблені, своєю виразністю завжди виділялися серед інших селянських меблів, які менш оздоблювалися. Дослідники виділяють два типи традиційних українських скринь. Одні з них
мали кришку у вигляді двосхилого даху, а інші – напівкруглий верх. На
території Середнього Подніпров'я в XIX ст. широкого вжитку набули
скрині з напівкруглим верхом, по периметру оковані стрічками профільованої бляхи [3, 6].
Скриню замовляли майстрові або купували на ярмарку. Купуючи
скриню, особливу увагу звертали на те, щоб вона була розмальована
яскравими фарбами і прикрашена квітами, окута широкими смугами заліза, з коліщатами для легкого пересування, всередині, щоб був невеличкий прискринничок для дрібничок: голок, ниток та намиста.
Мальована скриня такого типу кінця ХІХ - початку ХХ століття із села
Суботів Чигиринського району, зберігається у фондах НІКЗ «Чигирин».
Скриня розмальована рослинним орнаментом, кришка має напівкруглий верх, краї заокруглені, грані оковані залізними трикутниками, всередині, з правої сторони, є невеликий прискринничок [4,КВ-7900;
ІП-2950].
Поміж численних народних ремесел та промислів, професія скринника користувалася особливою популярністю. Основна робота велася
з весни і до середини літа, бо після Спаса починались весілля, і був великий попит на скрині. За літо один майстер міг виготовили їх близько
20. Скрині виготовляли переважно з липи, тополі, берези, іноді вільхи
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та верби. При виготовленні скринь з м'яких порід кути оковувалися бляхою. В оздобленні кованих скринь, з місцевими орнаментальними традиціями, вдало поєднувались пластичні можливості металу [5, 223].
Окуття робили самі майстри, використовуючи для цього бляху та ковальські цвяхи. На окутті скринь, позначилося захоплення художниківковалів цього часу рослинними елементами орнаменту, які
нашаровували на більш архаїчні геометричні елементи. Після оковування бляху фарбували в чорний колір, а вже потім починали скриню
малювати.
Саме така скриня, виготовлена з листової породи дерева, зберігається у фондах НІКЗ «Чигирин». Скриня розмальована рослинним орнаментом, кришка плоска з кованими застібками, грані та кути обковані
залізом [4,КВ-7878; ІП-2934].
Техніка виготовлення скринь досить непроста. З нарізаних дощок виготовляли мальовки, які скріплювали клеєм [5, 182]. Це робив сам скринник або хтось із його родини. Скриню спочатку шпаклювали, потім
фарбували у той колір, який служив тлом для розпису – зелений, чорний, сірий, темно-вишневий, синій та інші. Ретельно розмальовувався
передній бік скрині та бічні сторони. Скриня такого типу, кінця ХІХ ст. із
с.Стецівка Чигиринського району, зберігається у фондах НІКЗ «Чигирин». Скриня чорного кольору, передня та бічні сторони якої розмальовані рослинним орнаментом – великими яскравими квітами [4,КВ-4747;
ІП-1866].
Серед різьблених мотивів, що використовували майстри при оздобленні поверхонь скринь, найбільш поширеною була циркулярна орнаментика – кола, півкола, розетки, ромби, квадрати, хрести, рослинні
пагони, весь арсенал елементів, що походять із сивої давнини. В Україні
мистецтво малювання на дереві, зокрема, меблів та предметів домашнього вжитку досягло найбільшого розвитку в XIX ст., в умовах кустарного виробництва, яке передувало фабричному [3, 8].
Живопис олійними фарбами здебільшого використовувався для оздоблення меблів. Скрині займали важливе місце в інтер'єрі хати, тому їх
розписи є особливо цікавими. З поміж мальованих речей домашнього
вжитку скрині збереглися найкраще – напевне тому, що їх завжди дбайливо зберігали і найбагатше оздоблювали. Кожна скриня, як правило,
індивідуальна, як за формою, пропорціями, так і оздобленням [6,68].
В кольоровій гаммі розписів у першій половині XX ст. основними стають зелений, червоний, синій, чорний, білий, які доповнюють у деталях
жовтий, рожевий, світло-зелений, бордовий, оранжевий. На основі регіональних традицій, місцевих уподобань та на дотриманні чіткої послідовності технічних прийомів у виконанні елементів орнаменту
створювалося гармонійне поєднання холодних і теплого відтінків кольору [6, 74].
Цікавої символіки набула в українських хатах скриня, яку розписували яскравими вазонами. Стилістика розпису скринь обумовлювалася
індивідуальними, локально-регіональним традиціями формування особливостей форм виробів, прийомів поділу поверхні, композиції, щільності
заповненого поля, іконографії орнаменту, колірного та технічного рішення. Композиція розпису могла бути різною. Орнамент переважав
рослинний, головні його мотиви – квіти різних кольорів, закомпоновані
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в букети та вазони (наприклад маки на зеленому тлі), червоні або рожеві яблука. Найбільш вживаним елементом орнаменту у розписах
є квіти. Кожен майстер починав розпис із найяскравіших і найбільших
квітів, які розміщувалися в центрі і виділялися на темному тлі, а потім
домальовували дрібніші, менш яскраві квіточки та листочки [7].
Розмаїття конфігурації квітів основане на двох типах: наближених до
натуральних форм – мальв, руж, півоній, тюльпанів, ромашок, лілій або
абстрагованих – «яблук», «цибульок», «огірочків». Обом типам квітів
було властиве виділення та виразність. Рослинний орнамент у вигляді
стилізованих квітів та пелюсток рівномірно розміщували по всьому полі,
посередині зображували букет або вазон з більших квітів, а по кутах порожні місця заповнювали квіточками. Інколи букети та вазони розміщували стрічкою по всій площині. Квіти та плоди найчастіше малювали
стилізовані [5, 186]. Також традиційним мотивом декору був «віночок»,
композицію якого формували вісім однотипних або двотипних елементів розташованих навколо центрального. Малювали мотив у полі, наближеному до квадрата, а варіанти його композицій ґрунтувалися на
поєднанні різних за характером орнаментів.
Найбільш уживаним та невід'ємним елементом в орнаментації
скринь майже усієї України є квітка-«яблуко» абстрагованої форми. На
початку XX століття, у прийомах деталізації «яблука» використовували
мазки різної товщини, розміру та характеру конфігурації. У фондах НІКЗ
«Чигирин» зберігається скриня мальованого типу із села Суботів Чигиринського району. Тло скрині зеленого кольору, графічне поле розділене
на дві площини двома лініями: білою та червоною. Передній бік скрині
розмальований яскравим рослинним орнаментом, в центральній частині зображені великі квіти-«яблука» червоного кольору, вгорі та внизу
– маленькі [4,КВ-7900; ІП-2950].
Ще однією важливою складовою орнаментації скринь були грона винограду, які застосовували в центральному мотиві та в оздобленні лиштви. Конструкція грона у розписах мала ромбовидну або трикутну
форми, що впливало на розташування ягід у ній. Існує ряд комбінацій
ягід, що заповнювали ці форми: трикутник – три, дві, одна ягода; ромб
– одна, три, три, одна і т.д. У одній композиції могли використовувати
одну або обидві форми грона винограду. Обидві форми прикрашали
одинарні, парні, потрійні листочки, завитки, які розміщували зовні з боків
між ягодами [5,225].
Особливою виразністю в Україні виділялися весільні скрині, які, здебільшого, тонували темно-зеленою фарбою, а потім виконували розпис.
Тло скринь, як правило, поділяли різними технічними прийомами та засобами. Мальовані скрині були поширені в багатьох селах – їх виготовляли чи не в кожному повіті [5,181].
У малюванні скринь центральних областей України є багато спільних рис. Наприклад, для Черкащини характерними були скрині з невисокими боками та звужені донизу. При оздобленні таких скринь
переважно використовувався графічно-лінійний поділ поля і виконувався однією, двома або трьома лініями, одна з яких була біла. Саме
в Смілянському та Чигиринському районах було виявлено чимало зразків мальованого дерева – скрині, полиці, мисники тощо. Малюванням
на дереві найбільше займалися в селах Худоліївка, Медведівка, Боро291
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виця,
Суботів, Мельники. Скрині Чигиринщини об'єднує те, що в їх оз

добленні переважає рослинний орнамент, і дуже рідко зустрічаються
сюжетні розписи та зображення птахів, тварин і людей [7].
Зрідка в розписах скринь трапляються зображення козака Мамая –
традицій¬ної народної картини, яка побутувала в Україні у XVIII-XIX ст.
Козак Мамай, хоробрий воїн-патріот і співець – уособлення волелюбного українського народу, відтворений у різних варіантах на багатьох
скринях та картинах. Козака Мамая, чи, як його ще називали, козакабандуриста, свого часу малювали на дверях хати, на віконницях, воротах, вуликах, кахлях [9].
Взагалі розписи українських скринь, як і всі інші види народного декоративно-прикладного мистецтва, мають світлий та життєрадісний настрій. Саме таким мистецтвом народ намагався прикрасити своє
нелегке життя, втілюючи в ньому однобічне прагнення до краси.
Сьогодні хати українців обставлені сучасними меблями, але в душах
господарів залишається шанобливе ставлення до народних традицій,
пов'язаних із житлом. І хоча мальовані скрині назовсім зникають із нашого побуту, їх художня цінність відображається в декоративному оздобленні сучасного мистецтва – при виготов¬ленні сувенірів, панно,
настінних розписів. А сама скриня в мініатюрі, у вигляді маленької
скриньки, як весільний подарунок, є символ достатку і родин¬ного затишку [10, 150].
Прикладом відродження народних традицій є сучасні скрині майстрів народного мистецтва. У фондах НІКЗ «Чигирин», у групі збереження
«Декоративно-прикладне мистецтво», є скрині майстрів-сучасників: Колошина А.А., Колошина А.І., Каменецького А.Г. та Рибак Н.М., окремі
з них представлені в експозиції музею Б.Хмельницького. Цікавою є
скриня виготовлена А.Г. Каменецьким та оздоблена Н.М. Рибак. Скриня
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розмальована в техніці петриківського розпису, характерного для території Середнього Подніпров'я. Тло скрині чорного кольору, графічне поле
розділене на дві площини білою та червоною лініями. Передній бік
скрині розмальований яскравим рослинним орнаментом, в центральній
частині зображені квіти червоного кольору та грони винограду. Ніжки
скрині та передній бік по периметру оздоблено орнаментом квіти-«яблуками» з листочками [11, Т.З].
Вирізняється своєю особливістю скриня Каменецького А.Г., виготовлена в техніці плоскорельєфного різьблення, темно-солом'яного кольору, має опукле двосхиле віко, орнаментована рослинними,
геометричними та казковими мотивами, по периметру оздоблена різьбленим карнизом [11,КВ-11849; ДПМ-2603].
Скриня схожого типу Колошина А.І. виготовлена в техніці плоско виїмчастого різьблення та оздоблена рослинно-геометричним орнаментом. Скриня невеликого розміру, світло-коричневого кольору, має чотири
ніжки, коліщата, відкидне опукле двосхиле віко, всередині є прискринок
з трьома невеличкими шухлядками [11,КВ-11848; ДПМ-2602].
Скриня Колошина А.А. Виріб невеликого розміру, орнаментований
в техніці плосковиїмчастого геометричного різьблення, всередині має
прискринок з трьома невеличкими шухлядками, орнамент рослинно-геометричний. Основний колір виробу – білий, орнаментальні деталі тоновані темно-сірим кольором [11,КВ-11847; ДПМ-2601]. Вироби сучасних
майстрів нагадують нам про минуле, уособлюючи в собі нерозривний
зв'язок часів та поколінь.
Скриня є символом заможності, збереження сімейних і родинних
традицій, зберігаючи матеріальне, прирощує духовне, вчить жити теперішнім з пам'яттю про минуле і думками про майбутнє. Тільки зберігаючи
й шануючи все родинне, духовні й матеріальні надбання попередніх поколінь, можна досягти злагоди, благополуччя, розквіту і примноження
духовного багатства нашого народу.
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КОМПЛЕКС ПРИКРАС ДО НАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ВбРАННЯ
ЧИГИРИНщИНИ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Складові частини народного костюма – натільний, поясний, нагрудний та верхній одяг разом із поясами, головними уборами, взуттям і прикрасами – у певних поєднаннях утворювали традиційні комплекси
народного вбрання, які, залежно від місцевості, відрізнялися багатьма
локальними особливостями.
Як відомо, саме Середня Наддніпрянщина була тереном формування української народності, що відбилося і на розвиткові народного
костюма цього регіону. Разом із тим у межах регіону спостерігається різноманітність місцевих варіантів, що дає змогу виділити самостійні комплекси, притаманні конкретним районам Середньої Наддніпрянщини [1,
181].
Важливе місце в композиційному вирішенні українського народного
жіночого костюма кін. ХІХ - поч. ХХ століття належить ювелірним прикрасам. Вони виступають у синтезі з різними видами народного мистецтва, посилюючи художній образ традиційного вбрання. Завдяки своїм
самобутнім рисам прикраси українок були певною ознакою належності
людини до тієї чи іншої верстви суспільства, визначали її вік, сімейний
стан, етнічну та регіональну приналежність (див. рис.1).

