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Як можна любити те, чого не знаєш?
Руденко О.К.

Шановні читачі!
Ви відкриваєте збірник статей учасників Третьої наукової краєзнавчої кон-

ференції “Залізнякові читання”, що втретє проводиться у стінах Медведівської
ЗОШ імені Максима Залізняка. Вона започаткована 2009 року на знак вшану-
вання пам'яті нашого видатного земляка, мужнього борця за українську держав-
ність, 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., іс-
торик, 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, сту-
денти та школярська молодь. Конференція покликана розширити коло краєз-
навців, 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 що-
денно оточуючих нас об`єктів, 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, фотока-
меру 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 кут-
ків 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 лю-
дини... 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 офор-
мити текст, відчути себе науковцями, принести користь суспільству! Це буде
Вашим посильним вкладом у розбудову держави! За допомогою опитувань ста-
рожилів, обстежень та вимірювань кожен школяр може без доступу до віддале-
них архівосховищ збагачувати свої праці оригінальними, неповторними
матеріалами. Новизна пошуків, думок та поглядів авторів стане запорукою по-
дальшого успіху проекту “Залізнякові читання”. 

Дорога молодь, ознайомившись із вмістом збірника, Ви зрозумієте, оновні ви-
моги до наукового пошуку, до оформлення статей. Пізнавайте свій Край, зби-
райте 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 про-
росте 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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ШКІЛЬНІ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ
КОНФЕРЕНЦІЇ НА ЧИГИРИНЩИНІ

Статтю присвячено висвітленню започаткованого у 2006 р. у школах Чиги-
ринщини актуального для сьогодення шкільного краєзнавчого виховного патріо-
тичного руху, формою якого є проведення історико-краєзнавчих учнівських
конференцій, із залученням до їх роботи науковців вищих навчальних закладів
Черкащини та працівників музейних та бібліотечних установ регіону.

Ключові слова: краєзнавство, конференції, учнівські секції, науковці, крає-
знавці, історико-краєзнавчі доповіді.

Невід’ємною складовою громадського руху на сучасному етапі духовного від-
родження України є історичне краєзнавство, спрямоване на відродження духов-
ності, історичної пам’яті, формування у громадян, і передусім у молоді, любові до
рідного краю, національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за
збереження історико-культурного надбання. 

У Національній доктрині освіти розроблена програма патріотичного вихо-
вання молоді, де визначено найважливіші кроки відродження національної освіти
і, відповідно, одне з першочергових завдань – формування національно-свідо-
мого покоління. У цьому контексті набуває особливої актуальності підхід, який
ґрунтується на тому, що кожен учень повинен  добре знати свій рідний край.

Освітяни і краєзнавці Черкащини нині гідно виконують своє призначення на
просвітницькій ниві. Проте слід зазначити, що поліпшення краєзнавчої роботи
сьогодні неможливе без координації зусиль усіх зацікавлених у цій справі орга-
нізацій, установ і закладів. Особливе місце в цьому краєзнавчому процесі нале-
жить шкільним закладам освіти. 

У цьому аспекті особливої уваги й вдячності заслуговує той передовий до-
свід, та гарна краєзнавча традиція, яка виникла у 2006 р. і перспективно розви-
вається у педагогічному колективі Суботівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чигиринського району
Черкаської області (директори – Андрієнко Г.І. (до 2007 р.); Мінська О.І. (з 2007
р.))1. У цьому  закладі освіти за ініціативою та під безпосереднім патронатом
Центру культури та виховання провідного вищого навчального закладу Придні-
пров’я Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ), за підтримки
Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, відділу
освіти  Чигиринської  районної державної адміністрації, Суботівського відділу На-
ціонального історико-культурного заповідника “Чигирин”, Суботівської філії Чи-
гиринської централізованої бібліотечної системи, Суботівської ЗОШ І-ІІІ ст.
започатковано просвітницько-виховну патріотичну роботу з дослідження, вив-
чення та популяризації унікальної в своєму роді історії державотворчої чиги-
ринської землі2. 

Конференції також покликані залучити краще учнівське середовище до нау-
кової роботи, до участі, у подальшому, в різного роду учнівських обласних та все-
українських конкурсах під егідою як Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, так і Малої академії наук учнівської молоді.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Підготовка до конференції має ряд чітко виписаних практично-методичних
етапів, яких чітко дотримуються у Суботівській школі. Перерахуємо їх по ступеню
виконання: 1) науковцями ЧДТУ спільно з директором школи визначається за-
гальна проблематика (тема) конференції; 2) науковці ЧДТУ спільно з працівни-
ками НІКЗ «Чигирин» пропонують теми учням, для підготовки для написання
учнівських історико-краєзнавчих робіт; 3) учителі школи ще раз узгоджують теми
учнівських доповідей та  керують роботою учнів з їх написання; 4) директор на
педраду школи виносить питання про час проведення конференції; 5) після ви-
значення дати проведення заходу, за сприяння ЦКВ ЧДТУ, пишеться, узгоджу-
ється з науковцями ЧДТУ та друкується програма проведення конференції; 6)
день, в який проводиться конференція, чітко заздалегідь розписується оргкомі-
тетом (урочисте відкриття; робота круглого столу; робота у секціях; урочисте під-
биття підсумків та прийняття резолюції конференції; концерт художньої
самодіяльності; нагородження активних учасників заходу; колективне фото на
пам’ять; збір матеріалів конференції для подальшого групування у збірник; фо-
тографування кожного учасника конференції); 7) редагування науковцями ЧДТУ
матеріалів учасників учнівської конференції, пошук спонсорів та видання збір-
ника; 8) урочисте вручення кожному учаснику конференції виданого збірника3.

Зупинимось на особливостях проведення конференції в Суботівській ЗОШ І-
ІІІ ст. Історико-краєзнавча учнівська конференція “Чигиринщина в історії України”
започаткована і вперше проведена 12 травня 2006 р. Конференція була при-
свячена історії села Суботів, та носила назву “Суботів: минуле і сучасність”. Учас-
ники конференції – учні Суботівської ЗОШ І-ІІІ ст. Відбулося пленарне засідання
і робота в трьох секціях. На початку конференції було оголошено привітання
учасникам заходу від ректора ЧДТУ, професора Ю.Г. Леги та заступника голови
Чигиринської РДА з гуманітарних питань С.А. Коцуренка. В рамках конференції
відбувся круглий стіл на тему “Чигиринщина: історія і сучасність”, на якому ви-
ступили науковці ЧДТУ, краєзнавці, вчителі. В ході конференції працювали три уч-
нівські секції: “Історія Суботова від найдавніших часів до середини XVII ст.”,
“Суботів в часи Української національної революції середини XVII ст.”, “Видатні
постаті села Суботів”, роботою яких керували науковці ЧДТУ: д.і.н., професор
Бушин М.І., к.і.н., доц. Мащенко І.Ю., к.і.н., доц. Лазуренко В.М., к.і.н., доц. Ли-
сенко А.І., аспірант Стрижак Є.М. Із історико-краєзнавчими доповідями висту-
пило 18 учнів школи. На конференції були присутні працівники Чигиринського
райвно Шевчук Н.М. (керівник методоб’єднання вчителів-істориків району) та Пет-
риченко Л.В. (провідний спеціаліст райвно). Почесним гостем конференції була
Горб-Дубова Т.П. – дочка керівника потужного партизанського загону ім. Сталіна
у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр., колишнього випускника Суб-
отівської школи П.А. Дубового4.

В перерві, після пленарного засідання, відбувся концерт лауреатів багатьох між-
народних, всеукраїнських та обласних пісенних конкурсів студентів ЧДТУ. В день кон-
ференції учасники та гості заходу ознайомилися з відкритим у школі постійно діючим
фотокуточком “Видатні випускники Суботівської школи” та організованої виставки кар-
тин знаного місцевого художника О.Г. Пушкаря у бібліотеці освітнього закладу. 

За підсумками конференції прийнято рішення опублікувати учнівські історико-
краєзнавчі роботи окремим збірником та провести Другу історико-краєзнавчу уч-
нівську конференцію на початку 2008 р. Рішення конференції було виконано,
збірник робіт конференції за фінансової підтримки доцента В.М. Лазуренка опуб-
ліковано і урочисто вручено кожному учаснику конференції та передано у біб-
ліотеки Черкащини та провідні бібліотеки України. 
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Виконуючи резолюцію першої конференції, 31 січня 2008 р. в приміщенні
Суботівської ЗОШ І-ІІI ст. відбулась Друга історико-краєзнавча учнівська конфе-
ренція “Чигиринщина в історії України”, присвячена подіям Великої Вітчизняної
війни 1941 – 1945 рр. на Чигиринщині. Приємно відзначити, що участь у роботі
цієї конференції  взяли провідні науковці НІКЗ “Чигирин”, учні Медведівської ЗОШ
І-ІІI ст., науковці ЧДТУ, вчителі Суботівської школи, краєзнавці, діти війни – жителі
села Суботів, ветерани Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. Відбулося пле-
нарне засідання і робота в трьох секціях6.

В рамках конференції відбувся круглий стіл на тему “Велика Вітчизняна війна
1941 – 1945 рр.: проблеми сучасного висвітлення”. У ході конференції працю-
вало три учнівські секції: “Життя населення Чигиринського краю за нацистського
окупаційного режиму”; “Форми Руху опору цивільного населення Чигиринщини
окупаційній владі”; “Увічнення пам’яті учасників подій Великої Вітчизняної війни
1941 – 1945 рр.”. У роботі конференції взяли участь та активно працювали з уч-
нями в секціях науковці ЧДТУ, співробітники НІКЗ “Чигирин”. З історико-крає-
знавчими доповідями виступило 17 учнів школи. 11 доповідей учасники
конференції почули від співробітників НІКЗ “Чигирин”, вчителів школи, ветеранів. 

Учасники та гості конференції ознайомилися з відкритою в день конференції
у холі Суботівської школи виставкою “Нагороди Великої Вітчизняної війни 1941
– 1945 рр. (з фондів НІКЗ “Чигирин”). В день конференції у бібліотеці школи ор-
ганізована виставка літератури, присвячена подіям Великої Вітчизняної війни
1941 – 1945 рр. За підсумками конференції прийнято рішення опублікувати істо-
рико-краєзнавчі роботи окремим збірником (що і було зроблено через місяць
після конференції) та заплановано провести Третю історико-краєзнавчу учнівську
конференцію у Суботівській ЗОШ І-ІІI ст. восени 2008 р.7

Так і відбулось. 27 листопада 2008 р. в приміщенні Суботівської ЗОШ І-ІІI сту-
пенів відбулась вже Третя історико-краєзнавча учнівська конференція “Чигирин-
щина в історії України” Суботівської ЗОШ І-ІIІ ступенів, присвячена трагічним
сторінкам  української історії –  Голодомору 1932 – 1933 рр., репресіям  30-х –  40-
х рр. XX ст., голоду 1947 р.  на Чигиринщині. ЦКВ ЧДТУ цією конференцією про-
довжив започатковану просвітницько-виховну патріотичну роботу по
дослідженню, вивченню та популяризації унікальної в своєму роді історії чиги-
ринської землі. Географія учасників вже цієї конференції значно розширилась.
В її роботі взяли участь учні Суботівської, Медведівської, Вершацької, Мельни-
ківської, Чигиринської ЗОШ І-ІІІ ст. Чигиринського району, науковці ЧДТУ, співро-
бітники НІКЗ “Чигирин”, вчителі Суботівської школи, краєзнавці, жителі села
Суботів, живі учасники подій 1932 – 1933 рр. Відбулося пленарне засідання і ро-
бота в чотирьох секціях8.

В рамках конференції відбувся круглий стіл на тему "Голодомор 1932 – 1933
років: Пам'ять народу”. Кульмінацією круглого столу стала презентація  книги-
реквієм “Жнива смерті (Кам’янщина)” члена Черкаської обласної організації
НСКУ Вєтрова О.В. В ході конференції працювало чотири секції: “Незалікова
рана мого роду: Голодомор 1932 – 1933 рр. (спогади очевидців національної тра-
гедії); “Мої земляки – жертви політичних репресій 30-х-40-х рр. ХХ ст.”; “Голод
1947 р. в пам’яті моїх односельців”; “Увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932 –
1933 рр.”. В роботі конференції взяли участь та активно працювали з учнями в
секціях науковці ЧДТУ: доц. Лазуренко В. М., професор Кунченко-Харченко В.І.,
к. і. н. Стрижак Є. М., аспіранти ЧДТУ – Фрей Л.В., Куриленко В.В., Кужим Т. Л.,
а також співробітники НІКЗ “Чигирин” Кукса Н.В., Мартинова Г. П., Перепелиця А.
І., Діденко Я.Л., Залюбовська О.В., Абашіна Л. О., Тагірова Н.І., Макарюк В. В.
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Учасники та гості конференції ознайомилися з відкритою в день конференції
у холі Суботівської школи виставкою плакатів учнів школи на тему „Не маємо
права забути. Голодомор 1932 – 1933 рр. очима сучасного школяра„ та вистав-
кою  родинних світлин: “На старих фотографія всі молоді... На старих фотогра-
фіях мертві сміються…” (Ліна Костенко). В день конференції у бібліотеці
Суботівської школи була організована виставка літератури, присвячена подіям
Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. За підсумками конференції прийнято рі-
шення опублікувати історико-краєзнавчі роботи окремим збірником, та прийнято
рішення провести Четверту історико-краєзнавчу учнівську конференцію у 2010 р.9

21 грудня 2010 р. Суботівська школа приймала гостей та учасників вже Чет-
вертої історико-краєзнавчої учнівської конференції «Чигиринщина в історії
України», присвяченої історії шкільної освіти краю. На пленарному та секційних
засіданнях йшлося про історію шкіл Чигиринщини, висвітлювалося життя і ді-
яльність відомих педагогів Суботівської та інших шкіл району. Відрадно, що юні
дослідники, готуючи свої виступи, використовували не тільки матеріали архіві та
наукової літератури, а й спогади своїх земляків старшого віку. В конференції взяли
участь учні з семи шкіл Чигиринського району. Було заслухано 67 виступів10.

Голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців В.М.
Мельниченко, який був почесним гостем конференції зазначив, що такі конфе-
ренції мають не тільки пізнавальне, а й велике виховне значення, оскільки до-
сліджуючи минуле рідного краю і спілкуючись з безпосередніми її учасниками,
діти відчувають свою причетність до історії і відповідальність за долю своєї малої
батьківщини і держави11.

Наступного року Суботівська школа відзначатиме своє 100-річчя. До цієї дати
учасники конференції вирішили відкрити в школі музей свого села та провести
вже п’яту ювілейну конференцію, яка згідно рішення відділу освіти Чигиринської
РДА набуває з 2011 р. статусу районної.  

На всіх конференціях у Суботові були присутні, з метою подальшого висвіт-
лення, обласні та районні засоби масової інформації. У роботі конференції по-
стійно бере участь і благословляє на благородну роботу всіх учасників
конференції Благочинний Чигиринського благочиння, настоятель храму Святого
Пророка Іллі с. Суботів ієрей Володимир Гладковський. 

Патріотично-краєзнавчу естафету проведення історико-краєзнавчих учнівсь-
ких конференцій, започатковану 2006 р. у Суботівській школі, підхопили педаго-
гічні колективи Новоселицької (у 2007 р.; організатор Людмила Воскобойник12),
Медведівської (у 2008 р.; організатор – кандидат історичних наук, доцент Назар
Лавріненко13), Чигиринської НВК №2 (у 2009 р.; Олег Кравченко) шкіл Чиги-
ринського району, в яких вже проведено по декілька, подібного характеру, кон-
ференції, з виданням за її матеріалами збірників.

Все вищезазначене підтверджує, що у Суботівській ЗОШ I – III ст. Чиги-
ринського району Черкаської області започатковано актуальний для сьогодення
шкільний краєзнавчий виховний патріотичний рух, формою якого є проведення іс-
торико-краєзнавчих учнівських конференцій, із залученням до їх роботи науков-
ців вищих навчальних закладів Черкащини, працівників бібліотечних та музейних
установ. 

Але хотілося б зазначити, що цей напрямок роботи (напрям історико-краєзнав-
чих учнівських конференцій) можна масово запровадити у кожній школі будь-якого
району України, аби на це була добра воля керівників загальноосвітніх шкіл і не
байдужих до цієї справи людей. А вивчати, і цим самим з дитинства закладати в
душу і серце учнів любов до рідної землі (так званий “місцевий патріотизм”) у будь-
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якому мікрорегіоні нашої держави є багатого чого. І все це має невичерпні можли-
вості для розгортання учнівської дослідницько-краєзнавчої роботи.

На Чигиринщині глибоко розуміють, що справа розвитку шкільного краєзнав-
ства у різних формах його прояву – це справа величезної державної ваги, справа
всіх, хто щиро вболіває за долю України – її минуле, сьогодення і майбутнє.  
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Мінська Оксана, 
директор Суботівської ЗОШ, член Черкаської обласної Національної спілки кра-
єзнавців України

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРІЗЬ
ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміц-
нення державності, активної громадської позиції нині визнані проблемами за-
гальнодержавного масштабу.

У Державних національних програмах “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), “Діти
України”, “Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку
духовності”, Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Націо-
нальній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються завдання
виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого гро-
мадського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цін-
ностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як світоглядного
чинника.

Проблема виховання свідомого громадянина постала перед людством тоді,
коли виникла перша держава. Безперечно, що актуальність цієї проблеми зрос-
тає, коли держава щойно утворилась. Адже стабільність і могутність держави ба-
гато в чому залежить від патріотизму її громадян. Створити і зміцнити суверенну,
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу можуть громадяни, які
люблять свою країну, свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. А
життя і щастя кожної людини значною мірою залежать від долі Батьківщини, яка
гарантує їй особисту безпеку, створює умови для праці і відпочинку, захищає її со-
ціальні інтереси. Очевидно, що для успішного розвитку нашій державі потрібні ук-
раїнські патріоти – так само, як і для щастя українського народу потрібна
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава Україна.

Аналіз шкільної практики сьогодні засвідчує, що значна частина педагогів пе-
реконана: становлення патріотизму, національної самовідданості юних громадян
має стати центральним нервом усієї діяльності школи.

Любов до рідної землі проявляється у вигляді любові до рідного дому, “рід-
ної школи”, “рідної вулиці”, “міста”, “берізки біля воріт” та ін. Тому розвиток шкіль-
ного краєзнавства у різних формах його прояву – це справа величезної державної
ваги, справа всіх, хто щиро вболіває за долю України – її минуле, сьогодення і
майбутнє. Шкільне краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, істо-
ричної пам’яті, формування в учнівської молоді любові до рідного краю, націо-
нального патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження
історико-культурного надбання. У Національній доктрині освіти розроблена про-
грама патріотичного виховання молоді, де визначено найважливіші кроки від-
родження національної освіти і, відповідно, одне з позачергових завдань –
формування національно – свідомого покоління. У цьому контексті набуває особ-
ливої актуальності підхід, який ґрунтується на тому, що кожен учень повинен
добре знати свій рідний край.

І в цьому школа не повинна стояти осторонь. Шкільне історичне краєзнав-
ство актуалізує гігантський виховний потенціал «малої історії» і створює сприят-
ливий психологічний фон для формування особистості. Адже саме в шкільному
віці закладаються основи світогляду людини, формуються її моральні цінності,
громадянська позиція.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Великого значення шкільному краєзнавству надавав В.О.Сухомлинський. В
його працях, численних статтях є думки про педагогічні функції краєзнавчого ма-
теріалу і дослідництва дітей. Він вважав одним з найголовніших завдань учителя
– відкрити перед вихованцями всі джерела, якими живеться велику почуття лю-
бові до Батьківщини. Це – природа рідного краю, рідне місто, село, підприємство,
де працюють батьки. 

У нашій школі  існує чітка система краєзнавчої роботи, яка склалася за довгі
роки плідної праці в цьому напрямку.

Вона включає, насамперед, навчально–організаційні форми шкільного кра-
єзнавства, такі як уроки, факультативні, гурткові заняття, години спілкування
тощо; різноманітні позакласні форми його  організації: шкільні вечори, вікторини,
зустрічі з видатними людьми, учасниками та очевидцями історичних подій, ек-
скурсії, походи, експедиції, виставки, історико-краєзнавчі читання, конференції,
краєзнавчі акції, ігри та ін. Крім того, невід’ємною  складовою частиною краєз-
навства у нашій школі є організація пошуково-дослідницької роботи педагогіч-
ного та учнівського колективів. Вона  в себе включає  такі основні етапи:

1. Збір матеріалів, документів, предметів домашнього вжитку, відомостей і
спогадів очевидців і учасників подій.

2. Складання анотації, бібліографії, робота з музейними та архівними доку-
ментами, опрацювання літературних джерел.

3. Дослідження - систематизація і узагальнення одержаних матеріалів, фор-
мулювання висновків. 

4. Оформлення результатів дослідження – підготовка учнівських проектів, ре-
фератів, доповідей, повідомлень, нарисів, збірок, альбомів, альманахів, експо-
зицій, виставок тощо.

Краєзнавчий матеріал займає важливе місце перш за все у навчально-ви-
ховному процесі нашої школи, зокрема, у навчальній роботі. Вчителі, розуміючи
його роль і місце у навчанні дітей,  системно застосовують його на своїх уроках.
Умілий підбір краєзнавчого матеріалу і включення його в зміст навчання – зав-
дання нелегке, але дуже важливе. 

Усвідомлюючи, що в учнів початкової ланки наукові уявлення, поняття і
знання формуються на основі чуттєвого сприймання навколишнього світу, вчителі
початкових класів на уроках природознавства  вчать дітей спостерігати за пого-
дою, сезонними змінами у природі, вивчають рослин і тварин нашої місцевості,
на уроках   громадянської освіти  вчать дітей аналізувати факти нашого суспіль-
ного життя. Під керівництвом вчителів учні початкових класів нашої школи залу-
чаються до посильної трудової діяльності на благо рідної школи, свого села. Вони
є активними учасниками природоохоронних акцій “Зелений паросток майбут-
нього”, “Чисте подвір’я”, “До чистих джерел”. Адже не лише уроки, а й саме на-
вколишнє  життя є важливим джерелом знань молодших школярів [3; 32 ].

З переходом до вивчення основ наук значення краєзнавчого елементу у змісті
освіти ще більше зростає, а  тому він органічно включається вчителями нашої
школи  в уроки усіх шкільних предметів, виконуючи при цьому різноманітні ди-
дактичні функції. В одних випадках  краєзнавчий матеріал сприяє збудженню піз-
навального інтересу, стає засобом створення проблемних ситуацій, в інших –
виступає як засіб ілюстрації, унаочнення  наукових ідей, що підлягають засво-
єнню, в третіх – служить важливим засобом здійснення міжпредметних зв’язків.
Особливо широко застосовують його на своїх уроках вчителі історії.

Вивчення рідної мови, оволодіння культурою усного і писемного мовлення
теж неможливе без опори на місцевий матеріал. Адже видатний педагог, наш ге-
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ніальний земляк В.О. Сухомлинський, так писав з цього приводу: “Я не уявляю
викладання мови без походів і екскурсій по рідному краю, без споглядання кар-
тин природи, без виявлення почуттів у словах”. Тож вчителі української мови і лі-
тератури значну увагу в своїй роботі приділяють саме урокам з використання
краєзнавчого матеріалу. Тим більше, що сам зміст навчального матеріалу з цих
предметів є сприятливим грунтом для цього [4; 288]. 

У вчителів-мовників навіть сформувалася система домашніх завдань краєз-
навчого характеру. Її вихованці протягом року пишуть твори на такі теми: “Моє
рідне село”, “Природа у моєму житті”, “Коріння мого роду”, “Ми – нащадки Бог-
данового краю” та ін.

Вчителі біології та географії теж використовують краєзнавчий при підготовці
та проведенні уроків. Вони проводять практичні роботи, екскурсії, використову-
ють різноманітні творчі завдання краєзнавчого змісту, які передбачають знайом-
ство дітей з природою, географічним розташуванням,  соціально-економічним та
культурним життям краю. Так, вивчаючи у 7 класі з біології тему «Покритонасінні
рослини», вчитель біології знайомить дітей з видовим складом рослин нашої міс-
цевості, на практичній роботі вчить їх визначати, а, вивчаючи розділ «Основи еко-
логії», – підкреслює важливість  природоохоронних  ідей, виховує у своїх
підопічних дбайливе, відповідальне ставлення до тваринного і рослинного світу
нашого краю  як невід’ємної частки живої природи. Заслуговує на увагу  інтегро-
ваний урок з хімії, біології, географії, фізики та  народознавства у 8 класі на тему
«Вода як найважливіший природний оксид», який вона провела спільно зі своїми
колегами і на якому був використаний цікавий краєзнавчий матеріал, пов'язаний
з державною гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення - славнозвіс-
ними «Трьома криницями».

Цікавим був і відкритий урок  з географії у 8 класі на тему «Ріки України», на
якому вчитель акцентував увагу присутніх на важливій проблемі збереження
малих річок України – Тясмина і Суби, яка протікає у нашій місцевості і, за вер-
сіями багатьох дослідників, дала назву нашому славному історичному селу.

Наша школа працює за суспільно-гуманіторним профілем, тож до варіатив-
ної складової навчального плану школи ми включили предмети краєзнавчого
спрямування. Так, у нашій школі діють такі факультативи, як «Історія Чигирин-
щини» – у 9 та 11 класах,  “Народознавство” – у 5-9 класах та «Патріот Вітчизни»
– в 10 класі. Вчителі, які проводять факультативні заняття, намагаються, не дуб-
люючи навчальну програму з предметів інваріантної складової навчальної про-
грами, розширити, доповнити знання учнів, створити умови для розкриття їх
творчих здібностей та обдарувань, зацікавити учнівську молодь перспективою
досліджень рідного краю, що  сприяє вихованню поваги до власної історії, тра-
дицій свого народу, любові до рідної землі.

Керівник факультативу «Народознавство» разом зі своїми вихованцями зби-
рає матеріали про культуру, побут, звичаї українців, їх традиції, обряди, цим самим
сприяючи відновленню духовності та історичної пам’яті нашого народу. Підсум-
ком роботи факультативу за 2008 рік був фільм, присвячений великому святу
християн – Великодню, який демонстрували по обласному телебаченню “Рось”.

Важливу роль відіграє краєзнавство в позакласній виховній роботі. Ефек-
тивність патріотичного виховання засобами краєзнавства у позакласній діяль-
ності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та
методів його організації. Однією із таких дієвих та результативних форм є шкіль-
ний гурток. У школі вже кілька років працює гурток «Історичне краєзнавство».
Його  заняття веде старший науковий співробітник НІКЗ “Чигирин” Кукса Надія

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Василівна. Гурток історичного краєзнавства носить ім’я фундатора історичного
краєзнавства, нашого відомого земляка Михайла Максимовича. Члени гуртка по-
глиблено вивчають історію села, рідного краю, його героїчне минуле [1; 111-114 ]. 

Особливої уваги заслуговує дослідницько-пошукова робота гуртка. Підсум-
ковим етапом цілеспрямованої дослідницько-пошукової роботи стало запровад-
ження щорічних учнівських історико-краєзнавчих конференцій з циклу
«Чигиринщина в історії України». У ході підготовки та проведення цих конфе-
ренцій допомагає тісна співпраця школи з співробітниками НІКЗ “Чигирин”, кан-
дидатом історичних наук, доцентом Черкаського державного технологічного
університету В. Лазуренком, головою Черкаської обласної спілки краєзнавців
В.Мельниченком та президентом організації “Товариство істориків Черкащини”,
професором М. Бушином. 

Започатковано проведення даних конференцій випускником Суботівської
школи,  відомим краєзнавцем, помічником  ректора з гуманітарної освіти та ви-
ховання вказаного вузу, кандидатом історичних наук, доцентом Валентином  Ла-
зуренком.

Перша учнівська історико-краєзнавча конференція “Суботів – минуле і су-
часність”, що відбулася 12 травня 2007 р., відзначилася системним підходом та
максимально широким хронологічним охопленням проблематики історії старого
козацького села. 

Учнями школи під керівництвом науковців НІКЗ “Чигирин” було підготовлено
17 виступів і повідомлень.  Науковці закладу виступили з узагальнюючими до-
повідями на пленарному засіданні конференції. 

Друга учнівська конференція «Чигирищина в роки Великої Вітчизняної війни»,
що була проведена 31 січня 2008 р.,  узагальнила історико-краєзнавчі пошуки
учнів, вчителів, науковців заповідника та викладачів ЧДТУ одного з найбільш
складних і суперечливих періодів вітчизняної історії. 

Систематизовані краєзнавчі матеріали обох конференцій були видані окре-
мими збірками. Таким чином, напрацьована інформація, що є надбанням кіль-
кох поколінь Чигиринщини, не розпорошиться, а прислужиться наступним
поколінням [2; 4-7]. 

Проведення учнівських конференцій було висвітлено регіональними засо-
бами масової інформації.  Зокрема, про їх перебіг розповідалося в програмі „ Пі-
лігрим” Черкаської обласної державної телекомпанії “Рось”. Досвідом роботи з
розбудови шкільного краєзнавства в краї працівники заповідника ділилися з те-
леглядачами під час прямого ефіру “Студії+”: 

“Національно-патріотичне виховання учнівської молоді крізь призму розвитку
шкільного краєзнавства” ( 8 січня 2008 р.).

Третя учнівська конференція присвячена трагічним сторінкам української іс-
торії – Голодомору 1932-1933рр., репресіям 30-х – 40-х рр. ХХ ст.., голоду 1947
р. на Чигиринщині, яка була проведена 27 листопада 2008 року, набула статусу
загальнорайонної.  

21 грудня 2010 р. відбулася Четверта конференцію вказаного циклу «Чиги-
ринщина в історії України. Шкільна освіта. Чигиринщини: погляд крізь століття».

Отже, в нашій школі започатковано актуальний для сьогодення шкільний кра-
єзнавчий виховний патріотичний рух, формою якого є проведення історико-кра-
єзнавчих учнівських конференцій, із залученням до їх роботи науковців вищих
навчальних закладів Черкащини. А вивчати, і цим самим з дитинства закладати
в душу і серце учнів любов до рідної землі, на Чигиринщині є багато чого. В історії
Чигиринського краю є чимало людей, життєвий шлях яких примножив її славу. 
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Переконана, що учні Суботівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – нащадки видатного
державного діяча України  XVII ст. Богдана Хмельницького, і надалі примножу-
ватимуть славетні традиції національної культури, вірно служитимуть ідеї роз-
будови демократичного суспільства, утвердження заможної, духовно багатої
України.
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Лавріненко Назар, к.і.н.
с. Івківці

ТУРИСТИЧНИЙ ПРОЕКТ
ЧЕРКАЩИНА: ВІД КРАю – ДО КРАю

Черкащина, як адміністративна одиниця, область Української РСР була ут-
ворена 1954 року із територій, що входили до складу Київської, Полтавської та
Кіровоградської областей. До її складу увійшли території Уманського, Звениго-
родського, Чигиринського, Канівського та Черкаського повітів колишньої Київської
губернії і єдиний повіт Полтавської губернії - Золотоніський. Новооб`єднанані те-
риторії різняться за рівнем розвитку та звичаями. Етнографічна карта Черкащини
й досі виглядає доволі строкатою. На її просторах ніби зконцентровано найцін-
ніші пам`ятки природи, історії, культури, видатні державні та культурні діячі! Цей
величезний туристичний потенціал потрібно донести до мас! Адже є сотні ціка-
вих місць про які не відомо широкому загалу земляків, не говорячи про гостей. 

Виходячи з таких міркувань та маючи неабиякий багаж подорожей Черкащи-
ною у голові одного  затятого мандрівника, І.Одокієнка, з`явилася ідея створення
повноцінного туристичного путівника нашим краєм. За зразок було взято кращі
путівники країнами Західної Європи, Закарпаття, Криму, Львівщини, що вже були
на ринку. 

До написання та впорядкування путівника було залучено краєзнавців і на-
уковців Краю (М.Сиволап, І.Десятников, Н.Лавріненко, О.Вертипорох). Під час
роботи над путівником, у ході систематизації даних було виявлено нагальну по-
требу відвідати десятки сіл і містечок регіону. Саме це зайняло левову частку
часу витраченого на написання путівника. Потреба поїхати з`являлася на кож-
ному кроці: немає якісного фото, дізналися про цікавинку в якомусь селі, втра-
тили запис з диктофону. Так формувалися маршрути пошукових експедицій, так
ми раз за разом їхали просторами Черкащини й щораз розуміли цінність таких по-
їздок. Адже з кожної ми привозили нові відомості, долучали нові населені пункти
до путівника. То був самий захоплюючий період! 

Повертаючись з експедицій ми продовжували макетування та наповненя пу-
тівника свіжою інформацією. Адже путівник - це не просто книга з інформацією
про цікавинки, це відомості про зручні колиби, ресторани, місця відпочинку, готелі.
Взявши до рук путівника мандрівник повинен озброїтися всіма необхідними для
подорожі відомостями. Також ми враховували, що сучасна подорож пов`язана із
сучасними технологіями та GPS-навігацією і подавали координати населених
пунктів та об`єктів.

До путівника увійшли відомості про понад 150 населених пунктів де, на думку
авторів є на що подивитися мандрівникам. Цей перелік не є вичерпним. Від квітня
2010 року, коли було завершено написання путівника, було виявлено ще декілька
об`єктів, що варто відвідати. Тому наступні видання будуть доповнені та розши-
рені. Більше того, область невпинно розвивається, створюються все нові турис-
тичні об`єкти.

Структурно путівник поділяється на п`ять частин: Черкаси, Богданів край,
Шевчеків край, Східне Поділля, Лівобережжя. Для туриста поділ на адміністра-
тивні райони цілком байдужий. Тому було взято за основу поділу етнографічні
райони та імена ключових постатей Черкащини. 

Східне Поділля - це територія Черкащини, водойми якої прямують до Пів-
денного Бугу (Уманьщина, Христинівщина, Монастирищина, Тальнівщина, Мань-
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ківщина, Жашківщина). Богданів Край – це терени Чигиринського, Камянського,
Смілянського, Черкаського районів. Шевченків Край – Канівський, Черкаський,
Корсунський, Городищенський, Звенигородський, Лисянський та Шполянський
райони. Лівобережжя – відповідні Золотоніський, Драбівський та Чорнобаївський
райони.Такий поділ логічно вписується в туристичну карту Черкащини й заслу-
говує подальшого використання.

Путівник включає десятки легенд та біографій відомих земляків. У кінці кож-
ного розділу подано перелік готелів, ресторанів, закладів відпочинку. Наприкінці
путівника розміщено алфавітний показник населених пунктів, іменний покажчик.
Також подаються переліки дерев`яних храмів Черкащини, вітряних млинів, лан-
дшафтних парків. Загалом путівник складається із 232 сторінок повнокольорного
друку оправлених м`якою обкладинкою із спеціальними “вухами”–закладками. 

Проект “Черкащина: від Краю – до Краю” розпочався з простих мандрівок
Черкащиною, реалізувався повноцінним путівником та отримав продовження у
вигляді туристичної компанії “Від Краю – до Краю”. У рамках проекту здійснено
видання й перевидання таких книг як: фотопутівник “Чигиринськими шляхами”
(Л. Титаренко), історію села Мошни “Містечко ратників та майстрів” (М. Яки-
менко), збірку документів ”Стисла історія міста Черкаси в документах, фактах та
світлинах, підбірку поштових листівок “Старі Черкаси”. 

Також, у рамках проекту “Від Краю – до Краю” було започатковано кампанію
з встановлення туристичних дороговказів європейського зразка уздовж основ-
них шляхів. Перші такі дороговкази, де на коричневому тлі вказується напрям до
туристичних цікавинок було встановлено у селі Мошни. Такі дороговкази мають
бути повсюдно, щоб кожен проїзжий знав, що там є дере`яна церква, костел,
палац чи каскад курганів і т.д. 

Окремою сторінкою в рамках проекту “Від Краю – до Краю” став порятунок
унікальної пам`ятки археології – житла пізньо палеолітичних мисливців на ма-
монтів у с. Межиріч Канівського району. Після снігопадів 2009 року відбувся
обвал металевого накриття над житлом. Талі та дощові води масово потрапляли
на кістки мамонтів, знищуючи їх... Держава не мала змоги порятувати пам`ятку,
і до справи взялися у рамках проекту “Від Краю - до Краю”: упродовж тижня було
повністю демонтовано старий каркас й зведено новий металевий ангар. Житло
мисливців було врятовано, туди знов поїхали школярі, студенти, мандрівники!!

Також, за підтримки торгової марки “Від Краю - до Краю” ОДТРК “РОСЬ” було
знято цикл туристичних програм “ПІЛІГРИМ”, де показано десятки нових турис-
тично привабливих об`єктів Черкащини. Другий рік поспіль проект “Від Краю - до
Краю” підтримує краєзнавчу конференцію “Залізнякові читання” опікується дру-
ком збірника статей.

Сподіваємося, що проект “Черкащина: Від Краю - до Краю” матиме своє про-
довження!

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Ткаченко Наталя 
м. Переяслав-Хмельницький 

КОЛІЇВЩИНА І ДУХОВЕНСТВО
ПЕРЕЯСЛАВСЬКО-БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

Гайдамацький рух на правобережній Україні у 2-й і 3-й чверті ХVІІІ ст. стає
хронічним явищем, набуває значної сили, займає значну територію та приводить
у рух значні маси селянства [1, с. 278]. 

Українська історіографія розглядає гайдамацький рух як стихійний протест
проти соціально-економічного й національно-релігійного поневолення їх панами
у польській державі. Так як цей подвійний гніт виливався у дуже тяжких формах,
то й реакція проти нього з боку народних мас набувала різких, кривавих форм [2,
с. 248]. Після руху 1750 р. гайдамацька хвиля піднімається знову в 1760-х рр. На
перший план, як завжди в критичних історичних ситуаціях, висувалися вимоги
релігійного характеру. 

У травні 1768 р. під гаслом боротьби за православ’я в Україні вибухнула Ко-
ліївщина. Релігійне питання в цьому гайдамацькому русі набуло більшого, ніж
будь-коли, значення, адже становище православних на Правобережній Україні
було нелегким [3, с. 451]. 

Номінально православні парафії Київського воєводства підпорядковувалися
єпископам переяславським, які очолювали Переяславсько-Бориспільську єпар-
хію. Специфікою існування Переяславсько-Бориспільської єпархії було її тери-
торіальне розміщення в межах двох держав – Росії та Речі Посполитої. Це
зумовило активне використання цієї церковної структури в політичних міжна-
родних відносинах. 

Православне духовенство в закордонній частині Переяславсько-Бориспіль-
ської єпархії відстоювало права місцевого населення на Правобережжі, підтри-
мувало постійні зв’язки з українським козацтвом та гайдамацьким рухом. 

Історіографія та джерельна база даної тематики дуже широка. При хроноло-
гічному підході до історіографічного аналізу теми  виділяються три періоди: до-
жовтневий, радянський та сучасний. У дожовтневий період висвітлення окремих
питань даної тематики найбільш активне: відстежувалися відносини між правос-
лавними і католиками, церковна ієрархія, історія єпархії, видатні діячі правос-
лав’я. Єдиним цілісним дослідженням з даної проблематики є монографія
В.Пархоменка «Очерк истории Переяславско-Бориспольськой епархии (1735-
1785 гг.)». – Полтава, 1910. 

У радянську добу взаємозв’язок народних рухів та релігійних питань висвіт-
лювався тільки в окремих дослідженнях. 

Із 90-х рр. ХХ ст. інтерес наукових кіл до вищевказаної проблематики зазнав
нового сплеску. Проблематика суспільно-політичної та соціально-економічної
ролі православного духовенства і церковних структур Переяславсько-Борис-
пільської єпархії в житті Росії та Речі Посполитої висвітлена в монографії В. Лас-
товського «Православна церква у суспільно-політичному житті України ХVІІІ ст.
(Переяславсько-Бориспільська єпархія). – Черкаси, 2002. 

Персональний склад, соціальна структура, майнове становище Переяслав-
ського духовенства, роль переяславських єпископів у церковній структурі Пере-
яславсько-Бориспільської єпархії висвітлюється в монографії В.Лохи
«Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава сер. ХVІІ – ХІХ ст.: Моног-
рафія». – К.: Міленіум, 2006. 

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Необмежене свавілля польської шляхти та конфедератів стало причиною
того, що значна частина священнослужителів сприймала гайдамаччину як спра-
ведливу боротьбу за зневажену батьківську віру. 

Однією з найбільш цікавих постатей в історії гайдамаччини є архімандрит
Мельхиседек Значко-Яворський. Цей церковний діяч перебував в епіцентрі гро-
мадсько-політичного життя 2 пол. ХVІІІ ст., відіграв значну роль у державниць-
ких змаганнях нації періоду гайдамаччини. 

В історіографії побутувала думка, що саме він був ідейним натхненником і
одним з організаторів повстання. Цієї думки дотримувалися деякі дореволюційні
дослідники: Д. Мордовцев, М. Маркевич, А. Скальковський та історики пізнішого
часу – Д. Дорошенко, І. Наш. Хто ж він – релігійний та політичний діяч? 

Мельхиседек Значко-Яворський (світське ім'я Матвій Карпович Значко-Явор-
ський) народився між 1716 та 1724 рр. у Лубнах у козацькій родині осавула Лу-
бенського полку Карпа Ілліча Костиша Яворського на прізвисько Значко.
Навчався в Київській академії, отримав найкращу на той час освіту: володів єв-
рейською, польською мовами, знав медицину. У 1745 р. прийняв чернецький по-
стриг у Мотронинському монастирі, неподалік від Чигирина. Пройшов усі щаблі
чернецького послуху і, за бажанням схимонаха Ігнатія та монастирської братії, 8
травня  1753 р. був призначений настоятелем монастиря. Звів Мельхиседека
Значко-Яворського у сан архімандрита переяславський єпископ Іоанн (Козлович). 

Мотронинський монастир, як і всі православні обителі та парафії Київського
воєводства, підпорядковувався переяславським єпископам, які проживали поза
межами Речі Посполитої [3, с. 451]. 

Структура Переяславсько-Бориспільської єпархії остаточно формувалася у
60-х рр. ХVІІІ ст. Особливість її управління на той час залежала від її території,
адже сама єпархія виявилася фактично розділеною на дві частини: Лівобережжя
– під російською владою, Правобережжя – під польською. Керував єпархією єпис-
коп, йому в управлінні допомагали духовна консисторія та канцелярія. Безпосе-
редньо їм підпорядковувалися монастирі та протопопії. Оскільки територіально
єпархія не була цілісною, в 1761 р. на Правобережній Україні єпископом переяс-
лавським Гервасієм Лінцевським було організовано Чигиринське духовне прав-
ління, а Троїцький Мотронинський монастир перетворено на головний осередок
єпархії в цьому регіоні [4, с. 32]. Через цей монастир здійснювалися всі офіційні
зносини з приходами і управління місцевим духовенством. Керувати православ-
ними парафіями та монастирями південної частини Київського воєводства єпис-
коп Гервасій доручив Мельхиседеку Значко-Яворському. 

Єпископськими указами 1761 та 1766 рр. ігумену Мельхиседеку наказува-
лося спільно з «духовним православним чигиринським правлінням… робити все,
що стосується до захисту тамтешніх церков, священиків та народа не допускати
до кривди уніатами і всякий порядок влаштовуючи по силі святих отців, правил і
привілеїв, так як сама совість християнська зобов’язує…» [4, с. 32]. 

З цього періоду починається енергійна діяльність єпископа переяславського
Гервасія та ігумена Мельхиседека, яку вони сприйняли «як на славу Божу і сво-
боди віри благочестиву справу» [5, с. 90]. 

Ігумен Значко-Яворський взявся за облаштування православних парафій, пе-
реконував парафіян міцно триматися православ’я, не приймати уніатських свя-
щеників, а тільки православних, висвячених або прийнятих переяславським
єпископом. 

Слід згадати, що до 1760 р. вплив переяславського єпископа на Правобе-
режжі був досить обмежений. У 1762 р. йому підпорядковувалися лише два мо-
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настирі – Троїцький Мотронинський, Вознесенський Мошногірський та близько
30-40 церков [5, с. 30]. 

Уже в травні 1762 р. до єпископа надійшло повідомлення від священика, «но-
воприєднаного до єпархії переяславської села Воронова (Чигиринське старос-
тво) про бажання місцевих жителів перенести стару церкву в ім'я Архістратига
Михаїла, яка була споруджена на піщаному непристойному місці, в інше і за-
класти нову будівлю, для чого потрібне було благословення" [4, с. 33]. 

З цього часу розгортається наполеглива боротьба унії з православ’ям. Уні-
атське духовенство примушувало місцевих священиків та населення до унії. У
листопаді 1762 р. священик села Бужин Тимофій Павлов доніс до консисторії,
що одразу після того, як він з прихожанами приєднався до єпархії, комісар По-
тоцький з протопопом Лаврентієм Чернявським розорили його і тому він змуше-
ний був утекти до Переяслава [4, с. 33]. 

У 1764 р. дозволу та благословення на будівництво нових церков попросили
парафіяни таких населених пунктів: Пруси, Райгородок, Зам'ятниця, Болтишка,
Тарасівка, Похилівка, Ревівка, Медведівка, Остняжка [4, с. 33]. 

У березні 1766 р. до Переяславської кафедри звернулися і жителі містечка
Млієва з проханням приєднати їх до Переяславської єпархії, хоч вони і понад 20
років «як невідано яким чином почали бути під римською західною церквою, все
ж бажають повернутися до благочестя, чого хочуть і священики їхні» [4, с. 34]. 

Єпископ Гервасій також намагався підвищити загальний рівень богослужінь у за-
кордонній частині Переяславсько-Бориспільської єпархії: у листопаді 1762 р. було
дозволено священикам «губернії Чигиринської, містечка Жаботин» Максиму Ле-
вецькому, Іоанну Грансецькому та Григорію Пруському при Мотронинському монас-
тирі «катехізис і Святих Таїн і священнодійства… навчатися» [4, с. 34]. У січні 1764 р.
в Успенський Виноградський (Ірдинський) монастир надіслано два примірники щойно
виданої в Москві книги «Последование о исповедании» (4, с. 34). 

Мельхиседек Значко-Яворський розгорнув на Правобережжі активну плідну
діяльність, що викликало спротив з боку місцевої польської адміністрації, уніат-
ського і католицького духовенства. У березні 1765 р. представник уніатського ду-
ховенства комісар Січинський оголосив Мотронинському і Мошногірському
ігуменам про відібрання їхніх монастирів «на унію» [7, с. 24-25]. 

Далі почалися репресії: з травня по листопад 1766 р. за наказом київського
уніатського офіціала Григорія Мокрицького було пограбовано дві обителі – Воз-
несенський Мошногірський та Троїцький Мотронинський монастирі і 24 церкви
на суму не менше як 4 483 крб. 37 к. У Мошногірської обителі, коли ченці знахо-
дилися в полі, відібрано: 6 пар волів, 4 коней, книги, одяг, просо. У Мотронин-
ського монастиря відібрано: 15 голів великої рогатої худоби, 65 овець, особисті
кошти ієромонаха Сіли та ієродиякона Сильвестра [4, с. 340]. 

Про всі ці пограбування Мельхиседек Значко-Яворський доповів 10 грудня 1766р.
через Чигиринське духовне управління єпископові Гервасію, який повідомив про стан
справ у закордонній частині Переяславсько-Бориспільської єпархії Святіший Синод.
Але практичних результатів подібні заходи майже не мали [4, с. 35]. 

Улітку 1765 р. з дозволу єпископа Гервасія Мельхиседек прибув до Санкт-
Петербургу, де добивався захисту прав православних у Святішому Синоді та Ко-
легії іноземних справ. У вересні йому було вручено рескрипт на ім'я М.В. Рєпніна
з вимогою провести розслідування, щоб уніатське духовенство утримувалося не
лише від агресивних дій, а й від погроз [7, с. 26-27]. 

Мельхиседек Значко-Яворський особливо клопотався від імені православ-
ного населення перед найвищою владою в королівстві: у 1766 р. з відповідними
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документами він відбуває до Варшави. Однак це не приносить результатів. Вже
в квітні 1766 р. офіціал Григорій Мокрицький викликав на суд самого Мельхисе-
дека, а також настоятелів Лебединського і Мошногірського монастирів. Оскільки
Мельхиседек на суд не з'явився, Радомишльською консисторією було видано
декрет, за яким ігумена було визнано винним «в нарузі над уніатською владою,
в підбурюванні на бунт місцевих жителів, у приведенні до присяги на благочестя
тих, хто раніше перебував в унії…». Також було наказано стягнути штраф з Мот-
ронинського монастиря у розмірі 1 000 руб., а самому ігумену протягом 4-х тиж-
нів з'явитися до Радомишля для покаяння. 

Мельхиседек не визнав цього рішення. Його почали переслідувати. 23 липня
1766 р. на Сокирнянському привозі під час повернення до свого монастиря його
було заарештовано і доставлено в Мошни, а наступного дня – до Корсуня, де
його допитав офіціал Г. Мокрицький. Після поневірянь по в’язницях Мельхисе-
деку вдається втекти і добратися до Переяслава. 

І знову ігумен починає відстоювати права православних на правобережжі. На
початку 1768 р. він прибуває до Варшави на сейм, куди привозить «Маніфест» від
імені ченців Мотронинського, Мошногірського, Виноградського (Ірдинського)  мо-
настирів і всіх священиків Чигиринського, Черкаського, Корсунського, Богуслав-
ського, Звенигородського, Білоцерківського староств та Жаботинської,
Мошенської, Смілянської і Лисянської волостей, в якому перераховувалися на-
несені православним кривди [4. с. 36]. 

Але вже нічого не могло зупинити розвиток подій на Правобережжі. Уже в
травні 1768 р. вибухнула Коліївщина. 

Перебуваючи в епіцентрі громадського життя 2 пол. ХVІІІ ст., архімандрит
Значко-Яворський виступав енергійним оборонцем православної віри, намагаю-
чись у той же час не допустити кровопролиття. 

Наприкінці травня 1768 р. архімандрит надсилає листа до Мотронинського
монастиря, в якому закликає: «Ховайтеся, втікайте, коли вас хто жене чи хоче
взяти, а до гайдамаків не приставайте, нехай увесь світ знає, що ви… чужої крові
не проливаєте». 

Як відомо, перший загін на чолі з М. Залізняком сформувався і виступив у
похід з території Троїцького Мотронинського монастиря. Сам Залізняк на допи-
тах заявляв, що про підтримку повстання «того Мотронинського монастиря на-
місник та інші ченці знали, тому що він, Залізняк, заявляв їм, що буде
викорінювати поляків і жидів, і в тому вони, намісник і ченці, згодні були» 
[8, с. 438]. 

Очевидно, православне духовенство, особливо рядові священослужителі,
хоча б морально підтримували повстання. 

Але вища ієрархія не поділяла цих поглядів. І хоча дехто з істориків до сьо-
годні стверджують, що саме архімандрит Значко-Яворський був ідейним на-
тхненником  і одним з організаторів повстання, ще В. Пархоменко довів, що якби
ігумен Мотронинського монастиря «був замішаний в участі в повстанні, його б
судили, як судили тоді багатьох духовних осіб, часто за однією, нічим не дове-
деною підозрою їх участі з гайдамаками [5, с. 7]. 

Наш сучасник В. Смолій також підтримує цю версію. Він стверджує, що
Значко-Яворський «не зазнав якихось утисків та переслідувань з боку російського
уряду», а був лише переведений на відповідну посаду до іншого монастиря» 
[6, с. 24]. 

Після поразки Коліївщини та вимушеної втечі через переслідування з Пра-
вобережжя Мельхиседек Значко-Яворський стає ігуменом Переяславського Ми-
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хайлівського монастиря (1768-1771), з 1771 по 1783 рр. – займає посаду кафед-
рального намісника Києво-Софійського монастиря, ігумена Києво-Видубицького
монастиря (1776-1781), ігумена Лубенського Мгарського монастиря (1781). За-
вершив життєвий шлях Мельхиседек Значко-Яворський у Глухівському Петро-
павлівському монастирі у 1809 р., де й був похований. 

Гервасій Лінцевський народився у родині священика в селі Жуляни під Киє-
вом. Закінчив Кївську академію, після чого прийняв постриг і там же викладав
синтаксиму та піїтику. Був намісником Києво-Михайлівського монастиря, архі-
мандритом Стрітенського Пекінського монастиря. З 1757 по 1769 рр. – єпископ
переяславський. Звертав увагу на соціальне становище православних у Право-
бережній частині Переяславсько-Бориспільської єпархії. Організував дієву бо-
ротьбу з унією: у 1761 р. призначає Мельхиседека Значко-Яворського на
управління всіма православними монастирями і церквами Правобережжя. Єпис-
коп постійно займався справами цього регіону, часто відвідував та підтримував
правобережних священиків [10, с. 61]. 

Із Переяслава на Правобережжя відсилалися грамоти та послання, які за-
кликали відстоювати православну віру й боротися з унією, а до Переяслава з
правого берега Дніпра прибували представники від населення – священики й де-
путати, щоб зміцнити свій зв'язок з православною церквою. 

Гервасій переймався побудовою нових церков, віддавав на користь правос-
лавних храмів (зруйнованих і пограбованих уніатами) "кошельковый сбор" із Пе-
реяславсько-Бориспільської єпархії. 

У 1768 р. послом Росії при Варшавському дворі князем М. Рєпніним був зви-
нувачений у підбурюванні до Коліївщини. За вказівкою Катерини ІІ переяслав-
ському єпископу Гервасію 3 вересня 1768 р. було наказано переїхати з
Переяслава до Києва на Переяславське Архієрейське подвір'я [10, с. 62], де він
і оселився 3 листопада того ж року. З Києва єпископ управляв Переяславсько-
Бориспільською єпархією. Помер єпископ Гервасій Лінцевський 22 грудня 1770 р.,
похований у кафедральному соборі Переяславського Вознесенського монастиря. 

Тоді як участь в організації і підготовці повстання вищих церковних ієрархів не
доведена, очевидно, що рядове православне духовенство повстання підтримувало. 

Перший загін виступив у похід з території Троїцького Мотронинського мо-
настиря. Максим Залізняк заявляв на допитах про намір козаків підняти по-
встання: "того Мотронинського монастиря намісник та інші ченці знали, тому що
він, Залязняк, заявляв їм, що він буде викорінювати поляків і жидів, і в тому
всьому вони, намісник і ченці, згодні були" [8, с. 438]. 

Мотронинський монастир найбільш відомий своїми зв’язками з гайдамаць-
ким рухом. Загальновідомим є факт перебування в монастирі козаків – учасни-
ків гайдамацького руху. Сам Максим Залізняк на допитах влітку 1768 р. заявив,
що він знаходився у Мотрониському монастирі в якості послушника ще з листо-
пада 1768 р. 

Козак Дем'ян Чернявщенко після арешту теж показав, що в 1768 р. із Січі
прийшов в "оний Мотронинський, а із того в найближчий звідти Миколаївський
Медведівський, нарешті, в найближчий же Мошенський монастир на послушання,
а з цього Мошенського монастиря приєднався до повсталих [4, с. 58]. 

Отаман Павло Таран на допиті в Києві 18 серпня 1768 р. показав, що, по-
чувши про повстання, теж приєднався зі своїми товаришами до повстанців у Мот-
ронинській обителі [8, с. 426]. 

Зв'язок з гайдамаками мали й інші монастирі. У 1750 р. у "хуторі монастир-
ському" Благовіщенського Коробівського жіночого монастиря зимувало четверо
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гайдамаків. Після доносу однієї з черниць до Переяславської духовної консис-
торії, ігуменя Параскева заявила, що вона не знала, хто ці люди, і дозволила їм
жити на монастирському хуторі лише як найманим робітникам. 

В Успенському Виноградському (Ірдинському) монастирі теж перебував не-
великий гайдамацький загін. Коли про це дізналася польська адміністрація, ігу-
мен монастиря Гавриїл змушений був переховуватися. Чернець Покровського
Канівського монастиря Ларіон у 1769 р. був звинувачений у гайдамацтві, за-
арештований і страчений у Кодні [4, с. 59]. Серед підозрюваних у гайдамацтві
був також монах Онуфріївського Корсунського монастиря. 

У народних переказах також збереглося багато свідчень про участь монас-
тирів закордонної частини Переяславсько-Бориспільскої єпархії у подіях, пов’яза-
них з гайдамацьким рухом та боротьбою з уніатським духовенством. 

Православні монастирі були домінуючим фактором  у розгортанні антиуніат-
ських та антикатолицьких настроїв серед населення Правобережної України.
Вони неодноразово ставали місцем перебування та своєрідним центром зосе-
редження повстанських гайдамацьких загонів. 

Участь білого духовенства Переяславсько-Бориспільської єпархії у гайда-
мацькому русі є безсумнівною. Проте, порівняно з участю чорного духовенства
та монастирів, вона була значно меншою. Очевидно, це пояснюється різними ук-
ладами життя – одружені священики були більше прив’язані до власних сімей та
домівок, мали певний прибуток і майно. І все ж окремі представники  священиц-
тва брали участь у гайдамацькому русі. 

У квітні-травні 1769 р. у Переяславській Духовній консисторії розглядалася справа
священика Преображенської церкви села Петрушки Корсунського староства Кирила
Андрєєва, який звинувачувався у зв’язках з гайдамаками [4, с. 90]. 

З квітня 1769 р. по квітень 1770 р. у консисторії розглядалася також справа
священика села Пруси Гавриїла за написання листа від імені козака Івана на Січ
із закликом підняти повстання. 

Очевидно, Коліївщина, яка вибухнула під гаслом боротьби за православ’я,
знайшла потужну підтримку серед рядового духовенства Переяславсько-Борис-
пільської єпархії. 
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Калінович Олена,
м. Переяслав-Хмельницький

СОЦІАЛЬНА ТА ДУХОВНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ 
ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ У 2 ПОЛ. XVIII СТ. 

ПОЕМА «ГАЙДАМАКИ» Т. ШЕВЧЕНКА

Задум «Гайдамаків» виник у Шевченка ще 1839 року, невдовзі після викуп-
лення з кріпацтва; розділ «Галайда» був надрукований 1841 року в Гребінчиній
«Ластівці», а наприкінці того ж року цензор П. Корсаков, зробивши багато вилу-
чень, нарешті дозволив надрукувати немало покалічений текст [6, с. 160]. 

У поемі Шевченко звернувся до однієї з найдраматичніших сторінок україн-
ської історії – селянського повстання 1768 року – Коліївщини. Безпосереднім при-
водом для повстання стало створення у м. Барі на Поділлі так званої конфедерації –
об’єднання частини шляхти, яка виступила проти короля Станіслава Понятовського,
що став маріонеткою в руках Росії. Але звернемося до історії. 

9 лютого 1667 року Росія і Річ Посполита підписали у с. Андрусові (поблизу
Смоленська) перемир'я. Андрусівський договір містив такі основні положення: 
- припинялася польсько-московська війна 1654-1667 рр. і до червня 1680 року
встановлювалося перемир'я; 
- Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом і Стародубом, а також Смо-
ленськ залишалися під владою Московської держави;
- Правобережна Україна й Білорусь з Вітебськом, Полоцьком і Двінськом зали-
шалися в складі Речі Посполитої;
-  Запорізька Січ передавалася під спільне управління Польщі й Росії;
- Росія й Річ Посполита зобов’язувалися разом виступати проти кримського хана
у разі татарських набігів на Україну. 

Українська земля, вся полита кров'ю свого народу, який відбився від польської
залежності, спустошена, знелюднена в цій боротьбі, знову була передана в руки свого
лютого ворога. Правий берег Дніпра почав пустіти у буквальному смислі цього слова.
У Трактаті Росії з Польщею 1686 року міста Ржищів, Трахтемирів, Канів, Черкаси, Кри-
лов та багато інших називаються «повністю пустими» [2, с.21]. 

Після Пруського договору 1711 р., коли вся Правобережна Україна відійшла
до Польщі, ця територія запустіла ще більше – жителі переселялися на лівий
берег. Із поселень на Лівобережжя були перевезені навіть дерев'яні церкви (їх
розбирали й перевозили на возах). 

Колонізаторами правого берега Дніпра стали польські магнати Потоцькі, Лю-
бомирські, Яблуновські, Сангушки та інші. Щоб якось поправити своє становище,
магнати сповістили по всій Україні, що викликають поселенців на свої вільні ба-
гаті землі, обіцяючи при цьому всім новопоселенцям пільги від усіх податків. І по-
тягнулися українці на вільні землі з усіх сторін, де їм було тяжко жити. Хто
повертався сюди, як на батьківщину предків, хто просто йшов шукати щастя,
якого не знайшов на російській частині України, а декого спокушали обіцяні  па-
нами пільги. 

Колонізатори Правобережної України спочатку дійсно не утискали поселен-
ців податками, не нав’язували їм своєї релігії. Але від кінця XVII до початку XVIII
ст. становище українців, які перебували під владою Польщі, погіршувалося. По-
льські пани утримували замки з величезними військовими загонами, жили в роз-
кішних палацах, оточені великою кількістю шляхти й різних служилих людей.
Утримання пишного двору потребувало значних коштів, тому пани збільшували
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повинності селян. Крім 4-5-денної панщини, селяни мусили ремонтувати та спо-
руджувати панські будинки, будувати й утримувати в порядку шляхи та мости.
Пани брали з кріпаків і натуральні побори – птицю, мед, гриби тощо. Тих, хто не
корився панові, заковували в кайдани. Селяни не мали ніяких прав, їхнє стано-
вище майже не відрізнялося від становища раба. Постійно зростав прошарок
дворових слуг, яких набирали з селян. Пан міг за своїм бажанням продавати їх,
як худобу, дарувати, піддавати жорстоким тортурам, ув’язнювати. Ціна дорослого
селянина середини XVIII ст. становила 100-200 злотих. Траплялися випадки, коли
селян міняли на породистих собак чи коней. 

Дуже тяжким було й становище міського населення. У XVIII ст. правобережні
міста (крім Львова та Кам’янця-Подільського) втратили магдебурзьке право, ко-
роль і магнати втручалися у життя громадян, поступово ліквідовуючи міське са-
моврядування. 

Численні факти нелюдських знущань і тортур, ґвалтувань селянських дівчат,
диких оргій, які влаштовувала польська шляхта, засвідчені в архівних докумен-
тах [10, с. 142-146]. Ось як пише про ці події М. Маркевич: «В Смелом, в вотчи-
нах князя Любомирского, священники были иные закованы, иные истиранены,
иные умерщвлены, домы их разорены и разграблены. Под Ольшаною Данило
Кожевский был обернут пенькою, облит смолой и зажжен; в Мошнах, в Корсуне
священство было замучено; в Таганче православних били нещадно, давая роз-
гами по шестисот и о восьмисот ударов. Женщины, девицы, дети были истер-
заны. Польки участвовали в мучительствах не менее мужей» (10, с. 618).
«Иезуиты зажигали ракетами храмы, помещицы тоже неистовствовали, с от-
вратительным в их поле бесчеловечием. Все это производилось ежедневно, с
ругательствами и разными приговорками» [10, с. 618]. 

Форми протесту проти панської сваволі були різними. Спочатку селяни й го-
родяни вдавалися до скарг на феодалів та місцевих урядовців. Польський суд,
як правило, залишав скарги селян без уваги. Поширеними були також масові
втечі селян (поодинці, групами, сім’ями, іноді навіть цілими селами) на вільні від
кріпацтва землі – Лівобережжя та Слобожанщину. 

Посилення феодального гніту викликало хвилю народних бунтів. Протягом 18
ст. вони охопили все Правобережжя. Основною рушійною силою цих повстань
було селянство, яке активно підтримали козаки й городяни. 

Українських повстанців-месників на Правобережжі у XVIII ст. називали гай-
дамаками (від турецького – розбійник). Перші згадки про гайдамаків належать
до 1717 року. 

Гайдамацькі загони складалися з селян, козаків, наймитів, міщан-ремісників
і навіть збіднілих шляхтичів. Поруч з українцями проти польських феодалів бо-
ролися росіяни, білоруси, молдовани. Керували загонами переважно запорізькі
козаки, які мали великий досвід боротьби проти польських панів і турецько-та-
тарських завойовників. Запорізька Січ не тільки давала притулок гайдамакам, а
й брала активну участь в озброєнні повстанців та їхній військовій підготовці. 

Проте деякі дослідники вважають, що участь січовиків у повстанні була не-
санкціонованою, оскільки Запорозький Кіш на чолі з Калнишевським мусив по-
казувати свою непричетність до нього, щоб не дратувати московський уряд, від
якого залежав. Кошовому отаманові Калнишевському доводилося навіть ви-
правдовуватися: «Гайдамацкие шайки не суть Запорожское войско, а по слухам
вышли от живших в Очакове людей, польских мужиков и винокуров, которыми
предводительствовало только несколько ватажков из запорожских воров и са-
мозбройцов» [3, с. 15]. 
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Поява гайдамацьких загонів сповнювала магнатів жахом. Про мужність і хо-
робрість цих людей народ складав пісні й легенди. 

Спочатку гайдамацькі загони були невеликими й вели боротьбу розрізнено,
переважно партизанськими методами. Гайдамаки нападали на панські маєтки,
знищували панів і шляхту. Відібране у феодалів майно вони ділили між собою та
віддавали селянам. Не випадково одного з керівників гайдамацького загону на-
зивали Гнатом Голим, адже він усе віддавав людям, нічого не залишаючи собі.
Гайдамаки знаходили повне співчуття й підтримку серед простого народу та пра-
вославного духовенства. Тікаючи від переслідування, вони часто переховува-
лися в православних монастирях.