Розглянемо прикраси до народного жіночого вбрання на прикладі
речей із фондової збірки НІКЗ "Чигирин" та прикрас з приватної колекції жителя м.Чигирина Потапенка С.Ф.
Комплекси народного одягу Чигиринщини, в основному сформувалися до кінця ХІХ століття і проіснували до початку ХХ століття. Прикраси доповнювали і завершували жіночий костюм. Намисто, дукачі,
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персні, сережки, підвіски складають велику групу предметів, що розрізняються між собою матеріалом і способом виготовлення, формою, кольором та декором. Серед них – вироби місцевих майстрів і привізні.
Сільські майстри-золотарі, зберігаючи традиційні форми, досягають високої досконалості у виготовленні сережок, хрестів, дукачів, а також різних видів намиста [2, 197].
Найбільш архаїчним видом жіночих нагрудних прикрас було намисто
(див. рис.2.1) Воно було головним елементом в комплексі прикрас,
об’єднувало всі інші і, одночасно, слугувало для них тлом. Намисто різнилося як за матеріалом, кольором, формою, так і способами носіння.
Його виготовляли з природних і з штучних матеріалів. Особливо цінувалось коралове намисто, яке ще називали "добре", "справжнє", "дороге", "щире". Воно мало різні кольори і відтінки – від блідо-рожевого до
бордового. На Правобережжі побутувало масивніше, "різане" намисто.
Найбільша, центральна намистина (на кожній низці) обковувалася сріблом. Кількість низок намиста могло сягати десяти, а іноді і більше. Гарне
намисто було варте волів [3,15]. Але не всі мали змогу носити "добре"
намисто, оскільки прикраса могла коштувати скільки ж як добротна хата
або цілий хутір.

Для тих, в кого були невеликі статки, ринок пропонував штучні коралі і "червоне камінне намисто", або намисто із кольорового скла.
Дехто носив один – два разки бурштину. В більшості випадків він був
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місцевого видобутку. В будні дні під час роботи дівчата одягали небагато намиста: боялися, що нитка розірветься, бо за народними віруваннями розсипане намисто накликає біду. Зовсім без намиста бути
дівчатам неможна і в будень, бо існувало повір’я, що намисто оберігає
дівчину від застуди, а тому завжди треба мати хоча б один разок намиста на шиї. В неділю або в свято, йдучи до церкви, в сусіднє село, чи
до міста, дівчата рясно оздоблювали себе намистом. Ця прикраса служила оздобою не лише дівчатам, а й молодим заміжнім жінкам; жінки
похилого віку, якщо й носили намисто, то небагато – один, два разочки,
та й то лише темних кольорів. Дівчата і молодиці навпаки надягали зелене, блакитне, а найчастіше – червоне намисто. Якщо молодиця мала
багато "гарного" намиста, то це була одна із прикмет, що вона шанована
своїм чоловіком. На Чигиринщині жінки, також, носили коралове намисто. На особливу увагу заслуговує намисто із фондової збірки НІКЗ
"Чигирин" (див. рис. 2.1, ІП-38), яке походить із м.Чигирина і датується
початком ХХ століття. Складається із 5 разків. Намистинки різані, шліфовані у формі "барилець".
Центральне місце у комплексі нагрудних прикрас займали дукачі
(див. рис. 2.2). Якщо намисто становило основу комплексу прикрас, то
дукачі якісно доповнювали його. Дукачами у ХІХ та ХХ століттях називали дуже різні за матеріальною і художньою цінністю художні прикраси
– від грубого, але старанно виготовленого ювелірного виробу до копійчаної, дуже примітивної фабричної штампованої бляшки [4,15]. Відповідно до цього в одних місцевостях дукач на поч. ХХ століття лишався
ще парадною, святковою прикрасою, тоді як в інших – дукачі носили
щодня не лише дорослі, а й діти.
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Дукач завжди розташовувався на найвиднішому місці – на грудях,
на фоні білосніжної сорочки. Це була найдорожча прикраса, яка підкреслювала соціальний та майновий статус господині. Дукач був гордістю господині, найдорожчим та найбажанішим подарунком. Разом з
іншими прикрасами дукачі передавалися із покоління в покоління та
складали придане нареченої. Інколи вони заношувались до такої міри,
що не можливо було розібрати на них зображення.
Дукачі, як пам’ятки народного мистецтва донесли до нас десятки
найрізноманітніших композицій та сюжетів: зображення портретів, гербів. Також були розповсюджені дукачі-«образки» із зображенням Богородиці та святих. Часто такі образки виготовлялися в майстернях при
монастирях із зображенням святих або чудотворної ікони, яка знаходилась у монастирі, де виготовляли образки. Зустрічаються дукачі-«образки» як двостороннього так і одностороннього штампу. Прикладом
таких дукачів можуть бути прикраси із фондової збірки (ІП-4028, ІП-2339,
ІП-2337).
Дукач-«образок» (ІП-4028): двосторонній, зображення вертикальні,
рельєфні, штамповані; краї оздоблені опуклим рельєфним кантом.
Аверс: зображення ікони «Богородиця Печерська» - Божа матір, що
сидить на троні, на колінах – немовля (Ісус); до її колін прихилилися
святі Феодосій і Антоній Печерські, яких Богородиця пригортає до себе,
ніби прикриваючи омофором. У верхній частині зображення двох архангелів із зерцалами в руках та напис: «КІЕВО-ПЕЧЕРСК…».
Реверс: зображення святих Феодосія та Антонія на тлі Києво-Печерської Лаври, вгорі напис: «КІЕВО-ПЕЧЕРСКІЯ ЧУД.СВ.ПРЕП. ФЕОДОСИЙ И АНТОНИЙ».
Чигиринщина кін. ХІХ – поч. ХХ століття.
Дукач-«образок» (ІП-2339): двосторонній, зображення вертикальні,
рельєфні, штамповані.
Аверс: зображення Божої Матері з немовлям та напис: «ПОЧАЕВСКАЯ БОЖ. МАТ».
Реверс: зображення святих апостолів Петра та Павла на тлі храму,
написи нечіткі, затерті.
Чигиринщина кін. ХІХ – поч. ХХ століття.
Дукач-«образок» (ІП-2337): двосторонній, зображення вертикальні,
рельєфні, штамповані.
Аверс: зображення Андрія Первозванного та напис: «СВЯТЫЙ
АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ».
Реверс: зображення Божої Матері з немовлям та напис: «ОБРАЗ
АФОНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В СКОРБЯХ И ПЕЧАЛЯХ УТЕШЕНІЕ».
Чигиринщина кін. ХІХ – поч. ХХ століття.
На Чигиринщині також одягали срібні або золоті монети царського
карбування, які за спеціально прироблене вушко нанизували на кольоровий вовняний шнурок. Іноді дукачі прикріплювали до коралового намиста, або поєднували їх із срібними хрестиками [5,15]. Таку прикрасу
можна побачити у фондовій збірці (ІП-1109), знайдену у с.Суботові Чигиринського району та у приватному зібранні місцевого колекціонера Потапенка С. (див. рис. 2).
До комплексу жіночих прикрас кін. ХІХ- поч. ХХ століття входили сережки (див. рис. 3.1). Це один з найдавніших видів жіночих вушних при297
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крас.
Майже з дворічного віку українським дівчаткам проколювали вуха. Діти
носили мідні сережки, а дівчата й жінки – срібні, позолочені, зрідка золоті. Форма сережок була дуже різноманітною (див. рис. 3). Найбільше
поширення мали великі "дуті" або площинні у формі півмісяця, "калачики" з нескладною різьбленою орнаментацією. На Чигиринщині користувалися попитом сережки: "місяці" та "півмісяці". Вони були плоскі і
"дуті". Плоскі сережки оздоблені легким гравіруванням, часто у вигляді
гілочки з квіткою, обрамленою рядами дрібних крапок. "Дуті" сережки і
сережки "півмісяці" носили молодиці і літні жінки. Так, у фондах НІКЗ
"Чигирин" зберігаються сережки, знайдені в с.Суботові, с.Красносіллі.
Цікавою є срібна сережка (ІП-3595), яка походить з м.Чигирина. прикраса овальної форми, каст у вигляді квітки, в центрі – прикріплено червоний камінець із скла, який кріпиться за допомогою зубчиків.
Посередині та по краях виріб декоровано тисненими хвилястими лініями. Також типові сережки, зібрані на території Чигиринщини, ми можемо побачити в приватній колекції Потапенка С.
До комплексу українських шийних та нагрудних прикрас також входили культові елементи – один, або кілька хрестиків (рис. 3.2). Найчастіше хрестики були срібні, інколи прикрашалися емаллю, у заможнішого
населення були золоті [6,130]. На Чигиринщині хрестики одягали на
шнурок з намистом, або без нього. Ці прикраси виконували оберегову
функцію. У фондах НІКЗ "Чигирин" є невелика колекція цих прикрас, які
були знайдені в м.Чигирині, с. Суботові, с. Медведівці. Цікаві культові
прикраси можемо побачити в приватній колекції Потапенко С.
Комплекси прикрас, що складалися з вищезгаданих речей, мали велику вартість. В більшості селянських родин вони формувалися за життя
двох-трьох поколінь. Сім’ї мали багато дітей, і дочок могло бути декілька.
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Як старша починала дівувати, то мати більшу частину оздоб передавала їй. Для себе залишала 1-2 разки недорогого намиста, хрестик, сережки та обручку. Взявши шлюб, дочка разом з чоловіком дбали про те,
щоб передати дочці повний набір прикрас. Якщо в родині не було дівчат,
то мати могла носити всі прикраси доти, поки перебувала в молодому
віці [7,31].
На початку ХХ століття комплекс зйомних прикрас поступово спрощується. Дорогі натуральні матеріли замінюються підробними, а майстерно виготовлені прикраси витісняються дешевими фабричними.
Проте народні майстри намагалися знаходити прийоми гармонійного поєднання покупних елементів одягу та прикрас. Так, яскраве різнокольорове дуте скляне фабричне намисто набуває композиційної єдності із
загальним декоративним оформленням народного костюма цього періоду.
Таким чином, розглянуті прикраси є невід’ємною складовою традиційного українського народного вбрання, джерелом пізнання особливостей матеріальної та духовної культури Чигиринщини кін. ХІХ – поч.
ХХ століть.
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ІКОНОПИСНІ ЗОбРАЖЕННЯ ГЕОРГІЯ ПОбІДОНОСЦЯ
В фОНДОВІЙ ЗбІРЦІ НІКЗ «ЧИГИРИН»

Молитва до великомученика Юрія Переможця
О, всехвальний святий великомученику і чудотворцю Юрію!
Зглянься на нас швидкою твоєю допомогою і ублагай чоловіколюбця
Бога, щоб не осудив нас, грішних, за беззаконня наші, а сотворив з
нами за великою Своєю милістю. Не зневаж моління нашого, але виблагай нам у Христа і Бога нашого тихе і богоугодне життя, здоров’я
ж душевне і тілесне, землі плодючість і в усьому достаток; і щоб ми
не перетворювали на зло добро, що дарується нам тобою від всещедрого Бога, але на славу святого імені Його і на прославлення кріпкого твого заступництва, щоб подав Він країні нашій, боголюбивому
воїнству її і всім православним християнам на супротивників перемогу
і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням…[13]
Святий Гео́ргій, Юрій, Єгорій (Побідоно́сец, Каппадокійский, Ліддский; грец. Άγιος Γεώργιος) — християнский святий, великомученик,
найбільш шанований святий цього імені. Православна церква вшановує його пам'ять 23 квітня / 6 травня (Георгій весняний), 3 / 16 листопада, день освячення храму великомученика Георгія в Лідді, ІV ст. та 26
листопада / 9 грудня (Георгій осінній), день освячення церкви великомученика Георгія в Києві 1051р. [ 12; 6, 222 ]
Георгій Побідоносець став надзвичайно популярним ще в часи раннього християнства. В Римській імперії, починаючи з ІV ст., з’являються
церкви, присвячені Святому Георгію, спочатку в Сирії та Палестині,
потім і на всьому сході. На заході імперії культ Святого Георгія поширюється в V ст., починаючи з Галії. Дослідники вважають, що культ Святого
Георгія, був створений на противагу язицькому культу Діоніса. [12]
Ім’я Георгій має грецьке походження і в перекладається як «землероб». З найдавніших часів цього святого вважали покровителем воїнів,
землеробів та пастухів, а в окремих місцях – мандрівників. В Сербії,
Болгарії та Македонії віруючі звертаються до нього з молитвами про послання дощу. В Грузії він є захисником від зла, дарує удачу на полюванні, йому моляться про врожай, зцілення від хвороб та ін. В західній
Європі Святого Георгія вважають захисником від отруйних змій та заразних хвороб, він був одним з чотирнадцяти святих помічників та вважався покровителем лицарства та учасників хрестових походів. [12]
На Русі з найдавніших часів Святий Георгій вшановується під іменем Юрій або Єгорій. В 30-х рр. ХІ ст. великий князь Ярослав заснував
у Києві та Новгороді монастирі Святого Георгія та повелів по всій Русі
«творити празник» на честь великомученика 26 листопада/9 грудня. В
руських землях народ вшановував Георгія як покровителя воїнів, землеробів та скотарів. Особливо шанували день весняного Юрія, з яким
пов’язана велика кількість господарських обрядів та звичаїв. Вважають
що саме Святий Георгій перебрав на себе культ язичницького бога Велеса – покровителя пастухів та свійської худоби. В період воєн, особливо під час монголо-татарського нашестя, великого значення набуває
культ Святого Георгія як захисника та покровителя воїнів. Саме це
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сприяло поширенню зображень святого не лише в іконописі, але і в геральдиці, на монетах, печатях, нагородах. [12; 11,98-101; 6,222-225]. На
Україні Святого Юрія вважали також покровителем диких тварин. У народі вірили, що він вміє розмовляти з ними, і що кожна розірвана вовком
чи задавлена ведмедем худобина – це його жертва лісовим мешканцям. А на Західній Україні Святого Юрія шанували ще й як покровителя
вовків [ 11,99 ].
Життя та мученицька смерть Святого Георгія досить детально та з
різними нюансами знайшли своє відображення в грецьких сказаннях,
латинських, апокрифічних та канонічних біблійних текстах [12; 11, 9899].
За біблійними переказами, Святий Георгій походив із багатого знатного римського роду та займав високе положення у війську. Коли ж почалися гоніння на християн, він роздав свій спадок бідним та оголосив
себе перед імператором християнином. За це протягом восьми днів
Георгія тяжко катували, але щоразу щира та незламна віра приносила
йому божественне зцілення. Георгій переніс всі страшні муки, але не
зрікся Христа. В ніч перед стратою, уві сні, він побачив Спасителя, який
сповістив, що на нього чекає Рай. Безпосередньо перед стратою Георгій здійснює ще одне диво. Молитвою та хресним знаменням він руйнує
ідолів храму
Аполона та змушує біса виявити свою сутність. 23 квітня 303 року у
Никомідії (Мала Азія) Георгія було страчено: йому відрубали голову.
Разом з Георгієм мученицьку смерть прийняла цариця Олександра, яка
була обернена у віру дивом, що сталося у храмі [12; 11, 98].
Історики доклали немало зусиль, щоб відшукати те реальне зерно,
яке лежить в основі середньовічних легенд про Георгія та його зображень у середньовічному мистецтві.
Нез’ясованим на сьогоднішній день залишається питання про реальність існування Святого Георгія, як і багатьох інших ранньохристиянських святих. Зокрема Євсевій Кесарійський розповідає про мученика
(ім’я його не називається), доля якого цілком співпадає з життєвим шляхом Святого Георгія. Також існує гіпотеза про існування двох святих з
іменем Георгій, один з яких постраждав в Каппадокії, а інший в Лідді [12;
11, 98-99].
Разом з тим, навіть якщо така людина дійсно існувала, то пам’ять
про неї обросла величезною кількістю вигадок та легенд, в яких спостерігається боротьба світоглядів різних прошарків феодального суспільства. Так духовенство культивувало образ Георгія як проповідника
християнства, борця за віру. Пригнічений та безправний народ бачив у
Святому свого покровителя та захисника [15].
Походження образу Георгія Побідоносця в художньому мистецтві ще
остаточно не з’ясоване. Зазвичай, якщо ми говоримо про зображення
Святого Георгія, то в першу чергу на згадку нам приходить образ кінного воїна, який перемагає змія. Але Святий Георгій може зображатися
не лише як воїн, але і як мученик: в хітоні та плащі, з хрестом в руках.
Саме такими і були найбільш ранні його зображення.
На іконах, що входять до дейзисного ряду іконостасу, Георгій зображується справа від трону Богородиці, одягнутий в білий хітон з табліоном (нашивкою), що свідчить про знатне походження та високу посаду.
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Існує іконографічний варіант, що розвиває тему прославлення великомученика: янгол покладає мученицький вінець на голову Георгія,
який сидить на троні.
В поствізантійський період з’явилось нове іконографічне зображення
Святого Георгія – Кефалофорос («той, що приносить голову»). Святий
представлений в молінні до Спасителя; в руці великомученика – відсічена голова, під нею – сувій з написом: «Видишь, что сотворили беззаконные. О Слово? Ты видишь главу, ради Тебя отсеченную»
В Х столітті у Візантії поширюється зображення Святого Георгія в образі воїна. Якщо Георгій представлений як воїн, то він одягнений в усі належні обладунки: натільну сорочку, кольчугу або панцир, пояс, плащ з
застібкою на плечі, поножі, чоботи-кампагії, стемму (оздоблений каменями обруч на голову). В руках він тримає спис, меч, щит (він може бути
закріплений за спиною). [4] Цікаво, що вже в візантійському художньому
мистецтві ХІ-ХІІ століть образ Георгія суттєво відрізняється від образу
створеного в житіях. В житіях він проповідник і молитовник, а в іконописі – безстрашний витязь на коні. Вчені вважають, що це пов’язано з
великою популярністю в Візантії тих часів образу воїна-вершника (імператорський культ тріумфу воїна-вершника в столиці та народний
образ святого захисника в провінції). На Русі також образ Георгія як проповідника поступово витіснявся образом Георгія - витязя, героя, переможця. Можна спостерігати також певну трансформацію образа Святого
Георгія в часі. Так в живописі ХІ-ХІІІ століть у Георгія звичайно підкреслювалась могутня статура, в його обличчі – великі, широко відкриті очі,
сповнені фанатичної віри, очі проповідника та мученика, який постраждав за віру. В живописі ХІV століття Георгій зазвичай стрункіший, більш
витончений, в ньому більше юнацьких рис: тонка шия, покаті плечі, невелика голова, на обличчі менш акцентовані очі, він весь насичений
енергією та лицарським запалом [15].
Георгій Побідоносець часто зображується з іншими святими воїнами,
наприклад з Дмитрієм Солунським (іконографічний ізвод «Святі Георгій
та Дмитрій на конях).
На особливу увагу заслуговують іконографічні зображення, що прославляють посмертні діяння Святого Георгія. Існує іконографічний варіант присвячений посмертному чуду святого – визволенню
отрока-виночерпія з полону. За переказом, у жителів острова Мітилен
агарянами був полонений син. Після молитви батьків юнак чудом повернувся додому під час щорічного святкування на честь Святого Георгія. Невідомий величний воїн з’явився на бенкеті агарян, посадив на
свого коня юнака-раба та переніс його на Мітилен. На деяких іконах зображується відразу два чуда: Георгій пронизує списом змія, а позаду святого на коні сидить юнак з глеком у руці [16].
Найранніші зображення вершника з сюжету, що нас найбільше цікавить, зустрічаються на батьківщині Георгія – в Каппадокії з Х-ХІ ст. ст.
Вже в ХІІ столітті на Русі стає відомим сюжет «Чудо Георгія про змія»
(храмові розписи), а найдавніші ікони з Георгієм – змієборцем датовані
ХІV століттям. Даний сюжет присвячений найбільш відомому з чудес,
здійснених великомучеником Георгієм Побідоносцем. Існують різноманітні редакції Чуда про змія. Всі вони беруть початок від старої усної традиції, яка побутувала на території Малої Азії. З ХІ століття, як вважають
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історики, цей переказ стає відомим на Русі. В руських списках чудо про
змія викладене в двох варіантах. В першому – події, які описані в чуді,
відбуваються до смерті мученика, в другому – після його смерті, і до
чуда про змія додається чудо про житіє. Списки, які відносяться до першого варіанту, розповідають про царя міста Лаосія Селевіна, який поклонявся язицьким богам Аполону, Гераклу, Скамандру та Артеміді.
Господь насилає на місто лихо: в озері біля міста поселився змій. Цар
намагався осилити змія при допомозі війська, але марно. Тоді він пропонує народу жертвувати змію на поживу дітей, починаючи з доньки самого царя. Коли народ погодився на таку пропозицію, цар починає
готувати доньку на смерть, але ним оволодіває щире каяття, і він пропонує народу за викуп залишити його доньку живою, та народ не погоджується. Дівчину відводять на поживу змію. В цей час, неподалік від
Лаосії, додому, після переможної битви з персами, поверталося грецьке
військо. За Божим повелінням, хоробрий воїн на ймення Георгій відхилився від маршруту та під’їхав до озера і побачив царську доньку. Дівчина вмовляє його швидше тікати, але Георгій обіцяє їй свою допомогу,
якщо вона увірує в Ісуса Христа. Юнак звертається до неба, просячи
допомоги, і чує з неба схвальний відгук. В цей час з озера, прискаючи отрутою, виходить змій. Святий заклинає його іменем Божим, і змій починає лащитись біля ніг переможця. За велінням Георгія, царівна на
своєму паску веде змія в місто. Міщани з жахом тікають, а Георгій пропонує їм увірувати в Бога, обіцяючи вбити змія; в іншому випадку він погрожує пустити змія на місто. Коли Георгій вбиває змія, цар звертається
до Бога з вдячною молитвою. Покликаний Георгієм єпископ Олександр
протягом 15 днів проводить обряд хрещення для 40 тис. чоловік. Біля
міста з’являється цілюще джерело, яке лікує різні хвороби, на честь переможця цар будує церкву, а царівна, під іменем Марія присвячує себе
Богу.
В іконописних зображеннях Георгія – змієборця розрізняють повний
та короткий ізводи. В короткому ізводі зображується Георгій Побідоносець на коні, що вражає списом змія. В повному ізводі композиція доповнюється зображеннями міста Лаосія; царівни, яка веде на паску змія,
царя Селевіна [5].
Попри всю казковість, даний сюжет несе в собі глибокий символічний
зміст і демонструє боротьбу та перемогу добра над злом, вищих божественних сил над нижчими сатанинськими. Саме це і розкриває нам
в своїй роботі В. С. Кутковий, аналітично протиставляючи два протидіючі образи [8; 9].
Образ змія. Змій в іконографії з ранньохристиянських часів є уособленням інфернальних сил. Це і зрозуміло, адже в Біблії він є символом
підступності, люті, зла; «древнім змієм» називають самого князя темряви [2,917; 3,189].
В особливостях зображення змія відображено глибоку філософську
концепцію розуміння поняття зла в християнстві.
По-перше, символіка хребта. На іконах змій має вигляд безхребетного черв’яка. За релігійними канонами наявність хребта вказує на сукупність всіх «живильних сил», а яка може бути «живильна сила» у
лжеістоти, яка позбавлена Божественної благодаті? У нього немає ні
«живильних сил», ні самого хребта за непотрібністю. Усвідомлення іко303
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нописцями представника пекла істотою, що не має спинного хребта, і
диктувало потребу зображувати його у вигляді крилатого змія без хребта
та трактувати його як лжетіло. З цією теорією тісно пов’язана концепція
протиставлення понять «лик» та «личина» в християнстві. Святість великомученика просвічується крізь лик, саме цим і відкривається в людині образ Божий. Його антагоністичною протилежністю є личина
(маска), щось подібне до обличчя, схоже на нього, але пусте всередині.
Змій і є личина. Цікаво, що в слов’янських мовах, більшість слів, пов’язаних з словом «пустий», мають негативне значення, а в казках та легендах нечиста сила визнається всередині пустою, дупловидною, без
станового хребта – основи міцності тіла, тобто є лжетілом та лжеістотою. Пряма протилежність їй – Бог. Цікаву думку про це висловила відомий богослов ікони М.В. Васіна: слова «празник», «праздность» також
беруть своє походження від слова «пустий», але мають інше значення,
ця пустота від звільненості місця для радості про Бога, для Святого
Духа. Можливо саме тому на ранніх іконах «Чудо Святого Георгія про
змія» (до ХVІІ ст.) не зображувалось ніякої рослинності, події справді
відбуваються в пустелі [5; 9].
По-друге, символіка крил. Навіщо потрібні крила істоті, що не має
хребта? Крила є обов’язковим атрибутом божественних істот – Ангелів.
Крила вказують на небесність, спрямованість вгору, віддаленість від
усього приниженого; а легкість крил – на відсутність приземленості і
можливість чистого та нічим необтяженого підйому. Зображення крил
змія особливе: ноги-лапи завжди з’єднані з крилами і завжди того ж кольору, що й голова, оздоблені білим, червоним чи кольором «під золото»
тобто між крилами, ногами та головою існує кольоровий семантичний
зв'язок, таким чином художніми засобами передається основна ідея: навіть падші ангели мають дари Бога – здатність мислити та свободу волі.
Іноді, для підсилення цієї думки, іконописці навіть зображували на папоротках (крилах змія) підпапоротки (характерна лише для зображення
ангелів нижня частина крила, що виділялась світлішим або яскравішим
кольором).
Зло саме по собі є ніщо, воно не є істотою, не має ніякого єства. Тому
і змій – не реальна біологічна істота, а саме лжеістота; вона стає реальним злом в перекрученні розумної волі, що відхиляється від Бога до
небуття. Адже і у бісів, як і у людей та янголів, є свобода волі, дарована
Творцем. У змія ми бачимо і крила, і голову, і ноги, але все в ньому перекручене до потворності: крила стали не ангельські, а як у кажанів; голова не антропоморфна, а звірина; ноги перетворились в лапи [5; 9].
В руському іконописі склалася традиція, зображувати Георгія Побідоносця, який вражає змія списом не в око, а в пащу. В.С. Кутковий в
своїх роботах наводить таке пояснення цієї особливості: «Поскольку
бесы узнавали и, признавая за Судию, боялись Сына Божия, то рискнем вымолвить, что и они хранят богозрительные уразумения, которые им были ведомы до низвержения с неба». Тому спис і влучає не в
око, а в пащу. Головне духовне призначення рота людини – сповіщати
Слово Господнє, а паща змія - «транслятор» богохульства та брехні.
Георгій цілить в саму серцевину зла – жало смерті, яке майже завжди
зображено з вогняно-червоним язиком, що стирчить з вишкіреної пащі
[5; 9].
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Також, принижене положення змія підкреслювалось тим, що царівна
Єлизавета вела його на власному пояску, прив’язаному до рогу (ріг –
символ непереможності, могутності та слави царів) [5; 9]. .
Образ Святого Георгія. Як уже вказувалось, в найдавніших руських
зображеннях Георгія переважають риси проповідника християнства, мученика В цьому образі своєрідно втілена ідея воскресіння: з духовної
смерті при житті, язичники, прийнявши хрещення, воскресають християнами в життя вічне. Лише поступово образ святого трансформується
в образ воїна – змієборця, захисника віри. Дослідники іконопису вирізняють певні канонічні особливості в зображеннях Святого Георгія, які
мають глибокий символічний зміст [5; 9].
Далеко не випадковим є зображення Георгія з кучерявим волоссям,
яке нагадує овечу вовну. У старозавітній Церкві людина, приходячи до
Бога, приносила Йому вовну жертвенної тварини, яку спалювали на
жертовнику. В мученицькому подвигу Святого Георгія ізографи бачили,
безумовно, самопожертву в ім’я Бога; і кучерявістю волосся загострювали на цьому увагу [5; 9].
Ікона показує нам таємничі та надприродні видовища містичної
битви між добром та злом. Але цікаво, що на іконописних зображеннях
Георгій, зазвичай, не робить ніяких зусиль, його перевага над ворогом
виглядає як щось одвічне і визначене небом. За традицією, на більшості
ікон, святі вершники – змієборці ніколи не усікають змія мечем, а пронизують його списом. І кожного разу рука кожного воїна утримує спис
без ознак будь-якої напруги. Отже спис і ця «перемога без зусиль» знаходяться, певне, у взаємозв’язку. І взаємозв’язок дійсно є. Згідно черговості використання зброї в середньовічній битві, спис був зброєю першої
сутички і майже завжди ламався в ній. Георгій же перемагає миттєво, не
зламуючи списа, тому що перемагає не стільки своєю силою, скільки
Божою [5; 9].
Ще один з атрибутів Святого Георгія – щит, який є символом захисту
(від рус. «за-щита»), це безпосередній натяк на роль Святого Георгія як
охоронця і захисника [5; 9].
Зберігається канонічна символіка кольору в одязі святого: червоний
плащ – символ мучеництва та самопожертви, білий («сріблястий»)
шолом, обладунки – символ чистоти та святості.
Символізм присутній, також, і в зображенні коня. За незначними виключеннями, на іконописних зображеннях, Святий Георгій скаче на білому коні вправо (від глядача), цим підкреслюється, що змієборцем
рухає божественна сила; якщо ж він скаче вліво – то зліва зображується
сегмент мандорли з Христом. Образ коня вказує на покірність та слухняність. Кінь білого кольору символізує душевну чистоту, Божественне
світло. Зображення вороного коня передає конкретний історичний образ
і, водночас, також символізує приналежніть до небесного світу: іконописці, бажаючи уникнути чорного кольору, який символізував пекло, замінили його темно-синім (синьо-блакитним) [5; 9].
Композиції «Чуда» бувають скорочені та розширені. В першому випадку зображується вершник, що вражає списом змія та благословляючий його з неба Христос чи його рука. В розширеному варіанті
додається царівна, що веде змія на своєму поясі; зображення міста,
представлене будівлею з баштами, царем, царицею та народом. Іноді
біля голови Георгія зображують ангела, що вінчає його [1].
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Як вже вказувалося, на ранніх іконах «Чудо Святого Георгія про
змія» (до ХVІІ ст.) не зображувалось ніякої рослинності, події ніби відбуваються в пустелі. З часом на іконах даного сюжету, на другому плані
з’являються елементи пейзажу, мета яких посилити основну ідею ікони:
боротьба добра зі злом. Це невеликі гірки темних та світлих відтінків,
темна печера та озеро, з яких виповзає змій [1].
Поступово тема змієборства стає настільки популярною в християнському мистецтві, що починає витісняти всі інші мотиви іконографії
каппадокійського великомученика-змієборця.
Юрій-Змієборець посідав чільне місце у фольклорі та образотворчому мистецтві України. Його образ тісно пов'язаний зі світоглядом хліборобів, з хліборобськими та скотарськими звичаями. На іконах святого
Юрія зображали як великомученика за Христову віру і як змієборця. У
народному іконописі набула поширення іконографія, де святого Юрія
подавали в образі молодого лицаря, у військовому обладунку, верхи на
здибленому коні. У правій руці він тримає спис, яким простромлює пащу
дракона, що конвульсійно звивається під копитами коня. Поруч зображували навколішках царівну, яка скоріше нагадувала селянську дівчину
у святковому вбранні. Вся увага на іконі акцентувалася на подвигу святого Юрія, який визволив молоду дівчину-царівну, що мала стати жертвою страшного змія [14].
Народні ікони цього сюжету вирізняються різноманітністю авторських
почерків, залежних від таланту, малярських навичок і творчої уяви майстрів, вони створені майстрами різної виучки і рівня таланту – і високопрофесійними представниками іконописної школи, і народними
майстрами. Але не дивлячись на численні зображення, з точністю вони
не повторюються ніколи. В кожній іконі подається свій переказ відомої
легенди, підкреслюються свої особливості, різні сторони і моменти події.
Це обумовлено, напевно, як різними джерелами, до яких звертались малярі, так і різницею завдань, які вони ставили перед собою. У створені
культури церковного малярства значний пласт належить іконописцям
провінційного напрямку. Їх твори свідчать про активну фольклоризацію
образу святого, який шанується у народному середовищі не лише як мученик і змієборець, але й як покровитель воїнів, землеробів і скотарів,
про що розповідає велика кількість збережених до нашого часу казок і
легенд [7]. В технічному виконанні ці ікони об’єднує площинне трактування форми, небагата палітра кольорів, епічно - «казкове» вирішення
сюжету. Досить часто визначальним у побудові творів є використання
чорної контурної лінії, якою окреслюються силуети та лики персонажів.
Часом лінія – виразна й чітка, часом – м’яка і пластична. Вона наповнює
іконографічні композиції емоційністю і ритмічністю [4].
Іконописні зображення Чигиринщини досить стримані у колориті, домінують, переважно, темні відтінки, червоний, зелений, жовтий, білий та
чорний кольори; тло ікони, як правило, темне (чорне, коричнево-бордове, зелене) [10]. Але при цьому автори зберігають символіку кольорів:
червоний одяг Георгія – колір праведної крові мученика і перемоги над
смертю; на чорному поземі, символі зла і аду, зображене витягнуте тіло
змія, яке топчуть ноги білого коня, білий колір символізує чистоту і святість [7].
В фондовій збірці НІКЗ «Чигирин» зберігається три іконописні зоб306
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раження «Чудо Святого Георгія про змія». Два з них мають скорочену
композицію, одне – розширену. Зупинимося на їх розгляді детальніше.
Ж-58 КВ-466 Ікона «Георгій Побідоносець» («Юрій змієборець), невідомий народний майстер кін. ХІХ – поч. ХХ століть; знайдена в с. Суботів Чигиринського району; матеріал - дерево, олійні фарби; розміри –
34 х 24х2 см; стан збереження – деревина пошкоджена шашелем по
всій площині, краї зламані, фарбовий шар розмитий, місцями втрачений. Ікона виконана в техніці народного примітиву, має скорочену композицію, зображення вершника спрямоване вправо (від глядача).
Зображення виконане на темному тлі, дуже розмите, місцями втрачене.
Юрій зображений рум'яним юнаком в одязі темно-зеленого кольору та
червоному плащі. Коричневе кучеряве волосся покрите світлим «сріблястим» щоломом з жовтим пером, над головою – німб у вигляді жовтого
кола з цятками по зовнішньому краю. Його
постава статична, позбавлена
будь-якої
напруги, що підкреслює героїчний і тріумфальний
характер
образу. Вершник не
скаче і навіть не рухається, кінь завмер у
фіксованій позі. Певна
динаміка
передана
лише за допомогою
зображення об’ємних
бганок
червоного
плаща, який розвівається за спиною святого. В правій піднятій
руці вершник тримає
жовтий «золотистий»
спис з хрестом у верхів'ї, яким вражає змія
в пащу. Під вершником білий кінь в жовточорній
збруї,
з
яскравою жовтою гривою, який ніби топче
копитами змія. Тіло
змія вималюване на
темному тлі жовтою
контурною лінією, він
має темні крила та чотири пазуристі лапи.
Ж-59 КВ-466/1 Ікона «Святий Юрій – змієборець», невідомий народний майстер кін. ХІХ – поч. ХХ століть; знайдена в с. Суботів Чигиринського району; матеріал - дерево, олійні фарби; розміри – 39,7 х
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29,7х2,3 см; стан
збереження – деревина пошкоджена
шашелем по всій
площині,
правий
край
зламаний,
фарбовий шар в
нижній та правій
частині
місцями
втрачений. Ікона народного письма, має
розширену композицію,
зображення
вершника спрямоване вправо (від
глядача).
Зображення виконане на
бордово-коричневому (верхня половина) та зеленому
(нижня половина)
тлі, домінують бордовий,
зелений,
жовтий та білий кольори. Юрій зображений
рум'яним
юнаком з кучерявим
коричневим волоссям, одягнутий в
темну зелено-червону туніку, металевий
захисний
обладунок, на ногах – світло-коричневі поножі, за спиною – бордово білий плащ. На голові – світлий шолом з червоним пером, над ним –
дископодібний жовтий німб. У композиції немає відчуття боротьби: Юрій
без напруги і зусиль здійснює свій подвиг. Молодий лик святого – спокійний і непорушний. Справа, на зеленому пагорбі, – царівна в темному
вбранні з молитовно складеними руками (зображення дуже нечітке). В
правій піднятій руці Юрій тримає чорного списа, яким вражає змія у
пащу. Під вершником білий з червонястою гривою кінь в червоно-чорній
збруї, який ніби топче копитами змія. Зображення змія виконано в темних кольорах, майже не збереглося.