Захоплених у полон гайдамаків жорстоко мордували: саджали на палі, чет-
вертували, вішали. Попри тортури, вони трималися з мужністю, яка вражала на-
віть ворогів. 

У 40-х рр. XVIII ст. на Правобережжі починається стрімкий наступ греко-ка-
толицького духовенства, підтриманого офіційною владою Речі Посполитої. Най-
частіше місцеве духовенство, під великим тиском з боку уніатів, просто змушене
було переходити у греко-католицьку віру, під руку папи римського. Найбільше,
що могли вдіяти православні священики – тікати на Лівобережжя, під захист єпис-
копа Переяславського і Бориспільського. Посилилися утиски православних свя-
щеників, а православні віруючі жорстоко переслідувалися. На Правобережжі
влаштовувалися погроми православних, постійно відбувалися судові процеси
проти «єретиків». Звинувачених у єресі нещадно катували, виривали язика, зди-
рали шкіру, четвертували, спалювали на вогнищі. 

Хоч І. Франко стверджував, що насправді причиною численних повстань були
соціально-економічні утиски шляхти [12, с. 172-183], вже ж у багатьох свідчен-
нях домінує релігійне питання. Гайдамаки і запорожці виступали  і як оборонці
православної віри. Ось що пише декабрист І. Горбачевський у листі до іншого
декабриста, Є. Оболенського: «Ты спрашиваешь моего мнения насчет насчас-
тной этой Польши, говориш, что это у вас там вопрос жизненный. Я бы сказал
тебе мое мнение, но боюсь быть пристрастным. Ты знаешь, что я малоросс, мой
отец покойный рассказывал мне, что он, бывши большим уже мальчиком, по-
мнит, когда наши церкви были на откупу у жидов; говаривал, что он побывал за
границею в молодых летах, т. е. за Днепром, и был свидетелем, когда католи-
ческие студенты били православных священников и их всячески оскорбляли.
При имени ляха он дрожал и дрожь эту передал нам своим детям, рассказывая
о бедствиях своей любимой Малороссии. Я… помню слезы моей матери, когда
она нам рассказывала, что хотя церкви и были свободны от опекунов, но все же
по какому-то влиянию жида они ему платили и льстили, чтоб он с ляхом не вор-
чали; рассказывала (и при этом всегда плакала), как они прятались, чтоб ти-
хонько от ляха и жида учиться русской или славянской грамоте и читать на
славянском языке молитвы. Но – сохрани Боже – об этом узнает лях, лил ксендз,
или жид, - беда, разорение целому дому… Жаль мне крепко, что не имею вре-
мени все написать рассказы наших стариков, передать их дрожь от имени ляха,
их ненависть к нему… и их взгляды на вещи» [7, с. 271-272]. 

Один із гайдамацьких ватажків С. Неживий казав: «Не за імущества втруждає-
мося, тільки аби віра християнська од них не була більш осквернена» [6, с. 161]. 

У переяславських єпископів, яким підкорялися православні парафії Київ-
ського воєводства, знайшовся дуже енергійний та умілий помічник – Мельхіседек
Значко-Яворський, який з 1753 року був ігуменом Мотронинського Троїцького мо-
настиря коло Жаботина. Йому було доручено завідування православними пара-
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фіями південної частини Київського воєводства, і він дуже енергійно взявся за
організацію православних общин, переконуючи їх міцно триматися православ’я,
не приймати уніатських священиків, а тільки православних, посвячених або при-
йнятих переяславським єпископом. Мотронин монастир і сусідні – Жаботинський,
Мошногорський, Медведівський, Лебединський та ін. – служили притулком і опо-
рою для православних [4, с. 451]. 

Проти польсько-уніатських утисків православні просили допомоги й захисту
у російського уряду, який здавна взяв на себе роль захисника православних у
Польщі. Мельхіседек їздив у цій справі до імператриці Катерини ІІ й одержав різні
обіцянки, зокрема, російському послу у Варшаві було наказано бути представ-
ником перед польським урядом на захист гноблених православних.

Ігумен Мельхіседек не уникнув тяжкого випробування. Коли він повертався із
Переяслава, його схопили уніати. По дорозі вони змусили його зняти свій одяг до
сорочки і одягли на нього старе ксьондзівське вбрання, а на шию почепили чор-
ний католицький галстук. Його ж одяг розділили між собою як «поживу за труди».
Насміхаючись над ним, говорили: «ныне радуйся, царю схизматицкий» [1]. Зну-
щаючись над ігуменом, вороги вимагали прийняття унії, але – безуспішно. «Готов
страдать за веру святую, ежели и смертию казнен буду, на унию же не пристану»
[1], – була його відповідь. Посинілий від кайданів, виснажений голодом, двічі от-
руєний ігумен ледь не позбавився життя. Така була ціна вірності православ’ю.
На унію, незважаючи на безнадійне становище, він так і не пристав. 

Чутки про втручання російського уряду призвели до того, що уніатських священиків по-
чали виганяти з подвоєною енергією або примушували їх до переходу в православ’я. Уні-
атське ж духовенство почало застосовувати ще гостріші форми примусу та покарань. 

При цьому нерідко відбувалися сцени ганебного насильства, як, наприклад,
змальоване Т. Шевченком у «Гайдамаках» убивство титаря у Млієві. Цей факт
описаний ним на підставі усних переказів і тому піддався значним змінам. Роз-
повідь сучасників, записана безпосередньо після цієї події, розповідає, що цей
млієвський титар Данило Кушнір, людина благочестива і бездоганна, був підда-
ний страшним катуванням за те, що насмілився сховати церковний потир (чаша
для Причастя) на прохання односельчан, які не бажали впустити до своєї церкви
священика-уніата. Хоч Данило потир прийняв і сховав з відповідним благоговін-
ням, але на нього було вигадано, що нібито він ходив з Чашею у корчму  і пив з
неї горілку. За це йому спочатку спалили живому руки, а потім відрубали голову
і прибили на стовпі на очах народу, зігнаного силоміць на цю страту (29 липня
1766 р.) [4, с. 453]. Про тюремні ув’язнення, тяжкі побої та інші різні насильства
нічого й говорити. Все це надзвичайно сколихнуло народ; у різних місцевостях
відбувалися повстання, в яких брали участь і запорожці, і гайдамацькі загони. 

Нарешті, навесні 1768 року спалахнуло грандіозне народне повстання, ві-
доме під назвою Коліївщини (від слів колоти, колій). Очолив повстання досвід-
чений запорожець Максим Залізняк. 

Максим Залізняк народився на Чигиринщині, замолоду подався на Запорізьку
Січ, але довго там не пробув. Після цього займався рибним промислом в Очакові,
протягом довгого часу проживав у монастирях – спершу в Жаботинському, потім
– у Мотронинському. Незадовго до початку Коліївщини повернувся на Січ. Цей
ватажок мав неабиякі організаторські здібності, військові навички, був відважною
людиною, відзначався непримиренністю і жорстокістю до гнобителів.  

Його загін виступив із Холодного Яру й узяв Смілу, Черкаси, Корсунь, Богус-
лав та Канів. Чисельність повстанців швидко збільшувалася. Вони знищували
шляху, католицьке духовенство, орендарів-євреїв, палили маєтки, ділили пан-
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ське майно. Польський історик із жахом писав, що, здавалося, почалася нова
«пожежа, подібна до Хмельниччини» [8, c. 341]. 

Сам Шевченко звернення до теми Коліївщини пояснював спогадами з ди-
тинства, насамперед пристрасними розповідями діда Івана. Він навіть гововив,
що не читав нічого з історичних розвідок про гайдамаччину, а базувався тільки на
народних переказах. 

Взагалі ж під іменем гайдамаків кого тільки не виставляли: і справжніх роз-
бійників, і тих. Хто не мирився з наругою, і месників за кривду, і повстанців, і ко-
заків-січовиків. Однак у народній пам’яті жили ті, хто обставав за справедливість.
І саме цій народній пам’яті, її соціальній та моральній оцінці Шевченко довіряв
найбільше – в цьому сенсі, мабуть, і треба розуміти його слова: «розказую так,
як чув од старих людей» [6, с. 166]: 

… Батько діда просить, щоб той розказав
Про Коліївщину, як колись бувало.
Як Залізняк, Гонта ляхів покарав. 
Столітнії очі, як зорі, сіяли, 
А слово за словом сміялось, лилось:
Як ляхи конали, як Сміла горіла.
Сусіди од страху, од жалю німіли. 
І мені малому  не раз довелось 
За титаря плакать. І ніхто не бачив,
Що мала дитина у куточку плаче.
Спасибі, дідусю, що ти заховав 
В голові столітній ту славу козачу:
Я її онукам тепер розказав. 

Гайдамацьке військо поділялося на 16 сотень, кожну з яких очолював сот-
ник. Військова й цивільна влада зосереджувалася в канцелярії повстанського
війська. У червні-липні 1768 року на Правобережжі діяло близько 30 загонів на
чолі з гайдамацькими ватажками М. Швачкою, А. Журбою, С. Неживим, П. Тара-
ном, С. Лепехою, І. Бондаренком, Н. Москалем та ін. Повстання швидко охопило
майже всю Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля, Галичину. 

Задзвонили в усі дзвони по всій Україні;
Закричали гайдамаки: «Гине шляхта, гине! 
Гине шляхта! Погуляєм та хмару нагрієм!» 
Зайнялася Смілянщина, хмара червоніє. 
А найперша Медведівка небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина кров’ю підпливає. 
Горить Корсунь, горить Канів, Чигирин, Черкаси;
Чорним шляхом запалало і кров полилася 
Аж у Волинь. По Поліссі Гонта бенкетує,
А Залізняк в Смілянщині домаху гартує. 

(Т. Шевченко. «Гайдамаки»). 
У паніці шляхта тікала вглиб країни або на Лівобережжя під захист росій-

ського війська. Багато шляхтичів сподівалося врятуватися в добре укріпленій
Умані. Сюди підійшов загін М. Залізняка кількістю близько тисячі осіб. Але загін
надвірних козаків графа Фелікса Щенсного-Потоцького під командуванням сот-
ника Івана Гонти (перед вами – його портрет), який охороняв місто, перейшов на
бік повсталих. 

Іван Гонта народився у с. Розсішки на Черкащині в родині селянина-кріпака.
Ще юнаком його взяли до надвірного війська польських графів Щенсних-По-
тоцьких в Умані. 1757 року за військові заслуги був призначений сотником на-
двірних козаків, одержав у власне володіння села Розсішки й Орадівка. Під час
Коліївщини перейшов на бік повстанців. 

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Умань опинилася в руках повстанців, а вся шляхта була перебита. Розташу-
вавшись під містом, М. Залізняк та І. Гонта посилали загони в інші частини Пра-
вобережжя. Вони сподівалися на підтримку російського уряду. Налякана польська
шляхта теж зверталася до царських генералів, просячи  придушити повстання.
Пани заявляли: «Коли іноземні сили не допоможуть, нам буде кінець» [8, с. 341]. 

Минають дні, минає літо, 
А Україна, знай, горить;
По селах голі плачуть діти – 
Батьків немає. Шелестить 
Пожовкле листя по діброві;
Гуляють хмари; сонце спить;
Нігде не чуть людської мови;
Тілько звір виє по селу,
Гризучи трупи. Не ховали, 
Вовків ляхами годували,
Аж поки снігом занесло 
Огризки вовчі…
Не спинила хуртовина 
Пекельної кари:
Ляхи мерзли, а козаки
Грілись на пожарі…

( Т. Шевченко. «Гайдамаки»). 
Повстання загрожувало перекинутися власне на польські землі, Лівобережну

Україну й Запоріжжя. У цих умовах російський і польський уряд вирішили спіль-
ними зусиллями вести боротьбу проти повстанців. 

У другій половині червня 1768 року російські війська разом з польською ар-
мією розпочали каральні акції проти гайдамаків. 7 липня 1768 року російські час-
тини оточили повстанський табір і по-зрадницьки схопили керівників повстання М.
Залізняка, І. Гонту та С. Неживого, а їхні загони роззброїли. 

Решта гайдамацьких загонів була розбита в бою. Остаточно повстання було
придушене тільки в квітні-травні 1769 року. Польські каральні війська з надзви-
чайною жорстокістю розправлялися з повстанцями: гайдамаків вішали тисячами,
відтинали їм голови, садили на палі: «Вешали, рубили головы, отрубливали
крест-накрест руку и ногу, залечивали и пускали на страх народу. Иным увязы-
вали руки вверх, обматывали соломою в смоле, зажигали и водили по улицам…
Таковые казни и мучительства у поляков не были новы» [10, с. 624-625].  Най-
більше повстанців було страчено в містечку Кодня поблизу Житомира (бл. 3 тисяч
осіб) і в с. Сербах поблизу Могилева-Подільського (бл. 2 тисяч осіб) [8, с. 342]. 

М. Залізняка та інших гайдамаків – підданих Російської імперії – київська губер-
наторська канцелярія засудила до тілесного покарання й заслання на каторжні ро-
боти до Нерчинська, де він і помер. За однією з легенд, після втечі з каторги М.
Залізняк брав участь у селянській війні під проводом Омеляна Пугачова 1773-1775 рр. 

Іван Гонта після придушення повстання був виданий польському урядові, ос-
кільки був підданим польського короля. За зраду та участь у повстанні на боці
гайдамаків його піддали страшним тортурам, а потім стратили через четверту-
вання: «Первого казнили Гонту. Палач в продолжение нескольких дней сдирал
полосами с него кожу до пояса; отрубливал то руку, то ногу; наконец облупил
ему голову, натер кожу солью и снова на череп натянул» [10, с. 624].  Його череп
було прибито цвяхами до міської брами м. Могильова, де він знаходився протя-
гом тривалого часу. 

Народ навіки зберіг у своїй пам’яті героїчні образи гайдамаків, зокрема, М. За-
лізняка та І. Гонти. Їм присвячені пісні, думи, літературні твори. 
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Визвольне повстання 1768 року, хоч і зазнало поразки, мало велике історичне
значення. Воно прискорило падіння феодально-кріпосницьких порядків та ви-
зволення Правобережної України з-під влади Речі Посполитої. Крім того, події
Коліївщини та справедлива боротьба гайдамаків відіграли значну роль у форму-
ванні національної свідомості українського народу. 

Т. Шевченко у поемі «Гайдамаки» не прагнув адекватного відтворення істо-
ричних подій. У нього була інша мета. Тут можна говорити про дивовижну сміли-
вість молодого поета – не тільки політичну (вся поема дихала духом народної
помсти панам, духом народного повстання), а й творчу, естетичну: «неіснуючою»
мовою, «мужицьким діалектом» він, який тільки недавно почав віршувати, тво-
рить поетичну інтерпретацію великої історичної драми, вписуючи її в масштаби
історії та світогляду України. 

Михайло Максимович в «Сказании о Колиивщине», надрукованому лише в
1875 році, через 35 років після написання, говорить: «Украинские песни – эти
верные отголоски народной жизни – по сю пору вспоминают о запорожце Же-
лезняке, главном зачинщике восстания, об уманском сотнике Гонте и других
сподвижниках Железняка. Есть еще на Украине и старые люди, которые знавали
Железняка и рассказывают про Колиивщину как близкие самовидцы. Послу-
шайте их рассказов и песен украинских, сообразите положение Украины и По-
льши с событиями прежними, и вы увидите, что кровавый подвиг Железняка был
не простой гайдамацкий разбой и не случайное нападение запорожцев на по-
льские владения для грабежа и добычи. Нет, то было огнедышащее извержение
народной мести и вражды, целый век копившейся под гнетом Унии…» [9, с. 247]. 

Саме в цих словах М. Максимовича Т. Шевченко знаходив підтвердження
власному уявленню про Коліївщину. Вона постає як вибух народної помсти за
грабіжництво і знущання, за соціальний, національний і релігійний гніт, – але й в
усій страхітливій жорстокості такої помсти, як історична трагедія. Ще в 1649 році,
в розпал Хмельниччини, польський великий канцлер Альбрехт-Станіслав Радзі-
вілл так окреслив становище: «Козаки і чернь здійснили нечувані злочини, бо не-
чувані були наші гріхи» [5, с. 131]. 

Задавши у великому вступному монолозі тематичний масштаб і настроєвий
тонус поеми, Т. Шевченко в «Інтродукції» стислими поетичними штрихами ок-
реслює політичну ситуацію в Польщі 2 пол. XVIII ст.: шляхетську сваволю, що
не тільки роздирала державу, роблячи фіктивною королівську владу, а й обер-
талася грабіжницькими набігами збройних загонів шляхти землями Правобе-
режної України, наприклад, так званої «Барської конфедерації», що повстала

проти короля Станіслава-Августа Понятовського: 
На ґвалт Пулавського і Паца
Встає шляхетськая земля.
І разом – сто конфедерацій.
Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдованах
І по Україні;
Розбрелися та й забули 
Волю рятувати, 
Полигалися з жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили…
А тим часом гайдамаки 
Ножі освятили. 
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Перш ніж подати картини насильств над українським селянством, Шевченко
вводить до твору лірико-романтичний мотив, що стане наскрізним стрижнем
поеми і обіцятиме перспективу людяності серед хаосу жорстокості. Цей мотив
зринає в наступному розділі – «Галайда». 

Як завжди, мотив сиротинства у Шевченка наснажений глибоким особистим
почуттям і пережитістю. І в нього вплітається ще одне суто шевченківське: нічого
не варті ніякі житейські гаразди, «коли нема серця з серцем розмовлять». Ця по-
треба озватися серцем до серця панує над поетом і його зрідненими з ним ге-
роями. І от «сирота Ярема – сирота багатий»: 

Бо є з ким заплакати, є з ким заспівать:
Єсть карії очі – як зіроньки сяють,
Білі рученята – мліють-обнімають,
Єсть серце єдине, серденько дівоче,
Що плаче, сміється, і мре, й оживає… 

У композиції поеми цей розділ має надзвичайно важливу функцію. Хоч як ра-
зюче будуть відтворені злочини конфедератів, але ніщо так не промовить про
трагізм події, як доля чистої, невинної молодої душі, яка буде кинута в криваве
пекло людської ворожнечі й опанована демоном помсти [6, c. 169]. 

Панорама конфліктів поеми обростає новими лініями. Щойно «жид поганий
над козаком коверзував», а ось уже конфедерати в однойменному розділі гра-
бують корчмаря і знущаються з нього – цей епізод виписано з разючою картин-
ністю. Багатством сюжетного і психологічного руху «Гайдамаки» нагадують
високої міри драматичний твір з динамікою сцен і актів.  У розділі «Титар» своя
інтрига: поки закохані Ярема і Оксана ніжно воркують у гайочку, на дім титаря на-
літають конфедерати, яких привів Лейба, рятуючи свої гроші та свою доньку-кра-
суню (і гроші, і донька, мовляв, є в титаря!). Нелюдськими катуваннями доведено
титаря до смерті, і в цей час додому повертається Оксана – прямо в лабети по-
ляків. Ярема і мститиме за неї, і шукатиме її, і зрештою знайде і порятує [6, с.173]. 

Кульмінації картини сягають у розділі «Гонта в Умані», де кривавий гайда-
мацький бенкет вивершується стратою Гонтою своїх синів-католиків. Тільки мо-
лодий геній, на злеті, міг зважитися на таку неймовірно тяжку естетично і
ризиковану морально тему. Що ним рухало? Адже насправді Гонта не різав своїх
дітей. Невідомо, чи Шевченко вірив у самий факт дітовбивства (у своїх примітках
до поеми він посилається на неопубліковані свідчення Младановича, товариша
синів Гонти), чи, оскільки вже існувала відома літературна версія такого жер-
твоприношення, захотів дати свою поетичну альтернативу [6, с. 173]. 

Моторошний вчинок шевченкового Гонти вже понад півтора століття викликає
суперечливі, прямо протилежні моральні судження: від розуміння його як найви-
щого акту патріотизму, на який здатна героїчна козацька натура, до вияву без-
тямної люті або й психічного збочення. 

Але не варто допитуватися в Шевченка оцінки жертвоприношення Гонти.
Поет обирає саме такий епізод, нехай і вигаданий, в якому сконцентровано всю
жахливість релігійної ворожнечі між людьми, особливо, коли вона накладається
на ворожнечу соціальну і національну. «Гайдамаки» – не апологетика револю-
ційної різанини, як учила радянська школа, а трагедія типу шекспірівської, спри-
чинена людськими безумствами. 

Для Шевченка гайдамаччина була народним рухом («жінки навіть з рогачами
пішли в гайдамаки»), останнім спалахом боротьби за волю. Тому цей сюжет оброс-
тає в нього пристрасними поетичними медитаціями, в яких і втішання колишньою ко-
зацькою славою, і жаль-сором з нинішньої неслави, і заклик до героїчної дії: 
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А ви Україну ховайте:
Не дайте матері, не дайте
В руках у ката пропадать…

Гайдамаки рознесуть кару «за кров і пожари», «пеклом гайдамаки ляхам од-
дадуть»… Картини цього пекла Шевченко малює зі сміливістю батального живо-
писця, але вони його жахають. Діймає поета й ще один великий жаль, великий
сум: скільки вибухнуло звитяги, скільки пролито сліз і крові, - а що маємо? 

Трохи не рік шляхетською 
Кров’ю наповали
Україну, та й замовкли – 
Ножі пощербили…
Посіяли гайдамаки 
В Україні житло,
Та не вони його жали,
Що мусим робити?
Нема правди, не виросла;
Кривда повиває… 
А Україна навіки,
Навіки заснула.  

Ще не раз доведеться поетові звертатися до цієї невідповідності між вибу-
хами народної енергії та їх нерадісними наслідками, між колишньою «славою» і
нинішньою «неславою», між колишньою звитягою і нинішнім послухом та запус-
тінням. «Гайдамаки» ж закінчуються прозовим текстом від автора (це мала бути
«Передмова», але їй знайшлося інше місце), в якому читаємо: «…Весело поди-
витися на сліпого Кобзаря, як він сидить собі з хлопцем, сліпий, під тином, і ве-
село послухать його. Як він заспіває думу про те, що давно діялось, як боролися
ляхи з козаками; весело… а все-таки скажеш: «Слава Богу, що минуло», – а
надто як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми слав’яне. Серце болить, а
розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай
братаються знову з своїми ворогами. Нехай житом-пшеницею, як золотом, по-
крита, не розмежована останеться навіки од моря і до моря – слав’янська земля»
[6, с.177]. 
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Кукса Надія,
старший науковий співробітник НІКЗ“Чигирин”
с. Суботів

ЗБІРКА МАРКА ГРУШЕВСЬКОГО “ГЕТЬМАНСЬКЕ ГНІЗДО.
УРОЧИЩА І ПЕРЕКАЗИ СЕЛА СУБОТОВА”

ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

Народнi джерела становлять вагому складову наукових дослiджень вiдомих
iсторикiв М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського, М. Бiляшiвського, В. Ли-
пинського... Легенди, перекази, зафiксованi пiд час польових розвiдок, являють собою
розмаїту фактологiчну базу для поглибленого студiювання iсторичних процесiв.

Однак, цiннi матерiали не завжди вдавалося належним чином систематизу-
вати, в зв’язку з чим використовувалися вони спонтанно, без належного аналiзу.
Багатi надбання народноi пам'ятi часто назавжди втрачалися для наступних по-
колiнь дослiдникiв.

Суттєвим вирiшенням даної проблеми стала збiрка українського етнографа
i фольклориста Марка Федоровича Грушевського "Гетьманське гнiздо. Урочища
i перекази села Суботова".

Глибокий iнтерес до iсторiї Чигиринського краю чiтко проглядається в усiх
сферах його просвiтницько-культурницької дiяльностi. В часи, коли викладання
в навчальних закладах України проводилось виключно росiйською мовою, а її
iсторiя не вивчалася взагалi, Марко Федорович в листах до Михайла Грушевсь-
кого неодноразово просить переслати iсторiю України та iсторiю лiтератури -
"...для проведення урокiв з дiтьми" [17, арк. 69-70].

Трохи згодом повiдомляє свого чотириюрiдного брата: "З "Iсторiї Русi-Украiни"
є тiльки II-й том, потрiбнi i повна бiографiя Т.Г. Шевченка" [18, арк. 71-74]. На при-
дбання видань видiляє власнi кошти.

Занепокоєно сповiщаe вiдомого iсторика про стан збереження пам’яток козацької
доби в Суботовi: "...на усадьбi хати... строять, так i руйнують стиха"[19, арк. 69-70 ]…

Марко Федорович прагне донести до прийдешнiх поколiнь зображення
iсторичних святинь краю станом на кiнець ХIХ-початок ХХ ст., розумiючи, що зго-
дом це стане неможливим: "...Я ще з осени заказав фотографу познiмати деякi
iсторичнi мiсця: стiну, що обкопано усадьбу Хмельницького, льох, три криницi,
саму його садибу, городки..."[20, арк. 69-70]

Маючи на метi зберегти цiннi вiдомостi, дослiдник займається збором мiсце-
вого матерiалу стосовно козацьких i гайдамацьких часiв.

Користуючись незаперечним авторитетом у жителiв Суботова, о. Марко ви-
являв добрих оповiдачiв з числа грамотних селян, якi вважалися знавцями ми-
нувшини. На прохання Марка Федоровича вони занотовували оповiдi бабусь,
дiдусiв, почутi ще в дитинствi, власнi спогади. 

Особливо цiнними були перекази, записанi з гурту селян. Адже в даному ви-
падку фiксувалися рiзнi, часто полярнi погляди оповiдачiв i слухачiв на одну i ту
ж проблему. Розповiдi, почутi вiд неписьменних iнформаторiв, дослiдник запису-
вав власноруч, залучаючи до цього i численних добровiльних помiчникiв зде-
більшого з числа учнiв.

Успiшному перебiгу збиральницької роботи сприяло використання спецi-
ально розробленого запитальника, завдяки чому з'явилася можливiсть система-
тизацiї великого обсягу матерiалу. Це був один з прогресивних як на той час
методiв збору i обробки польових записiв.
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В процесі лiтературної обробки матерiалiв Марко Федорович намагався мак-
симально зберегти особливостi лексики оповiдачiв, що дало змогу сучасним до-
слiдникам вiдчути специфiку мовного колориту населення Чигиринщини кiнця
ХIХ-початку ХХ ст.

Архiвнi джерела проливають свiтло на досить тривалу пiдготовку записiв ма-
терiалiв до друку – збирач постiйно радиться з Михайлом Сергiйовичем.

Зокрема, щодо доцiльностi iлюстрування легенд i переказiв: "...Оце збираю
з оцих останкiв Суботiвської пам'ятки i фотографiї, чи варто б воно й фотографiї
б подати, наприклад, Шпиля, трьох криниць, сосни, баби, церкви i т. iн.?..."[21,
арк. 126-129]

Зiбранi упродовж 1897-1899 рр. матерiали були опублiкованi у 92-му номерi
"Записок Наукового товариства iменi Т.Г. Шевченка" за 1909 р. У Львовi за спри-
яння М.С. Грушевського, хоча спочатку Марко Федорович "...мав на метi скомпо-
нувати альбом задля хати (очевидно, о.Марко має на увазi примiщення, де
проводилися народнi читання - Н.К.) з малюнками й з переказами, а тепер буду
радий, коли б хоч як-небудь перекази тi пiшли у свiт" [22, арк.126-129 ].

В одному з листiв до М. Грушевського Марко Федорович запитує, скiльки треба
надiслати коштiв на друк: "...на тебе звертаю всi обрахунки..." [23, арк. 126-129]

Добiрка "Гетьманське гнiздо..." складається з десяти роздiлiв, що являють
собою бiльш-менш довершенi оповiдi як окремих iнформантiв, так i вiдомостi, за-
писанi з гурту селян. 

Наприкiнцi кожного роздiлу обов’язково вказується джерело iнформацiї.
Особливо цiнними є примiтки, завдяки яким текст легше сприймається не по-
свяченим в тонкощi окремих мiсцевих термiнiв читачами. Деякi примiтки мiстять
тлумачення даних, вiдомих лише оповiдачам в певному контекстi.

У роздiлi I-му "Вжитки на Українi колись i тепер" М. Грушевський робить
спробу на основi суджень 80-ти рiчного Пилипа Шутя показати ставлення насе-
лення колишньої примiської резиденцiї гетьмана до стосункiв Б. Хмельницького
з Москвою: "Про Хмеля й пiснi отак i не доводилось чувати. Про його, мабуть i
пiснi доброї не складено: не до любови був такий старий. Пiддати пiддав Україну
пiд Росiю, а покращати од того мирови не покращало нiчого: били однаково i пiд Ро-
сiєю як i пiд ляхами, злиднiєм, дурнiщаєм i досi, i все що день та гiрше" [1, с. 6 ].

Пiдсумовуючи свою розповiдь, мудрий старожил, безперечно, висловлює думку
бiльшостi суботян, що була спiвзвучною з думкою поневоленого українського народу:
"Не тi були часи i Україна до самого краю: як не було добра, той досi немає..." [2, 8 ]

Оповiдь про скарби, якi здавна привертали увагу численних шукачiв, посту-
пово пiдводить до цiнних вiдомостей щодо пiдземних ходiв, про якi наприкiнцi
ХIХ ст. ще знало чимало суботян: "Один льох починається з самої церкви муро-
ваної та iде попiд Хмельницького дворищем, де оце саме вистроївся пiп "го-
рянський", з мурованої церкви єко перерiзало провалля, де оце тепера iде шлях
меж церквою та поповим дворищем...

Другий льох починається у току... не далеко за дворищем Хмельницького, бо
його подвiр'є велике..." [3, с. 8].

Прагнучи зберегти зразки фольклору, Марко Федорович з глибоким жалем
констатує, що в пам'ятi мiсцевих жителiв закарбувалося дуже мало старовинних
українських пiсень, які вiдображають козацькi часи. За порадою Пилипа Шутя вiд
90-лiтнього Василя Стеця Кириченка, що славився як знавець i майстерний ви-
конавець пiсень, о. Марку пощастило записати пiснi про Нечая, "Ой Морозе та Мо-
розенку", "Ой їхав Харко да iз Жаботина", "Ой був на Сiчi козак старий на прiзвище
Чалий" в мiсцевiй iнтерпретацii, що були вмiщенi в II-му роздiлi "Пiснi старовиннi".
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Показово, що на кiнець ХIХ ст. ще зберiгалася кобзарська манера виконання
народних пiсень, коли спiв чергується з коментуванням виконавцем подiй, що
змальованi в творi. Вiдрадно, що окремi суботяни можуть вiдтворювати фраг-
менти вищеназваних пiсень до цього часу. Чiльне мiсце в оповiдях займають вi-
домостi про окремi сторiнки iсторiї суботiвських церков.

Цiкавi спогади 100-лiтнього Iвана Пушкаря, 80-лiтнього Варивона Коцура та 35-
рiчного Маркiяна Бердника, що записував здебiльшого iнформацiю вiд неписьменних
односельцiв, вмiщенi в III-V-му роздiлах: "Лихолiття було, лихолiття й тривати треба",
"Мурованка таки церква" та "Де ж Хмельницький старий похований?"

Принагiдно зазначимо, що вiдомий дослiдник козацької доби В. Липинський,
опрацювавши "Гетьманське гнiздо..." в своiй iсторичнiй розвiдцi "Україна на пе-
реломi 1657-1659...", неодноразово робить посилання на матерiали, вмiщенi в
збiрцi, влучно пiдмiчаючи, що "спомин про намiри гетьманськi (створити понад-
класову українську дiдичну монархiчну владу, булаву по наслiдству синовi - на-
слiдниковi передавши, найкращим доказом служить – як популярнiсть цих намiрiв
власне серед "чернi" козацької i зненавiсть, з якою ця "чернь"... республiканськi
кляни старшинської зустрiчала – В.Л.) тiльки неграмотнi маси народнi в своїй па-
мяти досi заховали..." [14, с. 249 ]

На пiдтвердження вищесказаному В. Липинський наводить фрагменти спо-
вiдей селян: "Оповiдаючи про шукання скарбiв у Суботовi, 80-лiтнiй дiд Пилип
Шуть каже: "...чи ритимуть люде землю, чи нi, а буде колись таке, що доривати-
муться до чогось другого: будуть таки добиватися правiв Хмельницького. Ка-
жуть... що в якiйсь коломнi, либонь, шкатулка e, а в нiй ключi до льохiв, плани та
описи усякоi кладi, яка де є на всiй Українi. Там десь i права позамиканi". Знов же
дiд Iван Пушкар, "лiт бiльше сотнi", оповiдає: "Кажуть було мати i баба, що у Суб-
отiв прийдуть i внуки Хмельницького булаву дiдiвську шукати. Десь у замчищi на
островi посеред моря старий Хмельницький оселив близнюкiв Тимошевих, як Ти-
моша вбито було. Навмисне все дбав, щоб роду не понизить, з роду не вийти: кор-
тiло таки, щоб корона чужому не одiйшла. То й сього сподiватись треба" [15, с. 249 ].

Зважаючи на вiдомостi про вiк авторiв повiдомлень та посилання деяких з них на
спогади дитинства, можна припустити, що Марку Федоровичу вдалося прослiдкувати
окремi сторiнки iсторiї давньго козацького села, починаючи з кiнця XVIII ст.

Цiнними видаються данi стосовно неординарного призначення Iллiнської
церкви: "Є такi, що на неї кажуть, бить-то вона перероблювалась то на церкву, то
на костьол з замчища Хмелевого, або тодiшньої крiпости, бо й бiйницi у стiнах по-
зоставались i вiкна не задля свiту поробленi, як то повинно бути в церквi, а ско-
рiш поробленi на пушки", [4, с.15] що знайшли пiдтвердження в науково
обгрунтованих дослiдженнях вiдомих архiтекторiв Г. Логвина та С. Кiлессо.

Вражають своєю влучнiстю i оригiнальнiстю локальнi назви Богданових цер-
ков – "низянська"(церква Св. Архiстратига Михаїла) та "горянська", "мурованка",
...звуть її й порохiвнею, i льохом, i конюшнею" [5, с.15] (церква Св. Пророка Iллi),
що вказує, насамперед, на мiсцезнаходження храмiв, на матерiал, з якого вони
збудованi та окремi етапи їх iсторiї.

Безперечно, однiєю з найактуальнiших проблем, якi хвилювали i продов-
жують бентежити не одне поколiння дослiдникiв i шанувальникiв пам'ятi геть-
мана, є таємниця поховання Б. Хмельницького. 

В роздiлi "Де ж Хмельницький старий похований?" подано рiзнi версiї похо-
вання гетьмана. Оповiдi занотованi 35-лiтнiм Маркiяном Бердником з врахуван-
ням уточнень i доповнень "братчикiв михайлiвських" (парафіян Михайлiвської
церкви - Н.К.).
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Прикметно, що В. Липинський в вищезгадуванiй розвiдцi перелiчує всi версii
поховання гетьмана, наведенi в "Гетьманському гнiздi", спiвставляючи їх з вiдо-
мостями архiву Чарторийських та окремими варiантами "Думи на смерть Хмель-
ницького": "...перекази знов кажуть, "що таки в нiй (Iллiнськiй церквi - Н.К.)
похований Хмельницький "з правого боку пiд стiною", а другi "що вiн похований
на дворi пiд церквою коло стiни цеї самої i проти цього самого мiсця". Знов
звiстна, але вповнi неймовiрна легенда про спалення останкiв Богдана i Тимофiя
Чарнецьким в'яжється в мiсцевих переказах з "урочищем Греченiм, де саме Бог-
данова нива" i де "той попiл зарядили в пушку i випалили". "На тiм мiсцi ще не-
давно були могилки, а одна ще довго маячiла поки її не розорали". Але тут же
старi люде додають, що того спалення останкiв Гетьмана мабуть не було i "що ко-
заки замiсть тiла Хмельницького у землю поклали другого мерця, а його на дру-
гiм мiсцi десь сховали, де самi тiльки знали. Може як раз у дерев'янiй батьковiй
церквi, де й син його вже лежав i нiхто про се й досi не знав" [16, с.297-298].

Збiрка була б далеко не повною без iнтригуючих народних переказiв щодо
призначення кам'яноi стели - баби-"плахи", що здавна знаходиться на так зва-
ному Козацькому майданi - центральнiй площi села, де, за мiсцевими джере-
лами, в козацькi часи проходили сходи його мешканцiв. З огляду на легенди, що
передаються з поколiння в поколiння, суботяни до цього часу звуть кам'яну "бабу"
"голгофою", "бабою-плахою", "лобним мiсцем" тощо. "Мабуть через те вони на неї
так кажуть, що чутка ходить, либонь би то за судiв Хмельницького тут прилюдно на-
глою смертю карали винуватцiв великих – найпаче зрадникiв усяких..." [6, с.15]

Однак, ставлення гетьмана до улюбленого батькiвського маєтку, мiсце Суб-
отова в розбудовi гетьманської держави спростовують наявнiсть iсторичного пiд-
грунтя в даних легендах.

По сутi унiкальнi вiдомостi про збереження та спроби увiковiчнення пам'ятi
Б.Хмельницького знаходимо в роздiлi VI-му "Городки та могилки – се праця на
спомин про старину". "Городкiв тiко два i є в Суботовi: один Каралашiв зветься,
а другий в лiсi, у Ключкинiм обходi, не зветь ся нiяк бiльш. Люди собi думають, що
се або кiш був козацький, за гайдамачини, а мо' ще й давнiше, за Хмельнищини,
та городком звався, як от i долина Запорiзька. А воно оцi городки та могилки не
що, як пам'ятки зоставленi нам козацтвом, щоб згадували собi їх дiла та розуму
набирались. За щось же вони бились тодi, про щось дбали. Може-ж i за потом-
кiв щось думали, про нас гадали що" [7, с.19].

Селяни схвально констатують, що священики "у граматках вичитували Хмеля..."
й "на Зiновiя, 30 жовтня мед cправляють. Владика був – правив по Зiновiю панахиду"
[8, с. 20]. Старий священик Грабовський розсердився "що на осадьбi Хмельницького
пам'ятника йому нi губернатор, нi митрополит не розрiшили строїть i другому попови
пiд хати ту усадьбу вiддали, кого де стрiне розказує Богданови, а не памятники в його
резиденцiї. А те, мовляв, i забули, що Росiя була без України i що стала з Україною?
Смiтнище-ж було, а не держава!" Раз скинув шапку i давай просить людей складатись
на пам'ятника без дозволу, але люде тiко плечима здвигнули..." [9, с. 20] Однак бла-
городним намiрам священика перешкодила раптова смерть.

Зафiксовано спогади про перебування в Суботовi М. Костомарова, "що у Ва-
ривона Коцура ще з замолоду жив мiсяцiв зо два та дознававсь тут про Хмель-
нищину i списував усе у книги свої, нагадував про сi порядки i тодi, та вже тепер
друге зайшло" [10, с. 20]. Тут відслідковуються неточночті – за словами самого М.
Костомарова, його візит з метою ознайомлення із старожитностями Чигиринщини
був досить короткочасним. В Суботові вони разом з П. Чубинським змогли про-
бути всього кілька годин [13, с. 624-625].
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VII-й та IХ-й роздiли присвяченi гайдамацьким часам. Цiкаво, що селяни
пов'язують виникнення трьох криниць з Гайдамаччиною, стверджуючи, що "Щоб
за Хмеля ще були сi криницi, не повинно, бо се чутка йде, що вони настали за ко-
лiївщини" [11, с. 21]. Можливо, легенди про викопання криниць за вказiвкою геть-
мана виникли дещо пiзнiше.

Повчальними видаються легенди стосовно гайдамацької сосни, наведенi в
роздiлi Х-му "Сосна гайдамацька – се признака гульвища гайдамацького".

Заключною в збiрцi є розповiдь про найвищу точку Суботова - славнозвiсний
Вовчий шпиль-варту козацьку. Оповiдi про стратегiчне призначення шпиля про-
тиставляється його сучасна доля: "Не дурно й Вовчим шпиля назвали, мабуть
пiсля козакiв вовки тiко й вили там, аж поки ось не причипурила його Росiя з...
панками: й звiр не вдержиться за ними" [12, с. 24].

Слiд вiдзначити, що в якостi назв усiх роздiлiв збiрки Марко Грушевський ви-
користав окремi цитати з оповiдей селян. Безцiнною видається iлюстрацiйна ча-
стина добiрки.

До укладених матерiалiв додається серiя світлин з зображенням старожит-
ностей Суботова.

1. Загальний вид Суботова (з кладовища).
2. Мiсце оселi Хмельницького (з лiвого боку).
3. Оселя Хмельницького з другого боку.
4. Баба-плаха.
5. Церква Св. Iлiї (Богданова).
6. Церква Св. Михаїла Архистратига.
7. Три криницi гайдамацькi.
8. "Каралашiв городок".
9. "Сосна гайдамацька".
10."Запорожцева долина" пiд Суботовом.
11.Кiш у Запорожцевiй долинi.
12.Вовчий шпиль у лiсi (де була "варта козацька").
Окремi світлини подаються з уточненнями та коментарями упорядника.
Частина зображень, надiсланих Марком Федоровичем професору М. Грушевсь-

кому, була використана останнiм при упорядженнi "Iлюстрованої iсторiї України".
Пiсля опублiкування "Гетьманського гнiзда..." Марко Федорович не припиняє

збирати матерiали щодо старожитностей Суботова. В одному з листiв до М. Гру-
шевського, датованому 1909 роком, дослiдник надсилає цiкаву легенду про за-
снування церкви Св.Архістратига Михаїла ще до часiв монголо-татарської
навали, звертаючись з проханням, якщо видасться така можливість, включити
до збiрки. Однак, напевно, на той час матерiали вже побачили свiт, i ця легенда
надовго загубилася в сховищах Центрального Державного історичного архіву
України в м. Києві.

Окремi моменти переписки о. Марка з Михайлом Грушевським свiдчать про
те, що Марко Федорович намагався всiляко пропагувати збiрку. Так в одному з ли-
стiв вiн повiдомляє брата, що один помiщик з-пiд Львова просив у нього малюнки
i знімки, пiдсумовує, що "грiха не буде, що я йому вiдiслав скiко штук фотографiй"
[24, арк. 126-129]. В iншому листi просить переслати кiлька примiрникiв "Геть-
манського гнiзда..." – "мав болгарин один перекласти на свою мову, та не було
звiдки взяти на той час цiєi речi" [25, арк. 11-113].

Дана розвiдка була б далеко не повною без згадки про мистецькi твори, ви-
конанi на замовлення Марка Грушевського мiсцевими художниками, iмена яких
встановити поки що не вдалося.
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На даний час виявлено дві картини, виконанi олiйними фарбами на полотнi,
де зображено "гайдамацьку сосну" та портрет "особливо гостроязикого" оповi-
дача 80-лiтнього Пилипа Шутя (остання подарована онукою Марка Федоровича
киянкою Валерією Львівною Грушевською національному історико-культурному
заповіднику «Чигирин», зберігається в фондах закладу). Не виключена можли-
вiсть, що остаточно не втрачено й iншi полотна.

Без перебiльшення зазначимо, що творча спадщина М.Ф. Грушевського –
явище унiкальне серед iсторичних джерел щодо пам’яток козацької доби. В про-
цесi дослiджень час вiд часу постають рiзноплановi сторiнки дiяльностi цiєї не-
пересiчної особистостi. 

"Гетьманське гнiздо..." з часу виходу так i не залучене до широкого наукового
обiгу. Щоправда в другому числі часопису «Пам'ятки України: історія та культура»
за 2002 р. подано передрук збірки. Однак матерiали вiдомi вузькому колу до-
слiдникiв (скорiше серед представникiв дiаспори, нiж в Українi).

Своєчасним видається порушення питання щодо доцiльностi перевидання
збiрки з метою надання бiльших можливостей популяризацiї легенд i переказiв
серед широкого загалу.
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Клименко Тетяна, к.і.н.
Директор Державного архіву Черкаської області (ДАЧО)
м. Черкаси

З ІСТОРІЇ ОХОРОНИ  ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ЧИГИРИНЩИНИ у 20-х рр ХХ СТ. ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДАЧО

За останні роки ми є свідками і учасниками активізації всеохоплюючих про-
цесів національно-культурного відродження, що набули в незалежній Україні не-
зворотного характеру, супроводжених зростанням інтересу не тільки до загальної
історії нашої держави, а й до минулого її регіонів.

Особлива роль у вивченні історії краю відводиться державному архіву Черка-
ської області – безцінному джерелу для вивчення регіональної історії, документи
якого відкривають можливість підняти величезні пласти найцікавіших фактів і подій,
які відбувались в краї, введення в науковий оберт нових архівних джерел.

На підставі архівних документів створюється "мала історія" регіону. За допо-
могою архівних матеріалів значного поширення останніми роками набули такі ос-
новні напрямки роботи як наукові дослідження пам'ятних місць і пам'яток історії,
культури і природи краю, історичних подій, пов'язаних особливо, з визначними
історичними датами. Серед них, заслуговують на глибоке дослідження наукові
інституції, які діяли в 20-х роках минулого століття., основним завданням яких
була охорона культових цінностей історичного, археологічного і культурного зна-
чення. Роки революції, інтервенції та громадянської війни зруйнували не тільки
господарство, але й пам'ятники матеріальної культури. Багато історичних та
стильних будинків, палаців, церков, костелів, синагог було цілком зруйновано,
але частина їх залишилась цілими й напівзруйнованими. Багато могил, городищ,
фортець розкопано, заорано і розрито різними "скарбошукачами". Пам'ятники
псувалися, між ними були такі, які необхідно було зберегти для нащадків, як
пам'ятники археології, історії і мистецтва старовини.

У 1923 році на Черкащині створюються повітові, а згодом окружні комітети
охорони пам'яток старовини мистецтва і природи, (ОКРКОПИСИ), які було ска-
совано в січні 1925 року і створений Всеукраїнський Археологічний комітет (ВУАК)
при Всеукраїнській академії наук, уповноваженим якого на Черкащині був при-
значений О.М. Олександров, який одночасно виконував доручення 2-го Відділу
Академії Наук й Всеукраїнського Геологічного комітету у справах охорони при-
роди. Завдяки самовідданій праці великого ентузіаста, цілком відданого улюб-
леній справі О.М. Олександрова при значній допомозі членів і кореспондентів
комітету – Горбаня Федора Андрійовича – завідуючого Медведівською 7-річною
школою, Модного Антона Григоровича – завідуючого Чигиринською 7-річною шко-
лою, Рвачева Логвина Федоровича – вчителя тієї ж школи, Яремченка Степана
Івановича – завідуючого Чигиринською 4-річною школою, Гришка Нестора Філа-
товича – завідуючого Суботівською школою, Лещенка Сергія Севаст'яновича –
районного агронома, Чигирика Григорія Євменовича – завідуючого Боровицькою
школою [1], було обстежено і взято на облік значну кількість пам'ятників історії та
культури Чигиринщині.

Зокрема, церква Богдана Хмельницького в Суботові, збудована 1651 року [2],
мурована, стиля "барокко", кріпосного типу з бійницями. Має історичне значення,
як місце поховання гетьмана Богдана Хмельницького. Влітку 1926 року церква
була побілена, а восени цього ж року місцева релігійна громада за її клопотан-
ням отримала допомогу на пофарбування даху.



40

Троїцька церква колишнього жіночого монастиря в Чигирині, дерев'яна, п'яти-
банна, побудована 1759 року, про що є запис на полях в, так званому, Євангелії
гетьмана Петра Дорошенка, яке переховувалося в книгозбірні церкви. Ця церква
вважається фамільною роду Андрія Дорошенка (брата гетьмана Петра Доро-
шенка), який там був похований. Навкруги церкви є могили старовинних україн-
ських діячів, але їх втягнуло в себе болото. У 1926р. Чигиринська дитяча колонія
ім.Грінька, в садибі якої знаходилась ця церква, підняла клопотання про пере-
дачу церкви для перебудування її на будинок. Згідно з розпорядженням Прези-
дії окрвиконкому, разом з комісією до складу якої входили представники
Шевченківського окрвиконкому та Чигиринського райвиконкому і інженером Каль-
ницьким О.М. Олександров, в червні цього року, оглянув будинок і зробив де-
тальний огляд архітектурних особливостей храму, який  уявляв собою типовий
мішаний стиль Відродження (фонтони, колони, орнаменти), "Московщини" (роз-
ташування бань) та Українського стилю (трансформовані шестикутні вікна, різьба
по карнизах і уступах) Комісія погодилась з доводами О.М. Олександрова, але
при цьому вказала на необхідність тимчасового використання храму під столову
дитколонії в літній період [3].

Замкова гора в Чигирині з руїнами замка колишньої резиденції українських
гетьманів. У звіті О.М. Олександрова за 1 півріччя 1926р. зазначено, що ця пам'ятка
історії потребувала догляду від розбору її на цеглу і каміння місцевим населенням.
Влітку 1926р. ця руйнація була припинена відповідно до розпорядження Шевчен-
ківського Окружного виконавчого комітету, яким було покладено відповідальність
по догляду за Замковою горою на Чигиринський райвиконком [4].

Золота гора в Чигиринському районі поблизу сіл Стецівка і Галаганівка за до-
слідженнями професора Б.Л. Личкова – Голови Всеукраїнського Геологічного Ко-
мітету у 1920-х роках багата на поклади пісковця [5].

Миколаївська церква колишнього Медведівського монастиря, будована 1785 року,
п'ятибанна, будована в зруб на зразок Запорізької церкви в Новомосковську.

Троїцька церква Мотронинського монастиря, мурована, відома з історії на-
родного руху на Правобережній Україні в добу боротьби населення із шляхтою і
кріпацтвом за часи  унії і гайдамаччини [6].

Чигиринщина багата пам'ятниками грунтового роблення, як доістричної, так
і історичної доби і курганами, могилами, могильниками, майданами, городищами,
валами, замковищами, підземними ходами та неолитичними стоянками, най-
значніші з яких Замкова Гора в Чигирині, Мотронинський монастир, Великий Ос-
трів поблизу Суботова [7].

Народним Комісаріатом внутрішніх справ приділялась особлива увага  охо-
роні пам'ятників грунтового роблення. Про це свідчить розпорядження від 25
травня 1925р. "Про утворення районових комісій по перевірці культмайна". А в
"Положенні про охорону пам'ятників культури на Україні" від 16 червня 1926р. за-
значалось, що "усі знайдені скарби й знахідки речей наукового, історичного й
мистецького значення підлягають, як загальне правило, передачі у найближчі
музеї" [8]. Обов'язковою постановою Шевченківського Окрвиконкому від 16 січня
1928 року "Про охорону пам'ятників культури й природи" заборонялося "всім осо-
бам і організаціям провадити на території Шевченківської округи розкопки з
метою відшукання скарбів, або  речей музейного значіння, археологічних пам'ят-
ників культури ..., без дозволу на те Народного Комісару Освіти (Наркомосвіти)
або його органів.... Заборонялося також "будь-яке використання пам'ятників для
господарчих потреб (оранка, перекопка валів, могил, корчування лісу ...), всім ор-
ганізаціям і особам в розпорядженні яких з будь-якої причини знаходяться бу-
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дівлі монументального місцевого, або спільного стародавнього будівництва (па-
лаци, церкви то-що), переробляти їх, взагалі змінювати зовнішній їх вигляд і нор-
мальний стан, а також ремонтувати без дозволу місцевих органів Наркомосвіти
... За руйнування зареєстрованих пам'ятників застосовуються заходи соціальної
охорони, як за знищення державного майна" [9]. В усіх щорічних постановах, рі-
шеннях, листах з питань охорони пам'ятників культури і природи на Чигиринщині
наголошувалося на догляді за їх виконанням релігійними громадами райвикон-
комами та органами міліції [10].

Уповноваженим ВУАК на Черкащині О.М. Олександровим за допомогою ко-
респондентів докладалось багато зусиль у справі охорони пам'ятників культури
і природи на Черкащині. Так, він звернувся до окружної прокуратури з приводу
крадіжки прийнятих на облік старовинних речей з колишнього Чигиринського жі-
ночого монастиря, приміщення якого у 1926 році займала дитяча колонія ім.
Грінька. 

Перед райвиконкомом піднімав питання: про заборону знищення культурних
покладів і руїн на Чигиринський Замковій горі – у зв'язку  з клопотанням Чиги-
ринської сільради про остаточний розбір пісковця, який бар'єром оточує і під-
тримує історичну частину гори; про повернення, згідно з клопотанням селян
Суботово забраної Г.Я. Стелецьким з Іллінської церкви дошки з написом про по-
ховання Богдана Хмельницького, а також про з'ясування справи про проведення
ним у 1921 році розкопок поблизу і в самій церкві та про його знахідку ніби - то
кісток самого Богдана Хмельницького, які він вивіз.

Незважаючи на цілу низку заходів, по збереженню пам'яток культури на Чи-
гиринщині спроби організації охорони цих пам'яток залишилися не тільки неза-
вершені, але й навіть не розпочаті, як слід. Весь тягар роботи лягав в більшості
на місцевих кореспондентів ВУКОПИСа, які за допомогою місцевих виконкомів,
не покладаючи рук рятували те, що можна було врятувати при дуже важких ма-
теріальних умовах їх життя і діяльності. Але їх дуже корисна праця, не зустрі-
чаючи відповідного фінансового обгрунтування, залишилась в більшості
епізодичною, локальною, аматорською, до якої не завжди уважно ставились. Ре-
альний успіх такої діяльності залежав, здебільшого, від особистого впливу перед
зацікавленими установами чи особами, аргументуючи не стільки законодавчими
нормами, скільки впливаючи на свідомість та розуміння місцевих керівників. Шля-
хом, виключно творчої діяльності, були захищені від знищення значні матері-
ально-культурні здобутки минулих часів

За матеріалами, що зберігаються у фонді Державного архіву Черкаської об-
ласті  увазі читачів пропонується добірка документів; де-які з них подаються в
дещо скороченому вигляді, з вилученням інформації, яка не стосується змісту
даної теми, зі збереженням стилістики й орфографії документів.
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ДОДАТКИ:
СПИСОК ПРЕДМЕТІВ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО  ТА ХУДОЖНЬОГО ЗНАЧЕННЯ  ЦЕР-
КОВ ТА МОНАСТИРІВ ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУГУ ПРИЙНЯТИХ   ОКРКОПИСОМ НА ОБЛІК І
ПІД ОХОРОНУ         

6  травня  1925 р.

1/. 1923 года 21 сентября в Троицкой церкви бывшого Чигиринского женского монастыря приняты на
учот и под охрану:
1/ Евангелие с надписью по полям бунчуковского товарища Василия Дорошенко 1736 года.
2/ Григория Синаита  главы скраегранесием" /рукописная книга в переплете/.
3/ "О соблажнении патриарха Никона /рукописная книга в переплете/.
4/ Сокращенная Минея с Марта по Ноябрь /рукописная книга в переплете/.
5/ "Феотрин или позор нравоучительный". І.Максимовича  1708г. Книга в переплете /печатная/.
6/ История Российской Іерархии – 15 книг в пер. 1810-1812 гг.
7/ Пасхалия. Учебник  1798г.
8/ Отечественные Записки   1823 года – 9 книг.
9/ Оловянный потир с датой 1701 года и легендой по краям.
10/11/ Нательные вериги игумении Надежды. /Пояс железный с кре
12,13   Иконы Христа и Богоматери на восточной стене пономарь в медальонах.  Книатского письма.
14/. Икона Христа с четырехстрочною надписью. Униатского письма,  Полотно.
15/. Икона Богоматери и Екатерины с головным убором светской дамы. Униатского письма.
16. Портрет игумении Надежды. /масло/.
11/. 1923 года 24 сентября в Николаевской церкви Медведовского мужского монастыря приняты на учет
и под охрану:
1/. Кипарисный резной крест с тонким художественным исполнением миниятюрных горельефов по
всей поверхности креста, имеющаго размер около ¾ аршина.
2/. "летописание  Дмитрия Ростовского"  Рукопись.
3/. "Знамения пришествия Антихриста".  1703 года, Рукопись.
4/. Летописания о греках и римлянах.  Рукопись.
5/. Поучения и слова инока Сирина.  Рукопись  1758 года
6/. "Об исхождении св.Духа".  Рукопись  1714 года.
7,8,9,10,11,12,13,14 – старопечатные книги:  а/ Триодь в лист 1648
б/ Слова Ефрема Сирина в лист  1653 г.  в/. Трубы словесная в лист 1674г.
г/ Вечерня душевная в лист 1683г.  д/ Часослов в лист 1682г.  
е/  Служебник  в ¼ листа  1730г. ж/  Минея в лист  1741г. /  Библия в лист 1751г.
15/,16/ - Два Евангелия в бархатных обложках:  а/  Киевской печати 1733г., б/ Московской печати 1753г.
17/. Колокол около 5 пуд. весу с датой по славянски 1734г.
18/. Колокол около 25 пуд. весу, с надписью "Божія року 1755"
111/ 1923 года 23 сентября в церквах Матронинского монастыря приняты на учот и под охрану:
1/ Оловянная чаша с легендой по краям о сооружении ея кошевым атаманом войска Запорожского
Иоакимом 1761 года.
2/ Риза с гранатовым крестом, шитая золотом и синелью.
3/ епитрахиль к ризе, шитый также золотом и синелью.
4/ Полотно с изображением Богоматери, придерживающей сзади рукою платье 2х Іра.4 вер.  Униат-
ского письма.
5/. Икона Рожд. Б-цы малая, праздничная с изображением прислуги в виде нарядной светской дамы
1YПь. Униатс.письма.
6/ Полотно с изображением Богоматери в архиерейской митре на престоле. 2х1 ар.8 в. Униатского
письма.
7/ Полотно с изображением Христа младенца в облаках, играющего державным яблоком. 2х1 ар. 8 в.
Униатского письма.
8/ Полотно с изображением Варвары в-цы и ея жития в 12-ти клеймах. 
2 ар. 8 в. Х 1а 8в.
9/ Полотно с изображением Христа, бичуемого у столба;  внизу надпись:
"вот, что я сделал для тебя" 1а. 4в х 1 ар. Униатск.
10/  Полотно с изображением Диесуса в облаках; в медальонах большая надпись. 2х2 ар.
11/ Полотно с изображением в массовой группе собора св. отец с отражением в изображениях быто-
вой стороны.  2х2 ар.
12/ Полотно с изображением Покрова Б-ри с юным архидиаконом.
13/ Библия славянская  1755 года.
14/ Жития святых.  Печати Киевской лавры  1УШв.
15/ Серия книг  "Іоанн Лествиничник"  1772 года.
17/ Портрет Мельхиседека Значко Яворского. Масло. 1Х1 ар.

ДАЧО, ф.Р-131. – оп.1, – спр. 9, – арк.8, 8 зв. Копія.
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РЕЕСТР  МОНУМЕНТАЛЬНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ
КУЛЬТУРИ НА ШЕВЧЕНКІВЩИНІ ЯКІ ПРИЙНЯТІ
НА ОБЛІК І ПІД ОХОРОНУ  ВУАК

16 червня 1926 р.

По Шевченківській окрузі на обліку й під охороною лічаться слідуючі монументальні
пам'ятники культури (старовини й мистецтва):

1) церква Богдана Хмельницького (Іллінська) у Суботові, будув. 1651 року, стиля "Ба-
рокко", фортеційного типу з бійницями, мае історичне значіння, як місце поховання гетьмана
Богдана Хмельницького.

2) Замкова гора у Чигирині з рештою руїн й культурних покладів колишньої резиденції
українськиї гетьманів.

3) у Чигирині біля Замкової гори по приватнім садибам – старі козацькі могили з хрес-
тами з пісковця й надгробками з написами стародавніх часів.

4)Троїцька церква колишнього жіночого монастиря в Чигирині, дерев'яна, п'ятибанна,
буд.1759р., - з'являється як пам'ятник історичного значіння монастиря, якого було засновано
та офіровано гетьманами, про який  є спогади українських літопиських джерел і який вва-
жався потім серед населення Чигирина, як фамільний монастир рода Андрія Дорошенка,
брата гетьмана Петра Дорошенка.

5) Миколаївська церква кол.Медведівського монастиря, будування 1785 року, - п'яти-
банна, дерев'янна, будована в зруб, колодязями на зразок дев'ятибанної церкви у Ново-
московському, будованої Погребняком по заказу запоріжців за 2 роки перед цим раніш. Храм
добре зберігся й уявляє з себе чудовий з мистецького боку зразок старо-українського буду-
вання.

6) Троїцька церква Мотронинського монастиря, мурована, як пам'ятник історичного зна-
чіння Мотронинського монастиря в історії народного руху на Правобережжі Дніпра в добу
боротьби населення з полонізмом і кріпацтвом за часи унії й гайдамаччини. На будування
церкви використовано було матеріяли з руїн колишнього палацу Хмельницького у Суботові.
Е підвалини гадати, що у фундамент цієї церкви закладені монолітні плити Суботівського
палацу, можливо, що плити й стовпи чудового ганку названого палацу, опис якого зберігся.

Примітка: Біля церкви є загадкового походження моноліт, оброблений з 4-х боків по своїх
дзеркалах рельефними квадратовими рямками з рослинного орнаменту й квітків, а в горо-
вій своїй частині оброблений на зразок перекинутої до гори разлатої вази. Заввишки мону-
мент біля 1 заж.,- до нього зверху прикріплено маленького дерев'яного хреста, який дуже не
відповідае величезності монумента та його стилю. Монумент стоїть на місці старої церкви.
Здається, що цей моноліт буде теж з Суботовських руїн, бо він справляє вражіння більш ар-
хітектурної деталі великого будинку, ніж пам'ятника церковного призначіння.

ДАЧО. ф.Р-131, – оп.1, – спр.33, – арк.151. Копія.

ЗАЯВА  ГОЛОВИ МОТРОНИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ
ГРОМАДИ МЕЛАНІЇ ПОМАЗАН ПРО ЗНАХІДКУ
СТАРОВИННИХ МОНЕТ НА ТЕРИТОРІЇ МОНАСТИРЯ

20 грудня 1927 р.

На предписание Райисполкома от 22 ноября с/г за № 13167м  сим заявлению, что при
перекопке сада в черте церковной ограды насельницами монастыря найдены, в разное
время, восемь медных монет и одна – серебрянная. Монеты сданы в церковь Монастырскую
на хранение в кладовой с прочими старинными вещами, взятыми на учет Комиссией по ох-
ране старины. Кроме означенных монет никаких других предметов, как-то: бронзовых стре-
лок, черепя и т.п. никто из насельников монастыря не находил. Образцы монет,
переведенныя на бумагу, при сем прилагаются.

Председательница общины

ДАЧО, ф.Р-131, – оп.1, – спр.35, – арк.22. Оригінал. Рукопис.



Легоняк Богдан,
завідувач філіалу «Холодний Яр», с. Медведівка
Чепурна Ірина,
старший науковий співробітникНІКЗ «Чигирин», 
м. Чигирин

ДУБ М.ЗАЛІЗНЯКА: З ІСТОРІЇ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ РОБОТИ

Найбільш цінною живою перлиною Богданового краю є пам’ятка природи на-
ціонального значення Холодний Яр. Це реліктовий лісовий масив, який ще у XVIII
ст. становив єдине ціле з іншими лісами  лісостепової зони і простягався від Кар-
пат до Дніпра, від р.Рось до Херсонських степів. Внаслідок розвитку промисло-
вості в XIX ст. і, як наслідок, вирубування лісових насаджень лісовий масив став
розірваним на сотні окремих лісових урочищ. Значної шкоди зазнали ліси в роки
громадянської та Другої Світової воєн, його продовжували знищувати і в тяжкий
післявоєнний період. Саме тому сьогоднішнім представникам флори Холодного
Яру переважно 50-70 років, проте поміж них зустрічаються  справжні патріархи
середньовічного лісу. І, безумовно, найстарішим і найвідомішим серед них є ти-
сячолітній дуб Максима Залізняка, який зростає біля х.Буда Чигиринського
району на схилі Кириківського яру. Свою назву дерево отримало на честь голов-
ного ватажка національно-визвольного повстання Коліївщини – М. Залізняка. За
народними переказами, під шатром дуба відпочивали С. Наливайко, П. Павлюк,
Б. Хмельницький, С. Неживий, Т. Шевченко. Йому присвячено українську народну
пісню «Ой чого ти, дубе, на яр похилився?». 

Сьогодні дуб М.Залізняка є одним із найстаріших дерев України, входить в
десятку найбільших вікових дерев Європи. Його висота – 30м, обхват стовбура
на висоті 130см – 8,9м, вік – понад 1000 років. 

Звісно, тисячолітній вік залишив на красені свої сліди: періодично всихають
окремі гілки, через все дерево згори до низу проходить слід від удару блискавки
– частина стовбура не має кори. Старожили згадують, що найбільш жахливий
стан дуб мав у кінці 50-х років XX ст.: майже по всьому дереву поширився про-
цес гниття кори. Саме в цей час через дану місцевість прокладали лінію елек-
тропередач з Кам’янки до Мельників, якраз біля дуба. Оскільки дерево було дуже
велике та ще й гниле, його рекомендували зрізати. І саме тоді над дубом був
проведений чи не найцікавіший захід з порятунку його життя. Біля дуба змуру-
вали піч, де варили сироп з меду (неподалік стояла пасіка жителя с. Мельники Ти-
хона Шпильового). По спеціально замовленій величезній драбині цим сиропом вночі
поливали весь стовбур дерева. І так робили  дві неділі поспіль. На солодке дерево злі-
тались бджоли і поступово виносили мед разом з гниллю. Кора стала абсолютно чис-
тою і, можна сказати, що дуб народився вдруге. Ініціатором і виконавцем цієї справи був
головний лісничий Креселецького лісництва Олександр Андрійович Найда [1,1].