Ж-214 КВ-8345 Ікона «Чудо Святого Георгія про змія», невідомий народний майстер кін. ХІХ століття; знайдена в с. Суботів (куток Гришківка)
Чигиринського району; матеріал - дерево, олійні фарби; розміри – 34 х
25 х 2 см; стан збереження - деревина пошкоджена шашелем по всій
площині, відсутня шпуга, зламані краї, в окремих частинах зображення
наявний кракелюр, місцями фарбовий шар затертий до втрати зображення. Ікона народного письма, має скорочену композицію, зображення
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вершника спрямоване
вправо (від глядача).
Зображення виконане
на темному (верхня
половина) та зеленому
(нижня половина) тлі,
домінують бордовий,
зелений, жовтий та
білий кольори. Юрій
зображений рум'яним
юнаком, одягнутим в
темну зелено-червону
туніку, металевий захисний обладунок, на
ногах – світлі поножі,
за спиною та на грудях
– червоний плащ. На
голові – світлий шолом
з червоним пером, над
ним – круглий німб, окреслений
жовтими
цятками. В правій руці
піднятій Юрій тримає
коричневого
списа,
яким вражає змія у
пащу. Ліва рука майже
повністю, крім кисті,
схована за шиєю коня.
Під вершником білий
кінь в червоно-чорній
збруї, який, ніби, топче
копитами змія. Зображення тіла змія виконано темно-червоним
кольором, він має темно-коричневі крила та чотири пазуристі лапи. У
верхній частині ікони, на рівні голови Святого Юрія, зроблено напис
жовто-червоною фарбою: «СТЫЙ» (зліва від глядача) та «ГЄОРГІЙ»
(справа від глядача).
Представлені іконописні зображення Георгія Побідоносця з фондової збірки НІКЗ «Чигирин», можливо, не вирізняються унікальністю, але
в певній мірі відображають особливості народного малярства Чигиринщини кін. ХІХ – поч. ХХ століть.
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ДЕРЕВО ЖИТТЯ – ЦЕНТРАЛЬНИЙ СИМВОЛ НА ВИШИТИХ
«ЧЕРНЕЦЬКИХ» РУШНИКАХ ЧИГИРИНщИНИ (НА ОСНОВІ
фОНДОВИХ МАТЕРІАЛІВ НІКЗ «ЧИГИРИН»)