У 1965 році в Україні відновлює свою діяльність товариство охорони пам’яток
історії, культури та природи (ТОПІК). До 200-річчя селянсько-козацького по-
встання під проводом М.Залізняка Черкаською обласною та Чигиринською рай-
онною організаціями було розроблено ряд заходів щодо відтворення та
впорядкування визначних місць колиски Коліївщини – Холодного Яру [2, 58]. В
1968 році за безпосередньої участі О.А. Найди, який був почесним  членом
ТОПІК, у Холодному Яру на місці визначних історичних подій були встановлені
пам’ятні знаки. І, в тому числі, вперше була встановлена охоронна дошка біля
дуба М. Залізняка та паркан. Вперше також біло здійснене органічне підживлення
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дерева. Враховуючи величезну історичну та природну цінність Холодного Яру
розпорядженням РМ УРСР від 01.11.1968 року дане лісове урочище оголошено
пам’яткою природи національного значення і рішенням Черкаського обласного
виконавчого комітету від 27.06.72року № 367 вікове дерево дуба – пам’яткою
природи місцевого значення [3, 56].

Слід зазначити, що колективом лісництва на чолі з О.А. Найдою протягом
двох наступних десятиліть систематично проводились роботи по відтворенню
Холодноярських лісів та підтримці життєдіяльності дуба М.Залізняка.

У 1989 році був створений Чигиринський державний історико-культурний за-
повідник «Чигирин» з філіалом «Холодний Яр», працівники якого і взялись опіку-
ватись пам’яткою [4,1]. В середині 90-х років було створено комісію у складі
Мельниківського сільського голови С. Зінченка, лісничого Креселецького лісниц-
тва В. Фіалковського та завідуючого філіалом «Холодний Яр» НІКЗ «Чигирин» Б.
Легоняка. Члени комісії зробили візуальне обстеження дерева та спланували пер-
шочергові заходи з підтримки життя патріарха [5,1]. Поступово до пам’яткоохо-
ронної роботи долучились Черкаське товариство охорони природи, Державне
лісогосподарське об’єднання «Черкасиліс», обласна організація «Зелений світ»,
науково-технологічний центр «Сенсор». Представниками даних організацій у 2000
році був розроблений екологічний проект з порятунку дуба М. Залізняка.

В рамках даного проекту за співпраці вищеназваних організацій  навколо де-
рева був  встановлений металевий паркан, двічі на рік проводиться  обрізка сухих
гілок і зламів, консервація зрізів, пошкоджень і дупел, розпушування грунту та
внесення органічних і мінеральних добрив. З метою популяризації пам’ятки були
видані буклет «Велетень XXI ст. Екологічний проект» та буклети «Тисячолітній
дуб М. Залізняка», «Холодний Яр – пам’ятка історії та природи», фотопутівник
«Холодний Яр».  

У 2002 році за участі НІКЗ «Чигирин», Державного  лісогосподарського об’єд-
нання «Черкасиліс», обласного товариства охорони природи, Національного аг-
рарного університету (м. Київ), Міжнародного товариства Досліджень та Охорони
дерев (Польща) біля дуба був проведений науково-практичний семінар. Учас-
ники семінару провели діагностичні, опоряджувальні та лікувальні роботи дуба,
окрім того, найбільші скелетні гілки дерева були закріплені спеціальними елас-
тичними пасками системи «Кобра». Також польськими спеціалістами були на-
дані наукові рекомендації щодо консервації  зрізів та пошкоджень, обробки
дерева проти шкідників та захворювань. 

В 2003-2004 рр. посильну допомогу у збереженні пам’ятки надали Київський
інститут туризму та банк «Київ», за рахунок яких були здійснені певні рятувальні
та опоряджувальні роботи. Зокрема, облаштовано дерев’яний настил навколо
дуба, який захищає грунт від затоптування та спеціальний підхід до дерева.  

У жовтні 2009 року на базі Національного-історико культурного заповідника
«Чигирин» відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Технологічні
особливості охорони, збереження та лікування багатовікового історичного дерева
дуба М. Залізняка». Організаторами заходу виступили НІКЗ «Чигирин» та Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування України. У семінарі також
взяли участь фахівці Державної служби заповідної справи Міністерства екології
України, Державного управління охорони навколишнього природного середо-
вища в Черкаській області,  Білоцерківського Національного аграрного універси-
тету, Канівського природного заповідника, Державного лісогосподарського
об’єднання «Черкасиліс», Черкаського обласного товариства природи, фірми «Лі-
совий парк» з Польщі та інших установ і організацій. 
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Учасники семінару обмінялись досвідом роботи з багатовіковими деревами,
провели першочергові рятувальні заходи. Зокрема, групою арбористів були вида-
лені сухі та хворі гілки, встановлені дві канатні системи типу «Кобра». Науковці та
спеціалісти розробили рекомендації щодо охорони та збереження дуба. Серед
найважливіших і найтерміновіших є організація зони охорони пам’ятки: перене-
сення існуючого дерев’яного настилу на віддаль проекції крони, відновлення на-
вколо дерева трав’яного покриву, характерного для дібров, облаштування огорожі
ажурного типу, встановлення ще трьох систем типу «Кобра», здійснення постій-
ного догляду та лікування дерева за сучасними світовими технологіями[6, 18-19].

Нагальним є і питання вирішення нагляду за пам’яткою, оскільки сьогодні тут
відсутній постійний пост фізичної охорони. Як наслідок, залишаються небезпеч-
ними неконтрольовані відвідування екскурсантів, які намагаються залізти на де-
рево, відірвати шматок кори, влаштувати біля дуба пікнік.

Сьогодні справа охорони та збереження пам’ятки, організація і проведення
постійного моніторингу за станом багатовікового дерева потребує значної фі-
нансової і методичної допомоги, тому запрошуємо до співпраці усіх, кому не бай-
дужа доля славетного дуба М. Залізняка. 
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НАРИС ІСТОРІЇ СЕЛА ХРЕСТИ

Розвиток історичної науки тісно пов’язаний з розвитком досліджень в галузі
історичного краєзнавства. Повна картина історії України наче мозаїчне панно
складається з безлічі історій «малої Батьківщини» кожного українця. 

Дослідження історії Середнього Подніпров’я неможливе без всебічного та
глибокого вивчення історії населених пунктів краю, особливо давніх. Знання їх
минулого допомагає образно, на конкретних фактах висвітлювати загальні про-
цеси, що відбувалися в регіоні й в Україні. Крім того, через усвідомлення дотич-
ності доль рідних тобі людей до знакових подій минулого Вітчизни, народжується
відчуття єдності зі своїм народом, почуття гордості за славні вчинки предків, прагнення
бути кращими і зробити більше, щоб наші нащадки теж відчували гордість за нас. 

Село Хрести було розташоване на самому краю дніпровської заплави вздовж
дороги що з’єднує Чапаєвку і Коробівку, на відрізку шляху між Кединою Горою і за-
лізницею. З південнного боку були розташовані Залізки і Липівське, а з північного –
Снігурівка і Хвильово-Сорочин. На відстані 2 км протікав рукав Дніпра – Бурчак. 

Зі слів старожилів село потопало в зелені. З одного боку до нього підступав
ліс де росла сосна, береза і дуб, а з іншого – луки з безліччю озер [10-17]. Луки
хоча й затоплювало щовесни, зате протягом всього року місцеві жителі могли ко-
ристуватися прекрасними сіножатями і пасовиськами. В окремі роки збирали по
3-4 укоси сіна. Місцеві сіноугіддя використовували тривалий час військові відом-
ства царської Росії і СРСР, а пасовиська – до десятка колгоспів зі степової зони
Золотоніського району [11]. 

Більша частина орних земель знаходилася в лісових урочищах. Вирощували
здебільшого городину, коноплі, тютюн. Ліс височів на 10-метровій надзаплавній
терасі. До 50-х років минулого століття тут можна було зустріти білку, куницю,
зайця, лисицю, вовка, дикого кабана, козулю, лося. Чимало водилося ягід, горі-
хів і грибів [21, с. 15]. У понад двадцяти місцевих озерах та на річці водилися
сом, судак, щука, в’яз, лящ, короп, лин, карась тощо.

Перші сліди людина в цій місцевості залишила у ІV тисячолітті до нашої ери
[50, с. 84]. У епоху бронзи в наших місцях оселилися племена шнурової та бага-
товаликової кераміки. У їх похованнях знайдено рештки свійських та диких тва-
рин, рибальські снасті, наконечники стріл, глиняний посуд [52, с. 57].

У 1957 році біля села археологічною експедицією знайдено рештки 18 жител.
Вони належали давнім слов’янам і відносилися до трьох різних епох. Чотири най-
давніші будівлі періоду Зарубинецької культури так і залишилися недослідже-
ними [30]. Шаром вище знаходилися рештки 10 будівель часів Черняхівської
культури [39, с. 6]. Знайдено глиняний посуд, уламок серпа, кістки свійських тва-
рин, жорна, рештки залізних ножів, риболовські грузила і сліди злаків. В дворі
знаходилася обкладена каменем яма в якій знаходилося 1,5 центнера залізної
руди і жужелиці [41]. Верхній шар розкопу був зруйнований оранкою. Знайдено
лише уламки обмазки стін та спід печі. На думку археологів знахідка відносилася
до часів Київської держави [30]. Таким чином, поселення слов’ян, назване Ново-
Липівським, існувало приблизно до ХІ століття. 

Кілька століть у місцевості проживали кочівники. Про їх тривале перебування
свідчать знайдені рештки стійбища біля Домантового [31] та деякі місцеві гідро-
німи, що збереглися (Бурчак, Кримчак, Татарка, Мамаєвське). 
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У ХVІ столітті зустрічаємо першу письмову згадку про ці місця. Перерахо-
вуючи 16 «городових» озер на лівому березі Дніпра, Люстрація 1552 року нази-
ває «... Липових – 2, за півтори милі, Момаєвське там же» [35, с. 28]. Якраз
неподалік річки Бурчак, знаходилося два великі озера – Гвоздівка і Таранівка, а
в двох кілометрах від них – озеро Мамаєвське. В Люстрації було сказано, що в
місцеві озера заходить багато риби з Дніпра і, що тут волочать невід на старосту
черкаські козаки [8, с. 28]. 

Таким чином, у другій половині ХVІ століття тут імовірно вже існувало тим-
часове поселення черкаських козаків. Липівське, вперше згадано в Люстрації
1619 року [54, с. 46]. Землі, на яких пізніше виникли села Хрести і Кедина Гора у
той час, належали липівським козакам, як угіддя. Це непрямо підтверджується
місцевою топонімікою та архівними даними. Зокрема, у Реєстрі війська Запо-
різького 1649 року, у Вовченковій сотні згадуються Ярмола та Богдан Кеди. Аж до
початку ХІХ століття родина Кедів проживала у Липівському [46], а назва села
Кедина Гора, яке виникло в останньої чверті ХІХ століття походила від назви міс-
цевого урочища, яке їм належало [6]. Дані 1882 року свідчать, що багато ділянок
лісу і сінокосів навколо села Хрести належало липівським козакам [9].

Часом виникнення села до цього часу прийнято вважати середину ХІХ сто-
ліття [5, с. 320]. Як свідчать архівні дані, Хрести існували вже у 1841 році. У ньому
тоді налічувалося 30 дворів і понад 250 кріпаків. Село належало родині Леонто-
вичів: братам Олександру, Антону та їх племіннику Григорію [28]. 

В. Модзалевський в «Малороссийском родословнике» наводить такі дані про
Леонтовичів. Засновник роду – козак Яків був довіреною людиною гетьмана Ми-
хайла Ханенка. Разом зі своїм сином Микитою у 1674 році він перейшов на Лі-
вобережжя і поселився на Лубенщині. Син Микити Яковича – Леонтій Микитович
був одружений на онуці М. Ханенка. Цей Леонтій і дав родове прізвище своїм
дітям – Леонтовичі [32, с. 138].

Син Леонтія Леонтовича – Константій (Костянтин) Леонтович народився у
1707 році. У 1726 року був прийнятий на службу в Генеральну Канцелярію. 
В 1731 році одружився на донці Золотоніського сотника Антона Чарушинського.
Того ж року отримав звання «знатного військового товариша» Переяславського
полку. З 1732 по 1763 рік був Золотоніським сотником [26, с. 289]. Володів зем-
лями у селах Драбівці, Сенківці, Богушкова Слобідка, Кропивна, кількома хуто-
рами та власними посполитими (кріпаками) [26, с. 290]. Його сини займали
важливі посади у старшинській ієрархії.

Степан Леонтович (1738-1784) деякий час очолював Золотоніську сотню,
потім був призначений Переяславським полковником. Петро Леонтович (1758-
1823) був виборним від Золотоніського дворянства, засідателем і підсудком Зо-
лотоніського повітового земського суду [32, с. 140]. Яків Леонтович (1766 – р. см.
невідомий) – служив у компанійському війську в чині вахмістра і прапорщика. За-
гинув під час російсько-турецької війни [32, с. 141].

Василь Леонтович (1739-1786) військовий товариш Переяславського полку.
У 1774-1781 – полковий суддя Переяславського полку, у 1782-1786 роках – засі-
датель Золотоніського повітового суду [32, с. 141]. Саме його нащадки згадані у
1841, як власники с. Хрести. 

Малоймовірно, щоб малоземельні поміщики, якими були Антон і Олександр
Леонтовичі, змогли на початку ХІХ століття купити і поселити у Хрестах одразу 250
душ селян. Натомість їхній батько у ХVІІІ столітті спільно з братами Степаном і
Петром володів землями і посполитими у кількох селах і хуторах [36, с. 245-246].
Серед інших володінь у 1782 році за ним числився «хутор Липовской» 
[32, с. 141]. На карті Золотоніського повіту 1787 року між селом Липівське і містеч-
ком Богушкова Слобідка позначено цей хутір. Місцезнаходження його співпадає з
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місцезнаходженням Хрестів. Отже, можна вважати, що у 1782 році поселення вже
існувало тільки під іншою назвою. У 1787 р. у хуторі Липівському налічувалося 17
дворів та проживало близько 90 осіб «власницьких посполитих» [36, с. 246]. 

Щодо дати заснування хутора Леонтовичами, то є підстави вважати, що він
був заснований у першій половині ХVІІІ століття Константієм Леонтовичем. 

По-перше, архівні дані вказують на зв’язок Золотоніського сотника із Липів-
ським. Зокрема, у 1735 році К. Леонтович «своим старанием» спорудив церкву
святого Миколая у Липівському [22]. 

По-друге, будинок Леонтовичів у Хрестах, зі слів старожилів, був зведений
на такому ж фундаменті, як і церква у Липівському і схожою кладкою [17]. Це вка-
зує, що будинок і церква закладалися одними майстрами і в один час . 

По-третє, за однією з легенд про виникнення села, Хрести начебто заснував
приїжджий пан [11]. За Хрестами, з боку Чапаєвки був найкращий лан орної
землі, який називався «Куплювате» і належав до революції Леонтовичам. Куп-
лювате одержало свою назву через те, що це була куплена у липівських козаків
земля. Це вказує на користь версії про заснування хутора К.Леонтовичем, адже
тільки він, а не його син чи онуки міг вважатися «приїжджим» і тільки він мусив
би купувати землю у «місцевих». Припустивши, що золотоніський сотник вклав
кошти в спорудження Липівського храму саме в той час коли викупив Куплювате
і збудував там свій будинок, ми вважаємо, що часом заснування села Хрести
треба вважати 30-ті роки ХVІІІ століття. 

Наприкінці ХVІІІ століття хутір Липівський входив до складу Золотоніського
повіту Київського намісництва. Після кількох реорганізацій повіт з 1802 року опи-
нився у складі Полтавської губернії. 

Вперше село під назвою «Хрести» згадується у кліровій книзі Миколаївської
церкви 1841 році. В основі назви села лежить слово «хрест» – символ христи-
янської релігії. На нашу думку назва виникла від ознаки, по якій впізнавали по-
селення. За свідченням старожилів коло села на шляху у бік Богушкової
Слобідки, колись стояли кам’яні хрести, особливої форми. Їхні кінці звужувались
до центру, нагадуючи по формі трикутники [13]. 

За описом ці хрести нагадують давні козацькі. Відомо, що такі хрести, стави-
лись не тільки на могилах, а й в честь певних подій, або як розпізнавальні знаки
[29]. Таким чином, кам’яні хрести, могли в той час стояти або на місці старого ко-
зацького кладовища, або як вказівники на дорозі до Богушкової Слобідки, або
були встановлені в честь заснування хутора. 

У 1841 році у селі живуть поміщики: капітан Олександр Васильович Леонто-
вич, колезький секретар Антон Васильович Леонтович та їхній племінник Григо-
рій Іванович Леонтович. А.В.Леонтович (1776 - р. см. невід.) мав ранг колезького
секретаря [28]. брав участь у російсько-турецькій війні 1806-1812 років та у Віт-
чизняній війні 1812 року. З 1813 року звільнений у запас в чині капітана [32, с.
141]. Про О.В. Леонтовича (1779 - р. см. невід.) відомо, що під час війни з Напо-
леоном, він служив у 2-му пішому козацькому полку [32, с. 139]. Григорій Івано-
вич Леонтович (1834 - р. см. невід.) у 1841 році перебував під опікою дядьків.
Про долю його батька відомостей знайти не вдалося. 

У селі Хрести  в той час знаходилося «тридцять з половиною дворів» помі-
щицьких селян, що належали Леонтовичам. Усього в селі проживало 257 душ
[22]. Через 10 років по тому, у 1852 році в Хрестах жило 250 «селян Леонтовичів»,
а в 1859 році – в 35 дворах тільки 195 осіб [5, с. 321]. Як бачимо, у Хрестах де-
мографічний процес характеризувався спадом. Від’ємний приріст населення
можна пояснити низьким рівнем життя і високою дитячою смертністю. Зокрема
з метричних книг 1899 і 1904 років видно, що серед 64 і 50 померлих було, від-
повідно, 43 і 32 дитини віком до 5 років [28]. 

49

“З А Л І З Н Я К О В І  Ч И Т А Н Н Я ”



Серед навколишніх сіл (переважно козацьких) Хрести були найбіднішими.
Місцеві селяни не мали власного пастівня, не було у них і орної землі. Через осо-
бисту залежність, малоземелля і злидні, жилося хрестівцям гірше, ніж сусідам,
тому тут був вищим рівень смертності. На початку ХХ століття липівці могли ска-
зати: «ховайте горщики, бо хрестівці йдуть», оскільки у крадіжках, зазвичай, по-
міченою була лише хрестівська біднота. Хоча в Липівському існувала
церковно-приходська школа, там навчалися тільки діти козаків. З усіх переліче-
них причин гордовите (хоч і теж бідне) козацтво зневажливо називало хрестів-
ських селян «хамами», дуже рідко укладало з ними шлюби і не переселялося в
Хрести ні за яких обставин. «Вода з олією не змішується», – говорили козаки [17]. 

Селянська реформа мала позитивний вплив на розвиток села. Насамперед
це помітно по тому, як воно почало зростати. Якщо з 1787 по 1859 рік населення
побільшало  на 50 %, то протягом наступних 50 років – на 135 %. У 1910 році в
Хрестах нараховувалося 90 господарств і 459 жителів [5, с. 321]. 

В кінці ХІХ століття було вимощено бруківкою дорогу, що пролягла до Дніпра
мимо Липівського. Понад дорогою прорили широкий канал, у який могли захо-
дити річкові судна, а на березі Дніпра – причал та товарні склади. Дорога з’єд-
нала Золотоношу з паромною переправою до Дахнівки. До причалу приставали
судна, що плавали від Києва до Катеринослава. Підрядчиком і власником скла-
дів був золотоніський єврей, якого місцеві звали Мережиком. Насправді це спот-
ворене «Мейєр-Айзек». Син бідного золотоніського міщанина Мейєр-Айзек
Штофінський започаткував власну справу і розбагатів [45]. 

Поки діяли пристань, пором і склади зиск від участі у перевезеннях і в торгівлі
мала також частина місцевих жителів. За спогадами Т. Кошіль та О. Теслі при-
стань Мережика стала місцем відправки сезонних заробітчан у Таврію [11, 13]. 
У 1897 році було споруджено вузькоколійну залізницю «Бахмач-Красне». У 1912
році було введено в експлуатацію дамбу «Богушкова Слобідка – Черкаси». Між
Липівським причалом і дамбою на березі Дніпра було встановлено сінопрес від
якого доправляли тюки сіна до Черкас [11]. 

У 1882 році в місцевості нараховувалося 4830 десятин землі у т. ч. 2230 де-
сятин (46 % всіх угідь) становили сінокоси; 800 дес. (17 %) – займали населені
пункти, дороги, цвинтарі, вигони; 560 дес. (12 %) – чагарі, піски, інші непридатні
землі; 530 дес. (11 %) – ліси; 455 дес. (9 %) – озера, болота, річки; 200 дес. (5 %)
– орна земля. З усіх земель 2400 десятин (50 %) належало липівським жителям.
328 десятин (7 %) належало Григорію і Єлисею Леонтовичам. 

За даними перепису 1910 року в Золотоніському повіті проживало 61 % бід-
няцьких, 28 % середняцьких і 11 % заможних сімей [5, с. 23]. У селі з’явилися за-
можні родини, як наприклад Собки, Котляревські, Коломійці та «Угарі» (одна з
родин Супрунів). Було збудовано три млини: Литвиненка, «Угара» і «Михтана»
[48]. В той же час більшість родин жили дуже бідно. Найбіднішими вважалися ті,
в кого не було худоби [48]. На життя заробляли по-різному. Хто мав коней або
волів «хурманщиною» (перевезеннями) грабарюванням (земляні роботи). Хто не
мав робочої худоби, займалися ремеслами: теслярством, бондарством, чобо-
тарством, ткацтвом тощо. Дехто наймався на сукновальні в Панське, їхав на за-
робітки у Таврію або Бессарабію. На заробітки йшли починаючи з раннього
дитячого віку. Спочатку – доглядати за дітьми, пасти череду, загрібати в полі.
Потім або ішли на сезонні роботи: косарями, в’язальницями, поденниками. Най-
поширенішим заняттям було грабарювання. Спорудження доріг і залізниць у краї
потребувало великої кількості «самоскидів»-грабарок. Лише наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття неподалік будувалися залізниці Бахмач-Красне (1885-1895
рр.), Одеса-Бахмач (1907 р.), Чехівка-Черкаський стратегічний міст (1914-1916
рр.). Пізніше місцеві грабарі працювали в усіх кінцях імперії: від Підмосков’я до
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Сибіру і Середньої Азії [50, с. 179]. Ще одним джерелом заробітку стала робота
на лісозаготівлях. Черкаські підприємці в цей час вигідно торгують з Південною
Україною деревом. До цієї торгівлі залучилися й місцеві землевласники  внаслі-
док чого почалися масові вирубки мішаного лісу [11]. 

Перед Першою світовою війною з’явилося загальне початкове училище. Спо-
чатку для нього винаймали хату. У 1914 році розпочинається будівництво окре-
мого приміщення. Оскільки не могли підібрати постійного вчителя, його обов’язки
виконував священик Миколаївської церкви Марк Нестеровський. У 1915 році в
школі навчалося 26 дітей: 17 хлопчиків і 9 дівчаток. Навчання тривало з 30 жов-
тня до 15 травня. Шкільною бібліотекою на 220 книг користувалися 50 читачів
(«учні і бувші учні») [48]. 

З нащадків Леонтовичі у цей час в селі проживав тільки Єлисей Антонович
Леонтович (нар 1834 р – р. см. невід.) з родиною. Про нього відомо, що у 1854 р.
він служив рядовим у Вітебському єгерському полку. Брав участь у придушенні
польського повстання 1863 року і російсько-турецькій війні 1877-78 років. У 1882
році мав звання штабс-капітана і знаходився вдома. У 1900 році очолював Зо-
лотоніську дворянську опіку. Дружина Юлія Романівна займалася благодійниц-
твом. Мали сина Володимира і 2-х доньок: Анну і Олену [32, с. 143].

У зв’язку з соціальним розшаруванням змінилися стосунки між козаками і се-
лянами. З початку ХХ століття з’являються змішані шлюби. Козацькі родини в
своє коло приймали охочіше селян, які відслужили у армії. У метричних книгах і
експлікації земель 1882 року біля багатьох прізвищ примітка «солдат» або «звіль-
нений в запас». У Хрестах у 1910 році було 90 дворів в т.ч. 6 козацьких, 83 се-
лянських і 1-приватний всього 459 осіб [5, с. 321].

У 1914 році розпочалася Перша Світова війна. До 1917 року в селі лишилася
лише половина чоловіків працездатного віку. Відповідно, становище більшості
сімей, де чоловіки були головними заробітчанами погіршилося. У 1917 році Ли-
півське було зруйноване весняною повінню. Через відсутність робочих рук насип
під «сошею» не укріплювався і його було прорвано в трьох місцях. Внаслідок ка-
тастрофи закрилася поромна переправа, а частина жителів Липівського пересе-
лилися у Хрести [11]. 

Із занепадом Липівського зросло значення Хрестів. Проте вирішальну роль у
піднесенні села відіграла революція. У Хрестах було багато безземельних селян,
які активно підтримали більшовицьку владу. Хрестівці в числі перших створили
земельний комітет, який приступив до розподілу панських земель,а  у 1918 році
– комбід. На початку 1920 року у Хрестах створюють сільську раду, якій підпо-
рядковують Залізки, Липівське і Кедину Гору [5, с. 321]. Сільраду очолив Іван То-
гобіцький, секретарем став Григорій Циб [11, 13, 17]. У 20-х роках на території
сільської ради нараховувалося 430 дворів і майже 2300 жителів [5, с. 318-321].

У 1919 році помер Володимир Леонтович. Під час І світової війни він служив у
артилерії і був тяжко поранений. У селі залишилася його вдова з чотирма дітьми
[11, 13]. Імені дружини В. Леонтовича, з’ясувати не вдалося. В селі її називали «Во-
лодихою». Після революції в селі жив також зять Єлисея Антоновича Леонтовича.
По-вуличному його кликали «Вуріян» (можливо – Гур’ян чи Валер’ян) Петрович.
До 1917 року він у селі з’являвся рідко. За переказами, мав звання підполковника
царської армії, в роки революції перейшов на бік «червоних»[11, 17]. У 1926 році
«Вуріян» запропонував хрестівцям за невисоку ціну викупити його будинок під
школу. Продавши врожай конопель, громада так і зробила, а він виїхав до Черкас.
«Володиха» виїхала на рік пізніше, перед колективізацією. Старожили стверджу-
ють, що їй довелося буквально втікати із села, змінивши документи [11, 13]. 

У Хрестах в 20-х роках діяло дві школи. У яру під кручею, від Кединої Гори,
знаходилася початкова школа. Спочатку в цьому приміщенні був клуб, а вже піз-
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ніше зробили навчальний заклад. Викладали тут М. Нестеровський, «Вуріян» та
«Володиха». Пізніше – Середа Григорій Трохимович. На іншому краю села зна-
ходилася семирічка. Спочатку для неї орендувалася хата, а потім школу пере-
несли у викуплений будинок «Вуріяна». Тут вчителювали приїжджі вчителі:
Євдокія Павлівна Собко, Іван Кузьмович Зоря, Мефодій Григорович Собко, Анас-
тасія Федорівна Коломієць, Варвара Микитівна Лисенко [10, 15]. 

Повернення чоловіків з війни, запровадження продподатку і дозвіл підпри-
ємницької діяльності сприяли покращенню добробуту селян. Проте переважна
більшість все одно жила бідно. Чоловіки наймалися на різні роботи в Золото-
ношу, Черкаси та Панське. Географія заробітчанства була від України аж до Си-
біру і Середньої Азії. Багато хто займався ремеслами: ткацтвом, чоботарством,
теслярством, бондарюванням тощо. Жінки вели домашнє господарство, прода-
вали молоко і молочні продукти, рибу, гриби та ягоди. Діти також починали пра-
цювати по наймах років з 10-ти. Завдяки появі семирічки з безкоштовним
навчанням у них з’явилася можливість здобути освіту. Проте треба відзначити,
що тих, хто обирав шлях навчання, було значно менше.

Кінець 20-х – 40-і роки ХХ століття – найтрагічніші роки в історії сіл. Якщо на по-
чатку цього періоду на території сільради проживало понад 1800 душ населення, то
у 1947 році – 797 осіб, в тому числі у Хрестах – 386 жителів [5, с. 318-321]. 

У 1929 році розпочалася колективізація. У Хрестах утворився колгосп «Чер-
воний Дніпро» (голова – Андрій Шульга), у Липівському «Червоний Луг» (голова
Андрій Москаленко), у Залізках «Червоний Рибалка» (голова – Федір Циб), а в
Кединій – «Червона Гора». Всі колгоспи очолила хрестівська біднота [11-17].
Проте погодилися вступати добровільно тільки найбільш бідні сім’ї. У колгосп за-
брали коней і худобу. Незвичні господарювати «гуртом» селяни, доглядаючи тва-
рин, приділяли уваги більше своїм. Не вистачало місця для утримання, кормів.
Серця господарів обливалося кров’ю, коли вони бачили, як мучаться тварини,
яких вони випестовували. Дехто носив корм, підгодовував.

На тих, хто відмовилися вступати розпочався тиск. Їх включили у списки «кур-
кулів» і сільські активісти почали їх виганяти з будинків та відбирати майно. 
У Хрестах під «розкуркулення» потрапили Кирило, Василь і Петро Бражники, Гри-
горій Личман, Василь Сорока, «Михтан», «Угаренко», Іван і Григорій Котляревські,
Йов  Сиротюк, Тихон Коломієць, Василь Матвієнко, «Дорош» і «Пример» [11, 15,
16]. Це були звичайні селяни. У В. Сороки було, наприклад, 7 га землі, 2 корови
і 10 дітей. У нього «активісти» забрали землю, худобу, зерно. Пізніше, двоє дітей
померли від голоду [12]. 

Особливо жорстоко обійшлися з родиною Котляревських. І. Котляревський
мав 10 га землі, велику клуню, сарай, коня і пару волів. Утримував 4-х дітей і
стару матір. Його брат Григорій з дружиною Ориною жили окремо і мали ще
менші статки. Однак, їхні обидві сім’ї восени 1929 року виселили на Північ. У хаті
Івана зробили колгоспну контору, у дворищі – конюшню. Іван Котляревський за-
гинув на засланні, а його дружина з дітьми і сім’я Григорія повернулися і жили у
землянці. Під час голодомору вони померли. Григорій теж прийшов пішки у село.
Хтось із односельців його видав і міліціонери його заарештували [16].

Незгідних обклали такими високими податками, що вони ледве-ледве зво-
дили кінці з кінцями [13]. Активісти зі щупами приходили до них, шукаючи зерно
чи борошно і відбирали всі продукти до останку. 

Восени 1932 року розпочався голод. Особливо тяжко було взимку і ранньою
весною 1933 року. Хто був у колгоспі, одержував хоч невелику пайку, хто ні – мав
помирати. Іван Кошіль пух з голоду в 10 років. Дружина Петра Литвиненка по-
їхала на заробітки в Москву і не повернулася, 2 сини помирали. Він наче боже-
вільний просив у колгоспі підводу, щоб вивезти дітей під дитбудинок [16].
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Сільські «активісти» А. Шульга, К. Торопко, М. Сиротюк, Ярміщенко та інші
ходили по хатах і відбирали у людей квасолю і горох. Найбільш «старанного» з
них – Клима, заманили в пастку і побили до смерті хрестівські односельці: Те-
рентій Сиротюк, Юхим Туник та Омелько Кошіль [11]. 

Точну кількість померлих важко обрахувати, бо їх ховали у загальних моги-
лах. Рідні не мали можливості організувати похорон та віднести чи відвезти по-
мерлих, тому трупи забирали колгоспні їздові. За неповними підрахунками у
Хрестах в роки голодомору померло не менше 41 особи. 

Повела влада війну з релігією. Липівську церкву перетворили на колгоспний
склад, дзвони скинули і відвезли в Золотоношу, майно теж забрали. Під репресії
потрапив останній священик Миколаївської церкви Максим Іванович Курилко.
Коли його виселили з хати, він поселився у рідні, склав сан, освоїв професію бух-
галтера. У 1937 році його забрали підводою вночі у Золотоношу. В той же день
померла Віра. Надя з матір’ю залишилися в селі решта дітей поступово повиїж-
джали [15]. У 1933 році було репресовано голову сільради Антона Курилка [23].
Були заарештовані і зникли безслідно Іван Величко, Микола Циб, Семен Вовк,
Федір Вікторович та Федір Григорович Вовки, Федір Вовчановський [24]. 

Після створення колгоспів, начебто турбуючись про добробут колгоспників, їм
виділили землі в степу біля Богуславця. Насправді влада таким чином «мобілі-
зовувала трудові ресурси» залучаючи колгоспників прибережних сіл до роботи в
незвичних для них умовах. Площі були на відстані більше 20 кілометрів від села.
Добиралися туди волами, ходили пішки. Жили в сараях з весни до осені, не ба-
чучись із сім’ями. Не було елементарних умов для проживання і харчування, до-
кучали воші і блохи [16]. 

У 1941 році сельчанам випало нове випробування. Розпочалася Велика Віт-
чизняна війна. З першого дня війни над селом пролітали німецькі літаки в бік
Києва і Канева [11]. Перед відступом радянські сапери підірвали Миколаївську
церкву. У каналі Лізерв було затоплено частину суден Дніпровської річкової фло-
тилії. Старожили згадують, що протягом 1941-1942 років, ті, хто знав місцезна-
ходження суден, «добували» там керосин [11].

Німецька влада встановила «новий порядок». Замість сільської ради було
призначено старосту і поліцейський загін. Старостою став Єрифей Пазиненко.
Поліцаями – Сорока Тимофій, Паламаренко Клим, Петро Гичка, Тарас Кравченко,
Василь Кравченко, Макар Ситник, Онаній Наумейко, Григорій Товстопят [17].
Дехто з цих людей пішов у поліцію із бажання допомогти своїм сім’ям. Але були
й такі як Макур-Макарушка, які одержували насолоду від того, що тримають
людей у страхові. У 1941 році Макарушка розстріляв 3 військовополонених, які
на Пречисту разом з липівцями поверталися з Чапаєвки, неодноразово погро-
жував односельцям, бив і знущався [11]. 

У серпні 1942 року окупаційний режим провів масове знищення комуністів,
комсомольців та активістів у Золотоноші [33, с. 26]. До їх числа потрапили Биков
Іван, Вовк Яким, Гвоздь Григорій, Гвоздь Олексій, Карпенко Ілля, Семенко Пан-
телеймон, Циб Іван, Шигін Іван, Величко Олександр, Кошик Тихін, Телятник
Назар, Кравченко Антон, Кокозей Іван, Телятник Борис. Односельців поліцаї до-
ставили у Золотоношу. Старожили свідчили, що Василь Кравченко у військко-
маті, де збирали арештованих, прикладом поперебивав руки і ноги Н. Телятнику,
А. Кравченку, І. Кокозею [17]. 

Німці зберегли колгоспи, перейменувавши їх у громадські двори. У Хрестах
громадський двір очолював Євмен Личман. Більшість місцевих чоловіків зали-
шилися на окупованій території і працювали в цих громадських дворах. У 1942
році німці почали вивозити молодь на роботу в Німеччину. Зокрема, з Хрестів ви-
везено 32 юнаки і дівчини [11]. 
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Неподалік Хрестів, у Малому Липівському в роки війни стояла німецька зе-
нітно-прожекторна батарея, яка охороняла залізничний міст [13]. 

У вересні 1943 року відступаючи німці проводили тактику «випаленої землі».
Прибув загін військових і до Хрестів. Спочатку стали заганяти всіх жителів у клуню
а коли люди запідозрили лихе і стали опиратися, їх вишикували в колону і погнали
до понтонного мосту через Дніпро, а село спалили. Дехто встиг утекти і сховатися
в лісі. За даними на 31.10.1943 року повністю було спалено 130 дворів [49]. 

На Правобережжі вигнанців спочатку помістили у Хуторах, а потім відпустили
на всі чотири сторони без речей і продуктів. Більшість аж до весни поневірялися
по селах Черкаського району, шукаючи притулок то в одній хаті, то в іншій і хар-
чуючись, чим поділяться люди [13].

Хрести було визволено 28 вересня 1943 року. Біля Бурчака був споруджений
військовий бліндаж. Тут стояла батарея «катюш», яка обстрілювала район Ва-
силиця-Свидівок, де знаходилися німецькі «Ванюші». Прямо серед села було ви-
рито окопи, землянки. Звідси на правий берег в район Соснівки на підручних
плавзасобах переправлялися війська. Впродовж 1,5 місяців йшла інтенсивна пе-
рестрілка і невпинно рухалися війська [12]. 

З приходом радянських військ всі чоловіки, старші 18 років були мобілізовані.
Їх, ледве навчених і погано озброєних, одразу відправляли в бій. Шістнадцятеро
полягло ще під час битви за Дніпро. Один з них – мій прадід Микола Кошіль, який
похований у братській могилі неподалік Світловодська. 

Всього на війні воювало 105 хрестівців, 57 з них загинули в т. ч. 48 рядових,
5 сержантів, 3 офіцери. Вік загиблих понад 40 років – 7 осіб, 22-40 років – 28 осіб,
молодших 22 років – 22 особи.

Жителі, які повернулися у село після завершення боїв за Дніпро, застали гні-
тючу картину: суцільні руїни і вирви снарядів. Не залишилося дерев, замість спа-
лених хат – пічні бовдури, серед села – окопи. Уціліло тільки 5 хат, що були криті
залізом [10]. Першу зиму пережили дуже тяжко. Переважна більшість зимували
землянках. М. Бражник пригадує, що їх було 9 душ у землянці розмірами 12 м2.
Спали на земляному полу, застеленому соломою. У. Кошіль жила в такій же зем-
лянці, зверху вона перекрита була сосновим гіллям і землею. Коли пригріло со-
нечко навесні, то через дах у землянку заповзали вужі і гадюки [12]. 

У селах залишилися тільки жінки, люди похилого віку, діти та інваліди [10]. У
вересні 1944 року Золотоніська районна рада розглядала питання про можли-
вість відбудови Хрестів і його розширення за рахунок переселених жителів Ли-
півського [49]. Для цього доручили скласти план відбудови Хрестів. Проте через
відсутність коштів, плани лишилися тільки на папері. 

Після війни в колгоспах, що належали до Хрестівської сільської ради числи-
лось 3806,9 га землі, 323 двори, 332 голів худоби в т.ч. 167 корів, 12 свиней і 5
кіз [49]. В порівнянні з іншими сільрадами району поголів’я худоби і врожаї тут
були найменшими. Війна, окупація та голод 1947 року забрали 126 хрестівців.
Якщо у довоєнних Хрестах, за підрахунками старожилів проживало 482 особи, то
у 1951 – 421 [14].

Відбудовувалися довго і тяжко. Не вистачало чоловічих рук. Декому вдалося
перебратися у свою хату в 1944 році, декому – пізніше [13]. Повністю Хрести від-
будувалися до 1946 року. 

Одночасно з відбудовою селянам доводилося працювати в колгоспі – ви-
робляючи норму трудоднів. У 1947-1948 роках знову голодували. Були випадки
смерті, хоч вважалося, що людина померла від хвороби або старості. Взимку
смажили млинці з крохмалю гнилої картоплі, а навесні їли заячу картоплю, дикі
буряки, щавель, козельці, оситняк і рогіз. Ловили й рибу в озерах та збирали мо-
люсків. Для колгоспників почали варити на полі їсти [11]. 
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Старожили пригадують, що по війні в Хрести їздила велика кількість різних
уповноважених по підписці позик державі. Позики вважалися добровільними, але
до них селян примушували. Інколи кілька днів тримали жінок зачиненими в сіль-
раді, без їжі, забравши від дітей, доки вони не підписувалися, що «хочуть» дати
позику. Зарплат в колгоспі тоді не платили і «хоч ляж та витягнись», але дістань
ті гроші, на які підписався. Тому несли на базар в Черкаси усе вирощене і зіб-
ране, відриваючи від себе інколи необхідне, щоб розрахуватися [11]. Хоч кожна
сім’я й тримала корову але майже все молоко доводилося здавати або продавати
на базарі. Великими були і податки. Якщо хтось мав корову, то мусив за рік здати
500 літрів молока, 25 кг масла. Якщо кури – 300 яєць, якщо тримав порося – мав
здати, з нього шкіру [15]. 

У війну від обстрілів постраждали обидві хрестівські школи. Від семирічки ли-
шилися тільки стіни. По війні вдалося відкрити в селі лише початкову школу. Вчи-
телями були Григорій Трохимович Середа і Варвара Іванівна Лисенко. Писати
тоді не було на чому, тому писали навіть на полях газет. Продовжували навчання
у Чапаєвській середній школі. Діти ходили туди пішки за 4-5 км [14]. 

У 1950 році усі чотири місцеві об’єднали в один – імені А. Жданова. Очолю-
вав господарство Данило Бережецький, а бухгалтером був Григорій Василенко.
Орні землі колгоспу були виділені за 30 кілометрів. Більша частина робочого часу
місцевих жителів тепер проходила в степу. Під час посівної чи жнив, жили там на
тракторних станах. В цей час усе домашнє господарство трималося на старих
та дітях. У 50-х роках на роботу почали возити. Спочатку на підводах, а потім –
вантажівками. Після жахіть 30-40-х років настало деяке полегшення для селян.
Нарешті почали платити колгоспникам зарплату, хоч і невелику. Незважаючи на
нелегке в цілому життя, бідний побут, люди почали розправляти плечі, село по-
тихеньку розбудовувалося, підростала повоєнна молодь. Хоча через людські
втрати природній приріст населення впав (з 1941 до 1961 року в селах народи-
лося 120 дітей) проте назвати село безперспективними не можна було. Невідомо,
як склалася б в подальшому його доля, якби не рішення, які поставили крапку на
його 200-літній історії. 

У 1956 році відбулося чергове укрупнення господарств. Колгосп імені А. Жда-
нова приєднали до більш потужного колгоспу імені О. Баха. Хоча за кількістю
землі і працівників господарства були майже однаковими, проте за організацією
робіт, продуктивністю сільськогосподарського виробництва і рівнем добробуту
колгоспників колгосп ім. О. Баха випереджав колгосп ім. А. Жданова. В той період
господарство очолювала А. Вишневська – талановитий організатор і керівник
[19, с. 67].

Об’єднання співпало у часі з початком будівництва Кременчуцької ГЕС.
Усього в Золотоніському районі повному або частковому переселенню підлягало
15 населених пунктів. Лише щодо трьох з цих сіл: Липівського, Залізок і Хрестів,
було прийнято рішення про повне переселення їх жителів за межі сільської ради
[1]. Місцем будівництва житла було визначено землі за м. Золотоношею у Новій
Дмитрівці. 

Хрестівці, чиє село перебувало за межами водосховища довго надіялися, що пе-
реселення відмінять. До 1961 року звідси переселилося тільки 4 сім’ї. Лише під тис-
ком обставин, та під гарантії покращення житлових умов почалися зрушення. У 1962
році переселилися 22 сім’ї, у 1963 – ще 84, у 1964 – 5 [1]. 21 травня 1964 року с.
Хрести рішенням облвиконкому припинило своє існування та було зняте з адмініс-
тративного обліку. Кілька бабусь трималися до останнього: «Хочу померти на своїй
землі». У 1968 році в Хрестах пішла у вічність остання з них – Христина Личман [14].

Більшість переселенців і донині відчувають ностальгію за малою Батьківщи-
ною і вважають рішення про ліквідацію села непродуманим і несправедливим. 
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ЗОЛОТОНІСЬКА СВЯТИНЯ

Німа музика соборів, отих гармоній піднятих у небо бать-куполів – вона ж
реально існує, ти здатен її чути…

Олесь Гончар
Є у невеликому місті Золотоноша кам'яна будівля, яка радує та милує наш зір

уже століття. Це Свято-Успенський собор. Золотоніська святиня за свого існу-
вання зазнала складних часів. Із середини ХVІІІ століттях на місці сучасного со-
бору існувала дерев'яна церква, яку на початку ХХ століття було знищено.
Пізніше почалося відродження – і собор, який став головним храмом і прикра-
сою міста, відродили. 

Головна церква в Золотоноші
споруджена ще у 1745 році за
протоієрея Василя Петрашевича.
Її збудував майстер – козак із До-
мантового, який взяв за роботу
35 руб., крім провізії. Михайло
Максимович, обійшовши церкву,
не знайшов у ній нічого цікавого
для історії Золотоноші. А серед
книжок він натрапив на незна-
чуще для нього видання Треб-
ника 1708 року. «Старі стіни
Успенської церкви, – зітхав вче-
ний, ходячи нею, – ледве трима-
ються і чекають на швидке
оновлення: але мені шкода, коли
дерев’яні церковні споруди в но-

вому стилі зводяться на місті попередніх у стилі староукраїнському, які нагадують
конічними верхами пагоди індійські» [6, с.56].

Рівно через 100 років – у 1845 році на цьому місці було збудовано новий де-
рев'яний трипрестольний собор з центральним престолом на честь Успіння Ма-
тері Божої та двома бічними на честь апостолів Петра і Павла, і святих мучениць
Віри, Надії та Любові та матері їх Софії. Настоятелем храму був протоієрей Сі-
меон Андрієвський, відомий священнослужитель, член Державної Думи Росії. 8
травня 1907 року від незначної причини серед білого дня знищено дощенту
новий дерев’яний храм (газета «Золотоношский голос» – 12.05.1910). Старожили
розповідали, що отець Сімеон запер церкву, забувши загасити свічку, яка спри-
чинила пожежу, а сам вирушив у Красногірський монастир. Його стараннями й
зведена цегляна будівля нинішнього собору.

Розпочали будувати цегляний храм у 1904 році, а закінчили в 1907-му. Новий
величний собор, зведений уже з каменю, став головним храмом міста і однією з
найбільших храмових споруд усієї центральної України. Його підкреслено свят-
ковий вигляд відразу додав більшої урочистості і всьому архітектурному обличчю
Золотоноші. У 1910 році завершилося оздоблення стін собор було освячено і з

Свято-Успенський 

собор
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того часу тут постійно звершувалися богослужіння. Храм збудований у псевдо-
візантійському стилі, мав унікальну систему опалення, що використовувалась в
храмах російської глибинки. У підвалі під вівтарем знаходилися дві великі топки,
в яких тліли великі колоди, дим від яких піднімався нагору по керамічних трубах,
обігріваючи підлогу і стіни. Ця система опалення підтримувала баланс вологи в при-
міщенні, стіни якого були викладені в п’ять цеглин.

Перший настоятель собору отець Сімеон похований біля південних стін со-
бору. Його подарунок – срібна чаша і дискос із пам'ятним карбуванням священики
використовують і досі під час кожної Літургії. Багато хто з прихожан пам'ятає
круглу ікону Успіння Божої Матері в мідному окладі – її отець Сімеон пожертву-
вав храму після смерті дружини – до неї прихожани прикладалися раз у рік в Про-
щену Неділю: вона зараз знята з іконостаса й потребує реставрації.

Успенський собор в Золотоноші має щасливу долю, хоч і його не обминули
лихоліття. Після жовтневого перевороту в 1917 році та в роки атеїзму руйнува-
лися церкви й терпіли від репресій священнослужителі. Із 1927 по 1937 рік в Зо-
лотоноші були зруйновані всі церкви, а Свято-Успенська вистояла. Найчорнішого
1937 року зусиллями комуністів храм було зруйновано. З людей примусово зіб-
рали підписи про те, що храм місту не потрібен. З нього знесли всі куполи, зруй-
нували дзвіницю й розмістили військовий склад. На складі зберігали й сіль. Сіль
була мокра і волога, просякла через долішну частину церковного муру. І сьогодні
грибок роз’їдає його. Але, попри це, внутрішній вигляд собору заворожує кож-
ного своїм оздобленням і убранством.

У роки німецької окупації церкву було відремонтовано й повернуто церковній
громаді. У храмі відновилися служіння у 1942 році й не припиняються й до наших
днів. Храм діяв тоді, коли інші були закриті. Хоча в листопаді 1943 року, після ви-
зволення Золотоноші від фашистських загарбників працівниками НКВД був за-
арештований священик, який помер під слідством.

У 70-х роках під час настоятельства протоієрея Олександра Ткаченка, який
нині служить в Одесі, було встановлено сучасний іконостас. У 1989 році, коли
настоятелем був Олександр Білокур, іконостас було позолочено. Нині Олександр
Білокур служить в Борисполі, при ньому почала діяти недільна дитяча школа, у
1991 році створився церковний хор „Воскресіння”, а також було встановлено
новий металевий паркан, споруджена господарська будівля. 

У 1997 році майже в первісному вигляді відтворено дзвіницю і прикрашено
мозаїчною іконою „Спас Нерукотворний". 

Сьогоднішній Собор, окрім головного Успенського, має ще й бокові вівтарі: пра-
вий – в честь Пресвятої Трійці, лівий – в честь Святителя Миколая. Від невеликого
кладовища, розташованого за вівтарною стіною Собору, збереглася могила заснов-
ника і першого настоятеля протоієрея Сімеона Андрієвського з написом: 

«Душа его во благих водворится,
Пам'ять его в род и род».

У пам’ять усіх, хто знайшов тут свій вічний спокій, на місці зруйнованого цвин-
таря встановлено хрест.

Трудами нинішнього настоятеля Ярослава Івануси зсередини та зовні зроб-
лено фарбування та розпис. А нинішнім літом із семи куполів булатною сталлю,
що сяє золотом, перекрито три куполи, серед них дзвіничний і головний купол.
Проте роботи ще багато.

Собор є свідком ста років життя Золотоноші. Він бачив гірші і кращі часи. Він
– найкрасивіша споруда нашого міста. Його золоті куполи здалеку вітають людей,
його дзвони лунають навколо, сповіщаючи про службу в храмі.
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У храмі щосуботи та щонеділі проходять служби, в свята – служби-літургії,
обряди вінчання, хрещення, відспівування панахиди.

Храмовими святами є Успіння Божої Матері, а також День Святої Трійці й
День пам'яті Святителя Миколая.

Минають дні, роки, десятиліття. Змінюються люди, життя, устрій. І лише
Свято-Успенський собор залишається незмінним духовним осередком нашого
міста.
ЛІТЕРАТУРА
1. 100 років Свято-Успенському собору [Текст] // Лівобережна. – 2010. – 18 лис-
топада. – С.53.
2. Капля А. «Успенський собор – ювіляр» [Текст] / А. Капля // Златокрай. – 2010.
– 19 листопада. – С.2.
3. Іванилюк Ю. «Золотоніський красень» [Текст] / Ю. Іванилюк // Голос правос-
лав’я. – 2010. – грудень. (№ 6). – С.6-7.
4. Савенков О. «Серце і окраса нашого міста» [Текст] / О. Савенков // Златокрай.
– 2010. – 25 листопада. – С.3.
5. Максимович М. «Воспоминания о Золотоноше». – 1848.
6. Побиванець Г.В., Побиванець К.В. Пам’ятаймо минуле заради майбутнього. –
Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. – 80 с.
7. Черкащина у храмобудівництві. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. –
252 с.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я

60



Абашіна Людмила,
молодший науковий співробітник НІКЗ "Чигирин"

МЕДВЕДІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – 

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Центрами культури, освіченості, духовності на Ук-
раїні споконвіку були церкви. Практично в кожному на-
селеному пункті зводили церковні споруди. Деякі з них
стали справжніми витворами архітектури та мистецтва. 

Войовничі набіги монголо-татар, роки революції,
громадянська та вітчизняна війни і, особливо, антире-
лігійна войовнича політика партії в роки радянської влади, значно зменшили кіль-
кість храмів або змінили їхнє призначення.

Не виключення – доля церкви с. Медведівка Чигиринського району. 
Відомо, що до 1860 р. в Медведівці діяло 2 церкви “Успенская деревяная, 5-

го класса… построена в 1735 году на место древнейшей того же имени. Михай-
ловская заштатная, деревяная… в року 1738… выбудована… Но по преданию
народному, кроме этих двух церквей, было еще три, без сомнения тоже деревя-
ныя: Преображенская, Богородичная и Троицкая… Существование их должно
отнести к XVII столетию” [9, 685].

В цей же час в Медведівці діяв католицький костел, побудований ще при кня-
зеві Яблуновському. 

У 1836 р. [10, 677], коли Медведівка перейшла у власність сенатора І.І. Фундук-
лея, костьол припинив своє існування назавжди, а замість Михайлівської церкви,
яка вже на той час була аварійною, Фундуклей заклав кам’яну у 1860 р. [9, 686]. 

У 1861 р. [1, 36], церква площею близько 460 м2, висотою 29 м була збудо-
вана [6, 1]. В плані забудови храму зазначалось, що це “Церква Архістратига Ми-
хаїла”, але по закінченні будівництва і, ймовірно, за днем освячення нової святині
(28 серпня) її назвали Успенською. 

Новозбудована церква стала духовним центром життя сільського населення.
В ній систематично відбувались богослужіння, відзначались релігійні свята, про-
водились ритуальні обряди. 

В 1917 р. церква мала 67 десятин 1237 квадратних сажнів землі. Прибутку –
978 рублів [4, 78].

У 1921 р. життя церкви докорінно змінюється, цьому передувало ряд поміт-
них подій. 16 серпня 1921 р. відбувся округовий з’їзд духівництва та мирян в
Кам”янці [2, 1], 4 вересня 1921 р. у Чигирині теж пройшов церковний з’їзд [2, 15],
а 14 жовтня 1921 р. відбувся Всеукраїнський православний церковний собор 
[2, 11 зв.]. На цих зібраннях обговорювались питання утворення Української Пра-
вославної Автокефальної церкви, а на останньому (в Києві) висвятили першого
єпископа УАПЦ. 

За визначеним порядком становлення автокефальної церкви, кожна склала
“відомості про стан парахвії і анкети на причет” [3, 11]. Такий опис зробили і в
Медведівській церкві Успіння Пресвятої Богородиці, після чого “метричні книги
(шлюбні і сповідні) були передані у райвиконком”, решту матеріалів облікували і
склали в так званий архів “1 стіл, скриня і 2 ящики” [1, 36]. 

Церква стала автокефальною, але, звісно, це рішення не всім сподобалось,
і 1 липня 1922 року в Медведівці почала діяти 2-га Успенська церква (екзархічна,
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синодська) [1, 23]. Вона розмістилась в колишньому будинку “костельної каплиці,
приписної до Антонівського костьолу Херсонської губернії” [1, 30]. З часом ді-
яльність означеної церкви припинилась.

В січні 1930 р. відбувся Третій Всеукраїнський православний собор, на якому
було прийнято рішення про саморозпуск УАПЦ.

Відомо, що в цей період активізувались переслідування священнослужителів,
були розроблені інструкції НКВС як закривати монастирі, молитовні, церкви.
Згідно цих документів в районі було закрито й зруйновано чимало церков. Місцеві
органи влади вирішили зруйнувати і церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Акти-
вісти розібрали цегляну огорожу, попсували внутрішнє обладнання, діти з вчите-
лями зняли хрести з куполів та дзвіниці. Подальша доля храму вирішилась на
сільському сході. Було подано пропозицію не руйнувати приміщення церкви, а
переобладнати його під комору для зберігання колгоспного зерна [8, 1]. Будинок
священика використовували як клуб [6, 1].

На довгий час храм втратив своє пряме призначення і лише в 1942 р. було
відновлено службу в Успенській церкві. З того часу храм більше не закривали, а
священнослужителі поступово, на пожертвування віруючих, відновлювали зруй-
новані частини храму.

У 1973 р. церкву Успіння Пресвятої Богородиці взято на облік як пам’ятку ар-
хітектури в Обласному управлінні архітектури [5, 1].

Найбільше реставраційних робіт було проведено в 90-х рр. – у час станов-
лення незалежної української держави. В 1992 р. завдяки спонсорській допомозі
та на пожертвування прихожан встановили дзвони на дзвіниці [7, 1]. В 1994 р.
виконали фасадний ремонт церкви. Ще рік потрібно було збирати пожертву-
вання, щоб закупити фарби в Санкт-Петербурзі для розпису центральної час-
тини храму. В 1998 р. виконали розпис бокових частин і входу. Повністю
завершили ремонт в 2000 р., коли виготовили алтар. Загальна сума, яку витра-
тили на всі проведені роботи – 15 000 умовних одиниць [6, 1].

Не в кожному селі є така гарна, велична і простора церква. Тішить, що вціліла
у вирі історичних подій, вона продовжує діяти і приймати прихожан Медведівки і
навколишніх сіл. Хочеться вірити, що майбутнє церкви Успіння Пресвятої Бого-
родиці не погіршиться у контексті подальших політичних і історичних подій і ця
святиня буде збережена для наших нащадків. 
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Цапенко Вікторія 
учениця 7 класу В’язівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА СЕЛА В’ЯЗІВОК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Хочу розповісти про мальовничий куточок України – село В’язівок, яке роз-
кинулось на берегах річки Вільшанки.  В центрі села височіє синій перекраше-
ний золотистими зірками купол церкви. Темою нашої розвідки є історія нашої
духовної святині – Успенської церкви. 

Перша письмова згадка про В’язівок датується 1654 роком, як містечко при
впаданні струмка Свинарки в р. Ольшану (нині це притока Вільшіанки) [1, 5].

У нашому селі колись було дві церкви: у центрі села, де тепер стоїть сіль-
ський Будинок культури, – стояла Покровська церква, яка була збудована 1853
року на місці попередньої, яку зруйнували 1743 року. 

Інша церква, Успіння Пресвятої Богородиці,  побудована 1727 року біля ста-
рої (дані візиту Смілянського деканату за 1741 рік). Священиком при ній був Сте-
фан Мужиловський, посвячений 7 березня 1735 року Рафаїлом Заборовським.
Нинішня  Успенська церква побудована  1771 року, вона значно відрізнялася ар-
хітектурно від своїх попередниць. У 1743 році у нашому селі існувало дві церкви
і було близько ста дворів [2, 502]. 

На початку 60-х років 19 століття, коли почалося  становлення системи освіти
на селі, в першу чергу початкової. 31 серпня 1859 року Київський митрополит Ісі-
дор видав розпорядження: “Чтобы во всех местечках, в селах, где еще не заве-
дена учеба, были открыты в самых домах священников сельских обществ, и

Фото 1940-х рр
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чтобы в школах сих учили чтению и письму, и Закону Божьему применительно к
понятии сельских детей”. Згідно цього розпорядження в 1862 році у В’язівку при
Покровському приході і в наступному році там же, при Успенському приході, були
відкриті церковно-приходські школи. Для навчання від В’язівської общини було
виділено 110 рублів, а від Міністерства освіти – 30 рублів.

На початку ХХ століття до Свято-Успенського приходу належало 2020 чоло-
віків і 2138 жінок, а до Покровського приходу – 1922 чоловіків і 1968 жінок. Обидві
церкви мали землю. При церквах працювали школи [3, 87]. 

Покровську церкву було зруйновано у 1932 році в часи колективізації. Спо-
чатку були зняті дзвони. Їх знімав по наказу сільських властей Кузьменко Матвій,
житель нашого села, він був глухонімий. Пізніше цю церкву було перебудовано
на сільський клуб. З неї зняли хрести, купол, розграбували церковний інвентар,
зняли огорожу. Це був період 1935-1937 років [4]. У часи німецько-нацистської
окупації 1943 року місцевий житель Осауленко Павло Іванович, який служив нім-
цям, був начальником місцевої поліції у В’язівку, розібрав останки Покровської
церкви для будівництва власного будинку поблизу Успенської церкви. Він про-
стояв до середини 90-х років [5].

Доля цієї церкви така ж, як і Покровської, різниця лише в тому, що її не ро-
зібрали зовсім, а тільки почали у 1941 році. Війна, яка розпочалася у червні 1941
року, завадила цьому злому умислу. Встигли розібрати лише куполи церкви. У
приміщенні храму під час війни був німецький склад, конюшня [4].  

У Свято-Успенському храмі села В’язівок з жовтня 1995 року служить  свя-
щеннослужитель  Винник Ми-
хайло Федорович.

У церкві нашого села пра-
цює бібліотека духовної літе-
ратури.  В кінці 80-х початку
90-х років на території церкви
діяла Недільна школа для
дітей. До Свято-Успенської
парафії села В’язівок в даний
час належить с. Воронівка [5].

При будівництв Свято-Ус-
пенського храму села В’язі-
вок, нині Городищенського
району Черкаської області,
враховувались певні стан-
дартні догми  архітектури.
Православні храми будува-
лися  вівтарем на схід – в сто-
рону світла, де сходить
сонце. Кожен храм присвячу-
ється Богу, носить ім’я  в
пам’ять того чи іншого угод-
ника Божого або священної
події. Сама споруда, як і
кожна релігійна, складається
з трьох частин: вівтаря, се-
редньої  частини храму і при-
твору. 

Фото 2007 р
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Храм Божий, побудований у нашому селі,  по своєму зовнішньому вигляду
відрізняється від інших споруд. Приміщення, починаючи з фундаменту, побудо-
ване у вигляді  хреста (це можна побачити зверху). Сам храм зверху завершу-
ється куполом, який символізує собою небо. Вітражі на вікнах теж у формі хреста. 

Окрасою храму є три панікадила – великі підсвічник з багатьма свічками. Па-
нікадило засвічується в  урочисті  моменти Богослужіння.

На Успенській церкві, після тривалої відсутності купола з 40-х  до 90-х років
ХХ століття, новий купол було встановлено в середині 90-х років за клопотанням
священика Жигілія Івана Іванович та за безпосередньою участю Винника Ми-
хайла Федоровича. 

На даний час Успенську церкву села В’язівок  знову прикрашає купол, увін-
чаний хрестом. В середині він розписаний київськими художниками. У 1996 році
усю покрівлю церкви перекрили новим залізом. Під час цих робіт над ризницею
було знайдено заховані хрести, які колись були на куполах Успенської церкви.
Коли у 1941 році були розібрані куполи, то хтось із благочестивих прихожан за-
ховав хрести, як найбільшу святиню. І ось більш як через півстоліття ці хрести
знову прикрашають церкву [5].

Біля церкви є “дзвіниця”, зберігся і старовинний дзвін, який отримав пробої
від ворожої зброї. До цього часу у церкві зберігаються реєстраційні  книги  сере-
дини ХХ століття. 

Церква являється архітектурною пам’яткою регіонального значення та вне-
сена до реєстру на сайті Дерев’яні храми України [6]. 

Наша церква є не тільки духовною святинею нашого села. Вона є символом
більш ніж 300-літньої історії села, адже село як і церква зазнавало руйнувань,
переживало важкі воєнні часи, але все ж таки відроджувалось, повставала з по-
пелу та руїн. Церква в нашому селі є найдавнішою спорудою, яка збереглась до
нашого часу. Відома вона й далеко за межами нашого села, у великі свята сюди
приїжджає багато людей з навколишніх сіл. Цікава вона і як туристичний об’єкт,
недарма її внесено до реєстру Дерев’яні храми України.
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Волинець Олександр 
Учень 10 класу Рижавського НВК
Уманськийо район, с. Рижавка

СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА У СЕЛІ РИЖАВКА

Перша Покровська церква в селі була дерев’яна. Коли її збудували ще по-
трібно з’ясувати. Та відомо, що вона була в унії і тільки в кінці XVIII ст. її пере-
святили у православ’я. Тоді село складалося з 80-ти дворів [1, 3].

За століття свого функціонування церковна будівля стала старою і тісною.
Тому замість неї і на її місці в 1851-1854 рр. була збудована нова кам’яна церква,
яку так само освятили в честь Покрови Пресвятої Богоматері. А дзвіниця при ній
залишалася стара, дерев’яна. За штатом церква відносилась до 5-го класу, її па-
рафія була багатолюдною і багатою. В 1819 р. на території парафії налічувалось
вже 168 дворів, в яких мешкало 1 308 осіб (674 чол. і 634 жін.). В 1863 р. пара-
фіянами Покровської церкви були 1 852 особи (939 чол. і 913 жін.), в 1894 р. па-
рафіян-чоловіків було 1 511 осіб, в 1901 р. всіх православних мирян мешкало в
Рижавці 2 912 душ, а до 1910 року їх чисельність збільшилась до 3 388 осіб (1 706
чол, і 1 682 жінок). В 1913 році в Рижавці налічувалось 453 1/4 двора з населен-
ням 3 634 особи (1 813 чол. і 1 821 жін.). Та не всі вони були православними, так
як в селі мешкало 37 євреїв та 17 католиків. Та попри це, парафія була досить
великою. Парафіяни утримували однокласну церковнопарафіяльну школу і при-
чтові будівлі, які до початку XX ст. були вже старими, так як для священика їх по-
будували в 1847 році, а для псаломника 1883 році. Церковний капітал у 1910 р.
складав 1 795 рублів і 13 копійок [4,148].

Штатними членами причту на початку XIX ст. були: священик, диякон, пса-
ломник і паламар. Пізніше причт складали лише священик, псаломник та про-
сфорня. В його розпорядженні було 45 дес. 813 саж. церковної землі. А річна
казенна платня в 1871 році складала 324 руб. 90 копійок. Ще одним джерелом
доходів була плата за треби та добровільні пожертвування мирян.