Важливе місце в скарбниці народного мистецтва посідає рушник.
Кожен вишитий рушник – це високохудожній твір, котрий має свою долю
і історію. Населення краю, незважаючи на лихоліття війни, зміни влади
та політичну ситуацію, які руйнували культуру, зуміло зберегти своє мистецтво і оригінальність вишивки.
Виразним виявленням регіональної самобутності відзначаються так
звані "чернецькі" рушники. Таку назву вони отримали тому, що вишивали їх черниці у монастирях.
На Чигиринщині одним із найбільших монастирів був Свято-Троїцький. В 1735 році з невідомих нам причин монастир було перетворено з
чоловічого на жіночий, з зміною статусу він поступово став центром золотошвейного ремесла, вишивки та гаптування [5, 67].
Церква всіляко сприяла наповненню своїх храмів творами вишиваного мистецтва, заохочувала майстринь до виготовлення рушників, зробила рушник необхідною деталлю святих відправ [4, 35]. Протягом
століть Чигиринський Свято-Троїцький монастир був осередком духовності краю. До часу впровадження радянської антирелігійної компанії, 20
років ХХ століття, тут було створено значну кількість вишитих рушників
з характерним вирішенням композиції "Дерева життя". З закриттям монастирів черниці змушені були ходити з хати в хату, просити роботу, аби
мати їжу і ночівлю. Часто ремесло вишивки рятувало їх від голодної
смерті. В 40-50 роках ХХ століття вишивка таких рушників фактично припинилась. Черниці не мали дітей, їм не було кому передати свою майстерність. Радянській жінці-трудівниці не було часу вишивати такі складні
в техніці виконання рушники. Тому лише поодинокі майстрині продовжили традиції вишивки чернецьких рушників.
У фондовій колекції НІКЗ "Чигирин" 27 рушників з традиційною "чернецькою" вишивкою: ІП-3638, ІП-100, ІП-2307, ІП-3503, ІП-3892, ІП-53,
ІП-3644, ІП-1441, ІП-1403, ІП-441, ІП-3640, ІП-3639, ІП-1445, ІП-1444, ІП1447, ІП-3133, ІП-3592, ІП-31, ІП-3847, ІП-3848, ІП-3858, ІП-1440, ІП-3819,
ІП-2329, ІП-99, ІП-87, ІП-3588. Датовані вони кін. ХІХ - І пол. ХХ століття.
Місця виявлення – м.Чигирин, с.Суботів, с.Медведівка, с.Вершаці. Виготовлені рушники з домотканого та кілька з фабричного полотна, застосована техніка двобічної гладі, стебловий, ланцюжковий та рушниковий
шов. Ці шви виконувалися за попередньо нанесеним на полотно малюнком, який потім вишивався. Контур малюнка, найчастіше, "дереваквітки", обводився стебловим швом, а площина зображення пелюсток,
листків, птахів, мотивів "шахматка", "риб’яча луска" вишивали рушниковими заповненнями. У колористичному вирішенні, домінуючим є червоний колір, який доповнюється вкрапленням темно-синього, чорного.
За рахунок неоднакового вбирання і відбиття світла створюється
враження деякої просторової глибини. В цілому орнаментальний мотив
"дерева-квітки" з чітко окресленим контуром ніби окутаний повітрям
[3,194].
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В основу рушникової композиції черниці ставили "дерево життя",
"Світове дерево", "вазон".
"Дерево життя" – один з найпоширеніших мотивів у світовій художньо – поетичній творчості, символ, що здійснює зв’язок між різними періодами, універсальний образ міфологічної свідомості [8,176].
Культ "дерева життя" був поширений по всій Україні в різні історичні
періоди і був найголовнішим символом рослинного світу майже у всіх
народів. Він може мати вигляд троїстої гілочки, квітки з листям і бруньками або ж квітучої гілки у вазоні.
Мотив дерева-квітки є одним з найулюбленіших у вишивці рушників.
Його семантику пов’язано з язичницькою міфологією – священне "дерево життя" було символом матері-природи. Мотив "дерева-квітки" протягом часу модифікувався, інтерпретувався залежно від смаків і уявлень
народних майстрів. Однак, його втілення завжди підпорядковувалося
властивостям того чи іншого матеріалу і залежить від специфіки певного виду мистецтв – кераміки, килимарства чи вишивки. Мотив "вазона"
з’являється в XVI-XVIII ст.ст. як наслідок освоєння ренесансно-бароккових мотивів з подальшою переробкою народним мистецтвом [2, 279].
Використання черницями композиції "вазон" та деяких рослинних
елементів пояснюється тим, що в Україні з ХVІІ-ХVІІІ століття в українському гаптуванні, в оздобленні єпитрахилей, з’являється сюжет "Дерево Ісаєве", як ілюстрація до родоводу Ісуса Христа. Черниці
підсвідомо асоціювали його з "деревом життя" та вишивали на рушниках. Церковні книги ХVІІ-ХVІІІ століття були оздоблені гравюрами, елементи яких, за допомогою нитки і голки можна було легко перенести на
полотно. Зображення рослини від проростання до повного розквіту
мало глибоке ідейне підґрунтя. Відомий дослідник семантики рушникової вишивки Ю.Мельничук зазначає: "Квіти символізують людське життя,
сьогодення; бруньки – зародки майбутніх поколінь, а плоди – людські
діяння" [7,60].
Чигиринські вишиті рушники з "деревом життя" мають підкреслену
вертикальну композицію, з обох боків орнаментовані проростаючим деревом-квіткою або вазоном. Саме дерево вишивається квітучим. Це розквітла лілія, як символ духовного, та троянда як символ земного життя.
Таке поєднання стало фактично класичним на "чернецьких" рушниках.
Доповнюють композицію грони та лоза винограду, листя дуба, попарно
"райські птахи". Використовувався у вишивці мотив 5-8 пелюсткових троянд (розет), які з’явилися у нас як результат впливу середньовічного
мистецтва Європи та християнської символіки. Певною мірою вплинув
і стиль "українського" чи "козацького" "барокко". Дерево зображується
більш пишнішим, заповнюється вся площина рушника.
Дерево не копіює якусь конкретну рослину, її листя, квіти чи плоди –
це збірний узагальнений образ. Умовно дерево поділяється на 3 частини – коріння, стовбур і крону, які співвідносяться з трьома світами: підземним, земним і небесним. Певною мірою це і Дерево Роду, де коріння
– прабатьки, розквітле гілля – майбутнє покоління.
Народна вишивка ніби пропонує осягнути найскладніше – смисл людського життя, локалізованим зверненням до відповідника людини – дерева.
Дерево і людина об’єднані символічно відтвореними у вишивці процесами
зародження, розквіту і кульмінацією – дозріванням, зрілістю [4,165].
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Призначення рушника з композицією "дерева життя" – це як сакральні речі в церквах і монастирях та як оберегова (рушничок щастя) на
весіллі. Відомий етнограф В.Щербаківський в своїх дослідженнях української народної вишивки зазначав: "…на рушнику, призначеному на весілля, вишивали "дерево життя" в різні стилізації і різні апотропеїчні
символи" [10,164].
Надаючи рушнику оберегової функції, майстрині вишивали кожен
елемент як певний символ, посилаючи йому енергію добра та любові.
Зупинимося на сутності вишиваних символів на "чернецьких" рушниках.
На фондових "чернецьких" рушниках композиція дерева-квітки проростає: з чаші потир-20, "вазона"-2, "вази"-5. Чаша-потир один із сим1