Відомостей про клір Покровської церкви з самого початку XIX ст. нам не ві-
домо, зате вдалося з’ясувати, що в 1819 р. парафіяльним ієреєм служив 35-річ-
ний священицький син Іоанн Мотилевич. Його до цієї церкви 12 лютого 1811 року
висвятив Преосвященний Іриней, єпископ Чигиринський, вікарій Київської єпар-
хії. У 1818 р. Дикастерія призначила псаломником 18-річного священицького сина
Андрія Дзбановського. А такого ж 18-річного сина покійного паламаря Саву Тер-
лецького 22 вересня 1815 р. Дикастерія призначила на паламарську посаду. Того
самого дня, 22 вересня 1815 р. священицький син, 54-річний Лукіян Левицький
був призначений церковним сторожем. В його сім’ї теж було два сини (21-річний Федір
та 24-річний Федот), але про їх подальшу долю відомостей не маємо [1, 3], [2, 220].

За даними 1850 р., священиком Покровської церкви служив Григорій Наумо-
вич Ямковський, який прийняв священство в 1824 році. Йому, парафіяльному
священику і благочинному, йшов 53 рік. З дружиною Марією Іванівною вони ви-
ховували 11-річного Олександра і з ними проживала ще сестра священика – 32-
річна Меланія Наумівна Ямковська. Дияконом тоді служив 42-річний Трифон
Никифорович Левчинський. 

До якого часу служив у Покровській церкві о, Григорій Ямковський встано-
вити не вдалося, але відомо, що в 1862 році він навчав в парафіяльній школі 16
учнів. А його наступником був Миколай Ліпковський, який служив у рижавській
парафії до 1885 року. За цей час він удостоївся двох нагород: 5 грудня 1872 року
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за зразкове виконання пастирських обов’язків його нагородили набедреником, а
до дня Пасхи 1884 року він отримав скуфію. Помер о. Миколай Ліпковський 2
червня 1885 року [5, 316].

З 23-го вересня 1885 року вільне священицьке місце в Покровській церкві
зайняв Макарій Павлович Собкевич, який до переводу служив ієреєм у с. Суш-
ківці. Він походив із духовенства, в 1867 році закінчив Київську духовну семіна-
рію і розпочав трудову діяльність учителем в с. Роговій. Вдалося встановити, що
24 листопада 1868 року відбулася його хіротонія і він став священиком в Суш-
ківці, звідки і був переведений в Рижавку. Його служба в рижавській парафії була
відзначена кількома нагородами: 20 листопада 1889 року він отримав набедре-
ник, 14 травня 1896 року – був удостоєний скуфії, а 7 квітня 1905 року його на-
городили камилавкою. В той час він був вже досвідченим священиком і 27
березня 1905 року його призначили духовником 2-го благочинницького округу. А
в 1910 році Св. Синод нагородив рижавського священика наперсним Хрестом.
Тоді  Макарію йшов 69 рік, він мав освіту духовної семінарії і священицький стаж
з 1868 року, Залишився вдівцем і мав четверо вже самостійних дітей. Старший
син, за даними 1913 року, був у віці 43 років і мав освіту Київського університету.
А наймолодший в сім’ї син Миколай, закінчивши Чугуївське юнкерське училище,
служив становим приставом в Амурській області. Донька Лідія була заміжня за
капітаном 44-го Сибірського полку і мешкала з сім’єю в Барнаулі Тюменської гу-
бернії. А ще одна донька – Катерина теж була капітанською дружиною і жила в
м. Тульчині Подільської губернії [3, 122].

Псаломником у Покровській церкві з 1889 р. служив Григорій Миколайович
Махіович. Він походив із духовенства і теж готувався до духовної служби, але
був звільнений з 3-го класу Києво-Подольського духовного училища. Спочатку
учителював, а 12 липня 1889 року був призначений на псаломницьке місце. З
дружиною Параскевою Симеонівною вони мали семеро дітей. У 1913 році при 54-
річному псаломнику і 50-річній дружині було ще четверо невлаштованих дітей, а
саме: Олександр, 1889 р.н., Людмила 1891 р. н., Петро, 1896 р. н. і Стефан, 1899 року
народження. Троє старших дітей були влаштовані і жили осібно від батьків [5, 318].

Місце просфорні, за даними 1913 року, займала 65-річна Людмила Львівна
Ліпковська, яка теж походила із духовенства і мала лише домашню освіту.

Наступником св. Макарія Собкевича був св. Василій Березницький. Точна
дата початку його служби на посаді настоятеля Покровської церкви поки-що не
встановлена, але відомо, що служив він в Рижавці не дуже довго. Вже 30 січня
1915 року він перейшов на службу в Тіхвінський жіночий монастир Катеринос-
лавської єпархії. А на вільне священицьке місце перемістили із с. Попівки Липо-
вецького повіту Михайла Кондрацького, який 16 березня 1915 року розпочав
службу в Покровській церкві села Рижавки.

До сьогоднішніх днів до нас дійшла кам’яна будівля церкви. Дерев’яна дзві-
ниця і причтові будівлі було зруйновано, а на їх місці у 2002 – 2010 рр. збудовано
нову цегляну дзвіницю, яка звуками своїх дзвонів запрошує до храму сільських
мирян та гостів.
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СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА ЦЕРКВА
(ПРИ УМАНСЬКІЙ ТюРМІ)

У новозбудованій 2-поверховій будівлі Уманської тюрми 1865 р. була влаш-
тована домова церква. Вона як і вся тюрма була збудована з каменю з такою ж
дзвіницею із стовбовидним дзвоном. Престол в ній був один – в ім'я Св. велико-
мучениці Варвари, від чого і церква називалась Варваринська. До будівництва
нової тюрми в місті діяв т. зв. "Городской Острог", який не мав власної церкви.
Християнські треби для арештантів відправляли священнослужигелі міських цер-
ков. Померлих тюремних в'язнів відспівували та ховали теж запрошені для цього
духовники. В дослідженнях уманських краєзнавців з приводу цього зберігається
такий документ: "Уманская военно-городская полиция честь имеет покорнейше
просить Его Высокопреосвященство господина протоирея Аполония Стаховского
приказать кому-либо из священников пожаловть в Уманский городской острог
для предания земле по обряду христианскому тела умершего крестьянина Якова
Мышака. Декабря 19 дня 1845 года. Заведующий острогом квартальный надзи-
ратель Сапожников." Мабуть подібні запрошення створювали незручності для
священиків та й арештанти часто просили спілкування із священиком, а то й по-
каятись чи посповідатись [1, 9]. 

Тому Уманське тюремне відділення виділило кошти для будівництва церкви
при тюрмі і для оплати праці священика. В 1862 р. Уманське Духовне правління
призначило для богослужіння і здійснення християнських треб для арештантів
уманської тюрми священика Уманського Св.-Миколаївського Собору Федора Сте-
фановича Соловйова. У нововідкритій Св.-Варваринській тюремній церкві він і
служив до 1870 р. [3. 262].

Облаштовували нову церкву, як кажуть, усім миром. Частину церковного начиння
передали з Уманського Собору, частину з інших церков, а на найнеобхідніше збира-
лись добровільні пожертвування. Загальне керівництво творенням нового храму здій-
снював настоятель Миколаївського Собору протоірей Димитрій Єльчуков. Активним
і дуже діяльним помічником йому у цій справі був священик Уманського Училища Са-
дівництва Матвій Лободовський. Обом їм за створення церкви при тюрмі була ого-
лошена Архіпастирська подяка і благословіння Боже [5, 95].

Штат нової церкви Митрополит Арсеній затвердив 12 березня 1871 року. Там
мав служили один священик, якому встановлювалась платня 400 р., на рік, що
мала виплачуватись із коштів тюремного відділення. Тоді ж митрополичим ука-
зом священиком Варваринської церкви був затверджений Даниїл Дмитрович Кра-
маренко [1, 9]. 

Про кількість богомільців Св.-Варваринської церкви маємо відомості за 1884
рік. Це одна особа духовного стану (Д. Крамаренко був тоді вдівцем і мешкав
сам), 40 дворян, 13 воєнних, 27 міщан і 131 особа тимчасово зобов'язаних та ка-
зенних селян. Усього 212 осіб. Ще при тюрмі числилось 2 католики і 23 євреї, та
вони до парафіян не відносились, Священик Даниїл Крамаренко навчав 107
арештантів, які виявили бажання почути слово Боже і отримати хоч елементарні
знання. До останніх днів свого життя він прагнув просвітити заблукавші душі в'яз-
нів тюремного замку і навернути їх на шлях істини. Помер Даниїл Дмитрович Кра-
маренко 19 лютого 1888 року [2, 12].
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Його наступником був Костянтин Мацкевич, котрий 19 листопада 1889 р. при-
йняв священицький сан в Св.-Варваринській церкві.

У 1901 р. 54-річний Костянтин Мацкевич подав прохання про переведення
його на нововідкриту парафію в передмісті Умані "Міщанка". Своє прохання він
мотивував тим, що вже 12 років служить в тюремній церкві, яка закрита для сто-
ронніх відвідувачів, при ній немає ні квартири, ні землі, ні прибутків. А для при-
чту нової церкви на Міщанці виділене житло. Тому він висловив бажання перейти
на Міщанку, отримати житло і водночас залишатися священиком тюремної
церкви. Та благочинний уманських міських церков Василій Кудрицький відмовив
Костянтину Мацкевичу у задоволенні його прохання.

Священик Костянтин Мацкевич служив у Св.-Варваринській церкві до осені
1903 року. За священицьке сумління 31 січня 1902 р. його нагородили набедре-
ником і він щоденно ніс слово Боже до відступників, злочинців та інших ареш-
тантів уманської тюрми [4, 122]. 

З 19-го листопада 1903 року на вакантне священицьке місце до церкви був
переведений Миколай Кудрицький. З 1889 р. він був вдівцем, донька його на-
вчалися в Київському духовному жіночому училищі, а в Умані мешкала уся ро-
дина і він 27 лютого 1902 р. надіслав до Київської духовної консисторії рапорт з
проханням перевести його до новозбудованої уманської церкви на Міщанці. Та
замість Міщанки він потрапив до домової церкви уманської тюрми [4,123].

12 жовтня 1906 р. священиком Св.-Варваринської церкви став Петро Івано-
вич Безвенгпінський, який упродовж наступних 10 років проповіддю, добрим сло-
вом та християнською мудрістю просвітлював будні арештантів уманської тюрми
[5, 96].

Революція та прихід до влади атеїстично настроєних більшовиків призвели
до того що церкви по всій Україні було закрито. Не оминула лиха доля і Св.-Вар-
варинської церкви. Петро Іванович Безвенгпінський був розстріляний на терито-
рії тюрми, а церкву закрили, перевівши її будівлю у будинок військових.
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ДУХОВНА ПАМ’ЯТЬ МАКСИМІВКИ

Церква великомучениці Параскеви була збудована в селі приблизно в кінці
першої на початку другої половини XIII ст. Як і більшість церков Уманщини, тоді,
вона була уніатською і тільки в кінці століття була пересвячена в православну.
Мабуть в цьому велику роль зіграло антифеодальне повстання під назвою «Ко-
ліївщина» 1768 р. Більш детальну інформацію про діяльність церкви в XIII ст. ще
потрібно відшукати. Зате достеменно відомо, що вона проіснувала до 1852 р.
Саме цього року вона згоріла. На місті старої церкви була зведена нова споруда
з дотриманням старої архітектури храму. На будівництво мешканці села зібрали
10 928 рублів, як на той час сума досить велика. Коли зведена нова церква бу-
дівля також слід уточнити, оскільки в одних архівних матеріалах вважається 1857
р, в інших 1881 р. Більш ймовірно вважати 1857 р. 

Причт Параскевської церкви (тобто штат) впродовж ХІХ ст. складали свяще-
ник і псаломник. Церква відносилася до 7 класу і мала невелику парафію. У 1863
р. парафіян налічувалося 820 осіб (416 чоловік, і 404 жінки), в 1894 р. мирян
тільки чоловічої статті було вже в 71 особа, а в 1901 році всіх парафіян числилося
1621 осіб, а до 1910 року їх чисельність зросла до1845 осіб (911чол. і 934 жінки).
У 1913 р. на території парафії розміщувалось 233 двори, в яких мешкало 1879
осіб (938 чоловіків і 947 жінок). Духовенства серед них було 4 особи, селян 1869
осіб і євреїв – 6 осіб. Зрозуміло , що православними парафіянами могли бути
1873 особи. У розпорядженні православного кліру було 55 десятин 940сажнів
церковної землі. Річну казенну платню члени причту в 1871 р. отримували в роз-
мірі 317 рублів 28 копійок. Про персональний склад максимівського духовенства
вдалося з’ясувати таке: в 1819 р. священиком служив 59-річний паломницький
син Андрій Березовський,який прийняв священство в 1810 р.. Псаломником у
1810 р. Декастерія призначила священицького сина Миколу Марьяновича. А па-
ламарські обов’язки з 22 вересня 1815 р. виконував Іоанн Масловський. В 1850
р. священицьке місце в Параскевській церкві пустувало. У селі мешкала тільки
родина покійного священика Іова Славінського: 17-річний Кіндрат, 15-річний
Петро, 19-річна Євдокія, 10-річна Олександра і 5-річна Єфросинія. Псаломником
служив 37-річний Самуїл Струтинський. Він з дружиною Марією мав четверо
дітей: Варвару, Олександру, Антонія і Феклу. Ще в парафії числилась 39-річна
дочка покійного священика Андрія Березовського Акилина. Штатним був лише
один  причетник – псаломник Самуїл Струтинський, а всіх осіб духовного стану
в селі мешкало 13. За ревізійним списком 1858 р. загальна кількість духовенства
в Максимівці збільшилась до 14 осіб. Священиком тоді служив 28-річний Павло
Ясирський. З дружиною Євдокією Іванівною вони мали троє дітей: Миколу, Ана-
стасію і Петра. Псаломницьку службу продовжував той самий Самуїл Стру-
тинський, сімʼя якого тепер складалася з дружини, сина і п’ятьох доньок.
Священик Павло Ясирський служив у Максимівці до 1867 р., а 18 липня того ж
року священиком став Василь Пінчевський, якого перевели із села Глибочка
Уманського повіту. Впродовж десяти років він очолював Максимівську парафію,
а 19 листопада 1877 р. його перевели в село Хабис Радомишльського повіту. За-
мість нього настоятелем храму в Максимівці став священик із Хабного Іоан Хме-
лєвський. Він походив із священицької сім’ї, 1873 р. закінчив Київську семінарію,
учителював у Вільшанці Уманського повіту в 1873 р., в Камянечому в 1874 р., і в
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Тальному в 1875 р.. Священство прийняв у 1877 р. в Хабному Радомишського по-
віту, звідки був переведений на Уманщину вже священнослужителем. Священик
Іоан Нікітжерович Хмелєвський служив в Максимівці до останніх днів свого зем-
ного життя. Помер він 16 квітня 1915 р.. Псаломником Параскевської церкви з
31 березня 1907 р. служив Петро Миколайович Вишневський. Він був сином свя-
щеника і теж готувався до священицької служби, та в 1888 р. на прохання батька,
його звільнили з третього класу Києво-Подольського духовного училища. Спо-
чатку він учителював. А 1892 р. його призначили псаломником у село Вербовату.
Упродовж 1894-1898 рр. він перебував на військовій службі, і в 1899 р. знову став
псаломником у Бердичівчькому повіті, звідки був переведений в Максимівку.
Новим священиком Параскевської церкви в 1907 р. став Логін Проценко. На
цьому відомості про діяльність церкви у селі Максимівка обриваються. Відомо
що богослужіння в параскевській церкві проходило безперебійно аж до 1955 р..
Однак документально підтвердити не можливо через відсутність документації,
що велась при церквах. З розповідей жителів села Максимівка відомо, що церква
була діючою, але в архівах церковних не збереглося звітів про діяльність цер-
ковного життя. Про діяльність церковного життя за давністю люди не пам’ятають
прізвищ тих хто правив церквою с. Максимівка з 1917 р по 1955 р. 

З приходом більшовиків церква була відокремлена від держави, школа від
церкви. Вірування було совістю людей. Людина мала право сповідувати одну
віру, або не сповідувати жодної. Церква стала самостійною одиницею і не підт-
римувалася державою. Однак при райвиконкомі була особа, яка займалася спра-
вами церков, в обов’язки якої входили нагляд за дотриманням законності,
оподаткуванням, тощо. Зрозуміло, що все це документально оформлялося і піз-
ніше надходило в архів. Очевидно під час війни ці архіви не збереглися. 

У часи війни і в післявоєнний період церква в Максимівці діяла. Але макси-
мівчани прізвищ служителів максимівського приходу не пам’ятають. Документа-
ція церковна знаходилась в церкві. В 1954 р. місце батюшки в Максимівці було
вільним і проіснувало до 1955 р.. Служителя церкви з відповідною освітою не
знайшлося, церкву закрили. Церковну документацію та церковні книги забрав до
себе староста церкви Грушовенко Лука Лукаш. Коли хата спустіла, діти Грушо-
венка Лукаша розібрали, книги люди хто на них розумівся забрали, а папери діти
не знаючи їх історичної цінностей для Максимівки попалили. Так кинули в за-
буття важливі сторінки історії духовного життя села Максимівка 1917-1955 рр.
довгий час церковна споруда використовувалась колгоспом для зберігання
зерна. Відновила свою роботу церква у 1994 р.. Священиком в Максимівці і Юр-
ківці став Сергій Срижевський. У 2009 р. Максимівська Параскевська церква
стала окремою парафією. Священником став Мельничук Микола із Хмельниць-
кої області. Правда пробув не довго. Слід зауважити що він приклав чимало зу-
силь для надання храму привабливого вигляду як внутрішнього так і зовнішнього. 

На сьогодні церква працює тільки на пасхальну службу, проводить ритуал ос-
вячення паски Сергій Стрижевський.



Моторна Марина,
студентка ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Богдана Хмельницького 
м.Черкаси

ЛУКАШІВКА – МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА

В останні роки регіональна історія набула великої популярності, так як з’яв-
ляється доступ до все нових архівних матеріалів, які розкривають питання різних
сфер життя звичайних людей кожного куточка України, які пережили непрості пе-
ріоди в своєму житті, і на собі відчули лихоліття і перипетії історії. Золотоніщина
також має свою історію , яку варто досліджувати в контексті загальної історії Ук-
раїни, адже це надасть можливість більш чітко і конкретно розуміти певні події і
явища.

Даною темою займались наступні дослідники. Однією з найколоритніших по-
статей, що займалась дослідженнями краєзнавства був М.О. Максимович. В його
статті звертається увага на становище і розвиток Золотоніщини в XVIII столітті [1].
Г.М. Голиш як один з сучасних дослідників Златокраю нещодавно видав ґрун-
товну працю, в якій зібрано як історичні, так і певні географічні, мистецькі відо-
мості, що стосуються кожного населеного пункту в Золотоніському районі [2].
В.М. Мельниченко в праці “Моя Черкащина” розглядає історію Черкащини від по-
чатку існування на її території людини і до сьогодення. 

У нашому краї існує таке прислів’я: “Золотоноша – кругом хороша” [1. 430].
Але це твердження стосується не лише самого міста, а й околиць. Адже не менш
мальовничим є моє рідне село – Лукашівка.

Територія села навпіл розтинається річкою Кропивною, і на її мальовничих
берегах схиляють свої віти до води плакучі верби. Сусідами Лукашівки є села:
Кривоносівка, Зорівка, Вознесенське, Синьооківка, Привітне, Хрущівка. Лука-
шівка розташувалася на площі 150 га, тут 9 вулиць. На 2007 р. налічується 375
жителів [2, 302]. 

Писана історія Лукашівки започаткована понад 270 років тому в другій чверті
18 століття. Уперше поселення під такою назвою згадується в купчі, датованій
1731 р., на придбання угідь у козака Золотоноської сотні Андрієвича. В універсалі
гетьмана Д. Апостола за 1732 р. йдеться про «Слободку Лукашовку». Засновни-
ком цього населеного пункту, ймовірно, був переяславський полковий осавула
Лука Васильович. Мабуть, саме з іменем власника і слід ув’язувати походження
назви села. Адже Лукаш – це видозмінена форма імені Лука (рівноправний варі-
ант Лукян). Лука, Лукян – це зукраїнізоване латинське Лукян (“світлий”). Раніше
в Україні імена Лука, Лукаш були досить поширеними [2, 302]. 

За описами Київського намісництва у 80-х роках XVIII століття в с. Лукашівка
Золотоніської сотні налічувалося 96 господарств і 338 жителів. Усі вони перебу-
вали в кріпосницькій залежності від місцевого поміщика, надвірного радника
П.Лукашевича [2, 303]. 

У XIX – на початку XX століть людність с. Лукашівка, яка належала до Воз-
несенської волості, зростає досить значними темпами. Так, напередодні селян-
ської реформи 1861 р. в селі налічувалося 116 дворів із населенням 650 жителів,
на 1885 р. – відповідно 163 і 821 [2, 303].

Духовним центром Лукашівки стала Cвято-Михайлівська церква – пам’ятка
дерев’яного зодчества XVIII століття, а в 1879 в селі була відкрита земська по-
чаткова школа. На 1909 р. в ній навчалося 117 учнів – 90 хлопчиків та 17 дівча-
ток. Однак загалом рівень писемності залишався низьким і грамоту знали лише
285 жителів села, що становило 31,9% [2, 304].

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Значна частина населення в XX столітті займалася кустарним промислами,
причому Золотоніський повіт був лідером у цій виробничій сфері. Традиційними
заняттями кустарів були гончарство, ткацтво, шевство, кравецтво, бондарство,
ковальство, візництво та ін. [2, 27]. 

Селянство страждало від безземелля та малоземелля . на 1910 р. 6,2%
селян краю не мали землі, а 62% – робочої худоби. Це змушувало багатьох по-
кидати насиджені місця і шукати заробітки на економіях Таврії, шахтах Донбасу,
копальнях Кривого Рогу, рибальських шаландах Азовського та Чорного морів 
[2, 27]. Така тяжка доля спіткала і сім’ю моєї бабусі  – Моторної Марії Охрімівни.
Її родина змушена була пішки дійти до Донецька, де вони проживали до 1941
року, а потім, в зв’язку з початком радянсько-німецької війни, таким же чином по-
вернулись до рідного села.

Отже, історія  Лукашівки – невід’ємна частина історії України. Її жителі, як і  в
інших куточках нашої землі теж пережили багато лихоліть, але залишились вір-
ними своєму рідному краю,і пам’ятали своє коріння навіть за сотні кілометрів від
рідного дому. І хоч це село порівняно молоде, і на його території не було бур-
хливих подій чи то Коліївщини, чи то боїв Першої світової війни, та жителі цього
села були завжди хорошими господарями і трударями на прекрасному чорно-
земі, які заслуговують на вдячність і пам’ять протягом століть.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
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району. – Черкаси: Вертикаль, 2008. – 571 с.
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до сучасності). – Черкаси: Вертикаль, 2006. – 232 с.
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Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я

Бессонова Анастасія,
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ВЕРСІЇ ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ МІСТА ЗОЛОТОНОША

Золотоноша – місто обласного підпорядкування, розташоване на лівому допливі
Дніпра р. Золотоношці на залізничній лінії Бахмач–Одеса з променем на Київ через Ми-
ронівку та на перехресті асфальтових шляхів Київ–Кременчук і Черкаси–Шрамківка. Від-
стань до Черкас залізницею – 30 км, автотрасою – 35,5 км. Населення – 29,9 тис. (на
1.01.2002 р.).

За 1 км від міста, в урочищі. Ярки, виявлено осаду Русі (Х-ХІІІ ст.). Назву Золотоноша
пов'язують із назвою річки: її піщане дно,  покрите шаром золотавої слюди,  сяяло, мов золото.

Назва "Золотоноша" викликала цілий цикл "золотих" легенд... Згідно з однією з них, у
другій чверті XVII ст. Золотоноша була замком Яреми Вишневецького і збірним місцем по-
датків, сплачуваних з його величезного феоду – так званої "Вишневеччини". Зосередження
в місті податків - золотих грошей – нібито й дало привід назвати його Золотоношею, тобто
"золотою ношею". Проте, як свідчать писемні згадки, таке твердження хибне, бо Вишне-
вецький прибув на Лівобережжя на початку 30-х років XVII ст., а назва міста з коренем
"золот" з'явилася за 60 років до того.

За другою легендою, черкаські козаки придбане "вогнем і мечем" золото складали в
напівпрохідних, болотяних заводях річки Золотоноші.

Третя легенда пов'язує назву міста з подіями часів монголо-татарського іга. Татарська
флотилія, навантажена даниною, зібраною з підвладного люду, поверталася до Криму.
Здійнялась буря, і хвилі ринули на чужинців. Вода поглинула і човни і скарби. Коли ж сти-
хія вгамувалася, хвилі почали прибивати до берега золоті речі. Це сталося на місці ви-
никнення Золотоноші. Відтак, кажуть, річку назвали Золотоношею, а згодом і місто
одержало цю ж назву.

Опитуючи своїх бабусь, дідусів та знайомих я дійшла до висновку, що всі придержу-
ються тільки однієї версії. Колись Золотоношка була великою річкою. Через неї проходило
багато товарних кораблів й одного разу по річці пливло судно з татарами, які везли на-
крадене золото. Але їхнє судно вдарилося об камені і потерпіло крушіння. І все це золото
яке вони везли опинилося на дні річки. Й завдяки цьому золоту річка отримала назву Зо-
лотоношка.

Але, спитавши мого учителя з історії стосовно походження назви «Золотоноша» вона
розповіла мені ще дві легенди.

Золотоноша знаходиться  на лівому березі Дніпра. Про походження назви точних
даних немає. Є тільки здогади, припущення та легенди. Їх об'єднує одне - місто отримало
назву від річки Золотоношка, на якій розташований. Романтична легенда розповідає, що
колись на дніпровських островах біля Черкас знаходилася козацька Січ. Козаки свій вій-
ськовий скарб, тобто скарбницю, золото і трофеї зберігали на малодоступних острівцях.
Острівці перебували в місці впадання невеликої річки в Дніпро. Від цього вона отримала
назву Золотоноша. 

Найбільш імовірна наступна версія. Берег і дно річки мають мінеральні вкраплення,
що дають золотий блиск. З цього випливає, що Золотоноша зобов'язана своєю назвою не
скарбам, які потрапляли через замок у скарбницю князя, а золотистим розмивам скром-
ної річки. 

Багато є легенд які розповідають про походження назви міста, але мешканці Золото-
ноші притримуються версії про татарське золото. Тому що, на мій погляд, ця легенда най-
більш цікавіша за інші, вона надає мешканцям гордості за своє місто,яке подолало татарів
без втручання людської сили.
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ОСОБНЯК ЩЕРБИНИ

До середини XIX ст. ву місті на Дніпрі проживало понад 4 тисячі старовірів.
Вони вже мали свої церкви, два монастирі, школу, а згодом – чавуноливарний
завод, кілька деревообробних тартаків, цегелень, тощо. Старообрядці, які над
усе цінували свою віру, гнану “никонівцями” та “авакумівцями”, були справжніми
майстрами – червонодеревниками, будівельниками, пічниками, тощо.

На центральних вулицях міста почали споруджуватись ошатні будинки ста-
рообрядців – купців, грабарів – підрядників, підприємців та інших заможних
міщан, - які й нині милують око черкасців і гостей міста. Серед них – будинки Во-
ронцова, Яковлева, Щербини, Малишева, Соколова, Каурова та інших. Відкриття
у Черкасах відділень різних банків прискорило появу архітектурно – виразних бу-
динків міщан – старообрядців, які брали грошові позики для житлового будів-
ництва. У той час розпочалася масова забудова цілих кварталів міста
прибутковими будинками, які, однак, не являли особливої цінності з архітектур-
ної точки зору, а були лише чудовим місцем для помешкань. Наприклад, грабар
– підрядник А.М. Соколов забудував від Гоголівської до Надпольної ( нині – Бла-
говісної ) вулиць будинками у два квартали з обох сторін Смілянську вулицю, і
здавав їх в оренду штабам полків, що розквартировували своїх офіцерів сім’ями. 

Архітектурі більшості споруд того часу була притаманна мішанина різних сти-
лів. Для декорування фасадів місцеві архітектори використовували форми й за-
соби минулих епох, що вилилися у ретроспективний напрямок, крайнім виразом
яких стає еклектика – мішанина стилів, поєднання різнорідних елементів, тощо. 

На рубежі XIX–XX ст. у Черкасах виділяється особливий професіонал – ар-
хітектор – художник, який грамотно і вміло оперує чистими стилями, доречно і
якісно декорує будь – яку ситуацію. Ось і з’являються на черкаських вулицях ма-
льовничі забудови, що засяяли перлинами неостилів: ренесансу, готики, класи-
цизму, модерну, народного українського та інших. Запрошуючи різних архітекторів
чи просто майстрів будівельної справи, забудовники вимагали, щоб їх будинки
зовні були неповторними і привабливими. 

Буд. А.М Щербини, 1892
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Однією із найприкметніших будівель старих Черкас, справжньою перлиною
забудови тодішнього провінційного міста і водночас одним із головних символів
Черкас сьогоднішніх є особняк Щербини, нині більш відомий місцевим як “ЗАГС”,
позаяк з початку 1980-х тут міститься Палац урочистих подій.

Цей особняк було збудовано у 1907-1912 рр. на вулиці Садовій (нині – Леніна)
у тій частині, де до неї примикає вул. Хрещатик. Таким чином будинок парадно
акцентує перспективу вулиці Хрещатик.

Будинок зводився для черкаського інженера, грабаря-підрядника, члена мі-
ської думи – Афанасія Микитовича Щербини.

Архітектор нажаль лишився невідомим. Багато хто припускає, зважаючи на
вишукане поєднання архітектурних деталей у їх еклектичному сплетінні, що ним
міг бути сам Владислав Городецький, однак доказів цій версії немає.

Головний фасад будинку має асиметричну композицію – зі сторони вул.
Фрунзе до основного приміщення примикає гранчаста прибудова (в інтер’єрі –
також гранчаста кімната).

Центральна частина будівлі – двоповерхова з мансардним третім поверхом.
На рівні першого поверху влаштовано широкий портал (хоча з архівних фото
видно, що вхід спочатку було влаштовано збоку), дещо спотворений незграб-
ними дверима, встановленими після реконструкції у 1980-х. 

Другий поверх має центральне потрійне вікно, розчленоване колонами з ка-
пітелями іонічного ордеру, та спарені вузькі віконця з багатопрофільним обляму-
ванням. Мансардний поверх має цетральне півциркульне вікно із широким
фризом, оздобленим глибокими нішами та східчастими цегляними деталями у
вигляді подовжених сухариків. Напівциркульне подвійне багатопрофільне обля-
мування виступає над дахом, вінчаючи центральну частину будівлі.

Бічні ризаліти розчленовані спареними 3-4-четвертними колонами іонічного
ордеру з подвійними базами та увінчані ступінчастими фронтонами понад па-
радним антаблементом. Величність будинку підкреслює горизонтальний руст.

Ризаліти, як і центральна частина, також мають фігурне завершення, що вис-
тупає понад дахом, підкреслене по центру декоративними отворами, з боків –
напівциркульними деталями.

Таке розкішне оздоблення будівлі, всі ці декоративні колони, карнизи, руст,
мережеве облямування створюють враження казковості та іграшковості.

Раніше в будинку було влаштовано зимовий сад з фонтаном. Подвір’я було
огороджене кованим парканом. Поруч з особняком містився будинок для при-
слуги та конюшні. Їх без всіляких докорів сумління на початку 1980-х знесли і збу-
дували нову багатоповерхівку…

Сам Щербина жив там не довго. Перед І-ю світовою він здав його в оренду
повітовому земельному управлінню. По революції там розміщувалися партійні
та радянські органи влади, за німецької окупації – жандармерія, по війні – палац
піонерів аж до того часу, поки у 1983 році його не переобладнали на Палац уро-
чистий подій. Він міститься тут і нині.

Саме остання реставрація – з переобладнання на РАГС – і значно спотво-
рила будинок. Бічний вхід у лівому ризаліті було перетворено на вікно, парадні
двері з вітринного скла та решіткою було влаштовано по центру, до них влашто-
вано широкі східці, на яких нині прийнято фотографувати весь кагал весілля. За
тієї ж реконструкції щез кований паркан, зимовий сад з фонтаном, який нині пе-
реобладнано на урочисту залу.

Особняк грабаря А.М. Щербини є неперевершеним зразком архітектурної забудови
міста початку XX століття, пам’ятником архітектури Черкас, який охороняється законом.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЧИГИРИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

Територія нашого району займає
121700 га. Третина цієї землі вкрита лісом.
Справжнім чудом можна назвати 22 тисячі
гектарів рукотворного лісу навколо Чиги-
рина, половина з якого 12 тисяч га. є сос-
новим бором, що створений на місці
піщаної пустелі, яка простягалася між
лівим берегом Тясмину та Черкаською те-
расою.

Ще за часів славетного минулого Чиги-
ринщина була краєм «Дикого поля», де на  довгі кілометри простягались степи.
Вітри гуляючи полем переносили  пісок навколо Чигирина. Відкриті степи були ко-
рисні за часів татарських нападів. Орду можна було побачити і вистежити зазда-
легідь. Та часи суворих випробувань давно минули. Чигиринщина стала густо
населеною територією і пісок почав загрожувати селам та самому Чигирину [4]. 

Повільно рухаючись, піски вже почали загрожувати засипанням таких насе-
лених пунктів нашого району як Розсошенці, Красносілля, Погорільці, Трушівці,
Худоліївка та сіл Чорнявка, Думанці, Нечаївка, Вергуни – Черкаського. За архів-
ними даними щороку заносило піском до 50 га угідь та садиби громадян. З істо-
рії відомо, що в середині ХVІІ століття тут росли змішані сосново-дубові ліси. В
1769 році, щоб знищити гайдамацький рух на Чигиринщині, польські конфеде-
рати почали методично їх випалювати. Пізніше ці ліси по-хижацькому знищували,
використовуючи для гуралень та цукрового виробництва, на виробництво поташу
та деревного вугілля. 

Перші спроби боротьби з вітровою ерозією методом шелюгування, а потім
посадкою сосни звичайної були зроблені Земством. В 1903 році було створене
Чорнявське лісництво, де лісничим з 1905 року був Зіновій Голов’янко, згодом ві-
домий, як доктор сільськогосподарських наук, вчений ентомолог. За 10 років його
роботи лісничим було заліснено майже 1200 гектарів сипучих пісків. І нині ста-
рожили сіл Чорнявка, Думанці називають багато ділянок лісу “культури Го-
лов’янка” [1]. 

Роботи по залісненню Притясминських пісків проводились в межах м.Чиги-
рин, сіл Розсошинці та Гущівка, де було заліснено майже 500 гектарів пісків. 

У 1950 році була створена Чигиринська лісозахисна станція, силами якої посад-
жено, зокрема в Чигиринському районі, 600 га лісів. Проте в 1953 році її ліквідували [2]. 

За всі часи обліснення притясминських пісків
під посадку вибирались найбільш рівнинні та най-
більш багаті пісчані землі. Тому, незважаючи на
проведені роботи, пустеля продовжувала прояв-
ляти свій злий норов. Та це були її останні часи. 

25 травня 1958 року створюється Чигирин-
ський лісгосп «Степовий». З усієї області сюди на-
правляють спеціалістів, що мали справу з
посадкою соснового лісу. 



Починається період  заліснення степової зони Чигиринщини.
Для посадки  саджанці привозили навіть  з Криму. В цілому було висаджено

близько 500 мільйонів саджанців сосни звичайної.
До складу Чигиринського  лісгоспу увійшли: Чорнявське, Матвіївське, Яни-

чарське, лісництва. А також були створені лісопосадні бригади в придніпровських
селах: Ранцеве, Топилівка, Тіньки, Спецівка. В кожному селі було по дві бригади
по тридцять робітників в кожній. Всього в районі  нараховувалось 400 чоловік
котрі  щодня виходили на боротьбу з пісками. Часто  «зелене полум’я»  лісу «за-
палене» людиною гинуло під вагою піску. І тоді знову доводилось брати лопати і
шелюгу. Спочатку пісок перемагав. Тому було вирішено затримувати пісок  різ-
ними       багаторічними, швидкоростучими чагарниками: шелюгою, дніпровською
зіноваттю та ін. В лозняку, що розростався, легше приживались сосонки. Та іс-
нувала ще одна  біда. Пісок погано тримає вологу і молодняк гинув від висихання
. Тому почали застосовувати метод глибокої посадки  саджанців. Їх висаджували
під  без відвальний плуг з поглиблювавчем, під трактор але частіше за допомо-
гою «меча Колосова» [2]. 

На жаль, під час суховіїв 1964, 1967, 1975 років загинули сотні гектарів лісо-
вих культур. Їх довелося по-новому пересаджувати, всього виконано таких робіт
на площі більше 700 гектарів. Та навіть ще до припинення суховіїв наслідки їх по-
ступово ліквідовувались. У маловітряні дні відгрібали рослини, в місцях де рос-
лини повністю загинули, їх повторно насаджували. 

І робота увінчалась успіхом. Лише за десяток років після заліснення простори
Чигиринщини забуяли зеленим морем.

Йшли роки, і молодий ліс почав уже працювати на державу, окуповуючи ті
кошти, які були вкладені в його створення. Вже в сімдесятих роках працівники
лісгоспу розпочали проводити в новоствореному лісі рубки догляду. Для потреб
народного господарства заготовлялися спочатку сотні, а потім тисячі кубометрів
сировини для деревностружкових плит та технологічних трісок. Для комбікормо-
вої промисловості заготовлялися сотні тонн хвойної лапки. Місцевим життелям
реалізували будівельні матеріали. Любителі “тихого полювання” заготовляли в
лісах гриби. Лісові простори наповнювалися різноголоссям птахів, з’являлись лі-
сові звірі – дикі кабани, лосі, кози[4]. 

Черкаський сосновий бір є південною межею  природного розповсюдження
сосни звичайної. Далі на  Південь сосна звичайна вже не утворює таких великих
лісових масивів. Разом з посадкою лісових масивів було вирішено посадити де-
рева і на Богдановій горі, щоб захистити  її схили від розмивання і зсувів.
ДЖНЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Перебийніс В. "Чигиринському лісовому господарству – піввіку"
//http://lis.ck.ua
2. Сімейний архів родини Січових.
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І ПОСТАЛО РУКОТВОРНЕ МОРЕ

У 2011 році Черкащина відзначає п’ятидесяту річницю від дня створення Кре-
менчуцького водосховища. Ця подія є досить неоднозначною в історії нашого
краю. Адже з одного боку країна отримала потужне джерело енергії, з іншого
боку втрачено десятки сіл, родючих полів, змінено людські долі.

Підготовка до будівництва ГЕС здіснювалась ще у 1946 році, так рішенням
виконавчого комітету Київської обласної ради від 17 липня 1946 року № 1070
“Про заходи в справі підготовки проектного завдання по будівництву Кремен-
чуцької електростанції” вирішено утворити комісію для обстеження берега ріки
Дніпро в межах Черкаського району та міста Черкаси з метою виявлення мож-
ливої зони затоплення [1]. Саме будівництво “Кременчуцького моря” розпоча-
лося у 1954 році, а вже у 1957 році сучасники так описували будівництво ГЕС: “З
дна величезної скельної чаші – котловану все вище піднімаються масивні бетонні
блоки, над якими немов густий ліс, здимається ажурне плетиво арматурних кар-
касів. На трьох перших агрегатах, які колектив зобов’язався ввести в дію на рік
раніше урядового строку – в 1951 році, встановлені колони статорів і шахти тур-
бін. Рівень води у районі гідровузла підніметься майже на 17 метрів. Немов у
бурхливу весняну повінь ріка навічно вийде з своїх теперішніх берегів. Неспо-
кійна водна синь розілється більш як на двісті кілометрів- від Кременчуга до Ка-
нева. Тепер по обох берегах Дніпра на території Черкаської, Кіровоградської і
Полтавської областей ведеться підготовка до зустрічі “великої води”. Дно май-
бутнього моря нагадує собою гігантську будову. На незатоплюваних місцях, безпосе-
редньо на берегах моря виростають нові населені пункти сучасного типу.” [2]

Бетонування схилів дамби
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1960 рік ознаменувався розливом Кременчуцького водосховища. В зоні за-
топлення опинилися частини Золотоніського, Черкаського, Чорнобаївського, Чи-
гиринського районів Черкаської області. Берегові райони міста Черкаси також
опинилися під водою. 14 вересня 1961 р. Рада Міністрів СРСР утворила урядову
комісію по прийняттю в експлуатацію Кременчуцької ГЕС, але перший гідроаг-
регат ГЕС було запущено ще у 1959 році. [3], 

Нині ми не уявляємо собі наш край без широкого розливу “Кременчуцького
моря”, коли тонку смугу іншого берега видно лише в ясну погоду, а наші пращури,
які жили на затоплених землях з больом у серці вдивляються у водну далечінь,
згадуючи що зовсім недавно там стояли будиночки в яких вирувало життя. Під
товщою води залишилися могили їх пращурів, квітучі сади та незорані лани, ди-
тинство й юність минули там, де зараз безмежний водяний простір. 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Постанова виконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів трудящих
№ 107 «про заходи в справі підготовки проекутоного зжав дання ппо будівниц-
тву Кременчуцької гідроелектростанції». 17 липня 1946 р. 
ДАЧО, – ф. Р-121, – оп. 1, – спр. 207, – арк. 23.
2. Стаття «Народження моря» [Газета «Черкаська правда»]. 27 травня 1957 р.
ДАЧО, – ф. Р-2655, – оп. 1., – спр. 22, – арк. 15.
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ДАЧО, – ф. Р-4313, – оп. 2., – спр. 493, – арк. 52, 52 зв.
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ЧИГИРИНСЬКА ЧАЕС – ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Одне з великих будівництв ХІХ сторіччя, яка на цей час так і не стала справді
великою. Чигиринська атомна електростанція чи інакше – ЧАЕС. 

Рішенням ЦК Компартії України від 20.08.1970 р. було прийнято спорудити у
селі Вітове Чигиринського району Черкаської області, потужністю 4800 тисяч кВт
з метою повністю забезпечити потреби хімічних підприємств міста Черкаси. Було
також прийнято рішення про будівництво містечка енергетиків на 20 тис. осіб для
забезпечення потреб працівників ГРЕС. Завершення будівництва планувалося
в кінці 9-ї п’ятирічки, тобто до 1976 р. 

Газета «Правда України» розповідає про гомеричний масштаб споруди: про
потужність станції, що перевищіть потужність Дніпровського каскаду ГЕС, про го-
ловний корпус новобудови довжиною 660 м., про особливості конструкції котлів
і турбін, і знову ж оспівується гордість проекту – містечко при ГРЕС, але вже на
25 тис. жителів. «Будуть тут і свої школи і палац культури, торговий центр, кіно-
театр, лікарня і відмінна служба побуту, і палац піонерів і, зрозуміло, чудовий
пляж ... І вже в 1975 р. Чигиринська ГРЕС дасть струм ...» [1].

Райдужні картини Чигиринської ГРЕС постають в описі газети «Радянська Ук-
раїна» від 27 грудня 1973. Знову нам показують місто-сад, місто в якому так хо-
четься жити. Парки, ігротеки, стадіон, спортивні зали, лікарня, профілакторій,
відмінні під'їзні колії і дороги, що проведуть від найближчих міст і через новобу-
дову до ГРЕС, дороги, які зв'яжуть три мікрорайони нового міста між собою і з
зовнішнім світом. «Пройде небагато часу і на його берегів (водосховища) швидко
рвонеться в блакить неба своїми поверхами нове місто.

З Кременчука почали проектувати мазутопровід. А для завезення облад-
нання і сполучення із залізницею спроектували залізничну колію від станції Фун-
дукліївка до будівельного майданчика. На будівництво цієї гілки витрачено 400
тисяч карбованців. Та поки будували, мазут став дефіцитним. Почали станцію
перепроектовувати на вугільну з потужністю вже 3 млн 200 тис. кіловат. Вартість
– близько 16 тисяч карбованців. Збудували 90% земляного полотна, 80% всіх во-
допропускних споруд [3]. Будівництво велося повним ходом аж поки вугілля не-
стало дефіцитом. Законсервували все у 1983 році, і в цей час побудували селище
– Орбіту: два будинки, два гуртожитки, універмаг, їдальня, навіть почали буду-
вати школу. Тоді ж проект станції знову поміняли. Вона мала таки стати атомною.
І оскільки санітарні норми вимагали, щоб відстань між нею і житловими будів-
лями становила 8 кілометрів, то школу й припинили будувати. А збудовані гурто-
житки і житлові будинки, вважалося, функціонуватимуть лише до запуску станції [4].

На будівництві майданчика для атомної станції і прилеглих споруд було за-
діяно більше 3 тисяч будівельників. Люди їхали сюди працювати з усього Радян-
ського Союзу. Для запуску першої турбіни газової станції запустили водогрійні
котли, почала діяти теплотраса, побудували великі склади.

Після вибуху Чорнобильської АЕС вийшов наказ про консервацію Чигиринської
АЕС. Але нові плани ще були. Наприклад, збудувати під Чигирином парогазову елек-
тростанцію. Та відсутність фінансування завадила здійсненню цих планів.

У 1987-1988 рр.. почали з'являтися перші критичні публікації щодо будівниц-
тва. Нарешті, крапку в радянській історії ЧАЕС поставила Постанова Ради Мі-
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ністрів СРСР від 19 травня 1989 р.
«Про припинення будівництва Чиги-
ринської АЕС» [2]. 

Дві п’ятиповерхівки – сьогодні це
все, що залишилося в селищі Орбіта.
Будинок культури руйнується. У бага-
топоверхівках залишилося приблизно
120 осіб. Це в основному пенсіонери.
Автобусного сполучення з Чигирином
немає. Чистої води також. Її привозять
із сусіднього Вітового або Чигирина.

Василь Дрюк, колишній начальник
відділу капітального будівництва на Чи-
гиринській АЕС: «У кінці 1999 року –
2000 році вже стали об’єкти АЕС роз-
бирать, кому треба і з великої будови
залишилися руїни. Нема вже там нічого
практично. Стоїть труба 120 метрів
біля пускорезервної котельні, наполо-
вину розібране приміщення. Весь
метал здали в металлолом». 

Частину майнового комплексу
електростанції передали на утримання

«Черкасиобленерго», іншу  – залишили державі. Влада витрачатися на добудову
Чигиринської АЕС не збирається. Будинки з людьми включили до складу най-
ближчого селища, проте мешканцям жити легше не стало. У міністерстві палива
та енергетикивідповідають, що доводити до пуття Чигиринську станцію – еконо-
мічно невигідно. 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
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ГОЛОДОМОР 1932 – 1933РОКІВ У ЛЕБЕДИНІ

Перед колективізацією наше село переживало період стабілізації і зростання
благополуччя. У 1925 р. було закінчено проведення земельної реформи. Земля
поміщиків і куркулів була розділена. Було виділено 350 нових садиб. В 1923р.
було проведено перепис населення налічувалося 2462 двори і 13668 осіб. Багато
безземельних, особливо серед молодих сімей. Тому земельна реформа мала ве-
лике значення для села. Люди забули про тяжкі часи, про розправи над ні в чому
не винними людьми [1].

Із спогадів І.Г. Рудаса: “З 1923 р. по осінь 1929 р. в нас було скільки продук-
тів, що їх не було куди дівати. Та були прийняті силові міри в заготівельну кам-
панію 1928 р., коли певну кількість хліба треба здати за державною ціною” [2].

Тривога наступила у 1929 р. Декого із заможних селян заарештували і попа
Георгіївської церкви Виняковського С.А. Його заарештували, бо в церкві служба
велася українською мовою. Але 14 травня 1992 р. його реабілітували, а церкву
перетворили на зерно-сховище.

Восени 1929 р. почалася агітація за вступ в колгоспи. Були організовані
штаби куди зганяли людей і там розповідали, як добре житиметься в колгоспах.
Люди не вірили їм, бо знали, що трапилося з двома колгоспами, які утворилися
в 1925 р. і проіснували не більше року [3, 7]. Після цього у людей забирали руш-
ниці, особливо в мисливців. Це спасало життя тим хто записався у колгосп. За
зиму колективізація була проведена на 99,9%, а куркульський опір зломлено. В
колективізацію жодного активіста не було убито [1].

Восени 1930р. було зроблено висновок, що коні зайві, роботи не роблять, а
їдять. І роботу можна зробить, якщо їх на третину зменшить. Було знищено 400
голів коней. Залишилися старі коні, які були не в змозі працювати. Коли поча-
лися польові роботи, коні падали. Але з горем по-полам обсіялися. А “вождю”
написали, що обсіялися в самі стислі строки [4, 8].

Багато коней дохло першої весни, напхали в себе палки, очерет. Так було і в
1931р. весною коні дохли тільки їх уже не прикопували, а привозили до свинар-
ника і годували свиней. За літо 1930 р. побудували свинарник і корівник. Корів за-
бирали у куркулів. В 1932 р. коні дохли по 10 голів в день. Ними теж годували
свиней, але люди теж їх їли, бо на трудодні їсти не давали нічого, навіть, і не зга-
дували. Вивезено було все, навіть, посівний фонд. Сталіна називали батьком, і
сонцем, що світить із Кремля [2]. 

Як везли зерно на елеватор, то на передній підводі був прапор, а на задній
транспаранти, про те, який видбали урожай, що везли в подяку Сталіну за “щас-
ливе”, “радісне”, “заможне” життя. На самому початку колективізації почали лік-
відовувати куркулів. Була створена комісія, яка описувала майно. Розкуркулені
ділилися на 3 категорії:

7 десятин, забирали майно повністю, виганяли з хати і відправляли у Во-
логду;

4 – 7 десятин, забирали майно, виганяли з хати, інколи вивозили на “мригу”
(дорога на Лип’янку), із села не виганяли;

4 і менше десятин, забирали майно, валили будівлі, але із села не виганяли.
1 березня 1930 р. – 40 куркульських сімей були відряджені у Вологду, 8 квітня

1931 р. була друга висилка на Урал (на станцію Чусова) [5, 8].
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Із осені 1932 р. було забране усе. Вижили ті, в яких щось було заховане і не
найшли, а також близькі до активу. Хто мав корову, то вижив на молоці, були і
такі, які порізали корів, м’ясо поїли, то не осталось нікого, померли всі. Вижили і
ті, що в Росії взимку рубали ліс або яку іншу роботу робили і привозили до сім’ї
якісь харчі.

Весною 1933 р. жоден кінь, хоч і перезимував, у роботу не зміг піти. Всі сили
кинули, щоб вигнати їх на береги, деякі самі пішли, а лежачим косили траву та
підгодовували. Треба сіяти, а коні не можуть ходити. Сіяли із рук, бо сівалок тя-
гати не було чим, хоч і було два трактори, але вони більше стояли ніж робили.
Ніхто не культивував і не борознив. Але все проросло і виросло гарне. Збирання
затяглося на півтора місяці, бо постійно йшли дощі [2].

В селі всі вулиці зарослі жовтим бур’яном з метровою висотою, де взявся і де
дівся ніхто не знає. Він цвів жовтим цвітом, наче ріпак, не стало його після 
1933 р. і його більше ніхто не бачив.

Весною, скрізь було багато мертвих людей. Було організовано похоронні бри-
гади із активів. Трупи, які були мертві та розкладені ніхто не збирав, а в дворах
були ями бурячні, туди їх і скидали, там і прикопували. Ці бандити звозили на
кладовище багато живих людей, бо одержували за кожну людину 200 грам хліба.
Одна жінка задушила свого 4-річного сина, щоб не мучився, а сама повісилась.
Інша зарубала свого чоловіка і разом з дочкою їла. Багато хто різали своїх дітей
або крали і теж їли [6, 8].

У багатьох трупів було обрубано руки і ноги, і ніхто не знав чи воно обрубано
з мертвого чи живого. Був випадок, що жінка поїхала до Росії дістати харчів, а
чоловік забив 8-річного сина і разом з дітьми їв.

На 1933 р. дощі затягнули жнива  на півтора місяця. До жнив колгосп був один
на все село, але поділений на 3 відділки, порівну було тягло, реманент та інше.
Була одна контора і голова колгоспу. Вродив не тільки хліб, вродила городина, яб-
лука, вишні, шпанки, але не могло достигнути – люди їли без міри і багато хво-
ріло на дизентерію, і помирало на протязі трьох днів. Багато чоловіків померло
в посівну. Вони сіяли з рук, і багато хто не витримував голоду і кидав насіння в рот,
але не міг розкусити і на ранок помирали. Дехто почав жати жито: сушити в печах,
молотити, але цим отруїлися [7, 6].

На прориванні буряків, щоб не їли проростки давали по 400 грам хліба. При-
возили зі Шполи, тут же важили і ділили. Жертви були і тут. За хліб вбивали один
одного.

Хліб був зібраний до останньої зернини. На трудодні давали 1,5 кг хліба.
Люди ожили. Малі і старі були в полі визбирували до колоска, загрібали [2].

Після цієї трагедії система керівництва не змінилася. Скільки померло людей
ні сільрада, ні колгоспи не переписали наче так і треба. Грошей не давали ні ко-
пійки, навіть садки повирубували на паливо, а кущі, які відростали від тих пень-
ків відразу оподатковували.
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Пєтєлін Артем 
учень 9-Б класу Чигиринського НВК І-ІІІ ст.№2
консультант Кравченко Олег, вчитель історії

ПАТРІК ГОРДОН ТА ЧИГИРИНЩИНА

Серед багатьох постатей які відіграли важливу роль в іс-
торії Чигиринщини досить яскраво поміж інших вирізняється
постать Патріка Гордона. Хто він такий? Яке відношення він
мав до Чигиринщини? Спробуємо з’ясувати в даній статті.

Отже, Патрік Леопольд Ґордон  народився 31 березня
1635 в Охлухрісе (Абердиншир, Шотландія). Був двічі одру-
жений і обидва рази на голандках, що жили в московській Ні-
мецькій слободі, від першого шлюбу мав двох дочок та двох
синів, а від другого шлюбу мав чотирьох синів, проте всі діти
від другого шлюбу померли ще в дитинстві, крім одного. Про-
вів майже все своє життя на службі чужим монархам: у 1655-
1661 воював у шведській, польській та австрійській арміях
(встигнувши за короткий термін отримати десяток ран у боях
і дуелях, Гордон набув чималий військовий досвід) один із сподвижників Петра I,
з 1661 року генерал російської армії. Брав участь у Кримських походах 1687 та
1689, командував Бутирський полком, в 1689 підтримав Петра I і сприяв його пе-
ремозі над прихильниками царівни Софії. Користувався великим авторитетом у
молодого царя і керував його військовими заняттями. Неофіційний посланець в
Англії (1666-1667). Керував Кожуховський походом 1694 р. У першому Азов-
ському поході командував загоном, у другому керував облоговими роботами. У
1698 брав участь у придушенні повстання стрільців у Москві. Доблесть і бойове
мистецтво Гордона найбільш яскравіше  проявилися в Чигиринських походах. 

Отримавши призначення від московського царя, на початку серпня Патрік
Гордон прибуває до міста Чигирина, в якому розміщувалась стратегічно важлива
фортеця, його прибуття значно покращило оборону міста під час першої ту-
рецько-татарської нападу 1677 року. Будучи добре обізнаним в військовій інже-
нерії, він врахував всі недоліки в архітектурі фортеці під час першої оборони та
розробив ряд заходів для їх усунення, та нажаль через брак коштів та робочої
сили належним чином підготувати фортецю до другої оборони не вдалося. Та
все ж таки на передодні другої  облоги міста його призначили головним інжене-
ром оборонних споруд. Вже 26-27 травня Гордон запропонував план нових ра-
велінів: один мав стати півмісяцем перед Кримською брамою, а другий біля
Тясмину [2,260]. Щоб захистити простір між згаданою брамою та дерев’яною
вежею, з дерну було побудовано помилковий скат, було розміщено поглиблені
батареї на фланках під помилковим скатом для обстрілу рову і розміщено там де-
рев’яне укріплення. Під час копання оборонного рову, який простягався від річки
Тясмин до нових укріплень, через відсутність багатьох людей, не бажаючи від-
ставати всупереч всьому шотландець вперше застосував візки з затворами, від-
криті ззаду, і виконав вхід в один кінець своєї ділянки рову і вихід з іншого, отже
40 візків снували постійно, а люди, що стояли по всій довжині рову, мимохідь на-
повнювали їх, цей винахід прискорив роботу над ровом в 8 разів. Також Патрік
Гордон винайшов і застосовував зразки великих габіонів для використання на
хибному скаті перед гарматними бійцями, вони тісно примикали один до одного
на зовнішній стороні стіни і прикривали бійницю, маючи 10 футів в довжину і 6 в
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ширину, повинні були бути набиті во-
лосом і іншими м’якими речовинами,
габіони були добрим захистом для
людей. 11 липня за допомогою
нових габіонів Гордон укріпив ам-
браузи.  За ініціативи Патріка Гор-
дона біля старого замкового рову
було викопано новий колодязь, за-
вершені бічні лінії кронверку, також
споруджено частокіл від кінцевої
точки на західній стороні міста через
рів до старого замку, було закладено
основу перед Кримськими воротами,
було споруджено равелін перед во-

ротами замку, особливо він домагався  перебудови міського валу та круглої
кам’яної  вежі, які знаходились між дорошенківською вежею та Кримською бра-
мою, зруйновані під час оборони міста 1677 р. Також було збудовано пристань
для човнів і проведено навчання пушкарів. З 11 липня Гордон розпочав укріп-
лення оборонних місць, було встановлено на валах гармати, він навіть наказав
вирити на валу біля гармат місця для діжок з водою, якою мали охолоджуватись
гармати [1, 123-124]. 

Проте незважаючи на всі свої старання Гордон встиг вжити лише мінімальних
належних заходів. В середині липня 1678 р. турки знову оточили місто, саме в цей
час Гордон зміг проявити себе не тільки як тактик і стратег, а й як вмілий полко-
водець про що свідчить той факт, 19 липня декілька загонів турецької піхоти
пішли в наступ і біля старого валу зіткнулися з козаками-добровольцями, оскільки
чисельність турків невпинно зростала, козаки відступили. 30-40 дрібних і дуже
хоробрих турецьких кіннотників погналися за ними, вслід рушило три піхотні за-
гони з гарматами. Турецькі піхотинці, озброєні шаблями та щитами, діяли дуже
швидко й організовано. Гордон послав на допомогу козакам якогось підполков-
ника, але той командував дуже невміло, і його загін(400 стрільців) почав без-
ладно тікати. Тільки особисте втручання Гордона дало змогу організовано
відступити під стіни Чигирина [3, 255]. 3 серпня під час вибуху одного з турець-
ких підкопів загинув воєвода Ржевський. Це нещастя спонукало російські війська
залишити фортецю. Замість нього був призначений комендантом Гордон. Турки,
користуючись тим,  увійшли в фортецю. При відступі Гордон підірвав укріплення,
і 40 тисяч турків злетіло у повітря. Це знищило всі задуми ворога, він відступив,
і з тих пір Чигирин втратив своє стратегічне місце і колишню міць. Всі події 1677-
1678 рр [1, 126-128]. Патрік Гордон описав в своєму щоденнику, який до сьогод-
нішнього дня залишається найдостовірнішим джерелом щодо тих подій.

29 листопада 1699 “Очі того, хто покинув Шотландію бідним самотнім ман-
дрівником, були закриті рукою імператора“. Похорони Гордона в заснованій ним
церкві в Москві стали однією з найбільших урочистих церемоній петровського ца-
рювання.
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ДО ПИТАННЯ МОНЕТНОГО КАРБУВАННЯ 
ПЕТРА ДОРОШЕНКА У ЛИСЯНЦІ

Цікавим аспектом вивчення історії доби «Руїни» є проблема монетного кар-
бування Правобережного гетьмана Петра Дорошенка у Лисянці, нині районному
центрі Черкаської області. Попри те, що цей факт навіть увійшов у шкільні під-
ручники та посібники, сам факт карбування гетьманом власної монети є супе-
речливим. 

Джерела повідомляють, що весною 1674 р. у Лисянці московські стрільці та
козаки І. Самойловича вилучили штемпелі для карбування солідів («шелягів»),
1,5-грошовиків («півтораків» або «чехи») та 6-грошовиків («шостаків»). Зберігся
також запис допиту майстра Я. Гранковського, що працював на монетному дворі
в Лисянці. Можливо, під тиском ката, але монетар дав свідчення проти П. Доро-
шенка, що саме той карбував монету. Він підтвердив, що карбував монети номі-
налами в солід, півторак і шостак. Також цікаво, що монетар вказав, що при
карбуванні півтораків за зразок було узято монети польського короля Яна ІІ Ка-
зимира. Отже, наявний факт підробки польських монет, а не випуск власної. Тим
більш, що, словами Я. Гранковського, він був майстром карбування, але не вмів
вирізати штемпелі, а тому припускається, що самі штемпелі було викрадено на
польських монетних дворах.

З іншого боку, період «Руїни» насичений численними підробками польських
монет, що їх знаходять і сьогодні. Безумовно, вони брали участь у грошовому
обігу України. Техніка карбування й художнє виконання польських дрібних монет
того періоду була досить низькою. Штемпелі вирізалися вручну, а при інтенсив-
ному карбуванні псувалися й ламалися. Як результат – для карбування монет
одного номіналу використовувалися багато штемпелів, які відрізнялися між
собою деталями. Населення, більшість якого навіть було неписьменним, не ба-
чило різниці в цих варіантах. Враховувалася хіба що вага монети. Війни доби
«Руїни», а потім і «Потоп» у Речі Посполитій природно штовхали підприємливих
майстрів на фальшування монети.

Найімовірніше, на наш погляд, що й П. Дорошенко став на шлях фальшиво-
монетника. Займаюсь цим «промислом» можна було відносно легко, а в умовах
війни ще й відносно безперешкодно, отримувати прибутки від випуску неповно-
цінних монет, знижуючи частку срібла в монеті. При випуску ж мідних солідів
можна було отримати прибуток від карбування монети з металу, ціна якого була
нижчою за номінал. 

Ця можливість приваблювала, безумовно, і гетьмана П. Дорошенка – отри-
мати додаткові прибутки від монетного карбування, тим більш викраденими
штемпелями. Натомість місця, де могла перебувати монетарня в Лисянці, на сьо-
годні не знайдено й припустити, де вона знаходилася, досить складно. Не існує
й єдиної точки зору щодо часу можливого карбування. Припущення досить стро-
каті – 1668–1672 рр., 1669–1673 рр., 1665–1674 рр. Можна також припустити, що
монети в Лисянці карбувалися в жовтні-листопаді 1671 р., коли П. Дорошенко
перебував тут із татарським загоном. 

Натомість окремими дослідниками припускається, що П. Дорошенко карбу-
вав монету, оскільки згідно Гадяцької угоди, Велике князівство Руське отриму-
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аверс можливо, монета Петра Дорошенка              реверс

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я

вало право на монетне карбування в Речі Посполитій. На наш погляд, ця версія
не витримує критики, оскільки на той час вже діяли умови Слободищенського
трактату. І, по-друге, ця версія виглядає досить умовною, оскільки П. Дорошен-
ком випускалася б у такому випадку монета з оригінальним дизайном, а не копії
польських, до того ж не найкращого виконання.

Довести чи спростувати монетне карбування П. Дорошенка можливо, від-
найшовши самі монети гетьмана. Проте у знахідках монет, що датуються періо-
дом другої половини XVII ст. екземплярів, які бодай умовно можна було б визнати
монетами П. Дорошенка, неможливо. Якщо ж визнати монети П. Дорошенка під-
робками польських монет, що на наш погляд, відповідає дійсності, то знайти їх ще
важче. Слід зазначити, що соліди, півторагрошовики та шостаки належать до
найбільш розповсюджених монет українського ринку другої половини XVIІ сто-
ліття. Щоб звузити коло пошуку, можна взяти до уваги слова Я. Гранковського на
допиті у Малоросійському приказі. Той зізнався, що певний час він працював на
королівському монетному дворі у Львові й вказував, що й штемпелі для моне-
тарні П. Дорошенка було вкрадено. Тому можна припустити, що монети лисян-
ського карбування слід шукати серед монет зі знаком львівського монетного
двору 1656–1658 і 1660–1663 рр. карбування. Найвірогідніше, це монети номі-
налом 6 грошів. Що стосується солідів, то це поширені у той період так звані «бо-
ратинки» Яна ІІ Казимира. Півтораки ж, найвірогідніше, карбувалися за зразком
поширених у тогочасному грошовому обігу монет цього номіналу короля Сигіз-
мунда ІІІ. Півтораки ж Яна ІІ Казимира карбувалися досить мало у Польщі, тому
мало ймовірно, що саме їх карбував П. Дорошенко. Не виключено також, що у
Лисянці могли карбуватися, а точніше фальшуватися, прибалтійські соліди швед-
ської королеви Христини чи прусські драйпелькери, оскільки фальшивки саме
таких монет поширені у сучасних скарбах.

Таким чином, лисянське карбування правобережного гетьмана П. Дорошенка
є не випуском власної монети, а фальшуванням законних грошових знаків інших
держав. Звичайно, це було порушенням монетної регалії Польщі (можливо, Шве-
ції чи Пруссії), проте вимушеним кроком гетьмана для відновлення господарства
Правобережжя. Слід підкреслити, що вказівка у шкільних підручниках щодо ви-
пуску П. Дорошенком власної монети має бути відкорегована.
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Комаренко Богдан,
учень 8 кл. Суботівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
науковий керівник Михайлюта Оксана, вчитель історії

СУБОТІВСЬКІ ЛЕГЕНДИ ПРО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

«Богом підказане місце»

Давно це було, ще за часів Хмельниччини. Довго думав Богдан Хмельниць-
кий, де ж збудувати йому церкву у Суботові. Хотів-бо, щоб вона була близько
біля його будинку, щоб милувала його око щоранку своєю красою.  Та обрати
місце для церкви це нелегка справа. Треба, щоб воно було чистим, легким і несло
благодать для людей. Довго радилися Хмельницький із своїми помічниками і,
щоб знайти те найкраще місце, вдавалися до різних заходів: сіяли в багатьох міс-
цях жито і пшеницю, щоб бачити: де краще зійде – то там і місце буде чистим та
легким; звертали в молитві до Бога, щоб підказав те святе місце. І вже наступної
ночі побачив Хмель пророчий сон: наснився йому Святий Дух, який покликав його
за собою і вказав на те місце, де стоїть і зараз церква. Дух Святий говорив Бог-
данові, що саме на цьому місці ідуть святі небесні потоки, які зцілюють людську
душу, роблять її добрішою, а в лиху годину стіни церкви зможуть захистити Бог-
дана та суботян від ворогів.

Прокинувся Богдан, скликав козацьку раду та й оголосив підлеглим про свої
рішення. І збудували біля гетьманської садиби Іллінську церкву із товстими сті-
нами та бійницями, яка і до сьогодні милує око своєю величчю та красою [1].

«Чому не знайдено Богданові скарби?»

За часів розквіту слави Богдана Хмельницького, почалося карбування його
іменних грошей. Говорять, що їх кількість сягала десятка тисяч монет. 

За легендою, при похованні Богдана Хмельницького був похований і його
скарб. Поряд із шаблею, золотою булавою, оздобленою дорогоцінним камінням,
гетьманською печаткою, нагайкою і козацькою люлькою, були покладені і золоті
червінці. Та до сих пір нікому не вдалося знайти поховання із цими скарбами.

За переказами старожилів, лише раз на рік у лісі біля Суботова вчувається
страшне завивання вовків, які збираються на пагорб – могилу-поховання геть-
мана. Говорять, що це поховання охороняє козак, який цієї ночі виходить із мо-
гили з насунутою на очі шапкою і закривавленим обличчям. І лише той, хто зможе
витерти кров з його обличчя і, піднявши шапку, подивиться йому в вічі, зможе діс-
татись до гетьманських скарбів.

Люди називають цей пагорб Вовчим шпилем. Можливо, і знайшовся б такий
сміливець, та ніхто не може передбачити, коли цей невмирущий вартовий вихо-
дить із могили, бо вовки, приховуючи таємницю, розпочинають свій вовчий хор
опівночі щороку і не в один і той же час. Тому і скарби до цього часу не знайдені,
як і саме поховання Хмельницького, хоча в наукових джерелах зустрічаються
описи монет видатного гетьмана [2].
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Перепелиця Алла, 
молодший науковий співробітник НІКЗ «Чигирин» 

ВЕРШАЦЬКИЙ ТАНК Т-70М – 
ПАМ’ЯТКА ІСТОРІЇ ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945Р.Р..

Звільнення Чигиринщини розпочалося жорстокими боями за населений пункт
Вершаці. Село, яке нині знаходиться на межі Черкаської і Кіровоградської об-
ластей,  в далекі грудневі дні 1943 року – було одним з багатьох сіл Кіровоград-
ської області. В боях за Правобережну Україну брала участь 5-та гвардійська
танкова армія під командуванням генерала-лейтенанта танкових військ Павла
Олексійовича Ротмістрова. В неї входив 5-ий Зимовниківський гвардійський ме-
ханізований корпус. Сформований він був у 1942 році з моряків тихоокеанського
флоту. До складу цього корпусу входили: 10, 11, 12 гвардійські механізовані бри-
гади. 12 гвардійська орденів Червоного Прапора, Кутузова і Б.Хмельницького ІІ
ступеня механізована бригада визволяла південно-західні околиці Чигиринщини. 

Гвардійці 5-го танкового корпусу успішно провели наступ в напрямку сіл Глин-
ське, Заломи, Кудашево, Вершаці та Івангород. 2 грудня 1943 року інженерно –
лінійна рота на чолі із лейтенантом Миколою Морозовим визволила від фа-
шистських окупантів село Маржанівку. Радянські війська пройшли без боїв села
Заломи, Юхимове та хутір Зелений Яр. Населений пункт Вершаці в цей час був
укріпленим оборонним рубежем фашистів. В селі нараховувалось 3000 бійців ре-
гулярних гітлерівських військ та 400 поліцаїв з хурами награбованого майна [1,3]. 

24 грудня 1943 року о 23 годині 70 радянських бійців розпочали бій за насе-
лений пункт Вершаці. Цілу ніч над селом стояв шалений гул від вибухів мін, по-
стрілів гармат, кулеметної стрілянини. Вранці 5 грудня 1943 року місцеве
населення вітало радянських визволителів. Та радість була недовгою, бойова
техніка, просуваючись через болотисту місцевість хуторів Цибиківки та Самбро-
сівки – значно відставала. Фашисти, дізнавшись про перевагу в живій силі і тех-
ніці пішли в атаку. Зупинити наступ ворога змогли бійці інженерно – лінійної роти
лейтенанта Миколи Морозова тільки біля хутора Зелений Яр. На допомогу гвар-
дійцям із села Юхимове прибули 20 бійців на чолі із взводним І.О. Додєєвим. В
бою за хутір Зелений Яр старший сержант Сухушин, ціною  власного життя, зу-
пинив німецький бронетранспортер. Здійснивши подвиг радянський воїн не
тільки відстояв бойовий рубіж, а й врятував життя багатьом солдатам. 

Повернувшись на хутори Вербівку, Московський та село Тарасо-Григорівку
гітлерівці вчинили розправу над місцевим населенням. Спалили до десятка хат
та розстріляли з автомата п’ятеро малолітніх хлопчиків. 

Укріплюючи свої позиції, фашисти встановили на схилах хутора Московський
міномети. Генерал – майор Борис Скворцов, дізнавшись про складну ситуацію в
районі сіл Тарасо-Григорівки та Вершаць, поставив завдання гвардійцям 24-ї тан-
кової бригади атакувати дані населені пункти.

8 грудня 1943 року о 6 годині ранку бійці інженерно – лінійної роти 12 гвар-
дійської мехбригади під командуванням лейтенанта Морозова з боями увійшли
в село Тарасо-Григорівка. Радянський танк Т-34 зупинили фашистські міномети
у яру по дорозі, що вела на хутори Хавівка та Московський. Три танки Т-70М гіт-
лерівці підбили в самому хуторі Московський. Один біля ставка, два інші на ву-
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лицях хутора. Протягом цілого
дня гвардійці 12 мехбригади
вели бій із гітлерівськими міно-
метниками. І тільки під вечір на
схилах хутора Московський за-
майорів червоний прапор. Всі
радянські бійці, що загинули у
цьому бою, були поховані в брат-
ській могилі села Тарасо-Григо-
рівка [2].

Вдруге, сусіднє село Вер-
шаці було звільнене від фа-
шистських загарбників 9 грудня
1943 року. На другий день зи-
мовниківці звозили з усіх кутків
села Вершаць загиблих своїх побратимів. Із Чернечої балки були привезені тіла
13 радянських солдатів. Майже всі вони мали поранення в ноги, а на скронях за-
пеклася кров. Загинув на північній околиці села навідник протитанкових рушниць
рядовий Анатолій Лизунов. На санках із хутора Самбросівки місцеві жителі при-
везли тіло партизана, його прізвище до цього часу не відоме.

Після тяжких боїв за Чигиринщину 5-ий гвардійський Зимовниківський кор-
пус дислокувався в лісі біля села Заломи Знам’янського району. Корпус знахо-
дився на Кіровоградщині більше ніж пів року. Навесні у брідку хутора
Московський було знайдено тіло радянського танкіста [3]. У червні 1944 року зи-
мовниківці, під керівництвом старшини Зателюка виготовили із дерев’яних колод
постамент. На вигоні викопали квадратну яму. В ній гвардійці перепоховали од-
нополчан. За допомогою танка Т-34 на постамент викотили танк Т-70М. Це один
з трьох легких танків Т-70М, які були підбиті 8 грудня 1943 року біля хутора Мос-
ковський. В грудні 1943 року радянські воїни гнали фашистів на захід, в сторону
селища Олександрівки. Тому танк Т-70М був встановлений гарматою на захід.
На передній частині танка – пам’ятника прикріпили дошку з прізвищами загиблих
визволителів. Літнього дня 1944 року в селі Вершацях відбувся мітинг, присвя-
чений відкриттю танка-пам’ятника Т-70 М. Віддаючи своїм побратимам честь,
гвардійці 5-го Зимовниківського корпусу пройшли строєм біля братської могили.
Після параду відбувся поминальний обід, а ввечері пролунав салют. Через кілька
днів 5-й гвардійський Зимовниківський корпус вирушив на фронт [4]. Залишивши
свідка звитяжної слави танк-пам’ятник Т-70 М.  

Танк Т-70М вважається одним з кращих легких танків Червоної армії Другої
світової війни. Розроблений в листопаді 1941 року конструкторським бюром Горь-
ківського автозаводу під керівництвом Н.А. Астрова. Влітку 1942 р. танк Т-70 мо-
дернізували. З вересня 1942 року автозаводи: №38 (Кіров), Горьківський імені
Молотова розпочали серійне виробництво танка Т-70 М з удосконаленою ходо-
вою частиною. Бойовий комплект гармати був скорочений і становив 70 пострі-
лів, кількість патронів до кулемета стала дорівнювати 945. Завдяки модернізації
була збільшена ширина траків та опорних катків, а також діаметр зубчатого вінця
ведучих коліс. Внаслідок цього маса танка збільшилася до 10 тон, а запас ходу
зменшився і становив 250 мм. Згідно розпорядження НКВП від 21 листопада
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1942 року всі танки Т-70 М повинні були мати радіостанції, але фактично це ви-
конано не було. У Вершацькому танку Т-70 М випуску 1942 року радіостанція
була встановлена. Книга „Легкие танки Второй Мировой” дає відомості про так-
тико – технічну характеристику танка Т-70 М з радіостанцією: “Боевая масса-10
т, экипаж- 2 ч., оружие: 45 мм пушка, 20 к образца 1934 года, 7,62 мм пулемет ДТ
образца 1929 года. Приборы прицеливания: телескопический ТМФ, бронирова-
ние: лоб корпуса 35-45 мм, борт -15 мм, корма – 15-25 мм, крыша и днище 6-15
мм, башня -35 мм, двигатель – два ГАЗ-203, 6 цилиндровых, карбюраторных,
рядных, жидкостного охлаждения, суммарная мощность 140 лс при 3400 об/мин,
суммарный рабочий объём 6960 м3. максимальная скорость 45 км/час” [5,155].

У червні 1942 року у місті Муромі були сформовані з легких танків Т-70 і 
Т-70 М танкові бригади №157 та №162. Вперше танки Т-70 М брали участь в
боях на південно – західних напрямках у липні 1942 року. На 26 червня 1942 року
в четвертому танковому корпусі 21-ї армії Південно – Західного фронту налічу-
валось 30 танків Т-70 М. Під час боїв, які продовжувались із 28 червня по 7 липня
всі вони були знищені. 

Озброєння та броньовий захист танків Т-70 М були досить слабкі. Вони не
могли вести рівноцінний бій з важкими німецькими танками: “Тигр”, “Пантера”,
“Фердинанд”. Це була головна причина припинення серійного виробництва тан-
ків Т-70 і Т-70 М. Всього за 1942-1943 роки заводи №37, №38 і ГАЗ випустили
5000 штук танків Т-70 М. Нарком оборони СРСР від 3 вересня 1942 року запро-
понував сформувати «15 бронебатальонов, штат из двух рот бронемашин БА-
64 и роты Т-70 М»[5,141].

Спочатку новостворені батальйони входили у резерв Ставки ВДК, а згодом
танки Т-70М використовували тільки у розвідувальних операціях. Весною 1944
року легкий танк Т-70 М був виключений із штатів танкових військ, але потрібно за-
значити, що майже до кінця війни танки Т-70 М виконували функції командирських. 

У другій половині 50-х років ХХ століття Вершацький танк-памятник Т-70 М
встановили на кам’яний постамент, по праву сторону якого напис: «Вечная слава
борцам, погибшим в борьбе за независимость Советской Родины». Ліва сторона
увінчана словами: “Родина не забудет своих героев” [8, 2]. По центру 34 пріз-
вища загиблих визволителів. Імена 8-ми з них до цього часу невідомі. Висота
пам’ятника 3,55 м, висота  танка 2,1 м, розміри постаменту 3х6,5х1,45 м. Танк-
пам’ятник було огороджено металевим парканом, який до цього часу фарбують
в зелений колір. Всі роботи проводилися за кошти колгоспу «Комунар». 

Ландшафт центру села змінився, і танк повернули гарматою на північ. В
травні 1961 року на мітинг присвячений Дню Перемоги до Вершаць завітав стар-
шина Зателюк. Згідно постанови виконкому обласної Ради народних депутатів
від 28 вересня 1973 року був виготовлений паспорт танка-пам’ятника Т-70М. 15
грудня 1973 року пам’ятку історії періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945р.р.
взяли на державний облік (охоронний номер 3). Паспорт об’єкту культурної спад-
щини затвердив начальник обласного управління культури Білик Борис Георгі-
йович. У 1984 році, після 40 років мирного життя, в село прибули 2000 сивочолих
ветеранів, колишніх гвардійців 5-го механізованого Зимовниківського корпусу.
Біля братської могили відбувся мітинг та пролунав салют. Кожної весни сільська
рада проводить косметичний ремонт танка – пам’ятника. 
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У квітні 2008 року на фасаді постаменту були змінені написи, по праву сто-
рону викарбовано: “1941-1945 роки”, ліва сторона увінчана словами: “Вічна
пам’ять героям” [9].

На сьогоднішній день із 5000 легкий танків Т-70 М залишилося два – у с.Вер-
шаці Чигиринського району (Україна) та містечку Пароле (Фінляндія). У музеї бро-
нетанкової техніки містечка Пароле експонуються 50 танків і бронемашин, серед
них даний танк.  В Росії з 2004 року проводиться робота по створенню «Каталогу
бронетанкової техніки – пам’ятників і музейних експонатів країн СНД». В ньому
буде розміщена інформація про вершацький танк Т-70 М. Чигиринська районна
адміністрація та НІКЗ «Чигирин» в березні 2004 року надіслали в Карачаєво-Чер-
кеську республіку історичні матеріали і світлини танка-пам’ятника.

Танк Т-70М визначна  пам’ятка історії місцевого значення, що входить до Дер-
жавного реєстру. Він вважається раритетом періоду Великої Вітчизняної війни в
Україні.
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Жук Лідія,
учениця 9 класу Іванівської ЗОШ І-ІІ ст.

ЧОРНІ МІТКИ НА КАРТІ ХУТОРА ВДОВИЧЕНО

Від Матвіївки до Іванівки (колишня назва Янич), по обидва боки не такого вже
й широкого заболоченого видолинку вподовж річки Яничарки розкинулись заліс-
нені мальовничі розлогі ярки, а в них зручно розташувалися обжиті працелюбним
людом кутки, яких часто називають хуторками.

Усі ці кутки в яркак горнуться до єдиної ґрунтової дороги в лісі і корять одне
село, відоме під назвою хутір Вдовичине чи просто Вдовичине.

Невеличкі городи біля обійсть, левади та притінені кучерявим гіллям дерев
заліснені ставки або копанки в скрутну днину були чи не єдиним надійним стат-
ком мешканцям села. У присадибних дворах та на межі з лісом тіснились сади і
ягідники. А ще на узліссі, де є оголені узвишшя для вільних вітрів, ближче до сте-
пів, віддавна стояли приватні дерев'яні вітряки – годувальники та вартові миру і
спокою, свідки заможності лісостепового краю. Серед людей села не переводи-
лись свої вправні майстри й майстрині: ковалі, бондарі, стельмахи, лісоруби,
ткачі, кравці, пасічники і кожен чоловік – мисливець. То вже пізніше, за нашого
часу, на новому хуторянському поселенні, – Ленінському, – збудовано колгоспний
цегельний завод.

І ніяких печер, підземель, церков, фортець, частоколів на земляних валах у
довкіллі Вдовичиного, мабуть, не було ніколи. Зате в лиху годину віковічні ліси -
єдиний прихисток, єдина надія на порятунок.

Старожили Вдовичиного переказують, що таку сумну назву їх розселень ві-
домо щонайменше пів тисячі років. Кажуть, що в одному з ярків в землянці по-
селився овдовілий козак, а коло нього – другий, третій. За іншою легендою
дізнаємося, що ці ліси і землі біля річечки та ставочків належали якомусь вель-
можі з Суботова. Один з тих панів подарував молодій вдові з осиротілими дітла-
хами необжиті тут землі і вона поселилась першою. Поступово до неї відселяли
й інших вдів. Вдови гуртом мішками носили з низин на косогори чорнозем на го-
роди, щоб покращити їх родючість. Так і обживались ці місця, яке люди з сусід-
ніх сіл стали називати Вдовичиним хутором.

У свій час Вдовичине належало Чигиринському сотнику Михайлу Хмель-
ницькому, батькові Богдана Хмельницького. Козаки його сотні стали поселятись
у вдів, творячи нові сім'ї та господарства. Так за прізвищем козаків Рискаля, Куб-
рака чи Рясика відповідно закріплювались назви кутків-хуторів [1, 3].

Велика Вітчизняна війна. Під осінь 1943 року на поляну в Чутянському лісі по-
близу Янича почались регулярні десантування, переодягнених в цивільне, оз-
броєні підрозділи Червоної Армії як: підмога тутешнім Холодноярським
партизанським загонам. 

Через сто днів після одноденної каральної акції в Буді, 19 жовтня 1943 року,
у вівторок, карателі почали трьохденний розстріл жителів Хутора Вдовичине, по-
грабували й знищили їх будівлі – хати та і господарські приміщення.

На третій день після завершення каральної операції партизанський штаб за-
гону “Москва" у листівці повідомляв, що у Вдовичине фашисти розстріляли 900
і закатували 560 хуторян – всього жертв 1460 людей іа спалено 250 хат.

17 грудня 1943 року, вже після визволення Вдовичиного, в газеті “Красное
Знамя" повідомлялось про те, що у Вдовичине фашистами розстріляно 1070
жінок, стариків і дітей.
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2 січня 1944 року “Совинформбюро" також повідомило, що у Вдовичине фа-
шистами розстріляно 1070 людей.

Війна вкрила рідну землю братськими могилами, які є в кожному місті чи селі.
Часто на гранітній плиті поруч із іменами та прізвищами викарбовано лише одне
слово – «Невідомий». Вдовичанські братські могили та нікому невідомі місця чис-
ленних розправ фашистів і через 65 роки після Перемоги залишаються загад-
ками історії. 

Чи замислювалися ви, чому місця масових поховань називають братськими
могилами? Не солдатськими, не військовими, а саме братськими? Звісно, відпо-
відь можна знайти у книжках. Та найкраще розумієш ці слова, коли 9 травня на
мітингу біля братських могил бачиш ветеранів, обов’язково – з квітами, й обов’яз-
ково – зі сльозами… Вони схиляються над могилами полеглих солдат, хоча могли
не знати жодного воїна, захороненого саме тут. Але вони вклоняються й оплаку-
ють похованих, як своїх рідних, бо війна була їхньою спільною справою, у бо-
ротьбі за перемогу усі були, як брати… 

Братські почуття рідної землі об’єднують народ краще за будь-яку ідеологію.
Це розуміли завжди, тому здавна у всіх народів було до братських могил особ-
ливе шанобливе ставлення. 

На сьогодні загальна кількість братських могил на території району – 23.
Загальна кількість похованих у братських могилах – 1268 осіб (з них відомо

імен – 965, з яких увіковічено – 424 особи). 
На х. Вдовичено істориками-краєзнавцями було встановлено ряд ново-забу-

тих братських могил, які не занесені до загального числа, братських могил ху-
тора Вдовичено. 

Особливістю їх розташування являється те що вони простягаються по всій
території хутора та по декілька на кожній вулиці. Так, наприклад, на кутку По-
пова, загальна довжина якої не перевищує 300 метрів, розташовано 5 братських
могил в яких поховано близько 15 чоловік. Місцеві жителі розповіли, що в кожній
могилі поховані члени однієї або кількох сімей. Обставини їх загибелі жахливі.
Після каральної операції фашистів, ті хто уціліли сходились до гурту та хоронили
своїх рідних, сусідів чи просто знайомих. Вдовичанин Салько Михайло показав
іванівським пошуковцям місце захоронення своєї матері, дядька, та їх сусідів,
яких виловили з ставка після чорного вівторка. Хрести чи обеліски встановлю-
вались по мірі можливості. Багато є таких які на сьогодні вже повністю втрачені.
Робота по дослідженню та встановленню братських могил на х. Вдовичено ще
триває.

Братські могили
На братських могилах не ставлять хрестів,
І вдови на них не ридають, –
До них хтось букети несе з квітників,
І Вічний вогонь їх вітає.
У братських могил сліз немає для вдів –
Міцніших сюди зве дорога,
На братських могилах не ставлять хрестів...

Але хіба легше від цього?!

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1 Бевзенко І.Вдовичанська трагедія. – Черкаси. – 2006. 213с.
2. Спогади очевидців трагедії
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ТЕРНИСТІ ДОРОГИ ОСТАРБАЙТЕРА
(зі спогадів  Науменка Григорія Івановича)

Згадуючи  жахливі часи Другої світової війни, мій пра-
дідусь, Науменко Григорій Іванович 1921 р.н., розповідав,
що підліткам та молодим хлопцям і дівчатам загрожувала
небезпека бути забраними до Німеччини. Він зі своїм бра-
том Михайлом відразу ж заховалися в лісі, час від часу
навідуючись додому до батьків. У селі були такі люди, які
прислужували фашистам, ставали донощиками та полі-
цаями. Вони допомагали фашистам виловлювати юнаків
і дівчат. От і на мого прадіда було донесено, що він саме
прийшов з лісу додому. Вночі його разом з братом за-
брали місцеві поліцаї, а зранку відправили на станцію
Фундукліївку. Це була їхні останні хвилини разом. Там їх
розлучили, розмістивши у різних ешелонах. Коли людей
вантажили у вагони, прадіду вивихнули ліву руку, яка на
все життя залишилась у нього коротшою за праву.

Коли вже прибули до Німеччини, мого прадіда і всіх людей, що з ним їхали,
було відправлено до концтабору. Там він знаходився два місяці. Весь цей час
фашисти не давали їсти. Вага прадіда стала 36 кг. Через два місяці багатьох
людей, в тому числі і прадіда, відправили по різних місцях: кого на заводи, кого
до німців-фермерів чи на інші якісь роботи. Мого прадіда відправили до фер-
мера поблизу Цюриха. В цього німця він виконував всю роботу по господарству.
Із такого рабства прадіда звільнили радянські війська, які на той час були вже у
Німеччині.

Після звільнення прадід був хворим і слабким. Його пожалів якийсь інший ні-
мецький фермер і взяв до себе. Там до прадіда відносились добре, його сприй-
мали як члена сім’ї. Прадід підлікувався, поправився, набрався сил, що вже міг
самостійно добиратися на Батьківщину. На дорогу фермер дав грошей, одяг та
харчі.

Коли прадід був вже на території України, на Закарпатті, йому знову загро-
жувала небезпека. Таких людей, як він, переслідували енкаведисти, вважаючи їх
зрадниками. А тому він змушений був десь переховуватись. Його прийняла до
себе одна сім’я, яка мала дев’ятеро малих дітей. Прадід був помічником по гос-
подарству. Жив у цих людей рік. За те, що прадід дуже добре працював, госпо-
дар віддячив йому – зумів дістати документи, які підтверджували, що він не був
зрадником, а перебував у німецькому рабстві. 
ДЖЕРЕЛА:
Матеріали польових досліджень авторки. – Спогади Науменка Григорія Івано-
вича, 1921 р.н., мешканця с. Суботова Чигиринського району Черкаської області
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ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ДОТИ, 
ДОКИ НЕ БУДЕ ПОХОВАНИЙ ОСТАННІЙ СОЛДАТ… 

На початку серпня 1941 р. на території Чи-
гиринщини встановився нацистський окупацій-
ний режим. 

В навколишніх лісах та ярах залишалися
розрізнені групи частин розгромленої 6-ї та 12-ї
армій. Радянські бійці поневірялися, намагаю-
чись вийти з оточення, щоб пробратися до
Дніпра та перейти на його лівий берег. Скільки
таких груп розсіялося  на великій території від
Умані до Черкас ніхто ніколи не дізнається. Ві-
домо одне – більшість з них були виявлені оку-
пантами чи запроданцями-поліцаями і жорстоко
знищені.

Так і не дочекалися згорьовані матері, сол-
датські вдови, сестри, діти своїх захисників. Ніколи не дізнаються про їх долю. Чи
не в кожному населеному пункті з покоління в покоління передавалися відомості
про розправи фашистів над полоненими радянськими бійцями. Пам’ятали про
таке жахіття і в Суботові… На околиці села в ярку знаходилася могила бійця, що
загинув в серпні 1941 р. від рук  окупантів. Очевидно, обставини загибелі сол-
дата були відомі багатьом мешканцям Суботова, та з роками деталі стали забу-
ватися і покрилися часовими нашаруваннями. В результаті вкорінилася версія,
що поховано там 19-річного солдата, переодягненого в цивільний одяг. 

Ще в перші післявоєнні десятиліття силами сільської ради над могилою було
поставлено типовий металевий обеліск з п’ятикутною зіркою. Доглядали  за мо-
гилою учні місцевої школи. Поряд проходила стежка, якою селяни навпростець
ходили до центра  села.  Та з роками цей віддалений куток став безлюдним, на
місці стежки утворився яр, який, напевно, поглинув би і могилу, якби не барвінок,
який розрісся навкруги. Виникла загроза руйнації поховання невідомого солдата.
Працівники заповідника та директор Суботівської школи звернулися до голови
правління Всеукраїнської  асоціації “Обеліск”В.В. Дорофєєва посприяти прийняттю
рішення про перепоховання останків бійця біля братської могили в Суботові.

Фахівці Черкаської державної археологічної інспекції під керівництвом Олек-
сандра Назарова 8 червня 2009 р. провели ексгумацію поховання. Навіть під час
попереднього аналізу останків солдата з’ясувалося, що це був чоловік 35-річного
віку зростом 179-180 см, середньої статури.  У нього була роздроблена ліва клю-
чиця, також виявлені поранення в ліву руку та в живіт. Останнє поранення, оче-
видно, виявилося смертельним. За словами О. Назарова, складається враження,
що скосила бійця кулеметна черга, випущена з підвищення. В поховальній ямі було
виявлено п’ять гудзиків від гімнастерки та петлиці підполковника-артилериста. 

Причому, друга петлиця була відсутня. Археологи схильні вважати, що перед
похованням бійця ретельно обшукали. Найнесподіванішою знахідкою стала
бойова граната, що лежала поруч з останками чоловіка. На думку археологів,
одну з петлиць могли зірвати фашистські солдати, які мали схильність колекціо-

Упорядкування могили 
невідомого солдата 
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нувати відмінні знаки радянських офіце-
рів, щоб при нагоді похизуватися своїми
“бойовими трофеями”. Отже, результати
ексгумації спонукали провести додаткові
польові дослідження, які б дали змогу
максимально відтворити обставини заги-
белі та поховання офіцера.

Адже відомості, зібрані впродовж ба-
гатьох років авторами цього матеріалу та
членами групи “Пошук” Суботівської
школи, як виявилося, мали досить не-

послідовний, а то й суперечливий характер.
Оперуючи висновками археологічних досліджень, юні пошуковці змогли по-

ставити перед свідками тих подій додаткові запитання, які допомогли відтворити
в їх пам’яті важливі подробиці трагедії 68-річної давнини. Постала доволі чітка
картина серпня 1941 року…

7 серпня фашисти вступили в Суботів. В селі було встановлено окупаційну
владу. Слідкувати, щоб місцеві жителі дотримувались правил нового режиму
були покликані служаки так званої служби порядку, а якщо простіше сказати –
посіпаки-поліцаї.

Як пригадує Міненко Ганна Йосипівна, 1925 р.н., понад вечір 12 серпня до
кутка Маврівки, що знаходиться кілометрів за чотири від центру села, прийшла
група радянських бійців – 10 чоловіків та дві жінки. Вкрай стомлені, виснажені, го-
лодні солдати попросили в селян прихистку, щоб перепочити і вирушити до Дніпра. 

Розмістилися бійці в двох сусідніх садибах – Міненків Йосипа Дмитровича і
Параски Борисівни та Кукси Ганни Маркіянівни.

Через кілька годин офіцер старшого віку (його жінка вважає за командира
цієї групи) та одна з жінок-бійців, переодягнувшись в цивільний одяг, який надали
їм селяни, вирушили, за їх словами, розвідати шлях до дніпровського берега.
Більше їх в селі не бачили, і про їх подальшу долю нічого не було відомо.

10 бійців, що залишилися, влаштували собі лазню, сяку-таку вечерю, що
змогли їм запропонувати селяни, в яких в самих було сутужно з продуктами хар-
чування. Двоє бійців вирішили роздобути меду і молока, очевидно, для віднов-
лення сил найбільш ослабленим товаришам. За порадою когось із
господарів чи сусідів, вони звернулися до одного чоловіка, що жив
неподалік. Селянин виконав їх прохання. 

Наступного ранку, 13 серпня, Ганна погнала пасти худобу.
Близько 10-ї години ранку помітила, що на роздоріжжі, звідки одна з
доріг вела на її куток, юртуються односельці – на виставлений стіл,
покритий скатертиною, поклали хлібину… Раптом на центральній до-
розі з’явилися чотири мотоцикли з гітлерівцями. Селяни під нагля-
дом поліцаїв змушені були зустрічати цих непроханих гостей на
роздоріжжі хлібом-сіллю.

…Ганна побігла додому, щоб попередити бійців, що поблизу
німці. Фашисти на мотоциклах їхали практично вслід за нею. Дівчина лише
встигла крикнути солдатам, які відпочивали в цей час в садку, що позаду німці,
заскочила в сіни і викинула їх гвинтівки. Це ледве не коштувало їй життя – лише
чудом вона уникла розправи. Солдати кинулися хто-куди. Миттєво гітлерівці ото-
чили частину кутка, підпалили хату Міненків. Частина бійців побігли через ви-
шняк нагору в напрямку кутка Макітри. Очевидно, їм вдалося врятуватися, бо

Петлиця гімнастерки похованого офіцера

Міненко Г.Й.
1925 р.н.
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нічого про те, щоб вони потрапили до рук фашистів, в селі та його околицях не
чули. Один з бійців побіг в ярок, де росли коноплі. Там і загинув. Напевно, його
скосила кулеметна черга, випущена німецьким солдатом [1]. 

Очевидець тих подій Кукса Григорій Федорович, 1925 р.н., стверджує, що офі-
цер намагався прикривати можливість відходу своїх бойових побратимів [3].

Чотирьох бійців схопили фашисти. Їх подальша доля склалася трагічно.
80-річна Кошова Марія Степанівна, якій на той час виповнилося 13 літ, зга-

дує, що  вона якраз стояла понад дорогою, коли троє чи четверо німців разом з
поліцаями вели полоненого солдата. Він був одягнений у військову форму, в руці
тримав пляшку з якоюсь рідиною. (Жінка вважає, що це могла бути запалю-
вальна суміш).  Це був схильний до повноти чоловік років сорока, середнього
зросту з русявим волоссям. Дівчинка стала свідком того, як поліцаї примушували
сільського чоловіка на ім’я Харитін копати для полоненого яму.  Проте, вибравши
слушну хвилинку, Харитін втік. Його не стали відшукувати, і примусили полоне-
ного самому собі копати могилу. Розстріляли солдата на греблі. Поховали в ви-
копаній ним ямі.

Марія Степанівна пригадує, що іншого полоненого повели в напрямку лісу.
Що з ним було далі, вона не знає [2].

Ганна Йосипівна вважає, що на греблі розстріляли відразу обох полонених.
Двох інших бійців фашисти  повезли з  собою до Чигирина.
Загиблого в ярку воїна, за словами Марії Степанівни, поховали жителі села,

серед яких був і її брат 18-річний Федір. Він розповів  їй, що, судячи з військової
форми,  загиблий був офіцером. Неподалік від нього лежала граната, яку вони й
поклали разом з небіжчиком. На вигляд офіцеру було років 35. 

Упродовж тривалого часу люди, коли темної пори проходили стежкою повз
могилу офіцера, почувалися лячно.  На кутку говорили: “Там лежить комісар з
бомбою”.  Проте з часом, як куток обезлюднів, і тією стежкою практично нікому
стало ходити, суботяни забули про наявність в похованні гранати.

Згідно Постанови Раднаркому УРСР та ЦК КПУ «Про
благоустрій братських могил і увічнення пам’яті воїнів, які
загинули в боротьбі за незалежність своєї Вітчизни» від
01.04.1944 р. 1953 р. в Суботові було перепоховано в
братській могилі 46 полеглих бійців, поховання яких зна-
ходилися на території села та його околицях. На думку
старожилів, останки загиблого офіцера не стали перено-
сити через гранату в похованні.

Через 68 років після загибелі невідомий захисник Вітчизни
знайшов свій вічний спокій на спеціально відведеній алеї на чи-

гиринському цвинтарі поряд з солдатами Другої світової війни, імена яких також
залишилися невідомими. Останнім часом складається традиція перепоховання
виявлених останків радянських бійців, які загинули 1941 р. в день початку війни
– 22 червня.

Останки підполковника було перепоховано саме 22 червня 2009 р. за хрис-
тиянським обрядом.  Службовці Чигиринського райвідділу ГУ МВС вшанували
пам'ять воїна трьома залпами з гвинтівок. 

Пошуковці Суботівської школи зробили нелегку, але благородну справу. На
території села на різних цвинтарях виявлені поодинокі поховання солдатів Дру-
гої світової війни, за якими, настільки могли, зважаючи на свій похилий вік, до-
глядали місцеві жителі. Віднині школярі систематично підтримують належний
порядок на могилах невідомих солдатів.

КОШОВА М.С.,
1928 Р.Н.
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Залишається відкритим пи-
тання про поховання двох бійців,
страчених фашистами на греблі 13
серпня 1941 р. Вдалося з’ясувати,
що одного з них (за іншою версією,
обох) було поховано поблизу місця
загибелі. Протягом тривалого часу
за могилою доглядали селяни, що
жили неподалік, доки з ув’язнення
не повернувся колишній місцевий
поліцай. Могилка якраз знаходи-
лася на прилеглій до його городу
території. Згодом цей чоловік роз-
рівняв пагорб і висадив там горо-
дину. Чому тодішня місцева влада не вжила відповідних заходів, залишається
незрозумілим. 

На сьогодні ця місцина ніким не обробляється, поросла непрохідними
бур’янами. На щастя, знайшлися люди, які погоджуються допомогти пошуковцям
визначити орієнтовне місце поховання. Сподіваємося, що в співпраці з археоло-
гами, буде віднайдено могилу невідомих бійців, які загинули в далекому 1941…

Попереду на пошуковців чекає довготривала, копітка, часом морально ви-
снажлива і водночас благородна праця. Сотні тисяч бійців загинули невідомими,
поклали своє життя задля наближення Великої Перемоги. Наш святий обов’язок
– належно берегти їх світлу пам'ять. Війна не закінчиться доти, доки не буде по-
хований останній солдат…
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Матеріали польових досліджень авторок  (далі МПДА). – Спогади Міненко
Ганни Йосипівни, 1925 р.н., мешканки с. Суботова Чигиринського району Чрка-
ської області
2.  МПДА. – Спогади Кошової Марії Степанівни, 1928 р.н., мешканки с. Суботова
Чигиринського району Чркаської області
3. МПДА. – Спогади Кукси Григорія Федоровича, 1925 р.н., мешканця с. Субо-
това Чигиринського району Черкаської області
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Точена Юлія, Литвиненко Олександр,
студент ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Богдана Хмельницького
м. Черкаси. 

ДО ІСТОРІЇ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ НА ЧОРНОБАЇВЩИНІ
В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Дорогою ціною була здобута перемога над німецькими військами. Свій вклад
внесли у неї і мешканці Чорнобаївського району. В перші дні Чорнобаївський, Ір-
клїївський і Градизький військкомати, які охоплювали тоді села сьогоднішнього
району, безперервно комплектували команди добровольців до лав діючої армії.

Звістка про напад гітлерівської Німеччини глибоко схвилювала жителів села
Васютинці. У боротьбі проти фашистських загарбників брало участь майже 1433
васютинчан, з них 517 загинули, 226 – нагороджені орденами і медалями СРСР
(Ю.Х. Іванець, В.С. Кудря, І.А. Тищенко, І.С. Тищенко). Андрій Іванович Мигаль
був удостоєний почесного звання Героя Радянського Союзу [1, 622]. 

До 1941 р. сталінське керівництво СРСР, розраховуючи в майбутній війні
вести боротьбу на ворожій території, не подбало про підготовку організаторів під-
пілля і партизанської боротьби. Ця робота розгорнулася в ході війни, велася по-
спішно і не завжди кваліфіковано. Організація підпільної та партизанської
боротьби була покладена на більшовиків та комсомольські комітети, яких зо-
бов’язували діяти в контакті з військовими [2, 134].

У роки воєнного лихоліття село Васютинці (в минулому – села Васютинці,
Налісні, Старе) було окуповане німецькими загарбниками 17 вересня 1941 року.
За період окупації з трьох населених пунктів вивезено на каторжні роботи до Ні-
меччини 617 юнаків і дівчат. Було спалено 15 громадських будівель, 5 корівників,
вивезено велику кількість худоби. На території села, а також населених пунктів
Іркліїв та Золотоноша було розстріляно 32 активісти, наших односельчан. Серед
них Костянтин Перепелиця, Іван Лістровий, Олексій Кудря, Євдокія Запоріжець,
Микола Богдан, Микола Заболотько та інші. 

Могили наших земляків розкидані майже по всій Європі. Васютинчани боро-
нили Київ і Москву, Ленінград і Смоленськ, Севастополь і Сталінград, визволяли
Харків і Полтаву, Мінськ і Кишинів, Прибалтику і Заполяр'я, Польщу, Чехосло-
ваччину, Румунію, Угорщину, Болгарію, Югославію і Албанію [3, 133]. 

У вересні 1941 року після важких боїв радянські війська залишили Київ і ві-
дійшли на лівий берег Дніпра. Але противник продовжував наступати. Основні
сили Південно-Західного фронту потрапили у вороже кільце, яке замкнулось в
селі Оржиця Полтавської області. З Оржицькими подіями пов'язана діяльність ві-
домого в нашому районі госпіталю для військовополонених під керівництвом Лео-
ніда Андрійовича Силіна у селі Вереміївка. Силін мав у селі підпільну групу, яка
здійснювала акти протесту німцям і місцевим співробітникам. Був план створити
з солдат партизанський загін і, чекаючи підходу Червоної Армії, почати збройну
боротьбу в тилу. Учасниця партизанського руху А.Є. Пащина у своїх спогадах
відзначала про зв'язок васютинських підпільників із групою Л.А. Силіна.

В період окупації для боротьби з ворогом на території нашого краю за рі-
шенням Полтавського обкому партії у вересні 1941 року створено партизанський
загін. Його очолювали колишній голова колгоспу Дмитро Самсонович Комашко і
голова райвиконкому Михайло Трохимович Славський. 

Організаторами партизанського руху у Васютинцях був Михайло Михайло-
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вич Кабан, уродженець села Мойсинці, комісар дивізії, вчитель історії семирічної
школи села Мойсинці Іван Петрович Гроза.

І.П. Гроза після приходу окупантів уночі пробрався у село Старе і осінь та
зиму проживав у купі очерету, яка і стала тимчасовим табором для організації
партизанського руху. Спочатку було організовано невелику підпільну групу в яку
ввійшли:

Сиволап Іван Пилипович
Старча Іван Миколайович
Кузько Іван Васильович
Кузько Іван Захарович 
Очолювали групу М.М. Кабан та І.П. Гроза. Вона тримала зв’язок з Велико-

бурімським підпіллям. Група постійно поповнювалася новими учасниками. Істо-
рія села Васютинці розповідає, що велику допомогу великобурімським
партизанам надавав колишній учасник громадянської війни Корній Павленко. До
війни він працював пасічником, а коли рідне село окупували фашисти, вирішив
внести і свій внесок для швидкого їх вигнання. Васютинська група сприяла пар-
тизанам знищувати живу силу і техніку ворога, перешкоджати вивезенню зерна і
худоби до Німеччини. Партизани підривали залізничні колії, виводили з ладу лінії
зв’язку, псували молотарки, зривали обмолот врожаю. Так в ніч з 5 на 6 квітня
1942 року партизанів видав зрадник І.І. Бондаренко. Загін було знищено. Не-
вдовзі після цього була створена нова підпільна група. До її складу входили: Г.Т.
Пляченко (керівник), І.П. Тригуб, К.М. Храпко, брати Карасенки – Григорій і Антон,
П.Г. Кирилюк, брати Логвиненки – Федір та Дмитро, Орда С. [2, 144].  

Учасники розподілили між собою обов’язки, отримали перші завдання. До
них входили прийом з Москви повідомлень радянського інформбюро, виготов-
лення печаток (німецьких) для „липових” документів, виконання розвідувальної,
роз’яснюючої роботи.

У Михайлівці і в урочищі „Березовому” приймали по радіо звернення радін-
формбюро, накази Верховного Головнокомандуючого. Потім розповсюджували
через листівки новини серед населення, повідомляли про чергові полювання по-
ліцаїв на молодь для відправки до Німеччини, закликали жителів району до са-
ботажу.

Незабаром підпільники почули про партизанську групу Сергія Наумовича Па-
льохи, що діяла у Черкаському районі. Дуже швидко налагодили з ними зв’язок.

Пізньої осені 1942 року підпільники змусили голову Чорнобаївської районної
управи зрадника Кривоноса виконувати їх волю. У великобурімському степу біля
“Глибокої” була призначена з ним зустріч, на неї пішли К.М. Храпко, Г.Т. Пляченко
і І.П. Тригуб. Там домовились, що Кривонос, щоб спокутувати свою вину, буде в
силу своїх можливостей перешкоджати окупантам вивозити до Німеччини людей,
награбоване зерно і худобу, чинити репресії щодо населення.

У лютому 1943 року підпільна група отримала нові вказівки з Черкас. В зв’язку
з наближенням часу звільнення України від окупантів потрібно було провести ро-
боту в навколишніх селах по збереженню посівного матеріалу, сільськогоспо-
дарських машин тощо.

В ніч на 26 серпня 1943 року в районі лісу Чубарове висадився парашутний
партизанський загін в кількості 67 осіб шістьма групами на чолі з командиром
М.Р. Соболєвим-Кузьміним. Партизани розташувались табором у лісі. 

Зв’язки з парашутистами-партизанами підпільна група встановила через Ф.Н.
Логвинова, який зустрівся з одним із десантників у Михайлівці. Перше завдання
підпільній групі було таке: організувати харчування десантників і повідомити про
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них черкасців. Пізніше це було виконано.
Вирішення питання забезпечення партизан продовольством полегшилося

тим, що Г.Т. Пляченко влаштувався агрономом по боротьбі із шкідниками в гро-
мадському дворі. В нього був транспорт – однокінна підвода. Її використовували
для збирання печеного хліба, крупи, сала, олії, овочів, медикаментів. Він відво-
зив все це в умовне місце і по дорозі розкидав листівки.

Про партизанський загін довідались німці. Зібрали поліцаїв з чотирьох при-
леглих районів і під командуванням німця – майора Гаутмана – повели облаву на
Чубарове. Партизанів повідомив Пляченко, який вивідав у місцевого німецького
коменданта план ліквідації загону. Партизани-десантники дали відсіч. Убили од-
ного поліцая, кількох поранили. Облога в паніці відступила і поліцаї роз'їхались
по своїх районах [4, 305]. 

Тісні зв’язки з партизанським загоном Соболєва-Кузьміна мав уже вищезга-
даний Корній Павленко. Під виглядом старця К.Павленко ходив у розвідку, діс-
тавав важливу інформацію для партизан, забезпечував їх продовольством. Але
місцевий васютинський поліцай А М. Мигаль видав окупантам зв’язки Павленка
з партизанами. Павленку вдалося втекти і він переховувався на болоті. У госпо-
дарстві Павленка німці влаштували обшук, забрали велику кількість майна. 

Велику участь у наданні допомоги партизанам брало подружжя Миколи та
Катерини Вергай. Микола Якович був завгоспом, діставав продукти, а його дру-
жина вночі випікала хліб. Федір Карась перевозив все це партизанам. Були ви-
падки, що і не вдавалося дістати продуктів партизанам, тоді Вергай і Карась
везли своє власне. Навіть у ті грізні роки вони не шкодували свого життя і свого
добра, а робили все для швидкого звільнення території [2, 147].

Таким чином, завдяки у певній мірі скоординованим діям окремих партизан-
ських груп, були проведені міні-операції, які були більш ніж скромним вкладом у
звільненні Чорнобаївщини. Слід відзначити загін Л.А. Силіна, який співпрацюючи
з іншими підпільними групами із сусідніх районів провів ряд вдалих рейдів. Зви-
чайно все ускладнювалось співпрацею деяких жителів із нововстановленою вла-
дою (чого не приховаєш). Проте хоч запізніла, але поступова організація підпілля
дала свої результати. 
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Зінченко Юлія Володимирівна
9 клас, Іванівська ЗОШ І-ІІ ступенів
Чигиринський р-н.

ТРАГІЧНІ ТА ГЕРОЇЧНІ ДНІ ПАРТИЗАНІВ СЕЛА ІВАНІВКА (ЯНИЧ)

22 вересня вся Україна відзначала трагічний і героїчний День партизанської
слави. Не залишилося жодної байдужої людини. Потрібно згадати ті нелегкі дні
зараз, щоб усвідомити їхню справжню цінність сьогодні.

На окупованій території фашисти встановили жорстокий окупаційний режим.
У відповідь в Україні розгорнулася широкомасштабна партизанська боротьба. У
червні 1942 року було створено Український штаб партизанського руху на чолі з
генералом Т. Строкарем, який керував загонами та координував дії партизан, по-
стачав їм зброю, кадри фахівців. Найпоширенішими формами боротьби підпіль-
ників були збір інформації, саботаж і диверсії.

У серпня 1943 року за командою штабу розпочалася “рейкова війна” – руйнування
залізниць. Під час цієї операції було виведено з ладу близько 2 тис. км. залізниць. 

На територію села Іванівки партизани прийшли після окупації німцями. Було
створено загін під назвою „Москва” очолюваний Іванковим І.Ф. Постійно ряди
партизанів поповнювались за рахунок місцевих жителів. Так наприклад, на Вдо-
виченому хуторі партизанам всіляко допомагали. Декілька хат почергово випі-
кали хліб, дехто готував їжу, яку партизанам передавали вночі. Серед хуторян,
які пішли до лав партизан були: Кострицький Антін, Сорока Василь та інші. Деякі
нажаль залишаються невідомими до сьогодні. 

Партизани чинили всілякі диверсії не лише на території хутора, а й поза його ме-
жами. Так пробираючись через ліс партизани пускали під укіс потяги в місті Олек-
сандрівці, Кам’янці у селах Матвіївці, Іванівці, Вдовиченому, Полуднівці, Новоселиці,
Суботі, Любомирці знищували німців, які знущалися з місцевого населення.

Наприклад, в ніч з 17 на 18 червня 1943 року загін трьома групами по 11 чо-
ловік вийшов у ворожий тил з Ростовського аеродрому в районі яничарського
лісу. З першого літака – група на чолі з командиром загону „Москва” Іванковим
І.Ф. приземлилася біля села Рутницьке. Друга – під командуванням Лисова – біля
села Юхимового, третя – з командиром взводу (пізніше комісаром загону “Мос-
ква” ) М.І. Тетянком – на захід від станції Знам’янка.

Десь через 20 днів перша і третя групи з’єдналися, а друга влилась в парти-
занський загін імені Дубового. Серед десантників були також Боровиков І.М., Го-
лованю Л.Д., Манаєнков, Гладун О.Н., Кузнєцов О.І. та інші.

Перший бій група на чолі з Іванковим прийняла 5 липня 1943 року в Чутян-
ському лісі. Знищено 9 автоматників, убито офіцера і 17 солдатів, а через 6 днів
тут же знищено ворожий обоз з 27 підвід.

У вересні 1943 року, виводячи загін з оточення, Іванков Іван Федорович за-
гинув. Командиром партизанського загону “Москва” стає Боровиков І.М.

У грудні 1943 року загін було розформовано. Молоді бійці пішли в діючу
армію, інші залишилися відбудовувати народне господарство.

Протягом існування партизанського загону „Москва” його членами було пу-
щено під укіс 9 поїздів, знищено 1814 солдатів і офіцерів, 183 паровози і плат-
форми. Партизани загону брали участь у визволенні 12 населених пунктів.
ДЖЕРЕЛА:
Записано зі спогадів колишнього партизана загону „Москва” 
Сороки Миколи Федоровича 
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ДОВІДКА
Архівні документи засвідчують, що партизанський загін „ Москва” успішно діяв

протягом 1943 року. Так, наприклад відомо, що станом на 4 серпня 1943 року
партизани загону „Москва” пустили під укіс ворожий ешелон на перегоні
Знам’янка – Диківка. Знищили паровоз, 27 вагонів ( в тому числі 4 вагони з живою
силою, 7 – з кіньми, 2 – з боєприпасами, 4 – з фуражем ), вбито 11 офіцерів, 166
солдатів. А вже на 5 вересня 1943 року складена ще одна доповідна записка про
активну та безстрашну роботу партизанського загону. Месники загону „Москва”
пустили під укіс 2 зустрічних ворожих ешелони біля станції Користівка. Знищено
2 паровози, 15 вагонів з живою силою, 14 платформ з танками. Вбито 450 сол-
датів і офіцерів. Рух припинений на 48 годин.

ДОДАТОК:
ЛИСТІВКАШТАБУ  ПАРТИЗАНСЬКОГО ЗАГОНУ

ДО НАСЕЛЕННЯ
жовтень 1943 року

СМЕРТЬ НІМЕЦЬКИМ ОКУПАНТАМ!
До робітників, колгоспників і трудової інтелігенції тимчасово окупованих

районів Кіровоградської області.
Дорогі товариші, брати і сестри! 

Червона Армія веде боротьбу на території нашої Кіровоградської області.
Відступаючі німецькі окупанти чинять нечувані звірства. Фашистські розбійники
мучать, розстрілюють і женуть радянських громадян у Німеччину. Вони грабують
і знищують все надбання радянського народу – хліб, худобу, спалюють будинки
робітників і селян, школи, клуби, бібліотеки і лікарні.

Дорогі товариші!
Не давайте гітлерівцям вивозити людей в німецьке рабство. Ховайте хліб

кожний у себе і в різних місцях. Роззброюйте і знищуйте німецьких захватчиків,
допомагаючи цим Червоній Армії і партизанам повністю знищити німецький фа-
шизм. Поповнюйте ряди червоних партизан. 

Хай живе наша доблесна Червона Армія!
Хай живуть народи Радянського Союзу!

Штаб партизанського загону
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Чиж Альона, 
студент ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Богдана Хмельницького
м. Черкаси

МЕЛЬНИКИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Друга світова війна найжорстокіша і кровопролитніша не тільки для ХХ сто-
річчя, але і в історії всього людства. Великі страждання випали на долю україн-
ців. Фашисти по варварському знищували цілі населені пункти разом з людьми.
Така доля випала і моєму рідному селу Мельники Чигиринського району Черка-
ської області.

Друга світова війна в Мельниках почалася з мобілізації добровольців і вій-
ськовозобов’язаних на фронт. На початку війни було мобілізовано близько 500
чоловік. [1, 1]. В селі залишились переважно жінки, діти, старики. В розпал жнив,
9 серпня 1941 року, в село увійшли німці. Жителі села німців зустріли одні з стра-
хом, а інші – з радістю. Та радість їх була марна та передчасна. Через кілька днів
в село заїхав німецький обоз. Заходили в кожен двір, забирали всі продукти, по-
повнюючи свої продовольчі запаси [1, 2 ].

Всі без винятку селяни повинні були кожен день виходити на роботу. Хто не
виходив або запізнювався, били. «Мені було 14 років. В жнива однокінною уп-
ряжкою підвозив снопи до молотарки. Поки з мельників доїхав до х. Буда, трохи
запізнився. Коли приїхав до молотарки, Бах був уже на степу і мене дуже побив.
Тяжко було це пережити ще й тому, що це сталося на очах моєї вчительки ні-
мецької мови Ганни Сидорівни Чучупак, яка на той час працювала переклада-
чем.» – згадує Майстренко С.І. [1, 2]

«Нова» влада принесла з собою і «нову» культуру. З початку окупації в школі
та сільському будинку культури німці зробили конюшні. Але восени, коли закін-
чились польові роботи, щоб показати свою гуманність, відкрили школу і церкву.
Школа проіснувала 2 – 3 місяці. Мотронинський монастир діяв до 2 січня 1944
року. [1, 3 ].

Молодь села тихо не сиділа. Хотілось веселитись вечорами і в святкові дні.
На деяких кутках лунала музика, співи. Навіть весілля гуляли. Це давало мож-
ливість згуртуватись, організувати підпільні групи. [1, 4 ].

В село увійшли німці 9 серпня [1, 5]. Німецькі солдати в'їхали в село на мо-
тоциклах, зупинились ненадовго і поїхали через деякий час на Медведівку. Через
декілька днів потому через село їхав німецький обоз. Заїжджали в кожен двір,
поповнюючи продзапаси – забирали яйця, молоко, борошно - в кого що було. З
цього часу почалась німецько-фашистська окупація. Німецька комендатура зна-
ходилась в с. Медведівка. 

Почалось створення невеликих підпільних груп серед окупованого населення.
Нелегкою давалася холодноярцям робота по створенню загону народних месни-
ків. Адже бази для цього створено не було. Все розпочинали з нуля. Добували
зброю полюванням на поліцейських, на невеликі групи німців, які зупинялися у
селах ночувати або займатися заготовками продуктів для армії. Партизани по-
верталися з бойових завдань зі зброєю, продуктами і обмундируванням [2, 61].

Значною подією для Дубового – командира партизанського загону ім. Ста-
ліна – була зустріч із групою десантників, яку очолював І.І. Лисов – організаторів
нового партизанського загону «Москва». У червні 1943 року загін і група десан-
тників об’єдналися, був створений загін ім. Сталіна, командиром якого став Ду-
бовий, комісаром – Лисовий [4, 21].
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У Медведівці 1 серпня 1943 року партизани загону П.А. Дубового напали на
ворожий гарнізон, знищили 95 тонн пального на нафтобазі, зруйнували вузол
зв’язку, майстерню, розгромили комендатуру, вбили двох жандармів. 

Своїми диверсіями партизани паралізували ворога в тилу, висаджували у по-
вітря німецькі ешелони з військовою технікою і живою силою, перешкоджали ви-
возити хліб, худобу, інше добро, вивозити молодь до Німеччини. Фашисти
біснувалися, намагалися знищити партизанів, шукали підпільників у навколишніх
селах, розправлялися з сім’ями месників [4, 36].

Постійна небезпека загрожувала жителям сіл і хуторів, розташованих по-
близу лісу. Всіх їх підозрювали у зв’язках з партизанами. Фашисти ретельно ви-
конували смертоносний наказ: «Села, в яких партизани знайшли будь-яке
співчуття, карають колективними заходами: реквізиція, продуктів, худоби,вивіз
працездатних до Німеччини, розстріл заручників, повішення співучасників, спа-
лювання будинків або навіть всього села.» Це сталося з хуторами Буда і Вдови-
чин, селом Мельники. 

Жителі навколишніх сіл, хто дістав зброю, приєднувалися до партизанів. Біля
партизанського табору виріс ще один табір із стариків, жінок, дітей, їх було понад
десять-тисяч, люди потерпали від холоду і голоду, хворіли. Дубовий П.А. дозво-
лив їм споруджувати землянки за два кілометри від головної партизанської бази.
Виділив кілька партизанів для керівництва біженцями. Було встановлено кругову
охорону, вжито заходів проти проникнення шпигунів, введено сувору дисципліну
– холодноярський ліс перетворився на партизанську фортецю [5, 103].

3-го березня 1943 р. на хутір Буда прибуло партизанське з`єднання пі ко-
мандуванням генерала Наумова Михайла Івановича. Це з`єднання в той час
здійснювало свій степовий рейд по ворожих тилах багатьох областей України.
Хуторяни радо прийняли гостей у свої хати, допомагали їм, хто чим зміг – хар-
чами, кормами для коней. Партизани відбили двері комори і роздали жителям
посівне насіння ячменю, проса та гречки. 5-го березня 1943 р. об 11-й годині пар-
тизани виїхали з хутора в напрямі Мотронинського монастиря. Потім загін пішов
далі на захід.

По-звірячому розправилися з жителями хутора за допомогу партизанам.
Хутір спіткала така ж доля, як і французьке село Орадур і чеське Лідіце.

Ще звечора 17 червня будяни помітили німецьких розвідників на хуторі. При-
їхавши на хутір, поліцаї і німці з кожного будинку вигонили людей до колгоспного
двору, де за столом із списками сидів медведівський комендант Бах. Коли зійш-
лися всі, була дана команда: здорові – направо, хворі та з довідками – наліво.
Після такої команди стало зрозуміло, що здорових кудись заберуть. Дуже багато
молодих людей прикидались хворими, щоб залишитись. Коли закінчилось сор-
тування, під'їхала одна вантажівка, крита брезентом. На цю машину пованта-
жили чоловіків, і машина від'їхала. На другу машину, яка прибула зразу ж по
від'їзду першої, повантажили жінок і дітей. Машини приїхали в Кам'янку до при-
міщення школи. Людей закрили на другому поверсі.

Залишився на хуторі гурт людей з 83 осіб. Німецькі солдати та поліцаї,
взявши їх під варту, спрямували колону вниз. Ідучи, люди жартували один з
одним: штовхалися, ставили підніжки тим, кому було на похмілля, раділи, що за-
лишились вдома. Але коли підійшли до лісу, минувши останню хутірську вулицю,
жарти затихли.

За даними цих списків у братській могилі на хуторі поховано: 73 жителів х.
Буда, 1 жителя с. Мельники, 3-х грушківчан, які виїхали на Буду з пасікою, 2-х ро-
сіян та 4-х військовополонених, прізвища та імена яких невідомі [2. 92].

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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2-го січня 1944 року із Зам`ятниці через Креселецьке лісництво до Мотро-
нинського монастиря увірвалися ворожі танки і бронетранспортери. А в цей день,
за церковні стіни і в гуртожитки колишніх комунарів заховалося багато втікачів.
Розпочався обстріл церкви і гуртожитку та інших приміщень [3, 155].

Задоя Марфа Олександрівна (колишня комунарка, потім колгоспниця, жила
в гуртожитку) розповіла так: «Зібралося багато людей і в церкві, і в корпусах. Тоді
всі тікали з сіл, шукали захисту. Було багато мельничан, зам`ятничан, лубенчан.
В церків служив відправу піп із Зам`ятниці. Я теж була в церкві. Раптом розпо-
чався обстріл і на людей посипалася цегла, бите скло. Всі кинулися рятуватися
під стіни. Головний купол церкви був розбитий, упав посеред цекви. Почали за-
ходити німці, тримаючи автомати поперед себе. З вигуками «партизан» стали ви-
тягувати з натовпу чоловіків і виводити за церкву. Там чулися постріли і крики
помираючих. Ми збилися в гурт ні живі, ні мертві, діти дуже плакали. Потім тих,
що залишилися – старих людей, жінок, дітей стали виводити з церкви, вишику-
вали в колону і погнали дорогою до Креселець, а потім понад лісом до Зам`ят-
ниці. По дорозі застрелили попа і двох монашок – одна з них пошкодила ногу і її
підтримувала друга. Піп був не старий і до нього причепилися, що він перевдяг-
нутий партизан. У Зам`ятниці ночували по хатах під охороною поліцаїв. На дру-
гий день погнали в Кулинівку, звідки мені вночі пощастило втекти в Мельники.»

Убиті були поховані у братській могилі за Троїцькою церквою (тепер на ній є
пам`ятний камінь). Біля церкви і в дворі загинули 9 мельничан, 2 зам`ятничан,
двоє дітей з Лубенець. Були убиті і з інших сіл [1,10].

Протягом другої половини 1943 року партизани вели безперервні бої з кара-
телями. Командування загону ретельно вивчало місцевість від лісу до села
Зам`ятиці і до річки Тясмин, далі – можливість переправи через річку. 5 січня
1944 року з четвертої години ранку вогонь по Холодному Яру вели тяжі гармати
і міномети, німці повели наступ з трьох напрямків. Партизанам дуже важко було
стримувати натиск німців, адже їх було в декілька разів більше, вони були добре
озброєні. Бій тривав 17 годин. В бою загинуло 9 партизанів, понад 50 було пора-
нено. Командування загону знало, що, незважаючи на великі втрати у фашистів
(їх загинуло близько 190 ), вранці карателі знову повернуться.

З тилу загін П.А. Дубового прикривав сусідній партизанський загін «Москва»
під командуванням Боровикова І.М. й комісара Тетянка М.І. Було вирішено за-
лишити землянки, об’єднати загони і напасти з тилу зненацька, в районі Зам`ят-
ниця – Деменці. Форсувати Тясмин і з’єднатися з частинами Червоної Армії, які
готувалися до наступу з лівого берега річки. 

Серед партизан і біженців була проведена роз'яснювальна робота. О 23-ій
годині, в ніч на 7 січня 1944 року, тисячі людей почали рухатися назустріч Чер-
воній Армії. Ударна група, сформована з кращих рот обох загонів, непомітно пі-
дібралася до німецьких укріплень і закидала окопи гранатами. Нічну тишу
прорізала кулеметна черга. Над Тясмином зависли десятки освіт-лювальних
ракет [4, 42].

До 7-ої години ранку переправу було закінчено. Партизан і людей з лісу роз-
містили в селянських хатах, де вони були зігріті увагою своїх земляків у селах
Чорнявці, Худоліївці, Думанцях та інших. Поранені були відправлені до черка-
ського госпіталю. 8-го січня село вже було звільнене від німців [4, 44].

Незмінною залишається історія, що написана кров`ю старших поколінь. Мо-
лоде поколіня має знати правду про минуле, вшановувати загиблих і живих, які
об`єднувалися в тилу ворога на боротьбу з фашизмом. 
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Сьогодні ми повинні пам`ятати якою ціною здобута перемога над жорсто-
кістю. Ми повинні пам`ятати всіх тих, хто боровся з фашистами за наше май-
бутнє. Село увінчали безліч могил, серед них 5 братських. Наше завдання
полягає в тому, щоб не заросли стежки до цих місць. 
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СПОГАДИ МОГІШ МАРІЇ ІВАНІВНИ ПРО ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

Хочу розповісти про Велику Вітчизняну війну. Переповідаю розповідь моєї
покійної мами, якій було в той час 28 років. Мені, дочці, було 5 років.

С першим гарматним пострілом Левітан повідомив країну, що почалася війна.
Люди в розпачі не знали, що робити і куди тікати. Почався призов до Червоної
Армії. Був девіз: «Все для фронту, всі на захист Батьківщини».

Коли німецька армія зайняла Черкаси мирних жителів евакуювали і все на-
селення розбігалося хто куди. Хто в степ, хто в луг, хто по кручах копали зем-
лянки і там ховалися. Їли те, що встигли взяти з собою. Коли німці просувалися
на схід, то палили хати, ферми, забирали скот у людей. І тоді спалили і нашу
хату. Коли ми повернулися додому, то від хати залишилася купа попелу. Поки
фронт просувався на схід, мій дід і баба і моя мама збудували нову хату. Хата
була на той час дуже хороша: чотири стовпи і три вікна. Коли Червона Армія роз-
била німців під Волгоградом і гнала на захід, тоді німецька армія тікаючи палила
все що встигла і нашу нову хату теж. Червона Армія звільнила Черкаси 14 грудня
1943 року.