2

3

4

5

№
п/п

Елементи вишивки

Форма чаші:

а) чаша-потир
б) вазон
в) ваза

Вид рослин в композиції
дерево життя:
а) лілія, троянда

Інвентарний номер рушника

3588, 1441, 87, 99, 1403, 441, 3640, 2329
, 3639, 1445, 3848, 31, 1447, 1444, 3638,
2307, 3503, 53, 3819, 3892
3858, 1440
3592, 3133, 3644, 100, 3847
3644, 3588, 1441, 87, 99, 441, 3640,
2329, 3639, 1445, 3848, 3847, 31, 3892,
3133, 1447, 1444, 100, 2307, 3503, 53
3588, 2329, 3858, 3848
87, 3858

б) багатопелюсткова
квітка
в) "райські яблука"
Орнамент вертикальних рядів:
а) виноград (лоза, грони,
3892, 87, 1440, 3847, 1447, 3503, 3644
листя)
б) галузки з квітами
3133, 3638
в) мішані
3588, 99, 2329, 3819, 3858, 3848, 100, 53,
1441, 441, 31, 3644
Нижня композиція "база"
а) розети – 2
б) розети – 3
Птахи:
а) 2

б) 4 і більше

3133, 3638, 99, 1441
3639, 1445, 3588, 87, 3858, 3847, 4819,
1440, 3848, 31, 2307, 3503, 3644, 1403,
441, 3640
441, 3640, 3639, 87, 1440, 3848, 3847,
3638, 100, 2307, 3503, 53, 3644
3588, 3133, 1447, 1445,

волів християнської віри, як – "чаша спасіння", "чаша благословення",
"чаша страждання" [4,39]. "Вазон-горщик" схематично означає першопредка [67,60]. Тут дерево виступає символом Роду. Цей елемент використовувався на весільних рушниках. Ваза –модернізована
інтерпретація традиційного вишитого горщика – вазона.
Саме дерево має вертикальний стовбур, який виконується способом
чергування зашитих та не зашитих квадратиків, інколи зображується
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вертикальна ламана без контура та з контуром. Гілочки симетрично відходять від стовбура, в нижній частині, з великими квітами (ліліями). Частіше вони зображені з опущеними вниз голівками, профільно.
Доповнюється вишивка листочками і дрібними квіточками. На рушниках
ІП-87, 3858 вишиті "райські яблука". Вище – горизонтально або припіднято вгору, ще дві гілочки лілій або троянд. Вгорі, дерево вінчає велика
розквітла лілія "з короною" або маленькою квітучою гілочкою "як Вогонь
Життя" [7,60].
Лілія є символом духовного життя, його чистоти, досконалості… Лілія
поширена в іконостасі та церковній скульптурі західного християнського
світу. У вишивці свідчить ще раз про те, що рушник – річ не лише матеріальна, а високо духовна [7,61]. У культову мистецтві лілія виступає як
атрибут Богоматері [1,17].
Квіти, як символи народження нового життя, завжди вишиваються
більшими за інші деталі, як найбільш вагомі. Розквітла лілія – розквіт
життя, його апогей. Це і воскресіння душі, очищення.
На кількох рушниках (ІП-3588, 2328, 3848, 3858) в нижньому ярусі
вишито велику центральну багатопелюсткову квітку, розгорнуту в фас.
Майстрині, вишиваючи дві великі розквітлі квітки, наголошували на безкінечності життєвої енергії.
Доповнюють квіткову гаму розквітлого дерева – троянди. Вони вишиваються 5-8 пелюстковими, завжди повністю зашиті. В композиції дерева-квітки розмірами менші лілій.
Символом, що глибоко зворушує, увійшла троянда в християнські вірування. Тут вона символізувала божественну любов, перемогу духу,
мучеництво, милосердя, всепрощення, пристрасті, сором’язливості
[6,37].
З обох кінців рушника, традиційно вишивається "база", яка відокремлена від дерева рамкою. В ній зображено подвійну (4 рушника) або
потрійну (16 рушників) розету. Квіти великі, частіше це троянди, або
лілії. Стебло завжди звивисте, чітко нагадує сигму. Інколи доповнюється
композиція листочками, бруньками, ягодами, маленькими квіточками і
виглядає як самостійний орнаментальний ряд.
В композиції дерева, на гілочках, або вгорі, біля лілій, попарно вишиті птахи. На "чернецьких" рушниках - це "райські птахи", без чіткого
орнітоморфного визначення. Птахи, за давніми віруваннями українців
були посередниками між людьми і богами, між "цим" і "тим" світами.
Вони літають на зимівлю у Вирій і спілкуються там з богами і душами
померлих. На 4 рушниках (ІП-3588, 3133, 1447, 1445) вишито дві пари
птахів, а на 13 - по одній парі. На рушнику ІП-2307 чітко вгадується жарптиця.
Серед вишивальниць побутує думка, що маленькі птахи на "чернецьких" рушниках – голуби. Якщо це весільний рушник, то образ кохання, ніжності, подружньої злагоди, якщо "як набожники", то "…голуб
уособлення Святого Духа, Божественної любові, чистоти, цнотливості,
душі померлого" [9,194].
На 7 рушниках вгорі, вертикально по полотнищу, від центральної
композиції, в два ряди вишиті лоза, грони, листя винограду. Галузки –
безкінечники з квіточками вишиті на двох рушниках (ІП-3133, 3638). На
12 рушниках вишитий мішаний орнаментальний ряд, як символ поєд314
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нання двох Родів (весільні рушники). Грони, листя, лоза, вусики винограду вишивались і як доповнення до основної композиції дерева-квітки.
Виноград завжди був символом родючості, плодючості, нескінченності
(вічності), а пізніше став символом Християнства. У контексті Євангелія, виноградник – сам Спаситель і він же "лоза істинна" [10,164].
Зустрічаються на "чернецьких" рушниках вишиті дубові листочки (ІП3848, 100, 3892, 1441, 1452), а на рушнику ІП-2329 – вишиті жолуді. Дуб–
символ міцного здоров’я, довголіття, чоловічої сили та краси. Український фольклор осмислює дуб і дубове листя як ознаку сили та влади
[9,183].
По периметру полотнища рушника вишивали рамку, яку утворюють
галузки з квіточками, ламана лінія (меандр) або ж ламана з крапками.
Вся інформація, яку майстрині хотіли донести вишитою композицією
"Дерева Життя", вся енергетика зберігалася в цій рамці-безкінечнику.
Вишиті рушники з композицією дерева життя поширені всією Україною. Подібні вони своєю тридільною композицією, спрямуванням рослин вгору, але кожен має свої регіональні відмінності. Поєднує їх спільна
ідея безперервного відродження природи і відновлення життя, безсмертя Душі.
Це є образ того видуманого фантастичного дерева, що стоїть десь
у Бога в Раю, якого ніхто не бачив, яке має бути надзвичайно гарне й чудодійне [10,164].
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Скарбниця рушників минулих часів є життєдайним джерелом для вивчення, наслідування традицій, натхнення й нових творчих рішень майстрів сучасності.
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ТРАДИЦІЙНІ ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ СЕРЕДНЬОЇ
НАДДНІПРЯНщИНИ У ДЕКОРАТИВНОМУ РІЗЬбЛЕНОМУ
ОЗДОбЛЕННІ бУДИНКІВ С. СТЕЦІВКА ЧИГИРИНСЬКОГО Р-НУ