Черкащани і близькі села почали повертатися у свої спалені і розбиті домівки.
У колгоспах не залишилося нічого: ні зерна, ні транспорту, ні худоби. На протязі
одного тижня скликали збори людей, які повернулися і вибрали голову колгоспу
і почалося прибирання степів і підготовка до сівби. На полях було багато металу.
Був організований збір металу і залишків одягу, скла та іншого сміття. Так як в той
час техніки не було людям було важко очистити територію. Також була організо-
вана бригада по відбудові господарських приміщень колгоспу. Землеобробної
техніки не було. І людям доводилось обробляти землю своїми силами. У вцілілі
будівлі почали проводити електроенергію. Кожна жінка, яка працювала в колгоспі
повинна була відпрацювати 120 трудоднів за які вона отримувала маленьку
платню. Топити і готувати їжу не було на чому. Люди ходили збирати дрова які не
догоріли під час пожежі. По землі було розсипано багато пороху, який викори-
стовували для розпалення печі. Ходили в луг і збирали сухі гілки і ними топили
піч. Хто працював у колгоспі – по осені ділили паливо на степу. По два рядки со-
яшничиння сухого, по три-чотири рядки сухого бадилля з помідорів. Коли мені
виповнилось сім років було організовано збирання колосків у жнива. Нас було
осіб 15-20 і була у нас ланкова, жінка років 40 Ганна Кузьмівна. Ходили ми з від-
рами по стерні і збирали колоски, висипали їх у мішки або у жолоб. За тиждень
цієї роботи ми мали право піти у клуб і подивитися безкоштовно кіно. Старі люди,
які жили без молодих дітей, приходили до голови колгоспу і просили допомоги.
Одному дідові, що прийшов за допомогою, голова колгоспу виписав 5 кг шпинату.
Дід не знав що то таке і щиро подякував голові. А коли пішов отримувати шпинат,
то дуже обурився побаченим: то були рядки зеленого листя шпинату. Дати іншого
дідові у колгоспі нічого не було.

У вісім років я пішла до школи у перший клас. У літку я та багато інших дітей
та дорослих ходили збирати кок-сагиз. Кок-сагиз це технічна культура, на той час
з неї виробляли каучук. За зібраний кок-сагиз тоді вже платили гроші. Це була ра-
дість для дітей, бо вони могли купити собі зошит або декілька пер. Самі кращі
пера були «Рондо» і «Зірочка». Швидко почало розвиватися кустарне вироб-
ництво. У домашніх умовах люди шили валянки, клеїли калоші із машинних

111

“З А Л І З Н Я К О В І  Ч И Т А Н Н Я ”



112

камер, шили одяг, перешивали старий одяг, робили сапи, граблі, в’язали і шили
рукавиці. Мама моя кожної суботи їздила до Іркліїва через луг і Дніпро, човном
перевозив її мій дід. Там на базарі вона купувала насіння соняшника. Дід зробив
вдома олійний прес. За тиждень дід і баба переробляли його на олію і продавали
на базарі. І так за рік назбирали грошей і купили у Полтаві порося породи Баш-
кір. Город у нас був 40 соток , сажали і для себе і для поросяти. Влітку я кожен
день повинна була наловити дві корзини черепашок для поросяти. Мушлі з че-
репашок збирав чоловік на підводі, за них можна було виміняти нитки, голки,
шпильки, стрічки, мило, сірники та нитки для вишивання. Мій дід Трохим зробив
вудку і з мамою ввечері ходили ловити рибу на озеро. А мене брали з собою щоб
носила відро. Бувало що наловлять піввідра, то на ранок буде сніданок, а те що
залишиться замотують в гарбузове листя – і на базар. Коли продадуть, куплять
молока, маленький шматочок сала і мені обов’язково 10 цукерок. У селі вже був
струм і радіо. Вимикачів не було, тому коли світло непотрібно просто викручу-
вали лампочку. Одна стара бабуся не знала як вимикати радіо і вирішила на-
крити його ситом, але воно все одно говорило. Згодом почали випускати газету
«Прапор комунізму». В ній було надруковано таблицю цін на товари. Заголовок
був такий: «З 1 квітня 1948 чи 1949 року ціни на товари знижуються». Далі вка-
зувалися самі знижки ціни: на хліб – 5%, на гумові вироби – 15%, на метал – 15%,
на хлопок - 10%, на велосипеди – 20%, на цвяхи - 30%, на керосин – 15%, і так
далі на всю газетну сторінку.

На цьому хочу закінчити свою розповідь. Сподіваюся Вам було цікаво її про-
слухати.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Ряднина Ольга, учениця 9 кл. Суботівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
науковий керівник Кукса Надія Василівна

СУБОТІВ ЗА НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ДІТИ ВІЙНИ СВІДЧАТЬ

Незагойною раною відбилися в пам’яті дітей війни роки німецько-фашист-
ської окупації. Перебіг подій своєрідно відбивався в їх дитячій свідомості, та
спільним було одне – найстрашніше, що може бути – це війна. 

Ці спогади я записала від своєї прабабусі Кошової Марії Степанівни, яка на-
родилася 16 серпня 1929 року. Ось що вона мені розповіла. 

“В моїй сім’ї було троє дітей. Я, старший брат, батько, мати і старша на два
роки від мене сестра. Коли почалася війна, найстаршого брата Федьку, якому
було 19 років, зразу забрали на війну. І тижня не пройшло, як німці взяли його в
полон. Його і всіх інших полонених гнали через ліс на поле босими і роздягну-
тими, а це був зимовий час.

Там усіх і розстріляли. Я дуже плакала, сумувала за своїм братом. 
Нашій сім’ї жилося дуже тяжко, бо всі підлітки, починаючи з 10-11-12 років, ви-

конували різні роботи. Худобу пасли. В жнива на полях згрібали колоски. Вони ко-
лоли об стерню ноги, бо не було що взути. В такому віці нас вчила мати прясти,
вишивати. Одягу у дітей зовсім не було, носили тільки одяг з полотна. Спідниці і
штани фарбували бузиною, щоб не так забруднювалися. Не було що і їсти. Їли,
в основному, смажені гарбузи, буряки і якийсь поганенький кулешик. Спали люди
на долівці, бо в той час не було на чому спать. До цього злиденного життя дода-
лася ще й війна. Через війну я закінчила тільки чотири класи, а я дуже хотіла
вчитися. Табличку множення знаю до сих пір. Також знаю вірші Т. Г. Шевченка. 

Глибокої осені 1943 року моя сестра пасла на Тундрії ( куток с. Суботова –
Н.К.) корову, коли в ліс саме зайшли партизани. Німці їх відстрілювали. І хто б нім-
цям не зустрівся, вони їх вбивали, бо думали, що то партизани. Коли я бігла до
своєї сестри, почалася стрілянина. До мене підбіг хлопець Микола, старший за
мене. Він схопив мене за руку, і ми побігли у бік хат. Коли добігли до першої хати,
де жили дід Савка і баба Санька, то Микола першим ускочив у сіни, а я лише
встигла переступить однією ногою поріг, а в другу вже вцілила куля. Я відразу
впала в сіни. Тоді мене втягли в хату. Чобіт вже був повний крові. 

Я стікала кров’ю, а в хаті були одні бабусі і не знали, що зі мною робить. В них
не було чим перев’язать ногу. В той час до хати зайшов партизан. Він попросив
води і побачив мене на долівці. Чоловік зняв мені чобіт, із своєї сумки витягнув
бинт і велику полотнину, якою перемотав мені ногу. Він сказав бабусям, що треба
швидко відправить мене до лікарні. Не знаю, хто переказав про нещастя моїм
батькам. Вони приїхали конячкою із санками і на другий день відвезли мене в
Чигирин. Везли довго, бо коняка була такою старою, що не могла йти. 

В лікарні мені зробили операцію –витягли кулю. Я лежала в лікарні дуже
довго. Привезли в лікарню і Гришка Петра Кузьмовича, за роками молодшого за
мене. Йому вибухом міни відірвало ногу. Оце таке я зазнала під час війни дити-
ною. І буду згадувати цю війну до кінця своїх днів.

***********************
…Вперше я побачила німця верхи на коні, який проїхав нашою вулицею на

урочищі Оболоні. Мати з своєю сестрою Хтодоською перемовлялись: 
Це німець, мабуть, війна і до нас наближається... Це був початок серпня 1941

року...
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…Під час окупації в нашому дворі за повіткою на зеленій полянці стояла го-
луба легкова машина, тобто штабна, - як говорили. В ній була рація і постійно
чергував німець. Решта осіб 8-10 кудись зникали, з’являлись, грали в повітці в
карти. Коли сідали обідати, брали мене на коліна, намазували булку маслом і
давали мені їсти, потім давали мені шоколад в формочці з зубцями. В матері ви-
магали приготувати салат з цибулі, огірків, помідорів. Але мати не розуміла їхньої
вимоги. Тоді один з них вийняв з нагрудної кишені маленький словничок і знай-
шов там назву овочів. Мати прочитала : “Цибуля …- йо, йо, цвібель, цвібель...”
Мати приготувала їм салат, вони були задоволені.

…Коли зі сторони Новоселиці летіло кілька літаків наших і почали скидати
бомби, то один німець, який стояв біля хати, схопив мене на руки, поніс в хату в
спальню і накрив собою.

…В 1943 р., коли гнали ворога на захід, німці прорізували зарослі, кущі, ку-
курудзу, щоб партизани не ховались. У нас на городі була кукурудза і взвод нім-
ців її знищував. Командир взводу зайшов, вірніше забіг в хату, закутавшись
шарфом, і голосно вимовляв : “Зуби, зуби, ой, зуби …” Потім попросив чогось
теплого. Мати з печі дістала нагріте молоко (у нас якраз була півторамісячна
мала сестричка Марійка). Він сів біля столу, прохолоджував молоко, але випити
не встиг, його погукали німці. Через певний час він знову прийшов, боліли зуби.
Мати його запитала, звідки він знає нашу мову. Він відповів, що його мати урод-
женка с.Іванівки (Янича). Батько в імперіалістичну війну з нею одружився і завіз
в Німеччину. Почав показувати фотографії сім'ї - батька, матері, сімох братів. А
тоді каже : “Братів уже немає в живих, усі загинули, а лишився один син. «Сталін
і Гітлер чай п'ють, а ми кров проливаємо», - сказав і заплакав. Мати почала Ма-
рійці готувати молоко з юшкою цукрового буряка, а він питає : « А що це таке? »
Вона йому пояснила, що солодкий буряк, щоб дитина краще пила молоко. Він
вийняв із своєї сумки свій пайок цукру, поклав на лежанку і каже : «Будеш давати
цукор дитині». 

****************
…Пам'ятаю, що у Маляренка Євмена на Раківці знизу від берега в гору було

викопане сховище, де ховався і мій батько, я також там бувала. 
Ховалися ми в своєму огороді під грушею, де було викопано яму, зверху при-

кривалась якось, і ми в ній ховались. Ховались вночі в канавах, в кукурудзі, на
печі за цегляною стіною, щоб кулі не пробили часом стіну. Бачила, як горіла
школа, що була на горі біля Іллінської церкви. Залізо з покрівлі скручувалось і
горіло, розлітаючись в різні боки.

Пішла до своєї тітки Хтодоськи погуляти, погратись ляльками, ганчірками.
Прийшла, а їх нікого немає вдома. Я вийшла на дорогу, стою і дивлюсь, як згори
летять літаки в напрямку Тясмина. На крилах позначки “О” .

Я почала рахувати : раз, два, три …і раптом почалась стрілянина, летять
бомби …Я заховалась під купи очерету, що стояли схилені до хати. Коли літаки
пролетіли, я пішла додому, вірніше побігла, а Бевзенко Марія Іванівна (нині Кукса)
стояла, розіп'явшись хрестом у себе під повіткою. Коли я прибігла додому – ні-
кого дома не було. В хаті всі вікна були без скла. За городом за 50 м від хати
впала бомба, від якої залишилась воронка діаметром до п’яти метрів і глибиною
3-4 м. Довго вона там ще була. Матір я знайшла у сусідів.

****************
…В село зайшли наші війська. Якого дня, я не пам’ятаю, але добре пам’ятаю

що це було дуже рано. Почули голос жінки: «Товарищи …” Всі дуже були раді що
вже «наші прийшли». У нас в хаті розмістились солдати, почали вимагати в ма-
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тері горілку. Вона каже, що в неї горілки нема. Один з солдатів забрав матір і під
дулом пістолета кудись хотів її вести, а назустріч з’явився, мабуть, із старших, і
солдат тоді її залишив: «Твоє щастя…» 

Я ходила і збирала собі іграшки, тобто запали від гранати. Вони були різно-
кольорові. Ні я, ні мати не знали, що то таке. А один із солдатів побачив і сказав,
щоб цього більше не брали в руки, бо то «опасно». Але я не каялась і з своїми
друзями вишукувала все, навіть снаряди, які не розірвались, носили на собі, ри-
зикуючи життям, але все обійшлося добре. 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
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Мінський Віктор, учень  СуботівськоїЗОШ І-ІІІ ступенів
Науковий керівник Мінська Оксана

КАРАЛЬНА АКЦІЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В СУБОТОВІ ВОСЕНИ 1943 Р.

7 серпня 1941 р. Суботів був окупований німецько-фашистськими загарбни-
ками. На все життя запам’ятали очевидці тих подій страшні епізоди поневірянь
селян під владою чужинців. 

Кириченко Марія Іванівна, 1923 р.н. згадує: «Мені на той час було 10 років, а
братові - Коваленку Павлу Пилиповичу виповнилось 20. Брата неодноразово хо-
тіли забрати до Німеччини, але у нього була вивихнута рука, і кожного разу його
відпускали. Жила наша сім’я на кутку Зарічка далеко від центра села. В цей день
мій брат пішов у село зустрітися з іншими хлопцями та дівчатами. Раптом всі по-
бачили, що горять хати на нашому кутку. Вся молодь повтікала у заплави і таким
чином врятувалася, а брат зі своїм товаришем Каплоухим Іваном кинулися бігти,
щоб дізнатися, чи не горять і їхні хати. Але назустріч їм ішли два поліцаї, що жили
на Оболоні – Незуненко Микола і Полудень Грицько, з якими вони зустрілися на
містку. Хлопці почали у них проситися: «Відпустіть. Ніхто ж не бачив, що ви нас
зустріли, то й нічого не буде вам від гітлерівців». Але ті тільки набиралися все
більше злості. Відвели до місця, де зараз знаходиться сільський клуб, наказали
стати поряд і почали розстрілювати. А біля цього місця жила наша тітка Пушкар
Олена, яка бачила, як відбувався розстріл. Прибігла і все розповіла, що бачила.
Наша родина разом з іншими людьми на той час заховалися на полі у кукурудзі
біля тракторної бригади. Вранці всі люди пішли на місце розстрілу. Було дуже
важко впізнати, хто там лежав. У брата був розтрощений череп, що й мозок кус-
ками лежав на землі. У Івана Каплоухого не було очей. В обох із грудей зроби-
лося суцільне місиво – так безжально і довго стріляли у них поліцаї. Батько
волами привіз їхні тіла на цвинтар біля церкви, там і поховали. Коли люди стояли
біля могил, саме їхали фашисти на мотоциклах і кричали: «Партізанен, партіза-
нен!»-і стріляли у повітря, але люди навіть не звернули на них уваги [1]. 

Відомості, викладені сестрою загиблого юнака розкривають деталі цієї страш-
ної трагедії. Проте достеменно не з’ясовані причини звірячої розправи місцевих
поліцаїв над сільськими хлопцями. Григорій Федорович Кукса стверджує, що
хлопці були членами суботівського підпілля. Поліцаям стало про це відомо, і, від-
чуваючи наближення неминучої кончини, вони всю свою безсилу лють і нена-
висть спрямували на Каплоухого Івана та Коваленка Павла і вчинили таке
страхітливе вбивство.

У цей же вечір був на місці розстріляний і Тютюнник Микола Іванович, в ки-
шені якого німецьким патрулем було виявлено папірець із зведенням Радінфор-
мбюро [2].

Тютюнник Микола Іванович загинув 2 жовтня 1943 року. Ось як розповідає
про його загибель сестра – Гришко Ганна Василівна : «В цей день Микола пови-
нен був іти до партизанів. Допомігши матері в обід попоратися, він ще вийшов до
хлопців на вулицю погомоніти, а потім пішов на зв'язок. Раптом він побачив, що
з боку с. Новоселиці на підводі їдуть поліцаї і фашисти із карального загону, вони
його теж замітили. Хлопець спохватився тікати, але відразу ж зупинився, бо зля-
кався за матір та батька, яких фашисти могли б через нього замордувати. Його
схопили (у нього у кишені лежало повідомлення для партизанів) і приєднали до
групи полонених та повели в село.
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В цей час у селі поліцаї почали зганяти людей до старої контори на збори,
щоб показати, що буде із тими, хто допомагає партизанам. Дехто, в тому числі і
я з матір’ю, встиг втекти на острів на р. Тясмин.

Полонених привели до кузні (зараз на цьому місці розташоване подвір’я Сем-
чуків). Серед натовпу людей фашисти на мить втратили пильність, і Коваленка
Василя, одного із полонених, комусь вдалося штовхнути у порослий бур’яном
молодий вишняк. Почалася велика стрілянина йому вслід, але він залишився
живим, добрався до людей на острів і розповів, як відбувся розстріл мого брата.
Мати, почувши це, почали дуже голосити. »

Хлопців поховали в одній могилі на цвинтарі Іллінської церкви.
В даний час за могилою доглядають старенькі родичі загиблих.
Кілька років поспіль допомагають їм в цьому учні ХI кл. Суботівської школи.

Після закінчення школи цю естафету передадуть учням Y кл. На сьогодні могила
перебуває в доглянутому стані. Проте хрест і огорожа потребують заміни. Тут не-
обхідна допомога виконкому сільської ради та меценатів, які останнім часом по-
чали приділяти увагу збереженню суботівських старожитностей та
впорядкуванню пам’ятних місць. Адже ці юнаки віддали своє життя задля на-
ближення перемоги над фашизмом.

Як згадує Марія Іванівна Кириченко, в цей день, 3 жовтня 1943 року, могла
б трапитись ще одна трагедія. Приїхали фашисти у село навантажівці, їздили
селом і забирали всіх, хто їм траплявся. Коли людей на машині було аж надто ба-
гато, гітлерівці відвезли їх тракторної бригади і там хотіли біля яру розстріляти.
Але про це дізнався сільський комендант Йоганн Пауляй і разом зі своїм пере-
кладачем поїхали слідом за ними. Вони встигли до початку розстрілу і врятували
невинних людей [4].

Взагалі, від багатьох людей можна почути схвальні відгуки про Йоганна Па-
уляя. 

Як розповідала Кириченко Марія, після визволення Суботова коменданта
взяли у полон, забрали у Київ і там хотіли судити військовим трибуналом. Але він
написав у село листа і наші односельці їздили розповідати про нього. Таким
чином, Пауляя ніби то відпустили, бо знайшлися ще інші свідчення про те, що він
був зв’язаний деякою мірою з партизанами [5 ]. 

Як бачимо, мешканцям Суботова пощастило, що цивільним комендантом
було призначено людину, яка лояльно ставилася до населення. Варто було б
продовжити дослідження щодо подальшої долі Й. Пауляя, якого багато з суботян
вважає рятівником населення, якому готувалася доля вдовичан.
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ІВАН ПИЛИПОВИЧ СИВОЛАП ТА ЙОГО ПАРК У СЕЛІ ВАСюТИНЦІ

На території Черкаської області знаходиться 40 садово-
паркових об’єктів, які офіційно внесено до категорії парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного
та місцевого значення. 

Загальна кількість дендраріїв на території області пред-
ставлена 9 об’єктами. Одним з найцікавіших з них є денд-
рологічний парк у селі Васютинці Чорнобаївського району.

Його творцем є Іван Пилипович Сиволап.
Він народився 28 серпня 1912 року у селі Васютинці то-

дішнього Золотоніського повіту Київської губернії у се-
лянській сім’ї.

У 1929 році Іван Пилипович закінчив Іркліївську семи-
річну школу, яка тоді була одна на район і від Васютинців лежить на відстані
понад 20 кілометрів. Потім вступив до Золотоніського педагогічного технікуму,
після його закінчення працював учителем 1-4-х класів. Потім закінчив природ-
ничі курси вчителів старших класів і викладав природознавство. Пропрацював
на педагогічній роботі 42 роки.

Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений бойовими урядовими на-
городами.

Після війни працював учителем Васютинської середньої школи. Після пере-
селення села під час будівництва Кременчуцького водосховища проводив ак-
тивну роботу щодо озеленення села. У 1972 році пішов на пенсію.

1973 року Іван Пилипович у рідному селі закладає дендрологічний парк, який
вирощує 20 років. Зараз його площа 3,5 га. В парку росте близько 250 видів
трав’янистих рослин та більше 300 видів дерев та кущів. Вони ілюструють ба-
гатство і різноманітність рослинного світу. За кількістю видів рослин васютинсь-
кий парк у Черкаській області поступається лише уманській «Софіївці». У парку
ростуть види з Африки, Середньої Азії, Китаю, Японії, Північної Америки. 

Парк у Васютинцях по праву вважається окрасою села, є одним з кращих в
районі та області. У 1982 році парк занесений до заповідних об’єктів Черкаської
області, а нещодавно парку надано статус народного музею.

Про Івана Пилиповича знято документальний фільм «Ростуть тільки в Африці
і у Васютинцях». Назва фільму під-
креслює унікальність рослин, які зіб-
рав Іван Пилипович у своєму парку.
Це коштувало йому великої і кропіт-
кої праці.

8 березня 2011 року Івана Пили-
повича не стало. Але справа його
живе. Завдяки зусиллям його учнів
та соратників, за допомогою місце-
вого СТОВ «Дніпро», дендропарк
живе і розвивається.



Могилка Євгенія, Кучеренко Марія
науковий керівник: Могилка Анатолій, вчитель історії Кам`янської ЗОШ №1
м. Кам`янка

ФЕДІР ПЕТРОВИЧ ШВЕЦЬ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАТВОРЕЦЬ

У нашому дослідженні ми хочемо звернутись до періоду визвольних змагань
початку XX століття. Це була доба активного національного відродження україн-
ців. Саме в цей час  визначну роль в управлінні Українською народною респуб-
лікою відігравали вихідці з Черкащини: Опанас Андрієвський, родом з Умані та
Федір Швець – з Жаботина. Не так часто наші земляки відіграють важливу роль
в керівництві нашою державою. Можна згадати Богдана Хмельницького, в наш
час – Олександра Ткаченка, В'ячеслава Чорновола, Миколу Томенка... 

Нас  найбільше зацікавив Федір Петрович Швець – професор, який на Софі-
ївському майдані прочитав Акт злуки. Шукаючи якусь інвормацію про Федора
Швеця нам стало ясно, що ця постать майже не досліджена в наукових розвід-
ках. Лише короткі біографічні дані і все. Тому доводилось користуватись архів-
ними даними, які зберігаються в м. Києві, Естонії, науковими дослідженнями в
історичних журналах, монографіях, газетних статтях, спогадах старожилів. І так
по цеглинці склався цілісний портрет видатного політика, вченого початку XX сто-
ліття. Найбільш цінне, що Федір Швець є видатним освітянином, який безперечно
опікувався освітніми справами, як і в Україні, так і за кордоном. Дана розвідка є
цінною для всих, хто цікавиться історією рідного краю, її видатними земляками.
Хоча остаточно крапку в дослідженні біографії Ф.Швеця ще не поставлено.

Федір Петрович Швець народився 11 листопада 1882 року у містечку Жабо-
тин Черкаського повіту. Батько його був заможною людиною. За спогадами ста-
рожилів будинок родини Швеців помітно вирізнявся від навколишніх будинків. Він
був збудований із цегли, мав ошатний вигляд і був доволі просторий. Вкритий бу-
динок був металевою бляхою, що було рідкістю на той час. 

З дитинства маленький Федір тягнувся до знань, самотужки навчився читати,
не розлучався з старою потріпаною книжечкою «Географія світу», в якій розпо-
відалось про природу, гори та мінерали, тож любов до геології розвинулася ще з
дитинства [1, 198]. Закінчив вище училище і поступив до Тартуського (Дерпт-
ського) університету на фізико-математичний факультет [2]. Чимало його вихо-
ванців згодом стали відомими національними діячами. Саме в Тарту формувався
їхній кругозір і починалася творча діяльність. Серед них були відомі в майбут-
ньому вчені, громадські, культурні, політичні діячі, письменники. Можна припус-
тити, що Ф. Швець був членом Дорпатської української студентської громади.
Відповідно до статуту членами її могли бути студенти Тартуського (Дерптського)
університету – українці за походженням або за переконаннями, які поділяли ідею
самостійності української нації й культури [2].

1905 року українська громада була легалізована під назвою Музично-драматичне
товариство студентів – малоросів. Серед активістів  можна назвати студента фізико-
математичного факультету, пізніше асистента кафедри геології  Ф.Швеця, студента-
юриста В. Чехівського. Саме тут Ф. Швець познайомився з М. Грушевским, який був
почесним членом товариства. Неофіційно мета товариства формувалася так: вихо-
вання свідомих діячів для рідної України, зміцнення національної свідомості україн-
ського студентства. Члени товариства не обмежувалися культурною роботою чимало
часу віддавали політичній діяльності, їх хвилювали проблеми ідеології, причому в біль-
шості своїй вони були прихильниками лівих націоналістичних поглядів [2].
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Діяльність Ф.Швеця була різноманітною. Регулярно влаштовувалися літера-
турні і музичні вечори, читання рефератів. При товаристві існував український хор
та драматичний колектив.  Час від часу організовувалися великі “репрезативні” ве-
чори з насиченою програмою в найліпших театральних закладах Тарту [2].

Постать Ф. Швеця була вже відомою і в українських землях. Можливо осо-
бисте знайомство з М.Грушевським призвело до того, коло у 1907 році у Львові
постає проблема заснування українського університету, Наукове товариство імені
Т.Шевченка пропонує кандидатуру молодого вченого Ф. Швеця для роботи на ка-
федрі геологія.

В 1910 році після закінчення навчання працював асистентом кафедри гео-
логії. З 27 травня 1910  по 20 серпня 1915 року викладав природничі науки в Тар-
туській гімназії імені Олександра І [3].

У 1915 році одержав посаду приват-доцента кафедри палеонтології. В роки
І світової війни викладачі Тартуського (Дерптського) університету виїхали в Цен-
тральну Росію. Можливо і Ф. Швець покинув Тарту перебравшись в інший уні-
верситет. Про це свідчать його геологічні дослідження на Керченському
півострові, Кавказі та в Криму.

Прекрасно Федір Петрович розумів потреби селян в освіті та медицині. Як
згадують старожили Жаботина, саме завдяки його клопотанню в селі в 1906 році
було закладено земську лікарню, а потім відкрито двокласне земське парафі-
яльне училище [1, 198].

У березні 1917 року він повернувся в Україну. І одразу поринає в політичне
життя Центральної Ради. На з�їзді діячів українського села (6-7 квітня 1917 року)
Ф. Швеця обрано членом ЦК Селянської спілки від Черкаського повіту, а також
членом ЦК Української партії соціал-революціонерів. У червні 1917 року на І
Всеукраїнському селянському з�їзді він увійшов до Всеукраїнської ради селян-
ських депутатів  і був делегований до Української Центральної Ради. Обрано чле-
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ном Українського наукового товариства. Одночасно Федір Швець працював у ІІ
київській гімназі [1, 198].

Одним із найбільших надбань національного відродження України 1917 року
стало заснування і функціонування первістка національної вищої освіти і науки
� Київського українського народного університету. Ф.П. Швеця делеговано від
УНТ очолити природничо-технічну комісію, яка готувала відповідні пропозиції,
зокрема, щодо відкриття факультетів і вироблення під них навчальних класів. По-
трібно було підібрати не лише фахових лекторів, а ще й здатних викладати ук-
раїнською мовою. А тому в вересні 1917 року Ф.П. Швеця було запрошено на
роботу до КУНУ. Заклад  складався з трьох факультетів. Фізико-математичний
повинен був очолити Ф. Швець. Великим мінусом роботи університету була не-
достача україномовної літератури. А тому 29 жовтня 1917 року Рада лекторів ут-
ворила спеціальну бібліотечну комісію в складі шести осіб (Ф.П. Швець в ній був
також ), якій доручили відповідати за формування бібліотечних фондів. Нашого
земляка було включено Радою лекторів університету в березні 1918 року до спе-
ціальної комісії, якій доручено зайнятися вирішенням питань, пов`язаних із за-
снуванням в різних містах українських народних університетів. Зокрема, у травні
1918 року було створено комісію по утворенню Кам`янець-Подільського універ-
ситету, до складу якої увійшов і Ф. Швець [4].

Одночасно Федір Петрович займається своєю улюбленою справою – геоло-
гією. Він стоїть у витоків заснування Українського геологічного комітету при дер-
жавному секретаріаті торгівлі і влітку 1918 року ввійшов до його складу.

Не поривав Федір Петрович зв�язків із своїм рідним селом, періодично в
ньому буваючи. Жителі села Жаботина розповідали, як одного разу приїхав у село
представник Української Центральної Ради Ф. Швець. Він скликав на флярків-
ському кладовищі збори жителів Жаботина, Флярківки і Михайлівки. Вилізши на
стіл, Ф. Швець гучним голосом заявив своїм землякам, що Українська Центральна
Рада закликала німців для наведення порядку. Політик наголосив, що настав час
будувати самостійну українську державу.[5] Але роки неспокою все більше коти-
лися по Україні. Під час наступного візиту в своє рідне село Ф. Швеця чекало гли-
боке розчарування. Селяни з лютою ненавистю кинулися громити панські
економії. Ф.П. Швець намагався зупинити селян промовляючи: «Що ви робите?
Ловіть пташок, а гніздечка їх нехай зостаються». Він прекрасно розумів, що не по-
трібно руйнувати навколо себе все, для того, щоб побудувати нове суспільство. Ін-
коли результатами заворушень вдало користувалися ледарі, п`яниці, злодії [6].

6 жовтня 1918 року відкрито Київський державний український університет.
Ф.Швеця було прийнято на фізико-математичний факультет професора геології.

Літо-осінь 1918 року це той період, коли Ф.П. Швець розпочинає активно зай-
матися політикою. На мою думку, це було пов�язано з антинародною політикою
гетьмана П. Скоропадського.

Лідери провідних опозиційних сил створили Український національний союз,
одним із керівників якого від Селянської спілки став Ф. Швець. Ще в жовтні 1918
року у редакції «Нової Ради» за ініціативи В. Винниченка відбулися збори про-
відних опозиційних політиків, де був присутній Ф. Швець. Слід зазначити, що на
цих зборах Ф. Швець висловився проти можливого збройного виступу проти геть-
манського режиму. Можливо цьому посприяла зустріч 5 жовтня 1918 року ліде-
рів опозиції В. Винниченка, А.Ніковського і Ф. Швеця з гетьманом Скоропадським,
де обидві сторони намагалися дійти до згоди і порозуміння [7].

Вже вночі 13 листопада 1918 року в будинку міністерства шляхів, у кабінеті
урядовця для особливих доручень О. Стокоза зібрав гурток українських діячів, які
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вирішили організувати повстання проти гетьманської влади. І було вибрано Ди-
ректорію в такому складі: голова Директорії В. Винниченко (від УСДРП), члени:
С. Петлюра (від УСДРП) й Ф. Швець (від Селянської спілки). Власне Директорія,
на думку того засідання, мала бути тільки з трьох чоловіків. Двох чоловіків було
додано тільки тимчасово. Це були А. Макаренко (безпартійний, голова проф-
спілки залізничників) та П. Андрієвський (УПСС) [8].

Про членів Директорії взагалі, і про Ф. Швеця, зокрема, були різні думки. Як
відмічав В. Винниченко: “З погляду того моменту, це був склад людей мужніх, са-
мовідданих, воістину героїчних. Ф. Швець, А. Макаренко, П. Андрієвський знали,
що членів Директорії буде в першу чергу розстріляно руською офіцернею німець-
кого “гетьмана”, яка гасала по Києву, шукаючи нас. І вони не відмовлялись взяти на
себе запропонований пост у керівному органі революції, яке зробили інш”і [9].

В той же час інші дослідники називають П. Андрієвського, А. Макаренка та
Ф. Швеця маловідомими діячами українського руху, а генерал М.Капустянський
характеризуючи Ф. Швеця, написав:”... Висока постать, чесна людина, професор
і тільки професор – далекий від життя”.Дозвольте не погодитись з останнім твер-
дженням, тому що українська революція набула таких обертів, що випадкові і ма-
ловідомі люди навряд би стали на чолі її.

Всередині Директорії не все було благополучно, як заявлялось Директорією
для громадянства. Була цілковита протилежність світоглядів і була постійна бо-
ротьба між ними. В. Винниченко підтримував А. Макаренко. а С. Петлюру П. Ан-
дрієвський. Ф. Швець часом схилявся то на один бік, то на другий. Згідно
розподілу обов'язків з метою контролю за діяльністю урядових підрозділів
Ф. Швець відповідав за Міністерства зі справ земельних, народної освіти, фі-
нансів, торгу і промисловості. У Розпорядженні Директорії УНР про управління
школами в Україні, яке підписав Ф. Швець, йдеться про необхідність негайного по-
новлення повітових освітніх (шкільних) Рад, які були зруйновані гетьманським
урядом та заснування губерніальних і міських шкільних Рад і управ [10].

В архівах зберігаються і інші закони і накази, видані за часів Директорії, які є
свідченням того, що і в цей час питання управління освітою не були забуті, від-
сунуті на задній план. І це в більшій мірі завдячуючи позиції в освітній галузі
Ф. Швеця [11].

22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві член Директорії Ф.Швець ого-
лосив Акт злуки, де проголошував про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу.

Ф. Швець піклувався про Українську Православну Церкву. Участь у Священ-
ному Українському Синоді, засвідчила, що Федір Петрович був прихильником Ук-
раїнської автокефальної церкви.

В квітні 1919 р. П. Андрієвський, який вийшов зі складу Директорії і разом з
отаманом Оскілкою, Ф. Швецем і Є .Петрушевичем постановили здійснити “пере-
ворот”, що швидко був придушений С. Петлюрою. Частини армії УНР відступали
на Волинь. Петрушевич і уряд ЗУНР виїхали до Відня. 15 листопада 1919 р. за
спільним рішенням Директорії та уряду УНР Ф. Швець і А. Макаренко виїхали з
дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади С.Пет-
люрі. З цього моменту Директорія фактично розпалася. 25 травня 1920 р. поста-
новою уряду УНР Ф.Швець був виведений зі складу Директорії УНР [1, С. 200].

У еміграції Ф.Швець не поривав зв`язків з Україною, вів активне політичне
життя. А. Макаренко, О. Андрієвський і Ф.Швець вислали з Відня через Румунію
поручика Бондарука на Херсонщину задля організації збройного повстання. [12]

У архівах зберігаються документи як Ф. Швець скориставшись своїм служ-
бовим становищем, виїхав за кордон за документами, оформленими на інше
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ім`я. “На бажання члена Високої Директорії проф. Ф.П. Швеця маю честь про-
хати виготовити йому громадянський паспорт на ім`я Федір Шевченко, тому що
хоче удатися до Швайцарії на лікування яко приватна особа і непомітно” [13].
Такий паспорт Ф. Швець одержав за № 784. “Федір Шевченко Де і коли наро-
дився: 8 червня 1876 (закреслено і написано 11 листопада 1882). Україна, Чер-
каси. Заняття: професор. Зріст: високий, волосся: темне, очі: сірі, уста: звичайні,
ніс: звичайний. Власноручний підпис. Той їде до: Німеччини, Швайцарії. Термін:
6 місяців” [14].

Останньою спробою відновити Українську державу збройним шляхом став
Другий зимовий похід у листопаді 1921 р., який закінчився трагічно і не приніс
очікуваних результатів. Підняти загальноукраїнське народне повстання не вда-
лося. Невдачі викликали в еміграційних колах обстановку непорозумінь, пород-
жували безпорадність, панічні настрої, політиканство і розлад. Опозиційні настрої
переростали в плани усунути С. Петлюру з провідного становища в державному
центрі УНР. Особливо наполягали на цьому колишні члени Директорії УНР П. Ан-
дрієвський, А. Макаренко і Ф. Швець. Вони неодноразово розповсюджували свої
заяви з критикою С.Петлюри, посилали звернення до урядів інших країн про “Не-
законність”  його уряду тощо. Проте вони не мали ні державного апарату, ні струк-
тур, ні механізму реалізації своїх задумів, ні підтримки громадянства [15].

Віденська псевдодиректорія опинилась у становищі повної ізоляції. В допо-
відній записці Міністрові закордонних справ УНР від 5 лютого 1922 року посол у
Відні Г.Сидоренко писав: “На Макаренка, Швеця та Андрієвського звертає укра-
їнське громадянство все менше уваги, їх просто забувають, не зважаючи на їх
авантюрницькі виступи” [16]. З ініціативи українських політичних партій у Відні
21-23 лютого 1922 року відбувся Всеукраїнський конгрес, що мав на меті консо-
лідацію українських політичних сил за кордоном. Спроби Андрієвського, Мака-
ренка і Швеця провести на Конгресі резолюції, чи принаймні поправки супроти
Державного центру УНР і С.Петлюри не мали успіху і підтримки [15].

А.Макаренко і Ф.Швець і далі вважали себе членами Директорії. Щоправда,
документів, що свідчили б про якусь їхню діяльність у наступні роки, знайти не
вдалося. Тим більше дивною й несподіваною є постанова членів Директорії УНР
Макаренка і Швеця (вже без Андрієвського) від 22 січня 1929 року (Ч.1) “Про від-
значення вояків армії УНР” [17] і постанова від цього ж дня (Ч.1) “Про вшану-
вання і увіковічення пам'яті Симона Петлюри, якою вони ухвалили: “Перші
військові відзнаки та ордени армії УНР, як також і цивільні відзнаки, які будуть ви-
дані з нагоди боротьби за УНР в 1917-1926 р.р.; перше число кожного ордена чи
відзнаки надається Симону Петлюрі і пересилається його родині, а посмерті її -
на руки Голови Української Держави для передачі і збереження його в Націо-
нальному Музеї” [18]. У травні-червні 1929 року вони віддали також накази про
підвищення в рангах кількох старшин [19].

Більш успішніше Федір Швець працював на освітній ниві. В Чехії він був ви-
кладачем українських вищих шкіл. З 1923 року професор геології Українського
вільного університету. Ф.Швець разом з О. Андрієвським і А. Макаренком Ство-
рили Українську Національну Раду , яка мала об`єднати наддніпрянських укра-
їнців в еміграції. Помер Федір Петрович Швець 20 червня 1940 року у Празі,   де
й похований.
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Чиж Артем, учень 10 класу
Терещенко Т.В.,вчитель спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій,
м. Золотоноша

ПРОСВІТИТЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Хто сказав, що все уже відкрито?
Нащо ж ми народжені тоді?..

Мріяти й шукати, доки жити,
Шкварити байдужість на вогні…

В. Симоненко 

Вже рік як немає з нами видатного вченого, поета і просто чудової людини –
Пономаренка Михайла Федоровича. Ми не повинні забути його, адже нинішнє
покоління має рівнятися на таких людей.

Завдячуючи Михайлу Федоровичу, ми маємо змогу вивчати історію нашого
краю, бо хто не знає свого минулого, той не має майбутнього.

28 жовтня 1920 року в селі Підставки в сім’ї вчителя народився син Михайло.
Шкільна стежина привела його до Золотоніського педтехнікуму, а згодом до

Черкаського педагогічного інституту. Закінчивши навчання, учителював, віддаючи
дітям свої набуті знання. Як говорив великий німецький педагог Дістервег: «Учи-
тель для школи – це те саме, що Сонце для Всесвіту» [8, с.42]. Саме таким пе-
дагогом і був Михайло Пономаренко.

Михайло Федорович належить до когорти заслужених учителів України. Са-
мобутній педагогічний талант – то одна із яскравих граней його екстраординар-
ної особистості. Усе своє життя він займався самоосвітою. «Учитель – лише той,
що ні на мить не припиняє навчатися», – любив повторювати Михайло Федоро-
вич [8, с.47]. 

Коли в повітрі запахло війною, молодого Михайла призвали до армійських лав.
Доля закинула його до західних кордонів. На фронті М.Ф. Пономаренко став коман-
диром взводу автоматників і розвідників. Проявив велику мужність і відвагу у боях на
Сандомирському плацдармі, Одері, при штурмі Берліна та звільненні Праги.

Додому повернувся з бойовими нагородами і в офіцерському званні. Лейте-
нант М.Ф. Пономаренко був нагороджений орденами Червоної Зірки і Вітчизня-
ної війни, медалями «За бойові заслуги», «За здобуття Берліна», «За визволення
Праги» та іншими.

Після війни колишній фронтовик пов’язує своє життя з освітою. Він знову засів
за книги. Закінчив два вищі навчальні заклади (Черкаський педагогічний інсти-
тут і Київський інститут чужоземних мов). На високому рівні опанував французьку,
англійську, німецьку, польську, іспанську та словацьку мови. Ще перекладав лі-
тературні твори з італійської, чеської португальської, грецької. Доволі пристойним
був рівень знання латини. Важко сказати в якій галузі знання Пономаренка най-
більш ґрунтовні. Лінгвістика, історія літератури, ономастика, топоніміка, поезія, а
надто – історія, археологія і краєзнавство.

Безмежна любов до рідного краю ще з юних літ сприяла захопленню Ми-
хайла краєзнавством. Він присвятив цій справі все своє життя. 

М.Ф. Пономаренко належав до тих людей, у яких слово не розходиться з
ділом. Коли почалося національне відродження нашого краю, Михайло Федоро-
вич став у перших рядах його речників, оборонців, захисників. Він одним із пер-
ших проявив ініціативу щодо відродження краєзнавчого руху в Україні. У 1946
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році організував краєзнавчий гурток у Золотоніській школі № 4, а наступного року
– товариство «Слідопит» і музейну кімнату, на базі якої згодом було створено
музей. Часто подорожував зі своїми учнями рідним краєм, прищеплюючи цим
юним душам любов до історії, краєзнавства, пошуку невідомого. У походах діти
краще пізнавали і засвоювали вивчене на уроках, а також збільшували кількість
експонатів шкільного музею. Так поступово народжувалося справжнє „дитя” Ми-
хайла Федоровича – краєзнавчий музей, де впродовж вісімнадцяти років він був
директором. З великою любов’ю говорять про нього нинішні  працівники музею
на чолі з директором В.В. Кулик.. «Музеї створюють люди, які палають любов’ю
до свого краю, патріоти рідної землі. Фанатично віддані справі, вони ніколи не
мають спокою. Натхненні творчою працею краєзнавці вічно в пошуку духовних
скарбів, свідків історії. І їх безкоштовний труд залишає найпомітніший слід на
землі» [8, с.31].

Золотоніський музей, у ті роки, був одним з найкращих в Україні. М.Ф. Поно-
маренко особисто зібрав і опрацював понад п’ять тисяч музейних експонатів. На
основі виявлених в архівах Києва, Москви, Ленінграда, Полтави, Черкас та інших
міст документів підготував і опублікував у наукових виданнях та пресі понад трьох
тисяч матеріалів, створив краєзнавчу картотеку «Черкащина» на десять тисяч
одиниць, генеалогічне дерево історії Золотоноші, вписавши туди імена славетних
Думитрашка, Невіровського, Піддубного, Максимовича, Ужвій, Баха...

До робіт Михайла Федоровича входять нариси «Золотоноша», «Золотоні-
ський краєзнавчий музей», «Шевченко і Черкащина», «Письменники Черка-
щини», «Золотоніщина», «Золотоніщина у роки Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр.»(у співавторстві), «Краєзнавці Черкащини», Альманахи «Супій» і
«Златоград», праці «Межиріччя Сули і Супою», «Черкащина», «Словник гідроні-
мів Черкащини», «Словник топонімів Черкащини», «Археологічні пам’ятки Чер-
кащини» тощо. Багато нинішніх дослідників історії Золотоніщини та Черкащини
вчитуються в пожовклі сторінки видань, де описана історія краю, її далеке ми-
нуле, трагічні та славні сторінки.

Вагомими є й археологічні здобутки М.Ф. Пономаренка. Він особисто очолю-
вав експедиції «Черкаси», «Сміла», «Золотоноша», «Звенигородка», відкрив
більше трьохсот нових пам’яток археології. 

9 грудня 1989 року на установчій конференції обласного краєзнавчого това-
риства він рішуче виступив на захист пам’яток історії і культури. Його патріотична
позиція знайшла одностайну підтримку краєзнавчої громадськості Черкащини і
була зафіксована в рішенні установчої конференції краєзнавчого товариства, за-
ступником голови якого було обрано М.Ф. Пономаренка.

У дуже багатьох місцях Черкащини Михайло Федорович переміряв рідну
землю пригорщами, спізнав її на запах і на дотик, працюючи в найрізноманітні-
ших археологічних експедиціях. Але якими б шляхами не мандрував, завжди по-
вертався туди, де проросло його коріння, у любу серцю Золотоношу, адже так
любив рідне місто і сам зізнавався в цьому:

Люблю сумну Золотоношу –
Містечко з золотим ім’ям.
Свою любов я їй приношу,
Золотоноша – Божий храм! [11, с.44-45]

Більше для Золотоноші, ніж Михайло Пономаренко, не зробив ніхто. Завжди
невгамовний, невтомний і трудолюбивий, дещо колючий, іноді не в міру катего-
ричний, не завжди комфортний як співбесідник, ніколи не відмовляв нікому в до-
помозі. Бувало йшли до нього люди з різними проблемами. Один, риючи
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траншею для фундаменту хати, знайде небачені ним раніше кістки якоїсь тва-
рини. Інший під час копання колодязя натрапить на цілу жменю старовинних
монет. Ще хтось готує яму для погреба і наткнеться на великий камінь з незро-
зумілими написами. Неодмінно всі за порадою до Пономаренка. Часто консуль-
тував студентів-заочників, допомагав відшукати потрібну літературу, а часом і
контрольні роботи писав. Тож певна частка в дипломах, виданим їм у вузах, по
праву належить Михайлу Федоровичу. Частими також були зустрічі зі школярами.
Любили дітлахи М.Ф. Пономаренка за цікаві розповіді про історію й видатних
людей рідного краю.

Усе життя Михайло Федорович Пономаренко був палким патріотом і захис-
ником інтересів рідної України-неньки: і тоді, коли у роки Великої Вітчизняної
війни командував ротою, і тоді, коли першим підняв на центральній площі рід-
ного міста жовто-блакитний прапор як символ незалежності, започаткував ство-
рення Народного руху на Золотоніщині. А хіба не подвигом було у комуністичні
часи видавати заборонену рухівську газету «Воля», девізом якої були слова з ни-
нішнього гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля». Не раз йому погрожували,
але це не лякало Михайла Федоровича, бо свято вірив в єдиного Бога – Україну:
„... мій Бог – це добро. А добро – Україна й Дніпро”.

У 1990-х роках, Михайло Федорович ініціював створення в області і на Зо-
лотоніщині районних організацій Народного Руху України, Української Республі-
канської партії, блоку «Демократична Золотоніщина».

Талант М.Ф. Пономаренка розкрився й на літературній ниві. Він є автором
п’яти поетичних збірок: «Святиня», «Чорнії брови, карії очі», «Златокрай»,
«Герць» і «Росава». У тих віршах і біль, і муки, і мрії. Та найбільше – любові до
України, яка впродовж століть виборювала свою незалежність. 

Але любов до всієї України починалася з любові до Золотоноші, в якій він
прожив майже все своє життя, і якій присвятив такі чудові рядки:

Тонуть у водах заплави,
Зір променисті вогні…
Місто моє золотаве, 
Ти найдорожче мені!
Квітом, де вишні зелені, 
кожен куточок пропах…
Грала Ужвій тут на сцені,
Звідси у світ ішов Бах.
Гарно в нас, гоже,
Юність в труді ожива…
Золотоношо, 
Зоре моя Дніпрова!

Все, що ми тут спорудили,
Сяє вогнями будов;
Що ми удвох посадили –
Квітне мов наша любов.
Вітер бентежний Дніпровий
В груди навіяв бажань.
Дружною працею знову
Синю зустрінемо рань!
Гарно в нас, гоже.
Юність в труді ожива…
Золотоношо,
Зоре моя Дніпрова! [11, с.61-62].
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Розповідати про Михайла Федоровича Пономаренка можна безкінечно. Як
тільки не називали його: «народний академік», «патріарх краєзнавства на Чер-
кащині», «Видатний Учитель», «поет», «літописець» і навіть жартома «ходячою
енциклопедією». Та найкраще про заслуги цієї людини розкажуть його звання:
«Заслужений учитель України», «Почесний краєзнавець України», лауреат Всеук-
раїнської премії імені В.Б.Антоновича та обласної М.О. Максимовича.

На прикладі життя Михайла Федоровича Пономаренка ще раз можна пере-
конатися, що на Черкащині були, є і будуть такі чесні, сумлінні і працелюбні люди,
які діють в ім’я свого народу і передають нащадкам все гідне і світле в духовних
надбаннях українського суспільства. Ми, молоде покоління, дуже вдячні цій чу-
довій Людині за те, що подарувала нам знання про рідний край, передала нам у
спадок і любов, і гордість за місто, в якому ми живемо. Громадянська позиція Ми-
хайла Федоровича є для нас прикладом, гідним наслідування, і наше завдання
зберегти та примножити його історичні надбання.
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Шкіра Людмилда, старший науковий співробітник НІЕЗ «Переяслав»
Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький

ТВОРЧІСТЬ СЕСТЕР ХУДОЖНИЦЬ ГАННИ  ІВАНІВНИ САМУТІНОЇ ТА 
СОФІЇ ІВАНІВНИ БОЛСУНОВСЬКОЇ

У статті розглядається багатогранна мистецька спадщина народної ху-

дожниці Ганни Іванівни Самутіної та її сестри Софії Іванівни Болсунової.

Ключові слова: художниці, мистецька спадщина, творчість, колекція.

Мальовниче, багате талантами село Ташань Переяслав-Хмельницького
району на Київщині. Тут, у родині хліборобів, у природній красі, нaродилися сес-
три-художниці Самутіні, що своїм талантом полонили світ. Ганна Іванівна �
старша, народилася 1 травня 1929 року, Софія Іванівна – менша, народилася 17
грудня 1936 року. З дитинства дівчаток оточувала краса – ташанський парк, що
належав колись відомому в Російській імперії князю Олександру Костянтиновичу
Горчакову. Наприкінці ХІХ ст. князь Горчаков запросив діда по батьку Софії і Ганни
Самутіних побудувати водяний млин у Ташанському маєтку. З тих пір доля ро-
дини Самутіних нерозривна з історією цього села. 

З дитинства старша сестра – Ганна оволоділа народними ремеслами: об-
робляла льон, коноплі, пряла, вишивала, працювала з глиною. Все, що потрап-
ляло під руки юній майстрині перетворювалося на дитячі шедеври. Ганна
Іванівна прагнула відкрити для себе всі таємниці Всесвіту та відтворити їх на па-
пері [3]. Після закінчення Ташанської семирічної школи у 1946 році талановита
дівчина вступила до Київського училища прикладного мистецтва за співбесідою,
лиш показавши свої малюнки, так як на вступні іспити вона запізнилася. Талант
зростав, розцвітав і клопоти післявоєнного буття не впливали на процес на-
вчання. Училище Ганна Іванівна закінчила з відзнакою у 1951 році за спеціаль-
ністю художника-виконавця художнього килимовиробництва. Її дипломна робота
– килим «Україна урожайна» впродовж багатьох десятиліть знаходився в експо-
зиції історичного музею НІЕЗ «Переяслав». У 1951 році Ганну Іванівну прийняли
на роботу  в цех прикладного мистецтва Київського товариства художників, де
вона займалася розписом по шовку – батік. У 1953 році художницю запросили  на
роботу до кіностудії ім. О. Довженка в якості художника по костюмах. 

1958 року Самутіна Г.І. вступила до Київського державного художнього ін-
ституту на факультет книжкової графіки. З 1962 по 1973 рік Ганна Іванівна спів-
працювала з видавництвом дитячої літератури «Веселка», виконуючи
замовлення по оформленню дитячих книг та казок. З її малюнками виходять
казки «Дідова дочка і бабина дочка», «Зароблений карбованець», «Летючий ко-
рабель», а також книги М. Лисич «Три года старого чайника», І. Купріна «Олеся»,
І. Шараповської «Добий вечер, лунная девочка». В 1964 році після закінчення ін-
ституту Ганна Іванівна отримала направлення на роботу в Київський науково-до-
слідний інститут культурно-побутових виробів графіком-дизайнером, де невдовзі
отримує замовлення на розпис інтер�єру в Президії Міністерства навколишнього
середовища. З 1973 по 1979 роки  художниця працювала в Київському мону-
ментально-декоративному комбінаті художником монументалістом. Результатом
її творчості цього періоду стали мозаїчні стели в місті Карим УзРСР, багатофі-
гурна композиція «За мир, за життя» та районна дошка пошани міста Умань Чер-
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каської області, композиція «Свято дружби та врожаю» в місті Ямпіль Вінницької
області, мозаїчне панно «Народне мистецтво Білорусі» в місті Жабинка Брест-
ської області, роботи в дитячих таборах та парках культури. Роботи, які майс-
триня виконувала на великих площах, працюючи з бетоном, смальтою,
керамікою, природним камінням та металом, відмічені грамотами замовників та
оцінені художньою радою за високою категорією майстерності.

Загалом, Ганна Іванівна Самутіна пропрацювала в Києві на різних посадах
сорок років. За цей час освоїла різні види прикладного мистецтва. Наприкінці 
70-х років до монументального цеху в Києві, де працювала майстриня, приїхав
Михайло Іванович Сікорський, директор Переяслав-Хмельницького історику-
культурного заповідника з ідеєю створити панно на хліборобську тематику. Задум
Михайла Івановича дуже сподобався Ганні Іванівні, тим більше, що приміщен-
ням для музею служила церква. «Мені хотілося творити ікони нового світу. Щоб
не втрачався зв'язок поколінь. Адже на той час церкви часто служили коморами,
а мені хотілося знову ближче до села, до матері. І я створила ескізи» [7].  Із при-
родного матеріалу – соломки за чотири роки творчості, були створені дві роботи,
загальною площею 50 м. кв на хліборобську тематику – «Хліб минулого» та «Хліб
сучасний». Ці роботи зберігаються в Музеї хліба НІЕЗ «Переяслав». 

Зуміла Ганна Іванівна до творчості залучити й свою сестру – Софію. Софія
Іванівна закінчила сільськогосподарську академію за спеціальністю агроном, пра-
цювала озеленювачем при Президії Верховної Ради України створювала букети
та декорації для найвищих осіб держави, уже більше 10 років майстриня живе і
Ізраїлі, створюючи складні філософські полотна із різних матеріалів [1]. 

Музейна колекція робіт художниць Ганни Іванівни Самутіної та Софії Іванівни
Болсуновської, яка експонується в Музеї «Заповіту» Т.Г. Шевченка вражає своєю
красою, філософським осмисленням, ідейністю і технікою виконання. Близько
двадцяти картин: «Лесики» (1979 р.), «Провесна» (1979 р.), «Наталка» (1979 р),
«Навесні» (1976 р), Фестиваль (1979 р.), ліногравюри «Зустріч у лісі» (1979 р.),
«Дідова та бабина дочка» (1979 р.), «Осінь. Карпати» (1979 р.), «Космос» (1979
р.), «Сонце» (1979 р.), «Квіти на могилі воїна» (1979 р.), «Наречена» (1979 р.),
«Веснянка» (1979 р.) приваблюють погляд відвідувачів музею. Виконані вони у
різних техніках: живопис, графіка, інкрустація соломкою [6].

Роботи Ганни Іванівни Самутіної експонувалися на виставках у США, Канаді,
Бразилії, в Україні художниця мала цикл виставок:
1) 1978 р. 30 вересня – 1 листопада – Клуб Управляння справами ЦК Компартії Ук-
раїни.
2) 1978 р. з 1 листопада по 15 грудня –Український республіканський будинок літе-
раторів СПУ.
3) 1979 р. з 29 січня по 15 лютого – Республіканський будинок архітектора Союзу ар-
хітекторів України.
4) 2004 р. 30 квітня – Будинок освіти м. Переяслав-Хмельницький.
5) 2007 р. 5-30 вересня – Галерея «Арт-Фокстрот». Андріївський узвіз, 38 м. Київ.
6) 2008 р. виставка робіт Г.І. Самутіної та С.І. Болсуновської в НЦК «Зустріч» м. Пе-
реяслав-Хмельницький.
7)  2010 р. виставка робіт Г.І.Самутіної та С.І. Болсуновської в музеї «Заповіту» Т.Г.
Шевченка [7].
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Ганна Іванівна мала грамоти та подяки за свої роботи, нагороджена відзна-
кою «За досягнення в розвитку культури і мистецтв України», стала членом спілки
художників з 2007 року. В 2002 році Ганні Іванівні присвоєно звання Почесного
громадянина міста Переяслава-Хмельницького, отримала майстриня звання на-
родної художниці.  Мріяла Ганна Іванівна про свій музей у рідному м. Переялав-
Хмельницькому, де будуть зібрані всі її картини, «щоб донести до прийдешніх
поколінь красу рідного краю і майстерність талановитої української душі»[6].

Ганна Іванівна працювала в різних жанрах – за різним тематичним, жанровим
і технічним діапазоном. В доробку майстрині Ганни Іванівни  пейзажі, натюр-
морти, тематичні картини виконані аквареллю, гуашшю, олією, пастеллю, кольо-
ровими олівцями, соломкою, мушлями, темперою, битим склом, металевими
пробками від пляшок, простими намистинками, різноманітними підручними ма-
теріалами [2, 3].

Зображення квітучої флори � традиційне для українського мистецтва. Саме
з цього починалися перші кроки Г.І. Самутіної у мистецтві і цю любов вона про-
несла через усе своє життя. Виконані в 50-х роках роботи: «Хатинка в Карпатах»,
«Юність» стали початком створення свого жанру в творчості художниці. Деякі ро-
боти майстрині 40-х –  50-х років: «Бабусина оселя», «Квіти життя», «Портрет ук-
раїнки»  перекликаються з квітами-феєріями Катерини Білокур, що так наповнені
сонцем і наснагою життя. Квіти – то не лише краса, то чистота почуттів, радість,
життя, то є торжество природи в буянні барв, очищення від буденності. Є більш
декоративні роботи, що несуть в собі елементи імпровізації. Багато робіт худож-
ниці прославляє материнство і красу жіночої природи. Ніжні лінії, м`яка гама, легкі
візерунки на одязі – все звучить як мелодійна пісня.

Внутрішня краса людини – то головне для Г.І. Самутіної при написанні по-
ртретів. Чоловічі і жіночі образи овіяні романтизмом, в них прагнення художника
показати необмежені можливості людини. Це зокрема роботи 60-х років: «Троїсті
музики», «Стрілець з лука», що прославляють образ людини у Всесвіті.

Результатом поїздок по Україні є серія пейзажів: «Зимовий Трускавець», «Зи-
мовий пейзаж», «Ужгородський пейзаж». І суворі, і ніжні, і ліричні, в яких перш за
все передається настрій, стан природи. Деякі пейзажні образи піднімаються до
філософського узагальнення, коли природу художниця сприймає як частку ве-
ликого Всесвіту.

І все ж найбільш проникливо звучать прості і скромні мотиви рідного краю. Це
українське село, рідні серцю краєвиди, хата під стріхою, чарівні куточки міста Пе-
реяслав-Хмельницького та с. Ташань, в яких підкреслюється любов автора до
своєї малої Батьківщини [5].

Ще одну грань творчості народної художниці Г.І.Самутіної розкривають її гра-
фічні роботи, зокрема ілюстрації до казок, основна частина робіт у творчому до-
робку майстрині була виконана у 50-х – 60-х роках: ілюстрація до книги М.
Перененка «Не називаю її раєм», ілюстрація до казки «Гуси-Лебеді», ілюстрації
до казок «Лис Микита», «Іван-Побиван»,«Два брати»,  «Вечірня пісня», «Дідова
дочка та бабина дочка», «Гуцульський Велетень», «Телячий сон», ілюстрація до
драми Т.Г. Шевченка «Назар Стодоля».

Ганна Іванівна своїми картинами допомагає розібратися у складних питан-
нях життя. Її картини не тільки хвилюють і тривожать душу, а й спонукають кожну
людину до активної життєвої позиції. Цілком самобутній талант іде від природи.
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За своє життя художниця багато і плідно працювала. Більше трьохсот робіт збе-
рігала у власній квартирі. У 2007 році, за ідеєю Самутіної Г.І. музейні співробіт-
ники: Остронос Г.М., Шкіра Л.М., Чередниченко Л.С., Захарчук Н.О.,
Чернікова Т.В. створили електронний каталог робіт художниці, що протягом
всього життя вона зберігала у власній оселі, мріючи їх всіх разом експонувати у
власному музеї. Згідно з авторським задумом картини були підписані зі звороту,
вказано час створення, їх розмір, колекційний номер. В останні роки життя ху-
дожниця працювала над створенням картин із своїх ескізів. Померла художниця
17 квітня 2009 року, залишивши по собі неоціненні скарби людству. Сестра Ганни
Іванівни – Софія Іванівна Болсуновська, відомий художник у Україні та за рубе-
жем продовжує справу сестри, має такий же багатий внутрішній світ як і її сестра
та велике бажання творити красу для людей. Сестри Ганна Іванівна та Софія
Іванівна дають змогу глядачам спостерігати, домислювати, занурюватися у плин
асоціацій і виникаючих в уяві образів. Вони митці чисто української широкої на-
тури. Усе, що написано ними, відображає духовний світ українця, закорінений в
різну історію, випромінює чисте світло не знищених національних традицій в ук-
раїнському дусі, настрої, підході, стилі. Феномен сестер Ганни та Софії  почався
з Ташанської самобутності, яка присутня в усьому, де б вони не творили. Кар-
тини художниць постійно вражають своїм колоритом, спорідненим з українською
казкою та Переяславськими та Ташанськими краєвидами. За своєю сутністю
вони дивовижні, близькі серцю і розуму, але в той же час таємничі. Твори своє-
рідні, несуть у собі самобутній світ ідей, уявлень, образів, кольорів, гам, перели-
вів, відтінків. Художниці гіперболізують, фантазують, даючи простір своїй творчій
уяві.
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Трощинська Олена,
молодший науковий співробітник НІКЗ "Чигирин"

ІВАН ФУНДУКЛІЙ – ПРОМИСЛОВЕЦЬ, КРАЄЗНАВЕЦЬ, БЛАГОДІЙНИК

Історія залишила нам чимало імен, які є прикладом справжнього служіння
Вітчизні. До таких людей належить Іван Іванович Фундуклій,  який дав поштовх
розвитку багатьом галузям промисловості, став видатним краєзнавцем, добро-
чинником, що піклувався про добробут співвітчизників. Діяльність І.І. Фундуклія
тісно пов’язана з Чигиринщиною.

Батько Івана Івановича – Іван Юрійович Фундуклій – перебрався до Росій-
ської імперії наприкінці XVIII ст. з Константинополя. Звідси і дві версії походження
прізвища: від назви передмістя Константинополя – Фундуклій чи від назви сорту
горіхів – фундук, яким торгували переважно греки [14]. Іван Юрійович розбагатів
на торгівлі тютюном та на винному відкупі в Одесі, придбав кілька заводів в різ-
них регіонах Російської імперії, був удостоєний чину комерції радника, обраний
головою Єлисаветградської міської думи. 

Іван Іванович Фундуклій народився 13 листопада 1804 року в Санкт-Петер-
бурзі. Освіту отримав у домашніх умовах і вже в 1811 році вступив на службу під-
канцеляристом у почтовому департаменті. В 1818 р. був переведений у
канцелярію Комітету міністрів, потім у канцелярію по прийому прохань на висо-
чайше ім’я  [13]. 1821 р. 17-ти річний І.Фундуклій отримав чин титулярного рад-
ника та «за відмінну та старанну службу» свій перший орден – Св.Анни ІІІ
ступеня. Іван Іванович мав слабке здоров’я, і суворий петербурзький клімат йому
не підходив. Тому 17 березня 1831 р. він переїздить в Україну, де отримує по-
саду чиновника з особливих доручень при особі Новоросійського генерал-гу-
бернатора князя М.С.Воронцова. В 1837 р. Іван Фундуклій одержує «потомствене
дворянство», а 2 лютого 1838 р. був призначений волинським віце-губернатором. 

Рік потому, 12 квітня 1839 р., був призначений київським цивільним губерна-
тором. На цій посаді лишався до 11 квітня 1852 р., коли отримав чин таємного
радника і був зарахований до Варшавського департаменту Урядового Сенату. З
1855 р. він – генеральний контролер та голова Вищої рахункової палати Царства
Польського. В 1864 р. І.Фундуклій був удостоєний чину дійсного таємного рад-
ника, а в 1865 р. призначений віце-головою Державної Ради Царства Польського.
30 січня 1867 р. став членом Державної Ради Російської імперії. В 1874 р. І.І. Фун-
дуклій був нагороджений найвищим орденом Російської імперії – Св. апостола
Андрія Первозваного. В 1876 р. через хворобу він залишає службу і переїздить
до Москви. Помер Іван Іванович 22 серпня 1880 р. у Москві і похований на кла-
довищі Московського Донського монастиря [14].

На посаді губернатора Київщини, однієї з найбільших губерній в імперії, І.І.
Фундуклій працював 13 років. Він дуже багато зробив для Києва та киян. 