Орнамент, як і будь-який інший вид народної творчості є відображенням культури, традицій та звичаїв народу на певному історичному
етапі. Вважається, що в орнаментиці не допускалося жодних випадковостей, як і не могла вона бути звичайними естетичними вправами. В
орнаментальному мистецтві відображався народний світогляд, а основні орнаментальні типи відтворювали елементи символіки різних стародавніх культур.
Аналіз проведених протягом двох останніх століть археологічних, етнографічних, історичних та інших досліджень на території сучасної України, результати яких знайшли відображення у численній науковій
літературі, дозволяє прийти до висновку, що найголовніші процеси формування духовної культури українського народу, їх витоки сягають далекого історичного минулого. В українському орнаментальному
мистецтві присутні мотиви запозичені у інших культур та народів. Більшість дослідників схиляються до думки про спадкоємний зв’язок між
творцями Трипільської цивілізації та українцями (В.Щербаківський,
О.Кандиба, В.Петров, Я.Пастернак та ін.). А Рибаков Б. А. в ряді своїх
робіт ототожнює слов’янське декоративно-прикладне мистецтво, зокрема, орнаменти оздоблення будинків, з сюжетами скіфо-сарматської
доби [7;117].
Протягом багатовікової історії мистецтва, безпосередній зміст символічних зображень поступово стирався. Орнаментальні форми дійшли
до нас дещо трансформованими, а символіка їх в основному збереглася завдяки традиції. Дана робота є спробою проаналізувати значення
українського орнаменту на прикладі орнаментації будинків с. Стецівка
Чигиринського р-ну Черкаської обл. Для більш детального розгляду
теми нами було сфотографовано будинки, де присутні найбільш поширені види орнаменту в с. Стецівка.
Звичай прикрашати візерунками будинки існує з давніх-давен. Він
виник ще коли люди не знали, що таке грім, блискавка, хвороби. Вони
вважали їх потойбічними силами, що можуть нашкодити родині, шукали
різні способи аби протистояти їм, відвернути непрохані напасті: малювали таємничі знаки на стінах, сволоках і стелі, вишивали сорочки, рушники, наволочки, простирадла – свого роду обереги. Такими оберегами
слугували і орнаменти будинків. Прикрашались, в основному, фронтони,
наличники, сандрики (надвіконня), віконниці, двері, карнизи.
Найархаїчнішими знаками, що прослідковуються в українському орнаменті є сонячні символи, які були тісно пов’язані з календарною обрядовістю. Варто зауважити, що солярна символіка притаманна майже
всім землеробським народам, відповідно, це відобразилося в орнаментальному різьбленні. Сонце вважалося центром Всесвіту та джерелом
життя, символізувало небесну духовність, часто набуваючи образу й уособлюючи окремих богів. Його культ був всесвітнім, українці богом
Сонця вважали Сварога або Даждьбога. Сонце позначалося колом, і
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Дод.1. вул. Весела 22.09.2012

вул.Шевченка 22.09.2012

інколи із точкою всередині – як геометричне уявлення про центр світу.
Солярні знаки зустрічаються і в оздобленні будинків Стецівки. Тут ми
зустрічаємо Сонце в зеніті – коло з трьома променями з обох боків, що
символізували своєрідний баланс в природі. Іноді такий символ трактують як знак безкінечності буття[4;57]. В даному випадку маємо два подібні символи: один з них виконаний у світло-жовтих тонах другий
темно-червоного кольору. Обидва прикрашають фронтони будинків, що
пофарбовані в зелений, голубий та білий кольори [Додаток 1].
Також зображувався схід або ж
Дод.2. : площа Олі Даценко
захід Сонця. Більшість вчених схиляється до думки, що відтворювали
саме схід Сонця, як символ початку
нового дня. Із заходом Сонця, тобто
настанням темряви, українці пов’язували прихід нечистої сили, що несла з
собою небезпеку. Так, наприклад, будинок ніколи не будувався дверима до
заходу, вважалось, що в такий спосіб
нечистий легко потрапить в оселю.
Вхід завжди розміщували на схід або ж на північ. Маємо зображення
сходу Сонця – півколо з трьома променями, що направлені вгору. Символ виконаний у білому кольорі на даху будинку [Додаток 2]
Найпоширенішим знаком, що зустрічається в орнаментації будинків
Чигиринщини, с. Стецівка зокрема, є ромб – один із фундаментальних
символів, що означав уявлення людини про навколишню реальність.
Пізніше він стає символом родючості та засіяного поля.
Ромб – безумовний оберіг. Знак землеробів, символ родючих полів та
щасливого потомства. Ромби зображали на кухонному начинні та на фасадах будинків. Вважалося – сім’я, що охороняється подібним знаком,
живе в достатку і завжди буде численна. Ромб з продовженими кінцями
– знак благоустрою та великого врожаю. У скіфо-сарматській символіці
ромб відноситься до солярної символіки [14;11].
На подвір’ях будинків зустрічаємо цей символ у різних варіаціях. Зокрема, ромб білого кольору на зеленому фоні, ромб блакитного кольору,
обрамлений червоним та декорований квіткою в центрі, а також об’ємні
ромби на брамі зеленого кольору, виконані у голубих та червоних кольорах [Додаток 3]
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Дод.3. вул.. Лелеківська,

вул.. Лелеківська,

Дод.4. вул. Шевчека

вул.. Шевченка

Розглянемо орнамент на наличниках будинку в селі Стецівка по вулиці Шевченка[Додаток 4]. Тут ми бачимо трьохзначний символ: круг, що
символізує Сонце і дві стріли, розвернуті одна від одної. Дві стріли – солярний символ скіфо-сарматського походження. В зображенні можна
розгледіти три точки – індоарійський символ, імовірно, означав три частини Всесвіту: підземний світ, землю і небо, або ж позицію Сонця на небі
вранці, опівдні та ввечері. В індоарійських гімнах розповідається про
бога Тріта (древньоарійське три). Скоріше за все, в індоарійських віруваннях до яких звертаються скіфо-сарматські і словянські релігійні уявлення, бог Тріта і уособлював собою три позиції Сонця на небі. Символ
виконаний в жовто-блакитних кольорах.
Число три зустрічаємо в трохи іншій варіації на старих будинках Стецівки. Бачимо схоже зображення, дещо відрізняється розміщення точок.
Обидва символи прикрашають наличники будинків, що пофарбовані в
зелений колів. [Додаток 5].

Дод.5. вул. Шевчека
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Дод.6. вул. Весела

Дод.7. вул. Весела

Ще один схожий орнамент цікавий тим, що у колі зображені сонячні
промені. Різьблення виконано у блакитно-білих тонах [Додаток 6].
Не зрозумілим для нас залишається зображення на наличниках будинку по вул. Весела. Припускаємо, що це сучасне, трансформоване
зображення Сонця. Зображено два кола та дві стріли, розвернуті одна
від одної. Орнамент виконаний у блакитно-білих кольорах [Додаток 7]
Окрім поклоніння Сонцю українці поклонялися Воді та матінці Землі. Варто
зауважити, що солярна символіка тісно
переплітається із символікою води. Хвилястий або зигзагоподібний орнамент уособлював воду, як джерело всього
сущого. На наличниках бачимо Сонце
(коло) з двома хвилястими фігурами
Дод.8. : пров. Шкільний
протилежно одна одній. Можна припустити, що це Сонце і Вода, які символізували врожай, відповідно і благополуччя родини[Додаток 8].
Воду також зображали у вигляді зигзагу під карнизами будинків.
Таким чином господар просив вищі сили, аби на його врожай було достатньо дощу, щоб рясно родила нива. Подібна хвиляста доріжка не
мала ні початку ні кінця, а оточувала будинок по периметру. Вона слугувала пасткою, що оберігала оселю. Нечиста сила (чорт, сатана, дия-

Дод. 9. вул. Весела

вол), наблизившись до житла, не могла пройти в середину, а
потрапляла у пастку і бігала по хвилястій доріжці вічно (без кінця), саме
тому подібні зигзаги ототожнювали з символом безкінечності [Додаток 9].
Заслуговує на увагу і дослідження знаку хреста, який в сучасному
християнстві цілком переосмислений. Первісно хрест був знаком життя:
вертикаль – чоловіче, батьківське, начало, горизонталь – жіноче, материнське; їхнє поєднання утворювало третю силу – синівську (сам хрест).
Хрестом також позначалося сонце, небесний вогонь, світло. Цей знак
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відомий з прадавніх часів у
багатьох народів світу (в
Європі, Індії, Єгипті) [2;132].
Його ми зустрічаємо в оздобленні будинків Стецівки.
А саме, на вугловій частині
карнизу зеленого кольору
прикріплена блакитна дощечка з вирізьбленим хрестом.Також
хрест
в
композиції з іншими символами на наличниках синього кольору[Додаток 10]. Дод.10. вул. Шевчека, вул. Весела
Зустрічаємо і зображення змії, символічне значення якої трактується дуже широко. В багатьох архаїчних культурах вона розглядається як символ підземного світу.
Змія рухається вперед, не стаючи на землю, народжується з яйця як
птах і може неодноразово вбити отрутою, що виділяється з укусом. В
символіці на перший план виступає її негативна роль, однак древнім міфічним системам знайомий аспект ції істоти, пов’язаної із землею і підземним світом, що уособлює поклоніння духам предків.
Символ змії був одним з найбільш поширених перш за все завдяки
її здатності змінювати шкіру, що символізувало оновлення життя, і близькості до життєво важливого елементу – води. В такому трактуванні змія
виступає як охоронниця озер, річок, підземних та світових вод [2;42].
На наличниках будинку по вул. Шевченка маємо зображення змії з
двома головами на кінцях, виконане в зеленому кольорі. Цей знак міг
бути своєрідним вшануванням пам’яті померлих, або ж побажанням довголіття і здоров’я родини [Додаток11].
Окрім змії, наближеним до життєво важливого елементу води є риба. Вчені припускають,
що
зображення
риби
в
орнаментальному різьбленні використовувалося в місцевостях близьких до водойм, де
рибальство було одним з основних занять жителів. Наявність подібного знаку в цій місцевості можна пояснити як запозичений з
місцевості, що розташовувалася ближче до
великих водойм. Маємо зображення риб в Дод.11. : вул. Шевченка
композиції з хрестом та півниками, виконане в синіх тонах[Додаток 10]
Поряд з солярною символікою та зображенням води обов’язково
зображувались рослини, задля забезпечення щедрого врожаю, а отже
і благополуччя родини. В селі Стецівка Чигиринського р-ну рослинний
орнамент представлений дуже широко. Здебільшого, це різноманітні
хвилясті, закручені фігурки, що нагадують листочки рослин. Розташовуються вони на наличниках і пофарбовані в різні відтінки зеленого кольору [Додаток 12].
Часто над вікнами старих будинків ми бачимо вирізьблених із дерева
півників, голубів, левів та інших птахів і тварин. Наші предки вірили, що
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Дод.12. : вул. Шевченка

півень – священний птах,
воїн і охоронець домашнього вогнища. Він відраховує час, повідомляє про
початок дня й ночі. За
давнім повір’ям крик півня
розганяє нечисту силу
[5;302]. В зображеннях на
наличниках будинків в с.
Стецівка можна розгледіти двох птахів, що повернуті головами один до
одного із хвилясмити хвостами, що розходяться в протилежні сторони.
Між головами утворюється невелика прогалина у вигляді овалу[Додаток 13].
Фігурка півника часто зустрічається і на дахах будинків[Додаток 14].
Виявляється подібне зображення слугувало знаком наявності господаря
в будинку. Коли господар хворів, фігурку перевертали верхом до низу,
коли помирав – взагалі знімали. У випадках, коли в будинку проживало
дві родини – півника чіпляли з обох боків даху, на знак того, що в будинку два господаря.
На сьогодні більшість будинків, прикрашених дерев’яним різьбленням, знаходяться в аварійному стані і вже давно залишені господарями.