У 60-70 рр. XIX ст. доброчинність стала нормою життя чималої кількості під-
даних імперії. «Особливо це стосувалося купців та промисловців, які добре ро-
зумілися на методах найбільш ефективного використання доброчинних капіталів.
У переважній більшості вийшовши з низів, кращі представники буржуазії збері-
гали традиції та релігійність народу, які були моральним стрижнем духовності й
культури. Участь у доброчинній діяльності набула форми престижної соціальної
поведінки» [2,168]. Багато заможних громадян засновували на власні кошти лі-
карні, притулки, гімназії, споруджували церкви, підтримували роботу культурно-
мистецьких закладів. Серед них був і І. Фундуклій.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я

134



Володіючи великими статками, які дісталися йому від батька, він примножив
їх завдяки інвестуванням у нові галузі промисловості. І. Фундуклій зводив нові
підприємства, під'їзні шляхи до них. І одночасно чимало грошей віддавав на бла-
годійність. Він налагодив службу зі збору мита, поліпшив умови утримання в’яз-
нів у тюрмах. Після повені 1845 р., коли вода піднялася особливо високо,
заснував традицію дієвої допомоги потерпілим від стихії: відтоді губернське прав-
ління виділяло значні кошти для відновлення зруйнованих садиб на Оболоні, а
їхні власники на час лиха розміщувалися в просторих приміщеннях Контракто-
вого дому [7]. За кошти І.І. Фундуклія в 1843 р. на Театральній площі (нині Євро-
пейська) було споруджено фонтан з басейном, звідки городяни і пожежники
брали воду у зв’язку із труднощами у водозабезпеченні міста. Вдячні кияни на-
зивали фонтан «Іван» чи «Фундукліївський». За кошти губернатора була покла-
дена бруківка на Андріївському узвозі. За його безпосередньої участі в Києві
побудовано приміщення Імператорського університету св. Володимира та Інсти-
туту шляхетних дівчат, Олександрійський костел і Десятинну церкву, перший, а
потім другий дитячий притулки, один з найчарівніших у Європі Ланцюговий міст
через Дніпро, училище бідних дівчат, ботанічний сад, обсерваторію та анатоміч-
ний театр при університеті, кадетський корпус тощо. Для відкриття в Києві жіно-
чої гімназії І.І. Фундуклій віддав два власних будинки, що оцінювалися у 60 тисяч
рублів сріблом, а ще 31 тисячу виділив у процентних паперах, що давало змогу
одержувати по 1200 рублів сріблом щорічно на утримання закладу. Ще 2500 руб-
лів він надав на переобладнання будівель і придбання бібліотеки [14]. Заснована
ним гімназія носила назву Фундукліївської (свого часу тут вчилася Анна Ахма-
това). В 1869 р. Кадетську вулицю, де знаходилася гімназія, на знак пошани та
вдячності колишньому губернатору та благодійнику назвали Фундукліївською (нині
Б.Хмельницького). А в 1872 р., через 20 років після від’їзду І.І. Фундуклія з міста,
вдячні городяни обрали Івана Івановича почесним громадянином Києва [7].

Ім’я І.І. Фундуклія пов’язане і з справою Кирило-Мефодіївського товариства.
У губернатора були приятельські стосунки з Т.Г. Шевченком та М.І. Костомаровим.
За відсутності генерал-губернатора Бібікова, Фундуклій отримав наказ на обшук
та затримання учасників Кирило-Мефодіївського товариства. Губернатор нама-
гався попередити М.Костомарова про наступний арешт, але це не вдалося, і йому
довелося брати участь в арешті Т. Шевченка і М. Костомарова. Пізніше М. Кос-
томаров охарактеризував І.Фундуклія як порядну людину [5,144].

Іван Іванович володів багатьма чудовими людським якостями, був далеког-
лядним і мудрим чиновником. Про нього ходило багато легенд. Розповідали, що
він не отримував платні, а управителю канцелярії платив 12 тис. рублів на рік,
щоб той не брав хабарів. З маєтків Фундуклія виплачувалися річні оклади полі-
цейським чиновникам, бо на думку губернатора: «Якщо багаті поміщики не будуть
платити поліції, то вона буде отримувати кошти від крадіїв» [13]. Звичайно, чи-
новники боготворили свого начальника, дорожили своїм місцем і підтримували
його діяльність.

І.І. Фундуклій грав на фортепіано, знав багато європейських мов, але роз-
мовляв ними тільки з іноземцями. Був знавцем мистецтва і колекціонером живо-
пису. Але він ніколи цим не хизувався. Сім’ї не мав  [14].

Іван Іванович заслуговує на повагу не тільки як щедрий благодійник та гро-
мадський діяч, а й як  блискучий знавець історії та археології. «Це при ньому, як
згадували сучасники, розпочався розквіт української історії та краєзнавства, коли
"історія з археологією істинно були модними в Києві» [12]. Він особисто багато
зробив для історичного краєзнавства: об’їздив усю Київщину, випускав історичні
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книжки. У травні 1843 р. при генерал-губернаторі було створено Тимчасову ко-
місію із розбору давніх актів. Серед 11-ти почесних членів комісії був також  І.І.
Фундуклій, який віддавав її діяльності багато сил та енергії [14]. Проводив Іван
Іванович і дослідження в Чигиринському повіті. У 1845 р. він сам розкопав курган
біля села Нова Осота Чигиринського повіту, де знайшов скелет і наконечники
стріл при ньому [6,36]. У І.І. Фундуклія знаходимо опис Мотронинського скіф-
ського городища.

За його кошти та за його безпосередньої участі були видані декілька книг ар-
хеологічного, історичного та статистичного характеру про Київ та Київську гу-
бернію. В 1847 р. з’явилася перша книга І.І. Фундуклія «Огляд Києва по
відношенню до старожитностей», а наступного року друга – «Огляд могил, валів
та городищ Київської губернії». В ній є згадки про археологічні знахідки в насе-
лених пунктах Чигиринського повіту – Олександрівці, Бірках, Кримках, Осоті,
Стримівці. У 1845 р. І. Фундуклій був обраний почесним членом Київського уні-
верситету та членом-кореспондентом товариства нумізматів. У 1850 р. – членом
Петербурзького археологічного та Імператорського російського географічного то-
вариства. Він також був діючим членом Одеського товариства історії та старо-
житностей [15]. Найбільш фундаментальна праця губернатора «Статистичний
опис Київської губернії» побачила світ у 1852 р. Тоді вийшли три частини праці,
хоча в передмові автор вказував, що повний «Статистичний опис…» повинен
складатися з 4 частин. У книзі зібрані відомості про географічне положення, ко-
рисні копалини, флору та фауну, народонаселення, побут, історичні начерки про
населені пункти, сільське господарство, промисловість, торгівлю та ін. Напи-
санню цієї праці передувала велика підготовча робота. «Материалы, служившие
основанием настоящего труда, извлекались из трех главных источников: из офи-
циальных документов, из частных письменных дел и посредством особых мес-
тных исследований» [11, 2]. Тобто Іван Іванович об’їздив всю Київську губернію,
а це принаймні мало не три сучасні області України. Досліджував він і Чигирин-
ський повіт, що входив до складу Київської губернії, тим більше, що тут були його
маєтності. 

Іван Іванович Фундуклій був надзвичайно багатою людиною. Його маєтності
значною частиною знаходилися на теренах сучасної Черкащини. В 1829 р. він
придбав у князя Г.О. Голіцина величезний масив земель у Звенигородському по-
віті з селами Козацьке, Княже, Топильна з 11,544 десятинами землі. Село Ко-
зацьке було резиденцією і головним управлінням маєтками Івана Фундуклія 
[10, 326]. У 1833 р. на його кошти в селі Княжа була побудована дерев’яна цер-
ква в ім’я Євангеліста Івана Богослова з кам’яною огорожею. В 1844 р. ним же по-
будована кам’яна церква в ім’я Івана Предтечі із дзвіницею на місці дерев’яної в
селі Топильна [10, 327].

У Чигиринському повіті Івану Івановичу Фундуклію належало 16 916 десятин
землі з 3 тис. ревізьких душ. Володіння губернатора складалися з сс.Медведівка,
Мельники, Головківка (нині Чигиринський район), Стара Осота, Нова Осота,
Янівка (нині Олександрівський район Кіровоградської області). Південним рубе-
жем його маєтку була річка Тясмин на території сучасної Олександрівки. Влас-
ником цих земель І.І.Фундуклій став у 1835 р., придбавши їх у І.Сабанського.
Медведівку можна вважати головним місцем в Чигиринському маєтку Фундуклія,
хоча управитель жив в с.Головківка [10, 535]. На той час Медведівка була поді-
лена на дві частини, з яких південно-східна належала до Чигиринського округу
державних маєтностей, а північно-західна належала сенатору, таємному раднику
І. Фундуклію [10,535]. Іван Іванович багато зробив для розвитку промисловості в
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нашому краї. Загалом, XIX ст. характеризується бурхливим розвитком промис-
ловості в Російській імперії. У першій половині XIX ст. саме Черкащина стає цен-
тром цукроваріння – галузі, в якій дуже швидко відбувся перехід від
мануфактурного виробництва до капіталістичного. В 1847 р. на Черкащині діяло
39 цукроварень. Найбільше було в Чигиринському повіті – 12 [8].

У середині XIX ст. І.І. Фундуклій побудував цукровий завод у Старій Осоті.
Першу продукцію – 2812 пудів цукру завод дав у 1869 р. [5,147]. В селі Медве-
дівка з 1848 р. теж діяв великий цукровий завод [10,535]. Крім того у Медведівці
з 1836 р. діяв пивоварний завод. У 1866 р. Іван Фундуклій побудував у селі млин,
де не тільки мололи зерно, а й виготовляли сукно. У тому ж році до ладу стала
цегельня [3, 677]. 

В селі Мельники Іван Іванович мав великий винокурний завод. За селом, в
лісі, в 1837 р. ним побудований склодувний завод. Також І. Фундуклій був влас-
ником водяних млинів на р.Сріблянці. [5, 147]. В селі Головківка він відкрив це-
гельний завод [5,147]. 

Не шкодував І.І. Фундуклій коштів і на благодійництво. Він належав то тієї
верстви підприємців, що мали «за честь щось добре зробити для «братів», які
були знедолені і потребували допомоги», це був і своєрідний засіб злагодження
суспільної напруги [4,20]. Соціально-економічний та духовно-культурний розви-
ток країни вимагав підвищення загальноосвітнього рівня населення, заснування
установ охорони здоров’я для забезпечення медичним обслуговуванням нижчих
суспільних верств. Суттєвим джерелом фінансування цих галузей суспільного
життя були добровільні пожертвування [2, 165]. Саме за сприяння І.І. Фундуклія
відкривалися школи та лікарні. У 1860 р. в селі Медведівка відкрито школу по-
чаткової грамоти. Тут вивчали азбуку 14 селянських дітей [3, 677]. Відомо, що
перед реформою 1861 р. с.Мельники теж мало церковнопарафіяльну школу [3,
677]. За кошти Івана Фундуклія в с.Головківка в економії влаштовано лікарню. 
У 1843 р. до місцевої лікарні був призначений лікарем М.Карпен [5, 57]. На ут-
римання лікарні витрачено : 

– 1843 р. – 200 рублів сріблом;
– 1844 р. – 65 рублів сріблом;
– 1845 р. – 985 рублів сріблом;
– 1846 р. – 1023 рублів сріблом [11, 407].
Серед заможних громадян набуло поширення виділення коштів на будів-

ництво церков, бо саме вони були центрами соціальної допомоги знедоленим і
незаможнім. Іван Іванович Фундуклій виділяв чималі кошти на будівництво цер-
ков у Чигиринському повіті. У 1841 р. в с.Головківка на кошти І.Фундуклія була ка-
пітально відремонтована церква Івана Богослова. Храм підняли на кам’яний
фундамент, пофарбували і перекрили дах білим англійським залізом [10, 537]. 

У селі Нова Осота на кошти власника в 1839 р. побудована дерев’яна Воз-
движенська церква, а в селі Стара Осота в 1844 р. побудована дерев’яна По-
кровська церква [10, 540].

В 1855 р. на кошти І. Фундуклія у селі Янівка побудовано дерев’яну церкву
Пресвятої Богородиці, яка збереглася й до сьогодні [10, 540].

У с. Медведівка «вместо обветшавшей Михайловской церкви, существовав-
шей с 1764 г., нынешний  благочестивый владелец Медведовки заложил в 1860
г. каменную церковь, по окончании коей предполагает ходатайствовать и об оп-
ределении к ней особого священника» [10, 535]. 1861 р. церква площею близько
460 м2 , висотою 29 метрів була збудована. За днем освячення нової святині (28
серпня) церкву назвали Успенською [1, 122]. Храм і сьогодні продовжує діяти.
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Ще на початку XIX ст., коли землі, що оточували Мотронинський Свято-Тро-
їцький монастир, належали І. Сабанському, між ним  та монастирем розпочалася
багаторічна тяжба, в результаті якої монастир втратив 8580 дерев (були виру-
бані). І тільки після того, як І. Фундуклій купив ці землі у І. Сабанського, конфлікт
припинився. З того часу почалося відродження монастирського саду.

І.І.Фундуклій також був власником Атаманського парку біля села Головківка.
Саме він вирішив створити парк на основі лісового масиву. В районі парку було
побудовано 8 ставків, прокладено 6 км доріг з вогнетривкої цегли, введено на-
садження чужоземних дерев. На території парку завозились навіть грибниці бі-
лого гриба, розводили фазанів. Він побудував 8 сторожок для лісової охорони,
яка охороняла ліс і фазанів [9, 33]. І сьогодні видовий склад рослинності в Ата-
манському парку значно чисельніший, ніж в Холодному Яру і налічує близько 242
видів. 

Ім'я І.І. Фундуклія назавжди увійшло в історію і завдяки назві залізничної стан-
ції Фундукліївка, розташованої в смт.Олександрівка Кіровоградської області. Гу-
бернатор пожертвував частину своїх земель під будівництво залізниці. І вдячні
сучасники увічнили його пам’ять у назві станції ще за життя І. Фундуклія.

Діяльність І.І. Фундуклія була яскравим прикладом піклування про добробут
співвітчизників, розвиток промисловості, закладів соціальної та освітньої сфери
в тих регіонах, де він проживав та де зосереджувалися його ділові інтереси. Ви-
вчаючи сторінки життя І.І. Фундуклія, пересвідчуємося, скільки потрібного може
зробити людина, якщо вона присвячує себе і свою працю загальному благу. Він
уміло розпоряджався наданою йому владою, аби якнайкраще прислужитися Віт-
чизні.
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ДИНАСТІЯ ТЕРЕЩЕНКІВ –
РІД УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВЦІВ І МЕЦЕНАТІВ

Життєпис династії Терещенків, яка зробила великий вклад в розвиток про-
мисловості, а в якості меценатів сприяла розвитку освіти, науки, культури, ми-
стецтва на рідній землі і за її межами, заслуговує на окрему розмову.

До недавнього часу імена представників династії Терещенків були якщо не
забуті, то оповиті деякою таємницею: українські буржуї, мільйонери, великі укра-
їнські цукрозаводчики, на підприємствах яких нещадно експлуатувалися тисячі
робітників. В той же час є лише окремі згадки про те, що саме вони вкладали ве-
ликі гроші в розвиток народної освіти, саме вони були фундаторами найцінніших
художніх збірок, збудували багато храмів, медичних закладів.

"Відомий рід Терещенків походить від козака Лохвицького полку, нащадки
якого поселилися в Глухові. Родоначальник династії, Артем Якович, переїхав у
місто з маленького села Локоть і разом з дружиною почав займатися дрібною
торгівлею. Спочатку торгували з візка. Згодом мали вже місце на глухівському
базарі. Артемій виявив неабиякий комерційний хист, тому ще за молодих років до
нього приклеїлося прізвисько "Карбованець" [5, 152]. Він вів комерційну діяль-
ність справедливо і успішно. Вже невдовзі купець розширив справу і став торгу-
вати хлібом і деревиною. Під час Кримської війни 1853-1856 рр. працював
прикажчиком. Бувши талановитим підприємцем, організовував постачання лісу
на будівництво флоту, хлібних і м'ясних продуктів для потреб російської армії.
Спочатку займався постачанням хліба та лісу, а коли зібрав солідний капітал,
розпочав свою діяльність в галузі цукрової промисловості. Робив це досить ус-
пішно, тому швидко став лідерами "солодкого виробництва", мільйонером. 
У 1870 році Терещенки заснували "Товариство цукрових і рафінадних заводів". 

За кілька років родина Терещенків уже володіла більш ніж 10-ма цукровими
заводами. Робітники на терещенківських заводах одержували до 12 рублів на мі-
сяць. За дві такі зарплатні у той час можна було купити корову. Робітник, який
постійно працював у Терещенка, міг розраховувати на безкоштовне житло й хар-
чування. При кожному заводі були школа, лікарня, ремісниче училище й, навіть,
чайна. Одночасно Артем Якович займається суспільними справами, які пізніше
стануть традиційними для сім"ї. В 1842-1845 рр. був бургомістром Глухівського
магістрату, а з 1846 р. – старостою Анастісієвської церкви. Отримав золоту ме-
даль Священного Синоду. 

З часом, разом з батьком, почали пізнавати науку бізнесу і комерції, писані й
неписані закони суспільної діяльності троє його синів – Микола, Федір та Семен.

"Справа у підприємців-самородків йшла добре, свої заводи вони мали не
лише в Україні, а й у Курській, Орловській та Тульській губерніях. 1870 року за
особливі заслуги й благодійну діяльність купцеві першої гільдії Артемію Тере-
щенку було даровано титул дворянина Російської імперії [1, 31].

Благодійною діяльністю Терещенки зайнялися ще у Глухові. Спочатку Арте-
мій Якович, а згодом його сини Микола і Федір довгий час очолювали глухівське
міське самоврядування. Власними коштами побудували й утримували жіночу й
чоловічу гімназії, ремісниче училище, вчительський інститут, лікарню, дитячий
притулок, повітовий банк, повітову земську управу, Анастасієвський собор.
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Після смерті Артемія на чолі цукрової імперії став його старший син – Ми-
кола. Передаючи справу, Артемій Якович поставив умову: 80% прибутку від цу-
крових заводів мають витрачатися на доброчинність. Невипадково в родовому
терещенському дворянському гербі можна прочитати девіз: "Прагнути до гро-
мадських справ". Завдяки великому прагненню до знань і великій працьовитості,
Микола Терещенко робить успішну кар’єру в Глухові. 

Більш як 20 років М.А.Терещенко очолював глухівське міське самовряду-
вання, що, безумовно, свідчило про велику повагу земляків, про високий авто-
ритет, яким користувався Микола Артемович у глухівчан. Чим же заслужив він
таку повагу? В ті часи говорили так: "Добрими справами". А в Терещенка вони
були в трьох напрямках – земства, освіта, благодійність. Микола Артемович був
членом повітової училищної ради Глухівської жіночої прогімназії, опікуном Кро-
левецької міської лікарні, дитячого будинку, заснованого ще його батьком, очо-
лював окремі ради, які піклувалися про в’язниці. Наприкінці свого життя
М.Терещенко запропонував Глухову кошти на будівництво водогону, але його іні-
ціатива не знайшла підтримки у міської влади, яка, мабуть, вважала це великою
розкішшю в той час.

В пам'ять про свою матір брати Микола і Федір Терещенки заснували в 1879
році безкоштовну лікарню Св.Єфросинії  і виділяли на її утримання щорічно 2%
від прибутку своєї сім‘ї.

Одна з найкращих споруд Глухова – Анастасієвська церква, побудована на
пожертвування братів Миколи, Федора і Семена Терещенків у 1884-1893 рр. 

Загалом, сім‘я Терещенків пожертвувала м.Глухів на той час не просто ве-
лику, а, навіть астрономічну суму в півтора мільйони рублів. Їх підприємницька і
благодійницька діяльність отримала високу оцінку сучасників. Цікаво, що граф
Г.А.Мілорадович у виданій ним в 1901 році "Родословной книге Черниговского
дворянства", підкреслював, що дворянське звання батькові (Артему Яковичу) на-
дали за справи його старшого сина, тобто Миколи Артемовича.

Результати великої праці Миколи Артемовича Терещенка не змусили себе
чекати – на початку ХХ ст. сім‘ї Терещенків належало більш як 150 тисяч десятин
землі, цукрові і лісопильні заводи, суконна фабрика, спиртові заводи. "Тільки в
Чигиринському повіті М.А.Терещенко володів 833 десятинами землі, на яких ве-
лось господарство за 11 пільною системою. Будучи власником, він не лише гос-
подарював, а й займався доброчинністю.

Через рік після придбання села Головківки Чигиринського повіту її новий
власник на прохання сільської громади збудував в Головківці двокласну цер-
ковно-учительську школу і пожертвував для цієї мети 4 тисячі рублів. На кошти
поміщика в селі збудовано дуже гарну церкву. Останні головківські поміщики Те-
рещенки до сих пір залишили слід у пам'яті жителів села" [5, 35].

У 1850-1855 роках Артем Терещенко став власником урочища Атаманський
парк. Під Головківкою він побудував два поміщицьких будинки, а на ставках – ку-
пальні. Його син Микола в 1869 році створив два лісництва – Канівське і Кресе-
лецьке, до останнього увійшов Атаманський парк. Тоді ж було проведено перше
лісовпорядження, на основі якого в 1871 році був складений фундаментальний
план лісогосподарства [6, 33].

З 1875 року брати Терещенки поселяються в Києві. Микола Артемович купує
в київського голови Демидова особняк із 47 кімнат на Бібіківському бульварі
(тепер бульвар Шевченка). В цьому приміщенні нині міститься Національний
музей Т. Шевченка. Як не дивно, але ні Артем Якович, ні його сини довгий час не
мали в Києві ніякої нерухомості, навіть невеликого будинку. Не дивлячись на те,
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що тільки в Миколи Артемовича було шестеро дітей, чотири дочки і два сини,
перший особняк був куплений тільки в 1875 році, а згодом іще один будинок. Тоді,
фактично, під одним дахом були житлові приміщення, контора і велика художня
колекція, яку Микола Артемович почав збирати ще в Глухові. Пізніше його справу
продовжили: брат Федір, обидва сини, доньки Ольга і Варвара. Завдяки їм Київ
до цього часу має велике зібрання в чотирьох музеях: Національному художнь-
ому, Т.Г. Шевченка, Російського західного і східного мистецтва. До речі, три з них
розташовані в будинках, які належали Терещенкам. А четвертий побудований за
їхні кошти.

Саме з того часу як Терещенки поселилися в Києві, вони стають меценатами
цього міста. Саме їм завдячують кияни художнім музеєм, музеєм Шевченка, схід-
ного і західного мистецтва, приміщеннями транспортного університету. Інституту
вдосконалення вчителів, інституту психології й інституту гігієни праці, 14-ї дитя-
чої спеціалізованої клінічної лікарні, театру оперети. Все це споруджувалося за
фінансової підтримки Терещенків. Перераховане – лише незначна частина бла-
годійництва цієї сім‘ї.

14 жовтня 1899 р. проходили святкування 80-річчя з дня народження Миколи
Артемовича. На його честь влада Києва постановила перейменувати Олексі-
ївську вулицю в Терещенську. 23 квітня 1901 року святкувалося 50-річчя дер-
жавної служби М.А.Терещенка. Йому судилося пережити братів: молодший
Семен помер в 1893 році, а середній Федір – наступного року. Не стало й дру-
жини в 1897 році.

На схилі літ Микола Артемович склав заповіт і основну частину своєї спад-
щини залишив своєму нащадкову – сину Івану. Також в заповіті були визначені
пожертвування на благодійні заходи, такі як: утримання лікарень, шкіл, монасти-
рів в Києві та Глухові. 19 січня 1903 року Микола Артемович залишив цей світ. По-
ховали його в рідному Глухові, поряд з батьками, дружиною і братом Федором.
В Глухові, рідному місті Миколи Терещенка, шанованого громадянина на одній з
площ 23 серпня 1909 р. земляки відкрили пам’ятник Миколі Артемовичу. Цей гро-
мадський захід – вираження уваги і визнання сучасників, нагадує майбутнім по-
колінням про те, кому зобов’язане місто своїм відродженням і розквітом після
багатьох років занепаду.

Багато добрих справ встиг зробити інший брат  Федір Артемович, який був на
13 років молодший за Миколу Артемовича. Він неодноразово виділяв кошти на
будівництво різних благодійних  товариств у Києві. Багато сили і енергії було вит-
рачено на поповнення колекції виробів мистецтва. Для одної з найкращих кар-
тинних галерей Росії він побудував величезний палац на вулиці Олексіївській, де
й оселився з дружиною. Ф.А.Терещенко збирав художні полотна більше чверті
століття. Серед них були картини Айвазовського, Левітана, Шишкіна та багатьох
інших відомих художників, з якими, до речі, листувався. Федір Артемович помер
15 червня 1897 року. Дружина і діти поховали його в Глухові.

Значний вклад в колекцію зробив старший син Миколи Артемовича – Іван.
Він народився в Глухові в 1854 році, закінчив юридичний факультет університету
Святого Володимира. Після нетривалої військової служби всі сили і час він від-
дав суспільній діяльності, меценатству, збору художніх цінностей. Майже 25 років
він утримував рисувальну школу Миколи Мурашка, витративши майже 150 тисяч
рублів. Стільки ж років підтримував реальне училище, для якого побудував
церкву. При цьому він продовжував займатися колекціонуванням картин. Іван Ми-
колайович енергійно колекціонував вітчизняне мистецтво, іноді, навіть, "пере-
хоплював" цінні картини у самого Третьякова. Його маєток – це сучасний Музей
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російського мистецтва, де до цього часу можна розпізнати інтер’єри приміщень:
Срібна і Золота вітальні, білий зал, кабінет, їдальня, "турецька" курильня.
Колекцію картин в спадок отримали його дружина і син Михайло. Вони продов-
жували поповнювати зібрання, придбали близько 200 малюнків Врубеля. На
жаль, після революції багато картин були або знищені або викрадені.

Не менш цікавим і плідним було життя другого сина Миколи Артемовича –
Олександра, який народився в 1856 році в Глухові, а помер в 1911 році в Петер-
бурзі. Сім‘ї залишилося 14 млн. рублів, не рахуючи банки Росії, два цукрових за-
води і декілька садиб в різних куточках України. Благодійні справи Олександра
Миколайовича вражають, як і справи всіх представників династії Терещенків.
Його колекції нараховували десятки шедеврів мистецтва. Деякі з них експонува-
лися на виставці творів Т.Г. Шевченка в 1911 році.

Дещо іншою була доля Федора – сина Федора Артемовича. Він захоплювався
авіацією і почав вкладати кошти в проектування аеропланів. У серпні 1911 року,
разом із знаменитим Ігорем Сікорським, продемонстрував свій оригінальний
аероплан "Терещенко-3". Пізніше з'явилися ще сучасніші моделі. Федір Федоро-
вич вирішив перетворити майстерню в справжній завод, який міг би випускати
150 літаків щорічно. Але цю мрію не вдалося втілити в життя: почалася І Світова
війна…

А от про Михайла Івановича Терещенка варто, мабуть, сказати детальніше:
саме його життям доля розпорядилася так, що пустили Терещенки коріння в
чужій землі. 

Отож, Михайлові, не виповнилося ще й 17 років, коли він став власником ве-
личезної маєтності. Через три тижні після смерті діда, помирає і його батько Іван.
До Михайла переходять будинки в Києві, Москві, Одесі, землі і заводи в кількох
губерніях Росії і "дрібничка" – 600 тисяч рублів, які дід заповів безпосередньо
йому. Після закінчення гімназії Михайло навчається в Лейпцігу і в Петербурзі,
диплом одержує в Московському університеті. Захоплюється літературою, жи-
вописом, театром. Він стає чиновником для особливих доручень при директо-
рові імператорських театрів і планує відкрити власну оперу. Він сприяв
перетворенню Київського музичного училища на консерваторію і пожертвував на
утримання останньої 50 тисяч. 

У 25 років Михайло Терещенко став головою промислової імперії й одним із
найбагатших людей світу. Вже у віці 31 року Михайло стає міністром фінансів (2
березня 1917 р.), а з 5 травня – міністром закордонних справ Тимчасового уряду.
Закордонні дипломати називали Михайла Терещенка найбільш чесним і щирим
міністром у Тимчасовому уряді. Під час жовтневого перевороту Михайла Івано-
вича разом з іншими міністрами було арештовано в Зимовому палаці. Кілька мі-
сяців він перебував у Петропавлівській фортеці. Про те, як він звідти вибрався,
писала у своєму щоденнику Зінаїда Гіппіус: "Сегодня "купили" у разбойников Те-
рещенко и Кишкина. За Терещенко они нагло потребовали 100 тысяч… Запла-
тила мать Терещенки" [7, 12].

За допомогою своєї дружини – француженки Маргарит Ное – Михайло Те-
рещенко потрапляє в Париж. Його троюрідний брат Муравйов-Апостол згадував,
що Михайло Іванович з‘явився без копійки в кишені. Однак уже за кілька років
мав солідні статки: "Талановита була людина…". Михайло дав гарантію своєю
власністю під царські державні займи. "Коли В. Ленін відмовився платити царські
рахунки, кредитори взялися за "гарантів". І за Михайла Терещенка теж. Він від-
дав банкам усе своє іноземне майно, відсудили в його, як колишнього міністра
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Росії яхту і віллу в Каннах. Із майна у Михайла залишився лише портсигар. Зате
він був "чистим" перед партнерами. (До речі, "піднявся" Михайло Іванович саме
завдяки банківським операціям: працював на Ротшильда. У 1945 році король Анг-
лії надав йому титул лорда за те, що він врятував від нацистів активи австрій-
ського банку, в якому було чимало й англійських грошей. Тож Терещенки стали
двічі дворянами)" [2, 8].

Помер Михайло Іванович 1 квітня 1950 року в Монте-Карло.
"Гнані революцією, майже всі Терещенки опинилися за кордоном. Сьогодні

більшість з них живе у Франції" [5, 154].
Син Михайла Івановича – Петро – жив у Парижі, приймав участь в ІІ Світовій

війні. Як і всі представники династії Терещенків, працював, не покладаючи рук, в
багатьох галузях промисловості, примножував славу свого роду. В 1994 році
Петро вперше відвідав Київ, налагодив зв'язки з діловими українськими колами. 

Почав співпрацювати з країною і внук Михайла Івановича, Мішель. Сам Ми-
хайло-Мішель Терещенко вперше приїхав до України у 1994 році на декілька днів
за запрошенням Музею російського мистецтва. Це була виставка, присвячена
його прапрадіду Миколі Артемовичу Терещенку. Мішель – Михайло Терещенко-
молодший говорить: "Коли мій батько Петро Терещенко в 1994 році привіз зі своєї
поїздки у Київ книжку про нашу сім‘ю (йдеться про книгу Віталія Ковалинського
"Меценати Києва"), ми всі тоді вперше дізналися, хто ми є. Ні дід, ні батько у
Франції не займалися меценатством, отож відомості про київські музеї і церкви
були як одкровення. Батько був дуже зворушений тією повагою, з якою в Україні
згадують Терещенків. Він зрозумів, що повинен взяти на себе місію допомагати
Україні, сприяти розвитку україно-французьких зв’язків. Сьогодні він працює над
тим, аби залучити якнайбільше французьких інвестицій в Україну. Він є почес-
ним президентом Київського клубу в Парижі, який може стати основою торгово-
промислової палати" [7, 12].

У 1998 році був ще один візит до України. Втретє приїхав у травні 2002 року
до міста Глухова. "Він говорить так: "Я дуже добре пам’ятаю той момент, коли
зайшов до храму Трьох Анастасій, де лежать мої поховані предки… Я ще теж
тоді був звичайним туристом. Але після тієї поїздки щось сталося – якась сила
охопила мене. Думаю, під час панахиди, богослужіння щось трапилось. І коли
виходив із церкви, у мене виникло стійке відчуття, що я житиму в Україні – тут моє
місце. До цього часу в мене були справи у Франції. Я був успішним підприємцем,
швидко приймав рішення і так само діяв. Але настав період спокою – і речі самі
по собі владналися навколо мене. Я народився й виріс у Франції. І, звісно, не
обирав країну, де мав би народитися. Але я вибрав країну, в якій помру, - це буде
Україна. Це рішення, до якого я сам прийшов. Після переїзду в Україну 1 жовтня
2003 року моє життя відчутно змінилося. Раніше, у Франції, я працював у галузі
досліджень підводного світу. Із 2003 року в Україні я почав працювати (з великою
зацікавленістю, до речі) в галузях сільського господарства та харчової переробки.
Зараз я групую інвесторів, об’єдную їх – українських, французьких та з інших
країн – та намагаюся переконати, щоб вони вкладали гроші та розвивали регіон
навколо Глухова.

Я дуже гордий з того, що мою родину пам’ятають – вона дійсно зробила ба-
гато. І не за рахунок того, що в когось украла, – вона ділилася тим, що набувала.
Я не знаю, чи можна це назвати меценатством, тому що час змінився. Але в мене
є зараз три проекти. Ці задуми входять у логіку тієї меценатської діяльності, яку
започаткували мої предки. Перший проект, до якого я дуже прикипів серцем, – це
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реставрація церкви Трьох Анастасій у Глухові. Ця церква була розписана тими ж
художниками, які працювали над Володимирським собором. У ній багато фресок
і настінних картин. Це не лише храм, а й місце сімейного поховання, там є могили
мого прапрадіда Артемія та його дружини Єфросині. Прапрадідуся Миколи Ар-
темовича, його дружини Палагії та його брата Федора Артемовича. І я зо-
бов’язаний відновити цю сімейну усипальницю, тому що вона була зруйнована й
сплюндрована після революції" [7, 12].

Отож, нащадок видатних українських меценатів і цукрових магнатів повер-
нувся з Франції на історичну батьківщину аби продовжити свою родинну справу.
Мішель Терещенко залучає інвестиції французьких підприємств у Глухівський
район, розробив цікаві технології використання льону у текстильній промисло-
вості, є експортером меду з України до Франції. Сам Мішель говорить, що немає
нічого дивного в тому, що Україна круто змінила його життя, адже тут жили його
предки. Він вже думає про будинок у Глухові, котрий можна було б купити, щоб
жити під час приїздів. У сім‘ї обговорюють і можливість перевезення праху діда
Михайла Терещенка у Київ чи Глухів. Нажаль, дід не залишив заповіту. Прямих
спадкоємців терещенківських маєтностей нині семеро по чоловічій лінії. І саме
Петро, батько Мішеля, вирішив розставити всі крапки на "і" щодо власності. На-
щадки знаних в Україні підприємців-меценатів Терещенків хочуть віддати у роз-
порядження українській нації культурні цінності своєї сім‘ї, які були
експропрійовані ще більшовиками, щоб Україна володіла не краденим, а даро-
ваним. Терещенки вважають моральним обов’язком продовжити справу запо-
чатковану на їхньому гербі ще з 1870 року: "З прагненням до громадських справ",
щоб спадок Терещенків залишився національним прибутком України [9, 10]

.
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Михно Юлія,
молодший науковий співробітник НІКЗ “Чигирин”
м. Чигирин

ОСВІТЯНИ ЧИГИРИНЩИНИ
ВЧИТЕЛЬСЬКА ДИНАСТІЯ БАРВІНКІВ

Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу!

Сьогодні, гортаючи славні сторінки історії Чигиринщини, не можна оминути
тему  розвитку та становлення освіти на її теренах. Велику роль у цьому відігра-
вав педагог. На вчителя в усі часи покладалась місія „просвітника”, адже він мав
донести до учня не лише знання з того чи іншого предмету, а й виховати для сус-
пільства людину освічену, культурну, і нарешті, свідомого громадянина.

Серед відомих освітян нашого краю варто відзначити Марка Грушевського
(1865 р.н.) – педагога, етнографа, священника, автора ряду праць на тему дитя-
чої педагогіки, І. Чабаненка (1900 р.н.) – корифея української театральної педа-
гогіки, ректора театрального інституту І. Карпенка-Карого, впроваджував систему
Станіславського (театр сценічної правди), Г.Міхненка (1910 р.н.) – заслуженого
вчителя Української РСР, П. Нечипоренка (1916 р.н.,) –  педагога, музиканта, за-
сновника школи гри на балалайці, народного артиста Росії та багатьох інших.

Достойне місце серед них посідають і представники педагогічної династії Бар-
вінків. Родина Барвінків – славна династія вчителів у трьох поколіннях. Початок
їй поклала Мотря Данилівна Барвінок (1918 – 2009), за фахом – викладач, за по-
кликанням – вчитель, душею – справжній патріот. 

Народилась Мотря Данилівна в сім’ї  простих селян [11]. Ще будучи  дити-
ною вона мріяла про професію вчителя, і закінчивши в 1933 році семирічну школу
вступила до Корсунського педтехнікуму на однорічні курси [3]. Згодом почала
працювати вчителем молодших класів в селі Адамівка Чигиринського району. В
час окупації Мотря Данилівна була звільнена з роботи, за приналежність до ком-
сомольської організації. Працювала в колгоспі на польових роботах. Після ви-
зволення Чигиринщини працювала класоводом 1-4 класів при Рацівській
семирічній школі (1944-1959) [5, 6]. З 1947 по 1950 роки продовжила навчання в
Олександрійському  педагогічному училищі [9]. В 1959 році сім’я Барвінків пере-
їздить до Чигирина, і Мотря Данилівна стає вихователем групи продовженого дня
Чигиринської середньої школи №2, де працює до 1976 року. Загальний педаго-
гічний стаж Мотрі Данилівни складає 45 років. За спогадами учнів, вона була ви-
могливим та досить суворим вчителем. Крім  педагогічної діяльності брала
активну участь у громадському житті міста: тривалий час була депутатом міської
ради, входила до Чигиринської міської жіночої ради  [13]. Неодноразово отриму-
вала подяки, нагороди, грамоти за сумлінне виконання своїх обов’язків.

На долю цієї героїчної, мужньої жінки випало чимало життєвих випробувань.
Тривалий час довелося доглядати хворого батька, чоловік повернувся з фронту
інвалідом, вона фактично, була єдиною годувальницею для сім’ї. Тому вона за-
вжди мала бути сильною, зібраною, старанно працювати. Мотря Данилівна стала
свідком і голодомору і подій Великої Вітчизняної війни. Не зважаючи на всі труд-
нощі, вона разом з чоловіком Тодосем (Федосієм) Трохимовичем Барвінком
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(1915-1977) зуміла виростити порядних, вдячних дітей Лідію та Леоніда, дати їм
гідну освіту. Син Леонід продовжив педагогічну справу матері і теж став вчителем.

Народився Леонід Федосійович Барвінок в 1947 році в селі Рацево Чигирин-
ського району [10]. У 1959 році разом з батьками переїздить до Чигирина на по-
стійне проживання [2]. Навчаючись в школі №2 захоплювався музикою та
спортом [12]. Закінчивши школу, служив в радянській армії, де і захопився вій-
ськовою справою [4]. Згодом вступив до Черкаського педагогічного інституту та
одночасно працював лаборантом в рідній школі [8]. В 1972 році був призначений
вчителем початкової військової підготовки та фізвиховання школи №2. В 1989
році Леоніду Федосійовичу було присвоєно звання “Старший вчитель” [14]. Він
пропрацював вчителем 31 рік. 

За час його роботи в школі учні приймали участь в районних та обласних
спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх „Зірниця” та „Орлятко”, де не-
одноразово отримували призові місця. За активну роботу з учнями у підготовці до
спортивних змагань Леонід Феодосійович отримав чимало грамот, подяк, відзнак
та нагород. Нині він на заслуженому відпочинку, але і далі продовжує активно
займатися спортом, полюбляє гру в шахи, риболовлю.

Завдячуючи Леоніду Феодосійовичу,  деякі з випускників школи (близько 50
осіб) вибрали військові професії і стали справжніми захисниками Батьківщини. 

Так склалося, що дружина Леоніда Феодосійовича – Ганна Степанівна Бар-
вінок, теж педагог – вчитель математики. Вона народилася 1947 року в с. Ада-
мівка Чигиринського району [1].

Ще з дитинства мріяла про професію вчителя. В 1965 році закінчивши  11
клас школи зі срібною медаллю, вступила до Черкаського педагогічного інсти-
туту, який закінчила в 1970 році [7]. Отримавши педагогічну освіту працювала
вчителем математики в Рацівській середній школі.

В 1969 році Ганна Степанівна вийшла заміж за Леоніда Феодосійовича Бар-
вінка. Згодом родина переїхала до Чигирина, де Ганна Степанівна  почала пра-
цювати в Чигиринській загальноосвітній школі №2 вчителем математики. Вона
постійно була класним керівником, брала активну участь в громадському житті
школи. Вела гурток „Юний математик”, танцювальний гурток (с. Рацево).

Сьогодні Ганна Степанівна на заслуженому відпочинку, але продовжує  вчи-
телювати в Галаганівській середній школі та додатково займатися з дітьми ма-
тематикою у вільний час. ЇЇ загальний педагогічний стаж – 45 років. Г.С. Барвінок
користується повагою серед випускників та колишніх колег. Завдячуючи сумлін-
ному ставленню до своєї улюбленої справи, їй вдалося виховати належним
чином не одне покоління учнів.

Пріоритетом для Ганни Степанівни завжди були і залишаються сім’я та рідна
школа. Разом з Леонідом Федосійовичом, вони виростили двох синів – Романа та
Тараса, які теж перейняли від батьків „естафету вчителювання”. „Ми не знали
ніякої іншої професії, крім тієї, за якою щодня спостерігали в особі наших бать-
ків, – розповідає Тарас Барвінок, – за вечерею мама ділилася математичними
новинками, а тато розмірковував над організацією фізичного виховання серед
учнів”. Не дивно, що їх сини – Роман  та Тарас виросли людьми порядними, ор-
ганізованими, фізично загартованими, освіченими. Саме  від батька, Леоніда
Феодосійовича, синам передались у спадок такі риси як  мужність, витривалість,
любов до спорту. Від мами, Ганни Степанівни, – добро, щирість, чуйність та без-
межна любов до математики.

Роман Леонідович Барвінок (1976 р.н.), продовжуючи традиції родини, пра-
цює учителем математики Чигиринського навчально-виховного комплексу “До-
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шкільний навчальний заклад – спеціалізована  школа І – ІІІ ступенів № 2” Чиги-
ринської міської ради. Він працює педагогом вже 11 років, має вищу кваліфіка-
ційну категорію [19]. У своїй роботі використовує новітні  підходи та методи,
велику увагу приділяє позакласній роботі з математики, готує учнів до олімпіад.
Роман Леонідович будує свою професійну діяльність так, щоб його вихованці не
лише отримали глибокі і системні знання з предмета, а й стали всебічно розви-
неними особистостями, здатними творчо й критично мислити. 

Учні Романа Леонідовича – активні учасники різноманітних математичних
конкурсів, вікторин, інтелектуальних ігор, олімпіад. Кожного року серед пере-
можців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики є його вихованці, останні
4 роки поспіль – III етапу, та один переможець IV етапу (Вадим Мельник) [17, 18].

Роман Леонідович має власні публікації: “Методи обчислення сум” / на-
вчально-методичний посібник “Шкільна математика: тренуємося разом,
розв’язуємо  самостійно” (4 частини), “Курс за вибором „Методи розв’язування ра-
ціональних та дробово-раціональних рівнянь” / науково-методичний журнал “Ма-
тематична газета” видавництва ”Педагогічна преса”.

У 2004 році Р.Л. Барвінок здобув перемогу на районному конкурсі “Учитель
року – 2004” [16 ]. У 2010 році Роман Леонідович переміг на районному та об-
ласному етапах Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2010” в номінації „Ма-
тематика” [20, 21]. За результатами III Всеукраїнського конкурсу, який проходив
в м. Миколаєві, Роман Леонідович ввійшов у десятку кращих вчителів матема-
тики України [15 ].

Великою мірою і своїми досягненнями та перемогами Роман Леонідович  має
завдячувати своїй родині, де завжди отримує підтримку і слушну пораду.

Молодший син родини Барвінків, Тарас Леонідович (1978 р.н.), теж має пе-
дагогічну освіту. Після закінчення Національного університету ім.Драгоманова
(факультет фізичного виховання), він 3 роки працював вчителем фізкультури в
школах міста.
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Педагогом стала і Валентина Леонідівна Кучеренко (1966 р.н.) – донька Лідії
Федосіївни, онука Мотрі Данилівни.

Ще з дитинства Валентині подобались дві професії: вчитель та лікар. Оскільки ба-
буся Мотря завжди була для неї взірцем, то ж онука вирішила стати вчителем.

Валентина Леонідівна здобувши вищу освіту, в 1989 році розпочала свою пе-
дагогічну діяльність в Красносільській НСШ. Вже в 1990 році вона – вчитель геог-
рафії та біології Чигиринської ЗОШ №2. В цьому навчальному закладі Валентина
Леонідівна працює і донині. Має вищу кваліфікаційну категорію та звання “Стар-
ший вчитель”. Загальний педагогічний стаж роботи – 21 рік [ 24]. Учні поважають
Валентину Леонідівну за те, що вона завжди вміє знайти з ними спільну мову,
дати слушну пораду. Надзвичайно захоплюються її щирістю і чудовим почуттям
гумору. Уроки  Валентини Леонідівни завжди проходять в дружній і теплій ат-
мосфері, і це лише сприяє підвищенню рівня знань школярів. Вона особисто пе-
реймається проблемами довкілля, учить дітей оберігати та любити природу.
Серед її вихованців є переможці II та III етапів учнівських олімпіад з предмету
географії, учасники Всеукраїнських конкурсів школярів та учнівської молоді на
екологічну тему.

Вона має власні методичні розробки. Серед яких: методична розробка “Оптимі-
зація структури сучасного уроку шляхом пошуку нетрадиційних форм та методів ро-
боти”, методичний посібник “Використання експерименту на уроках географії” [22]. 

Валентина Леонідівна була переможцем районного конкурсу “Класний ке-
рівник року”(1994 р.), переможцем на районному конкурсі “Учитель року”(1999 р.),
та обласному конкурсі “Вчитель року – 99” отримала відзнаку у номінації “Еру-
дованість” [19].

Протягом багатьох років родина Барвінків формувала та зуміла зберегти  ро-
динний архів, на основі документів якого було створено дану роботу. Матеріальні
блага для сім’ї Барвінків ніколи не були на першому місці. Найвищим надбанням
родини Барвінків завжди були і залишаються духовні цінності.

“З родини йде життя людини” – ось гасло вчительської династії Барвінків у
трьох поколіннях, педагогічний стаж  якої становить 156 років.

Подібні вчительські династії сприяють підвищенню престижу вчительської
праці, залучення молоді до професії педагога і є прикладом збереження родинно-
сімейних традицій. Спостерігаючи за  щоденною працею педагога, учнів охоплює
почуття поваги до високоосвіченої людини, вони усвідомлюють значення такої
потрібної професії – професії вчителя.
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ВАХНИК СТЕПАН ІВАНОВИЧ

«У кожного своя доля і свій шлях широкий…» – так
писав великий Кобзар Т.Г. Шевченко. 

Доля не балувала колишнього вчителя Суботівської
школи Степана Івановича Вахника. Довго випробовувала
його на міць. Немало довелося пережити на віку. Витри-
мав. Не зламався. І залишився після всіх цих випробувань
не невдоволеним вічно буркотуном, а оптимістом.

Природа не наділила його кремезною і богатирською
статурою, а от дотепністю, кмітливістю і «гострим» язиком
не обділила.

Народився 18 лютого 1922 року в с. Розсошинцях Чи-
гиринського району, Київської областi.

Початкову школу закiнчив у рiдному селi i продовжу-
вав навчання в Красносiльськiй семирiчнiй школi, по закiнченнi якої в 1937 роцi,
вступив до Коростишивського педагогiчного технiкуму Житомирської областi. У
1939 роцi закiнчив Житомирський технiкум. У цьому ж роцi почав працювати вчи-
телем в однiй iз шкiл Житомирської областi. В 1940 роцi, коли йому ще не ви-
повнилось 18 років,  Степан Iванович був призваний до лав Червоної Армiї.
Служити пішов разом із старшим братом Василем. Коли односельці давали на-
станови новобранцям, то не забували нагадати старшому брату, щоб той носив
Степанові гвинтівку, бо куди йому, бідоласі. Ще надірветься… Сміх сміхом, а
служба випала нелегка. 

Коли почалась Друга свiтова вiйна, вiйськовий полк, в якому вiн служив, зна-
ходився на островах Балтiйського моря Моондзундського архiпелагу (так нази-
валася група островiв Балтiйського моря, розташованих бiля самого кордону
Нiмеччини). 

Важко описати, якою героїчною була боротьба з ворогом наших воїнів.  Через
«розстріляні острови» і пекло на землі проліг бойовий шлях Степана Івановича.
Фашистськi вiйська оточили Ленiнград i пiдходили до Москви, а невелика група
бiйцiв далеко вiд Батькiвщини змогли протриматися майже пiвроку i не допус-
тили ворожого флоту до Ленiнграду. 

Доказом героїзму наших воїнiв стали книги «Моондзунд в огне» [1], «Хроника
расстрелянных островов» Юрія Виноградова [2], який 15 років збирав матеріали,
щоб достовірно відтворити 164-денну оборону островів Балтійського моря. Ні-
мецька армія мала перевагу над радянськими військами у авіації, артилерії, су-
хопутних військах.  Цiлком зрозумiло, що протриматись на островах, постiйно
вiдбиваючи атаки ворога, бiйцi довго не змогли. А пiсля захоплення островiв ви-
бору у них не було: або смерть у бою, або полон. Степану Iвановичу разом з iн-
шими п’ятьма моряками вдалося втекти в море. Майже три доби вони витримали
шторм в пошкодженiй дірявій  шлюпцi. Доводилось касками без перестану ви-
черпувати воду. Курс тримали на острови, де ще могли бути свої. Коли вийшли
на берег, почули негостинне: «Хенде хох!».  Тут уже не було жодного метра землi,
не захопленого ворогом. Так вiн потрапив у фашистський полон. І пройшов через
страшнi випробовування багатьох концтаборiв для вiйськовополонених. 
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За допомогою чехiв йому вдалося втекти з полону, перейти лiнiю фронту i
знову воювати в лавах Червоної Армiї. За заслуги на фронтах вiн нагороджений
орденом «Великої Вiтчизняної вiйни», медаллю Жукова, медаллю «Учасник ге-
роїчної оборони Ленiнграда i островiв Балтiйського моря», медаллю «Захисник
Вiтчизни» i орденом «За мужнiсть». 

Демобiлiзувався Степан Iванович Вахник в 1946 роцi. Воєнне лихолiття, кон-
цтабори пiдiрвали його здоров’я. Відомо, як тоді ставилися до тих, хто потрапив
у полон. Із своєї вини, чи ні – ти майже ворог народу. Боляче було за недовірливі
погляди і перешіптування поза спиною. Зіткнувся з цим уже по війні, коли напи-
сав заяву на вступ до партії. Порадились у первинній, та й висловили недовір’я,
мовляв, був у полоні. А життя тривало…

Пiсля демобiлiзацiї вiн повернувся додому i всi пiслявоєннi роки вiддав справi
навчання i виховання дiтей. 43 роки працював учителем, поєднуючи роботу з на-
вчанням. Степан Iванович закiнчив з вiдзнакою Київський учительський iнститут,
Київський державний унiверситет, працював спочатку в Тiнькiвськiй, а з 1947 року
у Суботiвськiй школi. 

Це був Учитель з великої лiтери. Учнi любили i поважали його, завжди з не-
терпiнням чекали урокiв Степана Iвановича. Колеги теж цінували його працю,
брали приклад з нього. Вiн був щирим,  добрим наставником і порадником для
молодих педагогiв. Який це був вчитель, свідчить витяг з наказу № 18 по Субо-
тівській середній школі від 29 вересня 1977 року. 

«…Незважаючи на великий стаж роботи, Степан Іванович старанно готується
до кожного уроку, пише деталізовані плани уроків, в яких чітко визначає тему,
мету уроку і методи вивчення нового матеріалу, наочність, план бесіди. В основі
роботи вчителя лежить уміння зацікавити учнів у вивченні даного матеріалу, спо-
нукати учнів мислити. Іншими словами, учитель вчить учнів учитися, що відпові-
дає вимогам програм. Досягає цього впровадженням проблемного навчання на
своїх уроках. 

Такий підхід до навчання приводить в класі до жвавої дискусії, в якій беруть
участь більшість учнів класу.  Учні весь час мислять, висловлюють свої думки. Це

Вахник Степан Іванович (четвертий зліва в другому ряді)  з учнями та колегами.
фото початку 1960-х рр.
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дає можливість в процесі вивчення нового матеріалу одержати зворотну інфор-
мацію. Як наслідок цього багато учнів любить суспільствознавство, історію і ос-
нови держави і права» [4].

На пенсiю пiшов у 1982 роцi.  Трудовий стаж 43 роки. 
Рада ветеранів оборони і бойові товариші Моондзунського архіпелагу що-

року гаряче і сердечно вітали з Днем народження Степана Івановича. А на 4 – 11
вересня завжди запрошували на зустріч ветеранів, присвячену Дню Перемоги
над німецьким фашизмом. Такі повідомлення завжди піднімали настрій у вете-
рана, йому було приємно, що бойові друзі не забувають своїх однополчан. На
жаль, їздити на такі зустрічі Степан Іванович уже не міг – не дозволяло здоров’я.
Але про бойові події на балтійському морі часто розповідав учням нашої школи
під час зустрічі з ним.

Про те, яким він був учителем і людиною свідчать спогади його колишніх учнів
свідчать Спогади Печененко Поліни Олександрівни 1947 р. н.

Минуло 44 роки, відтоді як я закінчила школу, а  шкільні роки ще й зараз у
мене перед очима, ніби все було вчора. Про школу і вчителів завжди у мене
тепла згадка. Та особливо запам’яталися уроки вчителя історії Ватника Степана
Івановича. У моїй пам’яті він залишився таким: завжди в білій сорочці, у костюмі
– синьому або чорному, із військовою виправкою. Уроки Степана Івановича про-
ходили так: задзвенів дзвінок, він заходить в клас і відразу всі учні затихають.
Вчитель стає за столом і спокійно каже: «Добрий день, сідайте». І починає опи-
тування уроку. Це було якесь таїнство, якщо можна так сказати. Він ніколи не кри-
чав, якщо ми чогось не знали, ніколи не сердився. Він умів так навести нас на
правильну думку, що якщо ти вчив і щось призабув, то обов’язково правильно
даси відповідь. А було ще й так: розповідає урок вчитель, а я опускаю очі в під-
ручник і слідкую за його словами по тексту. Вчитель розповідав матеріал слово
в слово по книжці, бо знав усе на пам'ять. Завжди наводив нам приклади з інших
джерел. Якщо є слова для нас нові, невідому, він так розповість та наведе при-
клади і повторить кілька разів, що я їх деякі і зараз пам’ятаю. Степан Іванович
знав на пам'ять усі параграфи. На уроках історії завжди було тихо, а коли хтось
з учнів не слухав, він замовкав і тільки очі ставали ображеними. Часто на уроках
ми просили його розповісти нам про війну. Він розповідав, а коли доходив до того,
як був у концтаборі, у нього починали труситись руки і він замовкав. У 10 класі він
нас повчав як треба здавати іспити в школі і поза школою «От ти витягла білет,
руки трясуться, прочитала питання і нічого не знаєш. Ти сядь, закрий очі і згадай
ту людину, яка для тебе найдорожча. Прочитай всі запитання і побачиш, що якесь
з них ти знаєш. Починай розповідати з нього і так давай відповідь, щоб викладач
бачив, що ти це знаєш, потім відповідай на наступні.» Ця порада мене рятувала
не один раз на іспитах. Після закінчення школи я ніколи не могла пройти повз
нього, не привітавшись. На зустрічі, після закінчення школи через 40 років я ди-
вилася на нього і він все ще був для мене святим [3].
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
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Пригонюк Світлана,
м. Переяслав-Хмельницький

ВІДОБРАЖЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ У 
РОБОТАХ МАЙСТРА В. Л. ЗАВГОРОДНЬОГО 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПОЗИЦІЇ "МУЗЕю КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ. 
РОБОТИ В. Л. ЗАВГОРОДНЬОГО")

Якось, переглядаючи пресу, директор Переяслав – Хмельницького історико-
культурного заповідника М.І. Сікорський натрапив на цікавий матеріал, в якому
розповідалось про народного майстра Василя Завгороднього. Побачивши його
роботи в журналі, Михайло Іванович  перейнявся метою отримати одну з них для
заповідника. Це й стало приводом для знайомства двох непересічних творчих
особистостей – музейника й історика Михайла Івановича Сікорського та худож-
ника і співака Василя Леонтійовича Завгороднього. Придбана скульптура "Ко-
зацькі розваги" прекрасно вписалась до експозиції музею прикладного
мистецтва, і згодом наштовхнула М.І. Сікорського на ідею створення в Переяс-
лаві виставки, де б розмістились унікальні роботи В.Л. Завгороднього. Отри-
мавши таку пропозицію Василь Леонтійович з великим задоволення відгукнувся
на неї  й на початку 2003 р. передав заповіднику свої роботи, присвячені героїч-
ній сторінці нашої історії – запорізькому козацтву. Новостворена експозиція з
творчих робіт митця отримала статус музею під назвою "Музей козацької слави.
Роботи В.Л. Завгороднього."

Музей був відкритий у Переяславі 28 червня 2003 р. Він розташувався в бу-
дівлі XIX ст. у мальовничому куточку старого Переяслава поряд з будинком А.Й.
Козачковського, у якому в свій час перебував Т.Г. Шевченко. В.Л. Завгородній в
одному з інтерв'ю відгукнувся на це так :"Це справжнє щастя для будь-якого ху-
дожника. Мої роботи розміщені поряд з музеєм Т. Шевченка, на землі, де вели-
кий Кобзар писав свій "Заповіт". Про що можна мріяти?"[5, с.5-6]. Оригінальність
задуму, втіленому в новій музейній експозиції, полягала в комплексному підході, в ре-
зультаті якого представлена творчість талановитого митця в поєднанні з висвітлен-
ням мистецькими засобами історії, життя та побуту українського козацтва. 

Українське козацтво складне, багатогранне явище, яке відігравало велику
роль у долі України та її народу. Завдяки козацтву у XVII ст. була створена укра-
їнська держава Гетьманщина. Завдяки козацтву і його впливові на українську
культуру, в українців жило прагнення до волі і свободи, а козак був уособленням
українського ідеалу чоловіка-воїна. Безсмертний козацький дух сприяв станов-
ленню української державності в XX ст. [9, с.3].

Основна мета створення музею – розповісти про глибоко національного ху-
дожника В.Л Завгороднього, показати його творчість, яка зображує козацьку сто-
рінку історії народу, любов до України і її духовних пророків і героїв. Портрети
гетьманів та полковників, образи козаків, жанрові сцени військового побуту, вті-
лені в полотно та дерев'яну скульптуру відзначаються у художника самобутністю,
не втрачаючи при цьому давніх традицій народного мистецтва [1, с.150].

Василь Завгородній – митець з Божої ласки, людина легенда української
культури, прекрасний художник, вправний різьбяр, відомий співак, поет-пісняр,
лауреат мистецької премії ім. Катерини Білокур (1995 р.), член спілки майстрів
народної творчості, ветеран Великої Вітчизняної війни. Народився 26 жовтня
1925 р. в с. Водяне Компанійського р-ну на Кіровоградщині. З дитинства мав дві
великі пристрасті – до малювання і до співів – їм і присвятив все життя. Закінчив
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Київську консерваторію з вокалу у класі І. С. Паторжинського, працював у різних
колективах і філармоніях. Як соліст славнозвісного хору імені Верьовки об'їздив
пів світу й отримав звання Заслуженого артиста України. Майже ніколи не роз-
лучався з фарбами. Пізніше, вже у пенсійному віці, захопився коренепластикою,
різьбленням по дереву. Працював у різних жанрах: це графічні роботи (акварель,
ліногравюра, пастель), різьблення по дереву (рельєф та об'ємна скульптура), де-
коративний живопис [3, с.3-6].

У трьох залах музею виставлено більше двохсот робіт художника, створених
в різні періоди творчості. В них проглядає  справжній дух народу, глибинний зміст
українства. Головне у Завгороднього В. Л. – дія, рух, порив. Автор прагнув зоб-
разити героїв у стані внутрішньої напруги думок,  духовних і фізичних сил, або в
критичну мить найвищого прояву їх почуттів, емоцій у визначальний героїчний
та трагічний момент людського життя.  Цим завданням підпорядкований принцип
побудови сюжетних сцен та епізодів [7, с.17].

Уособленням козацтва в народі був козак Мамай. У XVII-XIX ст. ця картина на-
була значного поширення в Україні і освячувала мало не кожну українську хату.
Зображення козака на народних картинах в час коли Запорізького Війська вже не
існувало, сприймалось як своєрідний пам'ятник минулому українського  народу.
Малювали козаків Мамаїв на полотнах і на стінах хат, на дверях  і на віконницях,
на скринях. Він був як оберіг, охоронець житла,  господи селянства. Козак Мамай
це такий поборець темних сил, що своєю звитягою виборював щастя і добробут
людей. На картині "Козак Мамай" (1995 р.) ми бачимо  образ козака-бандуриста:
молоде обличчя, широко відкриті очі, довгі вуса й оселедець, багатий одяг. Про-
мовисті аксесуари – бойовий кінь біля списа, зелений дуб, козацька зброя, шапка,
люлька, пляшка і чарка – доповнюють образ. Підібгавши ноги "по-турецьки",
козак Мамай самотньо сидить серед степу, сумовито занурений у свої думки, і
грає на бандурі, викликаючи асоціації з народними думками. Козак Мамай вис-
тупає як мирний страж своєї землі, мужній, зосереджений і  водночас мрійливо
задумливий. Висока міра узагальнення переводить  образ на рівень символу, що
зберігає історичну пам'ять народу і утверджує  народні ідеали [6, с.40-41].

В деякій мірі риси вигаданого опоетизованого героя ми віднаходимо в ре-
альних історичних постатях козацької доби. Славних козацьких лицарях, котрих
народ вважав своїми заступниками, складав про їхні славні діла пісні. Виник-
нення першої великої фортеці на острові Хортиця (Хортицької Січі) тісно
пов'язане з історією і подвигами знаменного політичного і військового діяча
Д.І. Вишневецького, відомого в козацьких народних думках під іменем Байди. По-
ртрет Д. Вишневецького (1986 р.), поряд з ним портрет видатного історичного
діяча козацької доби П. Дорошенка (1990 р.). На Переяславській раді був обра-
ний гетьманом Правобережної України. За час свого гетьманування він нама-
гався об'єднати всі українські землі в одну незалежну державу.

Однією з найвидатніших постатей історії всіх часів є Богдан Хмельницький.
Саме з Б. Хмельницьким пов'язане становлення української держави, форму-
вання української нації. У XVII-XVIII ст. Хмельницького шанували  як національ-
ного героя, батька Хмеля. Василь Завгородній створив декілька портретів
Б.Хмельницького, виконаних в різних техніках. Портрет "Богдан Хмельницьких"
(1990 р.) виконаний олійними фарбами – поясний, овальний. Кирея з широким
хутряним коміром і атласний жупан прикрашений рядами металевих ґудзиків,
щедро оздоблених, як і булава та ефес шаблі. Шапка обшита хутром і прикра-
шена двома страусовими перами. У гетьмана виразне обличчя, складка на пе-
реніссі, запалі щоки, опущені темні вуса. Впевнений але не веселий погляд.
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Скульптурний різьблений портрет "Гетьман"(1998 р.) виконаний у техніці кругла
різьба. Привертають увагу різьблені декоративні панно "Зіркова мить Бог-
дана"(1986 р.), "Трагічна доля Івана" (1986 р.), де гетьмани зображені верхи на
конях. Різьблений портрет останнього кошового отамана П. Калнишевського
(1993 р.).

У тяжкі часи неспокою і боротьби культ Богородиці в Україні набув особливого
змісту. У козаччину Божа Матір перестає бути абстрактною покровителькою.
Вона набуває вигляду земної української жінки в багато гаптованому національ-
ному вбранні. Козацькі перекази розповідають: явилася їм з неба ікона Божої Ма-
тері і сказала "як будете цю ікону знати, то не буде ніякий огонь брати". Відтоді,
мовляв свято Покрови на Січі стало храмовим, а покровителькою громади вва-
жалась Діва Марія, "Їй довіряли себе й долю". На картині "Козацька Покрова" (ку-
пання коней 1991 р.) зображено Богоматір, яка прикриває плащем (гіматієм)
козаків, що купають коней [2, с.95-101].

Багато часу в житті козаків відводилось походам. Походи були морські та су-
хопутні. У  морські походи ходили козаки на великих човнах, які звалися чайками
– картини "Чайки у поході" (1995 р.), "Чайки повертаються"(1990 р.). Автор ство-
рив чудове декоративне панно "За світ встали козаченьки"(1991 р.), де ми бачимо
похід запорізьких козаків на суходолі. Тут поєднано дві техніки – різьблення і малю-
вання. Біля кордонів запорізькі козаки тримали завжди особливі загони, які спос-
терігали за рухом ворога. В разі небезпеки, наближення ворога, на пагорбах,
підвищеннях запалювався вогонь, який темним димом оповіщав наступний ко-
зацький пост, що ворог наближається. Сигнальна система була досить дієвою, а
козаки відповідальні за це досить часто втрачали життя, але обов'язок перед то-
варишами виконували. Саме це ми бачимо на картинах "Ворог наближа-
ється"(1995 р.), та "Козацький роз'їзд"(1992 р.). 