Дод. 13. вул. Перемоги, пров. Шкільний.

Але тут все ж ще можна побачити зразки чудово прикрашених осель, в
яких прочитується древній сакральний зміст. Під час досліджень в с.
Стецівка було помічено, що дерев’яне різьблення в більшості випадків
прикрашає вікна будинків., адже вони в українській свідомості сприймалися як «очі» дому. А погано захищена частина зі скла викликала бажання оберегти це місце як найкраще.
З давніх часів найбільше прикрашалася верхня частина вікна, що ми
спостерігаємо і в с. Стецівка, так зване «навершя», воно традиційно по322
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значало «небесну твердь» (верхнє
небо). Нижня частина вікна означала
нижнє небо «безодні небесні». Ці канони
витримано і на території Чигиринщини.
На жаль, на сьогодні символічне значення орнаменту втрачено і використовується лише як елемент декору.
Подібних зображень на будинках стає
все менше, і нашим завданням є дослідження світогляду українського народу
через призму орнаментальних мотивів,
особливу увагу звертаючи саме на символіку орнаменту.

Дод.14. : вул. Шевченка
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Галушко Оля, Легоняк Богдан,
філіал «Холодний Яр» НІКЗ «Чигирин»

ХОЛОДНИЙ ЯР – Об’ЄКТ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДщИНИ.
ПРОбЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Проаналізувавши дані літературних джерел та власних систематичних спостережень про стан об’єків природно-заповідного фонду, що
знаходяться на території Холодного Яру, а також тенденцій їх включення до туристичних маршрутів нами було виявлено, що більша їх частина потребує детального дослідження та опису.
В даній статті нами також розглянуто можливості застосування
об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини
урочища «Холодний Яр» для включення їх до туристичних маршрутів
в якості елементів екологічних стежок як складової зеленого туризму.
Антропогенна діяльність у навколишньому середовищі торкнулася
кожного куточка нашої планети і набула загрозливого характеру, адже,
споживацькі мотиви, нажаль, часто суперечать принципам раціонального природокористування. В умовах значного антропогенного навантаження збільшився тиск як на екосистеми окремих природних регіонів
так і на біосферу вцілому, що в результаті призводить до істотних втрат
біологічного різноманіття.
Основними загрозами зниження біологічного різноманіття є:
–знищення природних середовищ існування тварин та місць зростання рослин внаслідок вирубування, розорювання, осушення тощо;
–фрагментація природних середовищ існування тварин та місць
зростання рослин, ландшафтів, екосистем, що відбувається внаслідок
поділу екосистем при будівництві мережі транспортних комунікацій, водосховищ, дамб;
–деградація природних середовищ існування тварин та місць зростання рослин, що відбувається внаслідок забруднення довкілля;
–екологічно незбалансоване, виснажливе використання видів, їх популяцій та рослинних угрупувань в наслідок неефективного ведення лісового, мисливського та водного господарства;
–розповсюдження хвороб, шкідників і паразитів;
–низький рівень природоохоронної кваліфікації та екологічної свідомості на усіх рівнях сучасного суспільства. [1]
На даному етапі розвитку людства особлива роль належить організації природоохоронних територій як дієвому засобу збереження біологічного, ландшафтного та генетичного різноманіття. За останні
десятиліття світовий відсоток природоохоронних територій значно збільшився. У світі 12% поверхні суходолу перебуває під охороною, в Україні
ж частка територій природозаповідного фонду становить лише 5,9%.
Що ж до Черкаської області, то тут відсоток заповідних територій становить лише 2,9% загальної площі області. [2]
У контексті історико-культурного, природоохоронного та рекреаційного значення Холодний Яр є унікальною територією. У доробках вітчизняних науковців репрезентовані результати дослідження історичних
подій, археологічних, культурних пам’яток та екологічних особливостей
формування урочища. Перші відомості про територію Холодного Яру
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зустрічаються у працях ще давньогрецького історика Геродота, який
охарактеризував її як мальовничий острів, що омивався річкою. Перша
друкована згадка датується 1363-1367 роками та пов’язана з битвою
литовських та руських воїнів на Синій Воді. На території Холодного Яру
розтошована велика кількісь пам’яток історико-культурної спадщини.
Найвідомішими з них є пам’тка археології національного значення Мотронинське городище скіфського часу (VII-IV століття до нашої ери),
пам’ятка архітектури національного значення Свято-Троїцька церкав
Мотронинського монастиря, переможець конкурсу «Національне дерево
України» у номінації «Меморіальне дерево України» (2010 рік) ботанічна
пам’ятка природи місцевого значення Дуб Максим Залізняка, пам’ятки
та пам’ятні знаки, що пов’язані із національно-визвольною боротьбою
українського народу (1768 року – повстання «Коліївщина», та 1918-1922
років повстанська організація «Полк Гайдамаків Холодного Яру», рух
опору нацистським загарбникам 1941-1944 років). Наявність такого потужного історико-культурного підгрунтя робить Холодний Яр відмінно
привабливою територією для розвитку туристичної галузі.
Холодного Яру знаходиться у межах територій Чигиринського
і Кам’янського районів Черкаської області. Він являє собою лісовий
масив між селами Мельники Чигиринського району, Грушківка, Жаботин, Лубенці, Кам’янскього району. Неподалік від північно-східної межі
лісового масиву протікає річка Тясмин. Лісовий масив займає найбільш
підняте, дуже розчленоване балками межиріччя верхньої і середньої
течії річки. Унікальна, закрита система ярів та балок забезпечує утворення специфічних повітряних течій, що, в свою чергу, формують специфічний мезоклімат.
Лісове урочище Холодний Яр – це, переважно, тінисті двоярусні деревостани широколистяного лісу, характерного для Придніпровської височини. Більша його частина відноситься до I бонітету, хоча
зустрічаються ділянки II та III бонітетів. Основною лісоутворюючою породою масиву є дуб звичайний з домішками граба звичайного, ясена
звичайного, липи серцелистої та клена гостролистого, які утворюють мішані деревостани з різним відсотковим співвідношенням. На території
Холодного Яру зростає понад 170 видів чагарникових та деревних порід,
біля 200 видів травянистих рослин, налічується понад 100 видів птахів,
біля 30 видів ссавців, 10 видів земноводних, 7 видів плазунів. Ведеться
систематичний моніторинг співвідношення видового складу рослинного
та тваринного світу Холодного Яру.
Холодний Яр багатий великою кількістю рідкісних та зникаючих видів
рослин. Окрему групу складають ендемічні та ранньоквітуючі види.
В далекому минулому Холодноярські ліси складалися в основному з багатовікових дерев. На сьогоднішній день тут зростають високопродуктивні дубово-ясеневі деревостани з надзвичайно високою якістю
деревини. Зокрема зустрічається велика кількість видів реліктових рослин, які збереглися з дольодовикового періоду. Холодний Яр став притулком азалії понтійської Azalea pontica, бруслини карликової Euonymus
nanus, підсніжника складчастого Galanthus plicatus, ведмежої цибулі Allium ursinum, орхідеї Orchidáceae, тюльпана дібровного Tulipa quercetorum та багатьох інших рідкісних рослин. На території Холодному Яру
зростають ясен зеленокорий Fraxinus excélsior і ясен з мармуровою
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корою. [3]
На сьогоднішній день територія Холодного Яру налічує близько десяти об’єктів природозаповідного фонду. Основними з них є: комплексна
пам’ятка природи загальнодержавного значення «Холодний Яр», ботанічні заказники місцевого значення «Білосніжний», «Зам’ятницький»,
«Зубіївський», «Оля», «Тюльпан дібровний», державні пам’ятки природи
місцевого значення «Дзюркало», «Дуб Максима Залізняка», «Монастирське джерело», «Сквер учасників партизанського руху», державне
заповідне урочище «Атаманський парк». [4] У туристичні маршрути виключені лише деякі з перелічених об’єктів, серед них державна пам’ятка
природи місцевого значення «Дуб Максима Залізняка» та «Монастирське джерело», чому в значній мірі сприяє зручність розташування
даних об’єктів та розвиток інфраструктури. [5] Загалом на території холодноярського масиву лише 8% території належать до природозаповідного фонду, що абсолюбтно не відповідає високому рівню його
природоресурсного потенціалу.
Природоресерсний потенціал лісового урочища «Холодний Яр»
може бути залучений та використаний у оздоровчих та туристичних
цілях без шкоди для існування і розвитку природних систем.
Однією з найперспективніших форм використання природоресурсного потенціалу території та здійснення прородоохоронної пропаганди
є екологічні стежки, які прокладені у межах територій природозаповідного фонду. Екологічна стежка є навчально-виховним комплексом організації
навчально-пізнавальної,
дослідницької,
конкретної
природоохоронної роботи дітей та молоді безпосередньо в природі,
в основу якої покладено вивчення її об’єктів та явищ; а також ознайомлення із природою, історією та культурою даної території, виховання
екологічної свідомості відвідувачів та розвиток екотуризму. Головним
призначенням екологічних стежок є екологічна освіта та природоохоронне виховання особистості,ознайомлення з природними особливостями певної місцевості, формування екологічної культури,
екологічно-грамотної поведінки людини в навколишньому природному
середовищі, поширення знань про природу та людину як невід’ємну частину довкілля. Призначення екологічних стежок складається з трьох невід’ємних компонентів: оздоровлення, рекреація та просвіта.
Важливим елементом організації екологічних стежок при включенні
до маршруту об’єктів природозаповідного фонду та використання їх в
туристичних цілях є врахування антропогенного навантаження на природні системи. Такий вид туризму має здійснюватись лише під чітким
наглядом співробітників установи чи організації, що опікуються даним
об’єктом. [5]
Таким чином виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що
урочище «Холодний Яр» є унікальною територією де гармонійно поєднані легендарна історія, багата природа та унікальні ландшафти. Все
це є важливою передумовою розвикту туристичної галузі місцевості, де
важливу роль відіграє саме природоресурсний потенціал лісового урочища.
З кожним роком кількість відвідувачів Холодного Яру постійно зростає. Так за останніми даними із 2005 по 2012 роки число туристів, що
відвідали пам’ятку природи місцевого значення «Дуб Максима Заліз326
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няка» збільшилося у 10 разів (у 2005 році – 4 960 чоловік, у 2012 році –
46 500 чоловік). Такий рівень рекреаційного навантаження потребує належного розвитку інфраструктури. На сьогоднішній день на території Холодного Яру існує цілий ряд проблем, пов’язаних із недостатньою
організацією туризму. Найбільшими з них є: мала кількість спеціально
облаштованих місць для зупинок та організованого відпочинку, недостатня кількість інформаційних вказівників, відсутність організації збору
та вивезення побутового сміття, часткова занедбаність пам’яток історико-культурної спадщити, низький рівень організації зеленого туризму.
Однією з основних причин виникнення вищезгаданих проблем на території Холодного Яру є наявність великої кількості землекористувачів та
орендаторів, господарська діяльність яких практично виключає врахування рівня історико-культурного та природоохоронного значення даної
території.
Вирішення існуючих проблем вивчення, охорони та збереження території Холодного Яру передбачає створення на його основі багатофункціональної
природоохоронної,
науково-дослідної,
пізнавально-рекреаційної структури, якою повинен стати Національний
природний парк «Холодний Яр».
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