Між запорізькими козаками були так звані "характерники",  котрих ні вогонь,
ні вода, ні куля, ні шабля не брали. Автор зобразив такого козака на картині
"Козак характерник"(1990 р.) . Вони могли впливати на психіку ворога, "заворо-
жувати", "зачаровувати" його, вивідувати в нього військові таємниці. Такі козаки
могли проникнути у ворожий табір, наробити там лиха і неушкодженими повер-
нутися до своїх. Характерники спеціальними вправами досягали такого стану,
коли бойові удари супротивника не відчувались. Вони миттєво концентрували
внутрішню енергію у ту частину свого тіла, куди спрямовувався удар нападника.
Такі здібності мали справжні велетні духу і тіла.

В експозиції представлено ряд портретів типових виразників широких на-
родних кіл, простих, уже немолодих козаків, відданих минулим часам бойової
слави, які з гідністю, мужньо дивляться у вічі прийдешності. Обличчя худорляві,
обвітрені, написані кольором і світлотінню.

Козацькі типи у митця просто прекрасні. Ці типажі колоритні, характерні й
осяяні тонким українським гумором. В центральному залі скульптурна компози-
ція "Козацькі розваги" (70-ті рр. ХХ ст.), що встигла побувати на виставці в Мон-
реалі. Регочуть, ой як регочуть козарлюги, спостерігаючи двох побратимів, що
щепилися в дружньому поєдинку. Цікава історія появи цих образів на світ. Від-
почиваючи у Вінницькій області узимку в 70-ті роки надибав майстер при дорозі
на Тульчин старі повалені липи. З тих самих лип, що Потьомкін саджав для Ка-
терини ІІ перед її подорожжю по Україні. Набрав цілу валізу липових обрізків і усі
козацькі образи поробив перебуваючи в санаторії [10, с.34-37].

…Ось козаки танцюють, картина "Чи танцювати, та й ушкварити" (1982 р.)
могутні рамена, важкі, м’язисті руки врозліт. Розбурхана стихія бойового гопака.
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А ось – висока козацька могила з хрестом, обперезана густим рядом осідланих
коней без вершників, і великий гурт козаків молиться, ставши на коліна – вшано-
вують полеглих [4, с.73].

Привертає увагу скульптура "Монумент козакам" (з тризубом 2000 р.), який
слугує постаментом для нашого малого державного гербу – тризубу. Ніби чуємо
заклик художника Завгороднього згадати тих, хто не дожив до часів незалежності
України.

Обираючи образи та сюжети різьблення, майстер використовував інтуїцію та
глибинні знання українського фольклору. При всій самобутності він залишився
митцем народним і за духом і за образом мислення та за світовідчуттям. Його ро-
боти прикрашають експозиції музеїв Києва, інших міст України та за її межами,
зокрема, музеї Т. Шевченка, М. Гоголя, Лесі України в Києві, Лесі Українки в Гру-
зії та ін.  Твори Василя Завгороднього лаконічні, надзвичайно емоційні, іноді гу-
мористичні, але завжди щирі й просто красиві [8, с. 29].

Відомий вислів "Талановита людина – талановита в усьому" можна цілком
віднести до В.Л. Завгороднього: крім таланту художника й співака, Господь наді-
лив його здібностями поета та композитора:

Моя пісня
…Рідна земле свята, Україна моя, 
Ти пробач мені цюю погорду , 
Що співаю тебе і малюю твою
Незнищенну і  вічную вроду.

Мої фарби бліді, мої пензлі малі
Моя пісня така слабокрила,
Та малюю тебе і співаю тебе,
Бо любити й мовчати – несила.
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Нераденко Тетяна, кандидат історичних наук
Гудзь Яна, учениця 10 класу Черкаської ЗОШ № 28
м. Черкаси

ДОСЛІДНИКИ АРХЕОЛОГІЇ  ЧИГИРИНЩИНИ
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Історія археологічного дослідження Чигиринщини була предметом вивчення
в роботах  С.С. Бессонової, О.В. Білецької, О.В. Брель, Н.С. Кузьмич, В.В. Лас-
товського,  Т.М. Нераденко, В.В. Нероди, В.І. Полтавця, С.О. Скорого та ін. [1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; ін.]. Ми ж хочемо подати відомості не тільки
про пам’ятки, а й про людей, які в різні роки розкопували, розвідували, займа-
лися охороною, збором експонатів для музеїв,  вивчали археологічну спадщину
краю на сторінках друкованих видань. Сьогодні ми зупинимося на періоді: 30-ті
рр. ХІХ – початок ХХ ст.

Початок археологічного дослідження Чигиринщини відноситься до 30-х років
ХІХ століття, коли археологічні пам’ятки розкопували, вірніше, грабували скар-
бошукачі. Результати цих розкопок нам не відомі. Цінні знахідки із кольорових
металів або переплавлялися, або осідали в збірках тодішніх колекціонерів на те-
риторії Російської імперії та Європейських держав. Приблизно до цього ж часу
відносяться дослідження укріплень Мотронинського городища польським пись-
менником Ліпоманом, який висунув гіпотезу, що вали навколо городища були спо-
руджені якоюсь грецькою колонією. 

За думкою дослідників, першою спробою систематизувати та взяти на облік
пам’ятки археології краю можна вважати подорож на Чигиринщину Т.Г. Шевченка
1843-1845 років, коли він замалював велику кількість пам’яток старовини та ви-
конав ряд відомих малюнків, на яких зафіксовані рештки  або території теперіш-
ніх пізньо-середньовічних пам’яток Чигирина, Суботова, Холодного Яру:
«Чигирин з Суботівського шляху», «Чигиринский дівочий монастир», «Богданова
церква в Суботові», «Кам’яні хрести в Суботові», «Богданові руїни в Суботові»,
«Будинок Хмельницьких в Суботові» (останній не зберігся). В «археологічних  но-
татках» Т.Г. Шевченка зафіксовані відомості про різноманітні археологічні
пам’ятки: кургани, змійових валів, майдани (бурти), печери, цитаделі древніх крі-
постей, земляні укріплення замків, невеликі укріплення – городища та ін. Поета
можна вважати одним із перших представників великої плеяди українських вче-
них, які працювали над створенням археологічної карти Чигиринщини [2; 7, с.36;
6, с.109-113].

Шевченко Т.Г. – український поет, художник, громадський діяч. Археологічні до-
слідження почав ще 1843 р., готовлячи видання «Мальовнича Україна», в якому  хотів
зібрати пейзажі історичних міст, храмів, замків, могил. Працював співробіт-ником  в
Київській  Археографічній комісії, до обов’язків якої з 1845 р. входило вивчення пам’яток
археології. Комісія двічі відряджала Шевченка для збирання відомостей про пам’ятки
старовини. В  «археологічних  нотатках» Т.Г. Шевченка  зафік-совані відомості про
різноманітні археологічні пам’ятки: кургани, змійових валів, майдани (бурти), печери,
цитаделі древніх кріпостей, земляні укріплення замків, невеликі укріплення – городища
та ін.  Улюбленими пам’ятками поета були кургани, які зображені на малюнках «Коло
Седнева», «Чумаки серед могил», «Краєвид з кам’яними бабами», на картині «Кате-
рина». Поет писав у своєму щоденнику: "Я люблю археологію. Я уважаю людей, посвя-
тивших себя этой таинственной матери истории. Я вполне осознаю пользу этих
раскапываний…». Брав участь в розкопках скіфських курганів VІ–III ст. до н.е. Пе-
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реп’ятиха та Перепет на Київщині. Підготував рисунки до альбому «Старожитності,
выданные Временной комиссией для рассмотрения давних актив» (Спб., 1848).

У середині – на початку другої половини ХІХ ст. археологічні дослідження на
Україні набувають досить широких масштабів. Розкопками займалися здебіль-
шого військові та іноземці, що перебували на російській службі й були обізнані з
досягненнями археології в Європі. Не була виключенням й Чигиринщина.

В 1846-1847 роках в Чигиринському повіті побував французький етнограф і
військовий лікар Дем’ян Петрович де ла Фліз, який залишив опис старовинних
пам’яток  поблизу сіл Боровиця, Адамівка, Шабельники, Рацево. Під час подо-
рожі  краєм він описував археологічні знахідки та кургани, фіксував їх назви. В
1851 р. створив  рукописну книгу «Медико-топографическое  описание или ме-
дицинская географія Черкасского округа...», в який і знаходимо матеріали про
археологічні пам’ятки Чигиринщини. Відомості етнографа й сьогодні є дуже важ-
ливим джерелом для вивчення археології Чигиринщини, адже більшість зазна-
чених ним пам’яток на сьогодні затоплені або зруйновані  водами Кременчуцького
водосховища. Результати його досліджень  були  частково  оприлюднені  пізніше
О.О. Бобринським [16, с.51-52].

Домінік П’єр Ляфліз – француз за походженням, лікар за професією, етнограф за по-
кликанням. Родом з Лотарінгії. Навчався у королівському медичному коледжі. Зачаро-
ваний генієм Наполеона, став під його знамена, взяв участь у походах наполеонівської
армії на Балкани, служив у Голландії, Бельгії, Прусії. В 1812 р. в чині капітана медичної
служби другого гренадерського полку гвардії Наполеона попав на Україну, під Смолен-
ськом  потрапив у полон.  У 1815 р. мав змогу повернутися до рідної Франції, але, як вір-
ний прихильник Наполеона і запеклий ворог Бурбонів, залишився в Україні. Незабаром
одружився на племінніці І.В.Гудовича - генерал-лейтенанта, головнокоман-дувача вій-
ськами в Москві, придбав власний  маємок в Київській губернії. У 1843 р. одержав посаду
лікаря в Палаті державних маєтностей. Службові поїздки по Київській губернії викли-
кали у нього справжній інтерес. Доктор медицини, член Імператорської Московської
медико-хірургічної академії та Імператорських медичного Віденського і Київського то-
вариств, він ставив собі за  мету збір матеріалів з так званої медичної географії. Але
так сталося, що Де ля Фліз всебічно розглянув різні аспекти культури та побуту укра-
їнського населення, його структуру, чисельність, територіальне розміщення, спосіб
життя і діяльність. Під час службових поїздок по Київській губернії створював руко-
писні ілюстровані альбоми, в яких все це фіксував. В 1851 р. він підготував рукописну
книгу «Медико-топографическое  описание или медицинская географія Черкасского ок-
руга...», яка має 1245 сторінок і супроводжується кількома сотнями кольорових ма-
люнків, виконаних автором. В ній знаходимо й відомості про археологічні пам’ятки
Черкащини, зокрема й  Чигиринщини.

Роботу по збору археологічних матеріалів на Чигиринщині в середині ХІХ ст.
проводить київській генерал-губернатор, сенатор, дійсний таємний радник
І.І. Фундуклей. В 1848 році виходить з друку його праця «Обозрение могил, валов
и городищ Киевской губернии», яка була однією із перших, присвячених архео-
логії. В ній автор подає матеріали власних розвідок і розкопок, серед яких зна-
ходимо окремі повідомлені про археологічні пам’ятки Чигиринського краю [17].
Дослідник розкопав курган біля села Нова Осота Чигиринського повіту в 1845
році, де було виявлено «скелет, и при нем … наконечники стрел: 29 бронзових і
1 костяной, железный ключ и бронз. привеска» [18,  с.116].

Фундуклей І.І. – київській генерал-губернатор (1836-1852), сенатор, дійсний таєм-
ний радник, адміністратор, підприємець, меценат, громадський діяч. Допоміг видавати
матеріали про Київ і Київщину, серед іншого «Обозрение Киева и Киевской губернии по
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отношению к древностям» (К., 1847), «Статис-тическое описание Киевской губернии»
(3 томи, П., 1852), «Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии» (1848). Не
дивлячись на пізніші нарікання, остання книга була однієї із перших, присвячених ар-
хеології. Саме в ній знаходимо окремі повідомлені про археологічні пам’ятки Чигирин-
ського краю. Сучасники вважали І.І. Фундуклея покровителем науки та освіти. У 1849
р. він був обраний почесним членом Київського університету та членом-кореспонден-
том товариства нумізматів, у 1850 р.  – членом Петербурзького археологічного та Ім-
ператорського російського географічного товариства. Був також діючим членом
Одеського товариства історії та старожитностей.  

Вагомий внесок у розвиток  археологічних досліджень на Чигиринщині  зро-
бив надвірний радник, український краєзнавець Л.І. Похилевич.  Археологічні
пам’ятки Чигирина, Суботова, Іванівки, Зам’ятниці, Медведівки увійшли до його
праці «Сказание о населенных местностях Киевской губернии», яка вийшла з
друку в 1864 р.  І хоча ця праця містить певні неточності, вона і досі має велике
значення щодо вивчення давньої історії Черкаського краю, в тому числі й Чиги-
ринщини. Адже в ній автор не тільки описує велику кількість археологічних
пам’яток (городищ, поселень, курганів, випадкових знахідок), а й згадує та нама-
гається дати опис знахідок із грабіжницьких розкопок, що проводилися місцевими
поміщиками та селянами [19].  На жаль, поки що в нас не має його портрету.

Похилевич Л.І. – надвірний радник, духовний служитель, український краєзнавець.
Походив із старого родового духівництва. Над книгою «Сказання про населені місце-
вості Київської губернії»  (вашій увазі пропонується одна з її сторінок) працював 10
років, за неї в 1865 р.  був нагороджений Малою Уварівською премією (заснованою 1857
р.  відомим археологом графом О.С. Уваровим). В 2005 р. ця книга визнана кращою пра-
цею  у номінації "Туристично-краєзнавча література" на Міжнародній книжковій вис-
тавці "Книжковий дивосвіт України-2005" (Київ). Книга є бібліографічною рідкістю и
сьогодні слугує довідником для всіх, хто цікавиться історією своїх міст і сіл. В останні
роки своєї кар'єри працював в Київському повітовому суді. У 1869 році пішов у відставку.
Відомий як автор багатьох книг, що містять ґрунтовні географічні, топографічні, ста-
тистико-економічні, церковні, побутові,  історичні відомості. Ці матеріали і сьогодні
залишаються цінним першоджерелом під час вивчення природи, історії, культури Се-
реднього Подніпров’я. 

У 70-80-х ХІХ ст. серед дослідників Чигиринщини перше місце сучасні  на-
уковці віддають  В.Б. Антоновичу,  професору Київського університету, історику,
археологу, етнографу, археографу. Інформацію про археологічні пам’ятки Чиги-
ринщини ми знаходимо в його праці «Археологическая карта Киевской губер-
нии», яка вийшла в  1895 р. і мали за основні джерела видані раніше праці І.І.
Фундуклея, Л.І. Похилевича, О.О. Бобринського, М.Ф. Біляшевського та нові ру-
кописні матеріали державних установ. Серед археологічних пам'яток краю зна-
ходимо кургани, городища, старовинні укріплення, окремі археологічні знахідки з
Чигирина, Суботова, Новоселиці, Медведівки, Іванівки, Тіньок, Рацева, Полуд-
нівки, Боровиці. В книзі містяться відомості про розкопки в краї, наприклад: біля
села Болтишка Чигиринського повіту поміщик Раєвський розкопав у 1863 році
один курган, там же в 1864 році селяни-скарбошукачі розкопали ще один курган
[18,  с.111-116].

Антонович В.Б. – один із основоположників української археології, магістр (1870),
завідуючий мінцкабінетом і музеєм старожитностей (1872), доктор і ординарний  про-
фесор руської історії (1878), декан історико-філологічного факультету Київського уні-
верситету (1880-1883), фундатор і голова  товариства Нестора-Літописця (1881),
один із організаторів сла’вяно-руських Археологічних з’їздів в Києві, представник Мос-
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ковського Археологічного товариства на Археологічному конгресі в Лісабоне (1880), дійс-
ний статський радник (1891), організатор систематичних археографічних е географо-
етнографічних досліджень, автор багатьох праць з археології, якими і сьогодні
користуються археологи та історики України. Родом із Бердичівського повіту Київ-
ської губернії. Закінчив медичний (1855 р.) та історико-філологічний (1860 р.) факуль-
тет Київського університету. У 1861 працював учителем латинської мови в першій
Київській гімназії, у 1862-1865 викладав історію в Київському кадетському корпусі. Од-
ночасно з 1863 - секретар, а у 1864-1880 - гол. ред. "Тимчасової комісії для розгляду дав-
ніх актів" при канцелярії київського, волинського й подільського генерал-губернатора.
Під його керівництвом почалися роботи по суцільному археологічному дослідженню Се-
реднього Подніпров’я, запропоновані В.В. Хвойкою, Б.І. та В.І. Ханенками. На ІІ Архео-
логічному з’їзді в 1871 р. ним було поставлено питання про створення археологічних
карт, а пізніше  були створені перші археологічні карти Київської (до якої увійшли й
пам’ятки Чигиринщини) та Волинської губернії. Розробив періодизацію давньої історії
України, поділивши її на кам’яний, скіфський і слов’янський періоди. Залишив  понад 300
праць з історії, археології та етнографії України. Зібрав, зредагував і видав 9 томів
«Архива Юго-Западной России», що стосуються історії Правобережної України 16-18
століть. Був ідейним натхненником київської історико-археологічної школи, до якої вхо-
дили М. Біляшевський, Хв. Вовк, В. Ляскоронський, Д. Щербаківський, М. Грушевський та
ін. Найважливіші праці Антоновича з археології: Раскопки в земле древлян (1893); Ар-
хеологическая карта Киевской губернии (1895); Археологическая карта Волынской гу-
бернии (1902); Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее
Университета св. Владимира (1896). 

В 1888-1902 рр., будучи місцевим поміщиком,  більше 100 курганів розкопав
на території Черкащини, в Пороссі та басейні Тясмину, генерал-лейтенант по
службі та археолог за покликанням, засновник і завідуючий Артилерійським му-
зеєм в Сакт-Петербурзі М.Ю. Бранденбург. Серед них такі відомі пам’ятки, як кур-
гани скіфського часу  та території Канівського, Черкаського та Чигиринського
повітів біля сіл Яблунівка, Райгородок, Пруси, Бересняги, Ковалі, Пастирське,
Макіївка та ін. Знахідки із розкопок 25 курганів та інші випадкові знахідки сьогодні
зберігаються в Державному Ермітажі [20; 21]. Завдяки спогадам М.Ю. Бранден-
бурга, ми знаємо також про археологічну діяльність таких відомих в Україні дія-
чів, як Є.О. Зноско-Боровський та М.Я. Тарновський, які проводили спільні
розкопки на Черкащині. 

Бранденбург М.Ю. – генерал-майор, археолог і військовий історик, засновник та за-
відуючий Артилерійським музеєм в Сакт-Петербурзі (1872-1902). Учасник російсько-
турецької війни 1877-1878 рр., проходив службу  в складі лейбгвардійської 2-ї
артилерійської бригаді,  генерал-лейтенант (1896 р.). В 1870 р. по закінченню східного
факультету Санкт-Петербурзького університету за представлену дисертацію був
удостоєний срібної медалі. Його вклад як історика в науку полягав в тому, що він при-
дав своєї праці характер наукової  розробки питань, що стосувалися історії артилерії
та озброєння російських військ.  Ним був створений «доисторический отдел», як час-
тина загального зібрання Артилерійського музею, заснована на дослідженнях військо-
вої археології, куди входили предмети озброєння та бойового спорядження з самих
давних часів. Поєднуючи свої повсякденні обов’язки  з  захопленням військовою археоло-
гією, Бранденбург «мог служить и служил живым примером того, как следует отно-
ситься к делу, если оно раз и навсегда избранно целью жизни». Він був членом багатьох
археологічних товариств  і активно брав участь в їх роботі. В 1889-1899 рр. М.Ю. Бран-
денбург проводить пробні розкопки на місцях битв в Дорогобужському, Оршанському,
Мстиславському, Павлоградському, Маріупільському, Канівському, Чернигівському і Бер-

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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дянському уездах, в 1900-1902 рр. –  розкопки курганів в окрестностях Варшавы, Ти-
располя, Чернигова, Сороки, Ромны, Анапы, Саратові та  Симбирську. Археологична
діяльність Бранденбурга була також тісно пов’язана і з регіоном Среднього Подніп-
ров’я. Серед його праць слід назвати: «К вопросу о каменных бабах» (1902), «Журнал
розкопок Н.Е.Б. 1988-1902» (надрукований після смерті дослідника). Археологічні ко-
лекції М.Ю. Бранденбурга, що зберігаються та експонуються в Державному Ермітажі
надруковані в 1970-х роках: Качалова Н.К. Эрмитажная коллекция Н.Е. Бранденбупга.
Эпоха бронзы. // САИ. – Вып. В4. – 12. – 1974; Галанина Л. К. Скифские древности При-
днепровья: (Эрмитаж. Коллекция Н. Е. Бранденбурга). – М., 1977. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. перелік археологічних пам’яток краю значно по-
повнився завдяки плідної діяльності сенатора, віце-президента Академії митецтв,
голови Імператорської Археологічної комісії, графа О.О. Бобринського. Він роз-
копував кургани в лісостеповій частині України. На Правобережжі Дніпра основ-
ним районом його досліджень став басейн річки Тясмин. З 1879 по 1914 рік він
розкопав понад 500 курганів доби бронзи та скіфського часу, серед них ряд кур-
ганів поблизу Чигирина. Він обстежив також Мотронинське городище в Холод-
ному Яру, відніс його за знахідками до скіфського часу, вперше зняв план
городища та курганного могильнику  поблизу нього, а також склав карту городищ
між Смілою та Чигирином, назвавши городищ поблизу Мельників, два високих
городка за Івківцями та підземні ходи під одним з них, вали в лісі у Новоселиці,
велике городище за Полуднівкою, залишки древнього замку в Чигирині та ін. Ре-
зультати археологічних досліджень О.О. Бобринський публікував в щорічних «От-
четах Археологической комиссии», у періодичному виданні «Известия
Императорской Археологической комиссии», в працях «О курганах близ местечка
Смела Киевской губернии», «Курганы и случайные находки близ местечка
Смела» в 3-х томах [22; 23; 24; 25].

Бобринський О.О. –  сенатор, віце-президент Академії мистецтв, член Державної
Ради та  ІІІ Державної Думи. Родом із Санкт-Петербургу. За фахом  юрист, був знач-
ною фігурою в політиці Російської імперії свого часу: очолював «Совет объдиненного
дворянства», очолював дворянство Петербурзької губернії, в різні роки займав посади
міністра внутрішніх справ та міністра землеробства. З 1856 р. переселився до Сміли
на постійне місце проживання. Побудувавши цукрові заводи на Смілянщині, він запо-
чаткував цукрово-бурякову промисловість на українських теренах. Був відомий як се-
лекціонер, знавець точних наук та інженер. За словами його друга, поета П. А.
Вяземського, Бобринський був «однією з найблагородніших та вищою мірою співчутли-
вих особистостей». Був людиною сіятельною, незалежною. Мав гострий аналітичний
розум, надзвичайну допитливість, міг прораховувати події на кілька кроків вперед. У
1886-1917 рр. – голова Імператорської Археологічної комісії, достатньо авторитет-
ний археолог, дійсний член Російського археологічного товариства, учасник VІ Архео-
логічного з’їзду, дійсний член Одеського товариства історії та старожитностей і
Товариства любителів давньої писемності, в Російському археологічному товаристві –
завідувач Відділення слов’яно-руської археології. Особливою заслугою О.О. Бобринського
в археології вважається досягнення нового рівня розвитку методології в розкопках та
систематичні публікації результатів археологічних досліджень. Його вклад в розвиток
археологічної науки свого часу високо оцінюється сучасними археологами, а його  дру-
ковані праці  і досі залишаються важливим джерелом з археології Середнього Подніп-
ров’я. Серед наукових інтересів вченого, окрім археології, була етнографія. За думкою
сучасних вчених, граф займався розкопками не заради наживи чи простої примхи. Про
це свідчать широкомасштабні археологічні дослідження, проведені ним за власний ра-
хунок –  понад 1000 курганів, могил і поселень, а також – занепокоєння станом архео-
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логічних пам’яток, яким загрожує загибель від людських рук. Розробив власну періоди-
зацію давньої історії України: кам’яно-бронзова доба, скіфська, перехідна між скіф-
ською та слов’янською, слов’янська.  В 1919 році емігрував до Франції, помер в Ніцці.
Серед його найвідоміших археологічних знахідок – відомий гребінь із кургану Солоха, з
його друкованих праць найбільш відомі: О курганах близ местечка Смела. – Одесса, 1886;
Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. – Т. 1, 2. – СПб,
1894.

Черкащина, в тому числі й Чигиринщина, були постійним місцем археологіч-
них розкопок українського археолога, відомого дослідника Середнього Подніп-
ров’я В.В. Хвойки. В 1899 та 1901 рр. він провів невеликі розкопки на
Мотронинському городищі, виявив земляний вал з рештками згорілих дерев’яних
споруд та глибокий рів,  дослідив глинобитний жертовник з концентричними ко-
лами, що мав 1 м в діаметрі. Окрім цього вчений розкопав кілька курганів, де вия-
вив поховання у дерев’яних склепах та зруйновані поховання із спаленням, а
також відкрив на території городища ґрунтовий могильник, але не залишив точ-
ного опису його місцязнаходження. В 1889 і 1903 рр. В.В. Хвойка вперше дослі-
див залишки Чигиринської фортеці на Кам’яній горі, відкопавши кам’яну споруду
XV-XVI ст. із двох паралельних стін, які йшли вгиб гори. Серед цегли провале-
ного склепіння було знайдено чавунні ядра від гармат. Нажаль за відсутністю точ-
них креслень, сьогодні важко локалізувати цю споруду. В тому ж році, у зв’язку з
підготовкою Археологічного з’їзду, було запропоновано зосередити особливу
увагу на дослідженнях в Чигирині, як перспективному місці розкопок, взяти участь
у його майбутніх дослідженнях. В.В. Хвойко був одним із перших, хто зголосився
на цю пропозицію [26; 27; 28].

В розкопках Хвойці допомагав Б.І. Ханенко, володар Пастирського помістя,
відомий колекціонер, голова правління Товариства аматорів старовини і мис-
тецтва. Пізніше  його колекція стала основою Національного історичного музею
в Києві, знахідки з неї увійшли до кількох випусків відомого видання «Древности
Поднепровья» [29].

Хвойко В.В. – піонер і фундатор української археології, дійсний член Московського
археологічного товариства. Чех за національністю, походив із старовинного рицар-
ського роду північної Чехії. У 1876 р., у 27-річному віці, не знайшовши застосування своїм
силам на батьківщині, переїхав на постійне проживання до Києві. У 1893 р. розпочина-
ється тріумфальний шерег його сенсаційних археологічних відкриттів: у кожен польо-
вий сезон він відкривав по 8-12 археологічних пунктів. Важко знайти період прадавньої
української історії, в якому з його ім’ям не були б пов’язані археологічні відкриття або
блискучі наукові досягнення. Він був, зокрема, першовідкривачем  пам’яток трипільської
та ранньослов’янських археологічних культур, пам’яток давнього Києва, започаткував
нову наукову добу в дослідженнях палеоліту України. При цьому був археологом-само-
учкою і покладався на свою надзвичайно розвинуту інтуїцію, підкріплену знаннями й ба-
гаторічним досвідом. Розробив власну періодизацію давньої історії: епоха пізнього
палеоліту, палеоліту-неоліту, бронзи, скіфська, проміжна, епоха «полів поховальних
урн», епоха Великого переселення народів, епохи історичних слов’ян.  Велике значення в
політичному й науковому сенсі має гіпотеза Вікентія Хвойки, розроблена на основі влас-
них досліджень, про те, що з часів неоліту Середня Наддніпрянщина була заселена
одним і тим самим осілим землеробським населенням, яке він вважав східним слов’ян-
ством. Зміна ж археологічних культур, на його думку, свідчить не про міграції, а про по-
ступовий розвиток матеріальних умов життя східних слов’ян, які є автохтонним
населенням на цих землях. Ці висновки Хвойки заперечує більшість дослідників, але за-
слуга вченого полягає в тому, що він започаткував дискусію про етногенез слов’ян. Фак-
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тично Вікентій Хвойка створив першу наукову концепцію історичного розвитку Се-
редньої Наддніпрянщини від кам’яного віку до середньовіччя. Праці, які він написав,
пам’ятки, які відкрив, і археологічні колекції, які зібрав, є невичерпним джерелом для
вивчення давньої історії України.

Початок ХХ століття ознаменувався в нашій історії відомими революційними
подіями. Археологічні дослідження краю на деякий час припиняються і віднов-
люються лише у 1920-х роках. Тоді вивчення археологічних пам’яток Чигирин-
щини було пов’язане з такими іменами, як Д.Я. Бочков, С.С. Гамченко,  С.С.
Магура, Г.Я. Стелецький, П.І. та С.І. Яременки, О.А. Єримович, О.М. Олексан-
дров та ін. Про них дивиться в нашій наступній публікації.
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Дерев’янко Наталія 
молодший науковий співробітник ННІКЗ «Чигирин»
м.Чигирин

ПАМ’ЯТКИ СКІФСЬКОГО ПЕРІОДУ З МОТРОНИНСЬКОГО ГОРОДИЩА 
(прикраси із фондової колекції НІКЗ «Чигирин»)

У наукових фондах НІКЗ «Чигирин» налічується близько 30 тисяч одиниць
зберігання, у тому числі археологічні – до 6 тисяч експонатів, основу яких ста-
новлять археологічні колекції.

Колекція археологічних знахідок скіфського періоду у фондах заповідника є
одна з найбільших. Зробимо огляд прикрас із археологічної колекції Мотронин-
ського городища (VІІ-V ст.ст. до н.е. розкопки ІА НАНУ під керівництвом С.А. Ско-
рого, С.С. Бессонової 1988-2003 рр.). Мотронинське городище відноситься до
ряду найбільш укріплених поселень Дніпровського Лісостепового Правобережжя.
Знаходиться городище в урочищі Холодний Яр поблизу с. Мельники Чигирин-
ського району Черкаської області. Воно є найбільшим городищем басейну р.Тяс-
мин (його площа близько 200 га). Археологічні дослідження дозволили з’ясувати,
що жителі городища займалися землеробством, скотарством, мисливством.
Серед інших знахідок, виявлених на городищі є багато цікавих виробів, виготов-
лених із бронзи та заліза. Залізних знарядь небагато, але вони високоякісні. Це
– серпи, ножі, шила, голки. Із бронзи виготовляли наконечники стріл та прикраси
– шпильки, браслети та сережки. Проаналізувавши знахідки, систематизуємо ар-
хеологічний матеріал для більш предметного та об’єктивного дослідження
пам’яток.

У передскіфський період (кінець ІІ- початок І тисячоліття до н.е.) Чигирин-
щина була однією з найрозвиненіших територій Дніпровського Лісостепового
Правобережжя. Тут, у пониззі Тясмина і на околицях міста Чигирина, були зосе-
реджені більшість городищ чорноліської культури, які утворювали ланцюжок від
Чорного Лісу на Кіровоградщині до району м.Сміла [3, 77]. У племен чорноліської
культури існував розвинутий стійкий чітко виражений набір прикрас особистого
туалету. Багато прикрас виготовлялися на місці, про що свідчать залишки глиня-
них форм, знайдених на Суботівському городищі [2, 147].

Із початком скіфського періоду проходить зміна складу комплексу прикрас.
Археологічні дослідження Мотронинського городища дали надзвичайно багатий
матеріал щодо побуту, релігійних обрядів та творчої діяльності скіфів. За науко-
вими висновками вчених – скіфологів (Скорий С.А., Бессонова С.С.) комплекс
прикрас все таки продовжує традиції, започатковані в більш ранні епохи, збері-
гає архаїчні форми, зручний у використанні і нескладний у виготовленні [1, 150].

У ІV ст. до н.е. набір декоративних оздоб до жіночого костюму складався з се-
режок, намиста, браслетів та шпильок. На високий соціальний статок власниць
вказували повні набори, тобто такі, що включали всі види прикрас. 

Найбільш чисельною групою знімних прикрас, які були знайдені на території
Мотронинського городища є шпильки (див. Рис.1). Всі предмети з категорії
«шпильки» можна розділити на дві групи: до однієї належать вироби з цвяхопо-
дібним навершям, до другої – з фігурним. Цвяхоподібні шпильки є найпоширені-
шою групою прикрас, можливо, через відносно нескладну технологію
виробництва. Виготовляли їх, в основному з бронзи, заліза, срібла різними спо-
собами: литтям у кам’яній формі, куванням, а подеколи і поєднували ці технічні
прийоми [4, 28-29]. Найбільш поширеними на території Мотронинського горо-
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дища були шпильки зі стрижнем, який завершує пласка шляпка. Можливо, пред-
мети виготовляли у місцевих майстернях, де виникли певні стандарти, які змі-
нювалися відповідно до вимог замовника. Шпильками із невеликими
цвяхоподібними голівками та насічками на стрижні закріплювалися  головні убори
та пов’язки, а можливо, і жіноче волосся. З’явився одяг, який застібався на грудях



за допомогою великих залізних (рідше бронзових) шпильок. Отже, ця категорія
знімних прикрас мала велике значення в костюмах скіфів на всій території. Впро-
довж існування призначення шпильок змінювалося – від практичного їх вико-
ристання як застібок, до предметів, що несуть символічне навантаження.

Традиційні для чорноліської культури браслети до початку VІ ст. до н.е. ціл-
ком зникли. Більшість знайдених браслетів на території Мотронинського горо-
дища відносяться до типу «найпростіших» – із бронзового дроту та незамкненими
кінцями (див. Рис.2). В деяких випадках, кінці браслетів закінчуються «шишеч-
ками». Такі браслети відомі в лісостепових пам’ятках скіфського періоду з VІ ст.
до н.е. [2, 150].
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На території лісостепової Скіфії, в період архаїки, були поширеними так звані
цвяхоподібні сережки. Це були прикраси, які мала майже кожна жінка. Найбільш
широкого розповсюдження вони набули у Дніпровському Лісостеповому Право-
бережжі. Такі сережки було знайдено на території городища (див. Рис.3). Отже
сережки відігравали значну роль у комплексі прикрас скіф’янок виконуючи як ес-
тетичну, соціальну, оберегову, а також сакральну функції, вказуючи на вік влас-
ниці, позначаючи територіальну або етнічну належність. 

Було широко розповсюджене намисто із різноманітних імпортних намистин,
серед яких зустрічається південний сердолік, прибалтійський бурштин, морські
черепашки, пастове та скляне намисто, різноманітне, як за типами, так і за ко-
льорами. Найбільше намистин з орнаментом у вигляді смужок, «очок». Розпов-
сюджені кольори – білий, синій, коричневий. Намисто із скляної пасти були
елементом вбрання різних соціальних верств населення та слугували амулетами.
Так, під час археологічних досліджень на Мотронинському городищі було вияв-
лено багато цікавих намистин, різноманітних за формою та кольором (див. Рис.4).

Характеризуючи комплекси прикрас Лісостепового Правобережжя скіфського
часу, виявлених на території Мотронинського городища, можна зазначити, що у своїй
основі вони зберігають традиційні форми, залишаючись автохтонним явищем.

Аналіз і систематизація пам’яток із археологічної колекції НІКЗ «Чигирин»
сприятиме більш предметному та об’єктивному дослідженню маловідомих сто-
рінок історії рідного краю.
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АРХЕОЛОГІЧНІ ВІДКРИТТЯ НА МОЛюХОВОМУ  БУГРІ У 2010 РОЦІ

У 2010 році продовжувалися розкопки відомої археологічної пам’ятки Чиги-
ринщини – поселення доби неоліту та енеоліту Молюхів Бугор, яке розташоване
в заплаві річки Тясмин поблизу села Новоселиця Чигиринського району Черка-
ської області.

Розкопки здійснювалися, як і в 2009 році, двома загонами. Перший складали
черкаські школярі – учні-члени Малої академії наук, гуртківці Центру туризму,
краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді міста Черкаси, студенти
КНЕУ імені В. Гетьмана – члени клубу «Скіфи». В другому працювали студенти
історичного факультету навчально-наукового інституту історії та філософії Чер-
каського національного університету імені Б. Хмельницького, які після першого
курсу проходили польову археологічну практику. Серед учасників експедиції були
й школярі  зі шкіл Чигиринщини.

На площі поселення було розбито сорок чотири квадрати розмірами  2х2 м.
Загальна досліджена площа поселення становила  176  кв.м.

Основні зусилля археологів у 2010 році зосередилися на розкопках в північ-
ній та південній околицях поселення. Це було зумовлено необхідністю продов-
ження розкопок фрагментів «рову», які прямували на північ та південь від
центральної частини поселення, що була оперезана «ровом», вивченим в ми-
нулі роки.

Отже основні результати археологічного дослідження поселення Молюхів
Бугор в 2010 році були такими.

Розкопки на півночі поселення дали продовження «рову»,  в напрямку якого
став помітне поворот на південний схід. В розкопаному фрагменті «рову» було
завершено ви-
вчення ями з по-
тужним шаром
попелу, яка була
відкрита в «рові»
минулого року. Але
попел і далі був
значною складо-
вою в грунті
«рову», надаючи
йому світло-сірого
кольору. Культур-
ний шар «рову», як
і раніше, мав ве-
лику кількість кісток
диких та свійських
тварин, характерні
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археологічні знахідки – фрагменти енеолітичної кераміки, крем’яний інвентар,
сколи та фрагменти виробів із кварциту та пісковику, шматочки крупнозернистого
граніту, черепашки «уніо» та ін.

Справжнім відкриттям польового сезону стало виявлення та часткове до-
слідження відкритого вогнища, на дні якого знайдено фрагменти кераміки та кіс-
тки тварин, зверху  – незгорілі до кінця тонкі деревини. Вогнище прямувало в
північну стінку розкопу, тому дати більш конкретні його характеристики поки що
не представляється можливим. Але в профілі північної стінки та на дні розкопу
зафіксований дуже цікавий момент: від вогнища до «рову», який розташований
поруч, тягнеться смуга сірого попелу. Отже, відкрите вогнище та «рів» функціо-
нували в один час та являють собою єдиний культурний комплекс, який за ар-
хеологічними знахідками відноситься до енеолітичного періоду в житті
поселення.

Не менш важливі відкриття чекали на нас  і в південній частині поселення. Тут 
було виявлено продовження «рову», який прямував на південь поселення,

але мав помічений раніше поворот на південний схід. Об’єкт мав характерні особ-
ливості для цієї ділянки поселення: нерівні східцеподібні стінки, які звужувалися
до невеликого  лінзоподібного дна; різну  ширину та глибину «рову»; наявність в
змісті відносно невеликої кісток диких та свійських тварин; переважання серед
знахідок енеолітичних артефактів. 

На захід від «рову» було знайдено одне ціле та два великих фрагменти рід-
кісних знахідок – гранітних ковадел, які слугували робочими поверхнями для ви-
готовлення знарядь. На їх поверхнях залишилися характерні сліди від ударів.
Поруч з ними – розвал стінки енеолітичного гостродонного горщика. Вони були
знайдені в прошарку, який лежить вище передматерику на глибині 45-35 см,
тобто на рівні давній поверхні, на який мешкали середньостогівські племена. З
іншого боку, саме ця глибина дозволила знайти їх в положенні «in sity», тобто
так, як їх залишили давні обивателі поселення. Адже саме до глибини 35-38 см

культурний шар поселення
виявився зруйнований
оранкою кінця 1950-х років.

Так саме пощастило й
іншому об’єкту, відкритому
на схід від «рову». Річ йде
про унікальне відкриття ар-
хеологів на Молюховому
Бугрі. Це – культова спо-
руда із двох пар великих ріг
зубра. В нижній парі роги
лежали один біля одного, у
верхній парі, яка лежала на
нижній, роги було покла-
дено в природному поло-
женні. Розмах ріг становив

90 см. Навколо споруди зафіксовано овальну пляму більш темного сіро-корич-
нюватого піску, яка могла бути залишками  дерев’яної чи шкіряної підстилки, або
невеликого вогнища. Адже поверхня ріг була обвугленою, але нерівномірно. В
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шарі навколо ріг знайдено: 3 фрагменти неолітичної кераміки з домішками трави
і прокресленим орнаментом, 9  фрагментів енеолітичної кераміки, 3 сколи квар-
циту зі слідами обробки, 3 шматочки пісковику, один – з канавками від заточу-
вання, 1 шматочок крупнозернистого граніту, 4 сколи кременю. Цей набір знахідок
дозволяє припустити, що споруда була  зроблена в енеолітичну добу, коли на по-
селенні мешкали середньостогівські племена.

Говорячи про можливе призначення виявленого цікавого об’єкту, ми схильні
трактувати його як культову споруду, яка розміщувалася неподалік південного
входу на поселення: вона оберігала  мешканців поселення та їхні свійські стада
від злих духів, проводжала на полювання в ліси та випас худоби на пасовиська,
які були розташовані на другій підвищеній терасі  в 500 метрах, якраз з півден-
ного боку поселення. Можливо, біля них проводилися  певні ритуали, що повинні
були забезпечити успішне полювання, здоровий приплід свійських тварин, за-
хист мисливців та пастухів від диких звірів та стихії.

Об’єкт є унікальним та вимагає свого ретельного вивчення із залученням ана-
логій в пам’ятках та культурах енеолітичної доби з території України та Східної
Європи.

В ході описаних об’єктів було знайдено численний та різноманітний архео-
логічний матеріал, який складається із  11033  кістки тварин та 9637 знахідок. Ос-
теологічний матеріал, як і в минулі роки, представлений великими (більше 10 см),
середніми (8-10 см), невеликими (5-8 см), дрібними (2-5 см) та дуже дрібними
(менше 2 см) кістками (та їх фрагментами) диких та свійських тварин, птахів,
мешканців водоймищ.

Археологічні знахідки представлені всіма категоріями, групами та видами
предметів, відомими за розкопками минулих років. Так, в 2010 році знайдено:
323 фрагменти неолітичної кераміки,  3077 – енеолітичної кераміки, 5 – трипіль-
ської вохристої кераміки, 1146 - доби бронзи-раннього заліза, 344 – пізнього се-
редньовіччя, 10 виробів із стінок енеолітичних горщиків, 3 предмети
середньостогівської глиняної пластики, 1333 знахідки із категорії крем’яного ін-
вентарю, 985 – предметів із кварциту, пісковику, дрібно- та крупнозернистого гра-
ніту, 16 рогових, 2 кістяних, 1 мідний, 1  бронзовий виріб, 1261 черепашка «уніо»
та ін. Проводиться їх опис та всебічне вивчення.

Археологічні розкопки поселення будуть продовжені. Наступного польового
сезону ми плануємо повністю дослідити відкрите вогнище на півночі поселення
та знайти вхід на поселення на півдні.
ДЖЕРЕЛА:
Польова документація археологічної експедиції «Молюхів Бугор-2010» // Влас-
ний архів Т.М. Нераденко.
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РОЗКОПКИ МОЛюХОВА БУГРА В 2011 РОЦІ

Вже 15 польовий сезон черкаські школярі і студенти розкопують відому ар-
хеологічну пам’ятку Черкащини, України, Східної Європи – поселення  доби  нео-
літу та енеоліту (V-III тис. до н.е.) Молюхів Бугор, яке розташоване в заплаві
Тясмину біля с. Новоселиця Чигиринського району Черкаської області. Основ-
ний склад експедиційного загону традиційно складали учні-члени Черкаського
територіального відділення Малої академії наук України та гуртківці Центру ту-
ризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді м. Черкаси. Нам до-
помагали студенти Київського національного економічного університету ім. В.
Гетьмана – члени клубу «Скіфи», а також студенти із Одеси, Кіровограда, Черкас.

У 2011 році було досліджено близько 150 кв. м  площі пам’ятки, відкриті та
вивчені цікаві об’єкти, знайдено численний та різноманітний археологічний ма-
теріал. Розкопки проводилися на південній та північній околицях поселення.

Поселення розташоване на підвищеній піщаній дюні в заплаві річки Тясмин.
В давнину це було річище Дніпра з численними болотами, річками, струмками.
Оселившись на дюні в енеолітичний період (кінець IV – початком ІІІ тис. до н.е.),
пастушачі племен середньостогівської історико-культурної спільності навколо
центральної підвищеної частини поселення будують рів, викиди з якого, віро-
гідно,  створювали також невеликий вал. На ньому, можливо, стояла додаткова
огорожа  на зразок дерев’яного типу. 

Всередині  цієї конструкції мешканці поселення тримали, скоріше за все, свій-
ських тварин, про це свідчить повна відсутність тут жител або господарських ком-
плексів доби енеоліту. Ця центральна площа поселення була розділена в свою
чергу на дві частини ще одним ровом, який переривався приблизно посередині
і створював своєрідний перешийок між двома ділянками поселення. Можливо, в
них тримали різні види тварин. У свійському стаді енеолітичних мешканців по-
селення за вивченням численного остеологічного матеріалу були відомі кінь
(30,5%), бик (30%), свиня (15 %), дрібна (кози та вівці) рогата худоба (14%), со-
бака (6%), кіт (3%) і верблюд (1,5%). Тримання їх всіх на одному просторі є ма-
ловірогідним. Скоріше за все, всередині двох основних частин, розділених ровом,
були інші дерев’яні перегородки, які не збереглися. Таким чином, це був свого
роду скотний двір з кількома окремими оборами для різних видів свійської ху-
доби.

Рів, що оточував поселення, мав захищати свійське стадо молюховобугорців
від загибелі у навколишніх водах та від весняних паводків. Окремі ділянки рову
використовувалися мешканцями як господарська яма. На заході і сході посе-
лення рів переривався і мав перешийки, які вели до низинних ділянок піщаного
пагорбу. 

Дослідження західної  околиці поселення за ровом дало цікаву картину роз-
ташування тут системи дерев’яних «стовпів», які, можливо, є залишками  певної
дерев’яної конструкції типу настилу, що височів над водою, і був споруджений
мешканцями для зручного виходу до води або для розташування на ньому лег-
ких  споруд. На східній околиці, така ситуація не зафіксована, тому можна за-
пропонувати, що тут був вільний вихід до води, де могли поїли свійську худобу.
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Що стосується південної і північної околиці поселення, то тут дослідження
ще продовжуються. І саме розкопки 2011 року дали багато нових фактів для ство-
рення картини загального устрою поселення. 

Отже, на південній околиці вдалося зайти та дослідити центральний вихід з
поселення, який розміщувався з боку другої підвищеної тераси, що знаходиться
в 500 метрів на південь. Там в добу енеоліту були ліси, куди молюховобугорці
ходили на полювання, та пасовиська, на яких вони випасали свої стада. В ми-
нулому польовому сезоні, праворуч від цього виходу всередині поселення було
відкрито унікальну культову споруду із двох пар ріг зубрів, які  мали сліди вогню,
а  навколо споруди в світлому піщаному ґрунті вдалося зафіксувати темно-сіру
пляму від вогнища.  Звичай влаштовувати певні культові дійства перед початком
важливих справ в давнину зафіксований у майже всіх стародавніх племен. Отже,
йдучи на полювання або відгонюючи стада на пасовиська, мешканці поселення
теж могли відправляти певні культові церемонії біля виявленої споруди при ви-
ході з поселення, задобрювати  духів, прохати у них вдачі та захисту для жінок і
дітей, що залишалися на поселенні. Чому для культової споруди були взято роги
саме цієї тварини, може мати пояснення в тому, що зубр був самою великою  тва-
риною того часу в Потясминні, вона звичайно викликала забобонний жах та  по-
вагу. Окрім цього, зубр символізував світ диких тварин, які відігравали в житті
мешканців поселення велику роль: вони переважали над свійськими у  співвід-
ношення  58,5% на 41,5%. В стаді диких тварин на першому місці стояли козуля
і кабан (46% і 42%), на другому –  бобер, олень, лось (22%, 21%, 18%), на третє
–  тур (9%), далі йшли лисиця (4%) та заєць (3%), зубр, ведмідь, вовк, їжак, тхір,
видра, леопард, лев, кіт (1-2 %). Що стосується знахідок кісток таких екзотичних
для Середнього Подніпров’я тварин,  як верблюд, леопард і лев, то вірогідно ми
маємо справу з поодинокими особами, що випадково заходили в лісостеп в пе-
ріоди потепління.

Тут же на півдні поселення, за 12 метрів на схід, після багаторічних пошуків було
нарешті виявлено край розкопу В.М. Даниленка, який проводив археологічні дослід-
ження на Молюховому Бугрі в 1956-1957 рр. При накладанні плану його розкопів на
сучасну схему досліджень Т.М. Нераденко вдалося з’ясувати, що об’єкт, який пода-
ний у В.М.Даниленко як фрагмент житла мідного віку, є насправді фрагментом рову,
що прямував  до південного виходу зі східної околиці поселення.

Що стосується північної околиці поселення, то тут нас очікували не менш важ-
ливі і цікаві відкриття. Зразу за ровом тут починалась значне пониження денної
поверхні і закладені в 1995 році кілька шурфів розмірами 1 х 1 м дали неглибо-
кий (до 40-50 см) та повністю зруйнований оранкою кінця 1950-х років культурний
шар, що дав перемішування дрібних та невиразних рештків кількох історичних
періодів – від неоліту до пізнього середньовіччя. Тому довгі роки вважалося, що
розкопки тут безперспективні. Але в 2008 році для остаточного з’ясування пів-
нічної межі поширення культурного шару пам’ятки було вирішено дослідити те-
риторію північної околиці в кількох квадратах по лінії нульового реперу. І вдача
посміхнулася археологам: вони натрапили на новий фрагмент рову, який пряму-
вав на північ в колись заболочену низину. Більш того, розкопками 2009-2010 років
тут було виявлено в рові овальну глибоку яму, заповнену міцним шаром попелу
і великою кількістю кісток свійських та диких тварин, а в профілі північної стінки
було зафіксовано смугу попелу на рівні перематерикового ґрунту. Спочатку ця
смуга біла сприйнята як своєрідна доріжка, якою носили попіл із вогнища до гос-
подарської ями, влаштованій в рові, але дослідження цього року дали більш не-
сподіваний результат.
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В квадратах цього року ми  виявили продовження рову, в змісті якого був все
той же міцний шар попелу і велика кількість остеологічних матеріалів, зафіксо-
вано його поворот на північний схід. З’ясовано, що рів  є частиною досить вели-
кого житлово-господарського комплексу, який розташований, скоріше за все, по
обидва його боки. Розкопками території на захід від рову (площею 4 х 8 м) дове-
дено існування трьох періодів в житті енеолітичного поселення. Вони  чітко чи-
таються в профілі північної стінки: початок кожного періоду фіксується
світло-сірим прошарком міцного попелу, який слугував підлогою житла, над яким
розташований прошарок коричнюватого гумусного ґрунту з культурними решт-
ками енеолітичного періоду. Серед них – кістки тварин, фрагменти кераміки, рідкі
крем’ні та кам’яні вироби. Причому їх кількість значно зростає ближче до рову.
Попід південною стінкою споруди виявлено (по темно-коричневому ґрунту) ве-
лику дерев’яну колоду діаметром до 30 см та довжиною до 1,5 м, яка можливо
слугувала в якості лави для сидіння всередині житла.  Неподалік через рів був
збудований місточок, що тримався на 9 дерев’яних «стовпах» (по три на краях та
посередині). Він дозволяв переходити через рів, що мав ширину в місті переходу
до 1,5 м і був заповнений відходами життєдіяльності, в іншу половину  комплексу
(можливо відкритий дворик), що розташована на схід від рову. Але нажаль цього
року за браком часу  її не вдалося дослідити.

Отже, в 2011 році нарешті археологам вдалося знайти житлово-господарсь-
кий комплекс мешканців поселення, житлова частина якого мала вигляд куре-
неподібної за конструкцією,  прямокутної за формою, наземної або трохи
заглибленої споруди, стіни і дах якої були сплетені  із жердин та хмизу. Для біль-
шої міцності в кутах та вздовж стін могли стояти більш товсті деревини, від яких
залишилися «стовпи» і на які спирався дах. Ці попередні висновки вимагають
продовження розкопок на північній околиці  пастушачого стійбища.

Під час розкопок було знайдено численний і різноманітний археологічний ма-
теріал, зараз він знаходиться в процесі опису та вивчення. Але камеральна об-
робка знахідок, проведена в польових умовах експедиції, дозволяє стверджувати,
що археологічна колекція цього року складається із всіх відомих за минулоріч-
ними розкопками категорій знахідок. Це – керамічний комплекс, крем’яний і
кам’яний інвентар, вироби з рогу та кістки. Фрагменти кераміки відносяться до
неолітичного  та енеолітичного періодів (перші представлені поодинокими зна-
хідками, другі складають переважну більшість), до епохи бронзи (культура бага-
топружкової кераміки), раннього заліза (скіфський час), пізнього середньовіччя
(XVI-XVIII ст.). Крем’яний інвентар представлений знахідками двох цілих великих
ножів (вони подані на ілюстрації), численними ножеподібними пластинами і
скребками, кількома наконечниками стріл та нуклеусами, відщепами та улам-
ками тощо. Кам’яний інвентар складається із кварцитових  розтиральників та
скребачок, точильних каменів  та «прасочок» із пісковику, каменів для вогнища із
крупнозернистого граніту. Знахідки із рогу і кістки – фрагменти мотик, лощила,
проколки.

Археологічне дослідження Молюхового Бугра буде продовжено.
ДЖЕРЕЛА:
1. Польова документація археологічної експедиції «Молюхів Бугор-2011»
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Глиняна статуетка коня із розкопок Молюхова Бугра  2011 р.
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Подзьолкіна Наталія,
Черкаська СШ І-ІІІ ступенів № 13
Нераденко Тетяна, кандидат історичних наук
місто Черкаси,

ГЛИНЯНА ПЛАСТИКА З ПОСЕЛЕННЯ МОЛюХІВ БУГОР

За майже 20 років археологічних розкопок Молюхова Бугра знайдено понад 130
тисяч кісток диких та свійських тварин, вивчення яких О.П. Жравльовим дало досто-
вірні данні про склад свійського та дикого стада мешканців поселення в добу неоліту
та енеоліту, та близько 100 тисяч різноманітних археологічних знахідок, які підрозді-
ляються на кілька основних категорій – керамічний комплекс, крем’яний інвентар,
кам’яний інвентар, вироби з рогу, кістки, металу.

Особливе місце серед знахідок Молюхова Бугра доби енеоліту займають пред-
мети глиняної пластики. Варто зазначити, що знахідки глиняної пластики на посе-
леннях середньостогівських племен є досить рідкісними і унікальними артефактами,
що мають велике значення. Вони дають нам безцінні відомості про роль тих чи інших
диких та свійських тварин не тільки в господарстві давніх скотарів лісостепової Ук-
раїни, а й в їхніх  релігійних уявленнях та світогляді.

Глиняна пластика в матеріалах Молюхова Бугра представлена невеликою
кількістю знахідок, які у 2010 році поповнилися 3 цікавими предметами, та поді-
ляється та п’ять  груп. 

Перша група представлена глиняними кульками. Знайдено три такі предмети,
з них один круглий, другий овальний, третій представлений половинкою виробу.
Зроблені кульки із характерного пористого тіста, що має значну домішку чере-
пашок, та в матеріалах інших поселень середньостогівської культури невідомі.
На поселенні могли використовуватися як іграшки або ж в якості певних арте-
фактів культових церемоній [1, с.191].

Другу групу глиняної пластики складають фігурки тварин та їх фрагменти. На
поселенні знайдено: одну статуетку черепахи, дві статуетки вепра, один фраг-
мент статуетки собаки або бика, фрагменти голівок двох тварин, можливо, бика
та вепра. Всі зооморфні статуетки зроблено із характерної для енеолітичної доби
глини з домішкою черепашок, тому вони мають певну пористість поверхні. Ско-
ріше за все, всі вони мали ритуальне призначення та використовувалися в мис-
ливських та скотарських культах місцевих племен. Існуюча в літературі думка
про використання глиняних статуеток тварин в якості дитячих іграшок, здається
нам не зовсім  обґрунтованою [2, рис.].

Третю групу складає антропоморфна пластика, яка представлена двома зна-
хідками: стилізованими жіночими голівками, одна з яких є фрагментом само-
стійного виробу, а інша, можливо, частиною жіночої статуетки. Перша знаходить
повну аналогію на Дереївському поселенні, де статуетка була знайдена під час
розкопок житла №2 та складалася із двох фрагментів [3, рис.19, с.31,34]. Аналогії
цим середньостогівським виробам ведуть в пізні трипільські пам’ятки: Вихватинці,
Софіївка ІІ, Колодяжне [4, рис.31,32]. Друга знахідка за формою голови (плоска
дископодібна) та деталями (виступаючий ніс, переданий защипом, крапки по
краю голови) нагадує трипільські статуетки на видовженій веретеноподібній
ніжці [4, с.65, рис.16, 17, 18, 20, 21]. Враховуючи існування доволі тісних зв’язків
між середньостогівськими та трипільськими племенами, які на Молюховому Бугрі
фіксуються рядом різноманітних знахідок [5, с.195-199], можна припустити, що
запозичена ідея, будучи творче переосмисленою місцевими племенами,
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знайшла своє відображення у двох антропоморфних виробах на Молюховому
Бугрі. Зроблені вони на поселенні із тієї самої глини, що і енеолітичний посуд.
Мають в тісті велику домішку черепашок та пористу поверхню. І хоча культ зем-
леробської родючості, з яким, насамперед, пов’язуються  жіночі статуетки в три-
пільській культурі, не був притаманний середньостогівським скотарям,
найвірогіднішим призначенням стилізованих жіночих голівок було культове.

Четверту групу глиняних виробів на Молюховому Бугрі складають сім фраг-
ментів виробів невизначеної форми та призначення, які потребують свого по-
дальшого ґрунтовного дослідження.

Нарешті, до п’ятої групи ми віднесли зразки імпортної трипільської пластики,
яка представлена двома фрагментами антропоморфної та зооморфної пластики.
Вони зроблені із щільної глини та вкриті  оранжевим ангобом, який від часу по-
тьмянів.  Їх знахідки на поселенні зайвий раз підкреслюють існування тісних та
глибоких економічних і культурних зв’язків між скотарями середньостогівської ет-
нокультурної області та землеробами східних територій трипільської культури.

На особливу увагу заслуговують глиняні статуетки вепра. Перша ціла фігурка
та фрагмент такої самої статуетки були знайдені Д.Я. Телегіним під час розкопок
поселення Дереївка Онуфріївського району Кіровоградської області в культовому
комплексі, що складався із вогнища, ями, рядів каменів і захоронення черепів
коня і собаки [3, с.45–46, рис.19]. 

Статуетка, знайдена на Молюховому Бугрі у 2008 році, виконана дуже майс-
терно. Ретельно передані всі особливості фігури тварини, що дозволяють без ва-
гань вбачати в ній саме  вепра (дикого кабана): добре підкреслений п’ятачок з
ніздрями та дірочками, невеликі  підняті до гори вушка, характерна холка на міц-
ній спині, маленький задраний хвіст, масивна клиноподібна статура дикого звіра,
низенькі сильні ніжки та ін. Статуетка, знайдена у 2010 році, більш примітивна та
стилізована, але і її риси дозволяють вбачати в ній саме вепра: хижа паща (по-
казана  трьома рисками), виступаюча холка, маленький хвіст, досить масивна
фігура та невеликі ніжки.

Звертаючись до релігійних уявлень стародавніх племен [6], можна констату-
вати, що вепр (кабан) у багатьох міфологічних системах світу пов'язаний з при-
родними силами і процесами та виступає як символ бойової могутності та
родючості. В мікенських, римських, давньогерманських археологічних пам’ятках
відомі зображення вепра на шоломах воїнів. В давньохетських текстах вепр зга-
дується як «тварина бога». В міфах Давньої Греції кабан був об’єктом  небез-
печного полювання для Геракла, вбивцею Адоніса і Аттіса, але разом з тим –
атрибутом богині родючості Деметри і героїчної Аталанти, а у Давньому Римі –
бога війни Марса. В дитинстві Зевса охороняла  дика свиня. В гомерівському
епосі є мотив перетворення бога у вепра. Вепр був священною твариною у кель-
тів і вавілонян. У давніх аріїв він уособлював бога Митру. В парфянських сказан-
нях кабан символізував героїчний початок і войовничість: вепр уособлював героя,
безстрашного воїна. Вепр шанувався у персів як відважний звір. Бог полювання
Мезитх у адигейців (черкесів) представлявся в подобі кабана. Індуїстський Вішну
також іноді з’являвся у вигляді кабана.  В японській міфології полювання на ка-
банів було заняттям богів. В міфах друїдів кабан означав духовну силу.

В індоєвропейській міфології вепр виступає верховою твариною бога грому і
блискавки. Сила й войовничість кабана викликали повагу у слов’ян, які цього
звіра по праву присвятили Перуну –  богу грози і військової влади. В Дніпрі
знайшли дуб, в якому було вставлено дев’ять щелеп кабанів, очевидно в риту-
альних цілях.



У трипільських племен вепр
символізував могутність, подібно
бику і барану. Він шанувався ба-
гатьма давніми народами, в тому
числі й індоєвропейцями. І серед-
ньостогівським племенам Молюхова
Бугра, які вважаються найдавні-
шими індоєвропейськими племе-
нами на теренах України, також були
притаманні загальні індоєвропейські
релігійні уявлення.

Дикий кабан  у мешканців посе-
лення  енеолітичного періоду був
одним із найважливіших промисло-
вих тварин. За козулею він займає
друге місце в стаді диких тварин

(21,5%), на яких полювали молюховобугорці. Отже, вепр міг займати провідну
роль і у  промислових культах давніх жителів Потясминня.

Те саме можна сказати про статуетки бика, знайдені на Молюховому Бугрі:
бик займав провідне місце разом з конем в домашньому стаді мешканців посе-
лення (30 %). Тож його роль  в господарстві та місце в релігійних уявленнях дав-
нього населення Потясминня важко переоцінити. Неодмінним помічником у
мисливстві та скотарстві, охороні поселення та його мешканців був собака. Знай-
дені зображення свідчать про шанування цієї свійської тварини молюховобугор-
цями.  Судячи  з великої кількості  кісток черепахи, вона була найулюбленішим і
легкодоступним продуктом харчування у мешканців поселення. Її панцирі могли
також широко  використовуватися в господарстві. Cтатуетка черепахи з посе-
лення, поки що єдина в пам’ятках  енеоліту України і Східної Європи, засвідчує
цей факт.

Отже, знахідки глиняної пластики на Молюховому Бугрі свідчать про існу-
вання у його мешканців певних промислових культів та відправлення ними ри-
туальних церемоній перед виходом на полювання чи відгін стад на пасовиська.
За знайденими матеріалами можна припустити, що головними шанованими тва-
ринами у них були вепр, бик і собака.

Розкопки поселення будуть продовжені і нові знахідки, без сумніву, розши-
рять наші знання щодо духовної культури мешканців Молюхова Бугра.
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Нераденко Тетяна, к.і.н.
місто Черкаси,

АРХЕОЛОГІЯ ЧЕРКАЩИНИ
/презентація нового посібника-довідника/

Черкаська область багата на ар-
хеологічні пам’ятки. Сьогодні в Ар-
хеологічній інспекції управління
культури і туризму Черкаської облас-
ної державної адміністрації зареєс-
тровано 3326 археологічних
пам’яток, які із внутрішньо комплекс-
ним підрахунком складають 8833 ар-
хеологічних об’єктів. Серед них
відомі такі види пам’яток: 7203 – кур-
гани, 1259 – поселення, 137 – горо-
дища, 50 – ґрунтові могильники, 180
– інші пам’ятки  (печери, підземні
ходи, льохи, вали, святилища, за-
мчища, майдани, зольники, скарби
та ін.).

Кургани належать до епохи міді-
бронзи (ІІІ-ІІ тис. до н.е.)  та скіф-
ського часу (VII-IV ст. до н.е.).
Поселення відносяться до багатьох
історичних періодів: палеоліт –  4,
мезоліт – 6,  неоліт – 11, енеоліт –
251, епоха бронзи – 154, ранньоза-
лізний вік – 188, зарубинецька куль-

тура – 54, черняхівська культура – 255, раннє середньовіччя – 58, період
Київської Русі та Литовської доби – 42, доба пізнього середньовіччя – 43, бага-
тошарові – 123, не визначені – 50. Городища відносяться до: епохи бронзи – 2,
чорноліської культури – 14, скіфського часу –  18, зарубинецької культури – 5,
ранньослов’янське – 1, періоду Київської Русі – 36, козацької доби – 43, багато-
шарові –  5, не визначені – 13. Серед ґрунтових могильників відомі такі: пізній па-
леоліт – 1 поховання,  епоха бронзи – 6, ранньозалізний вік – 3; зарубинецька
культура – 5, черняхівська культура – 17, ранньослов’янський час – 1; давньору-
ський період – 7, литовська доба – 2, пізнє середньовіччя – 8.

28 пам’яток занесені до Державного реєстру пам’яток національного значення:
стоянка первісних мисливців на мамонтів в с. Межиріч Канівського району, трипіль-
ські поселення Веселий Кут та Майданецьке в Тальнівському районі, Суботівське
городище білогрудівської та чорноліської культури, Жаботинське і Мотронинське го-
родища скіфського часу в Кам’янському та Чигиринському  районах, поселення ран-
ніх слов’ян поблизу села Монастирок Канівського району, Княжа гора – давньоруське
місто Родень поблизу Канева, багатошарове поселення «Пилипенкова Гора», за-
лишки літописного міста Заруба поблизу с. Трахтемирів та інші.

З кожним роком зростає кількість нововиявлених археологічних пам’яток, які
згодом затверджуються рішеннями міських, районних та обласної ради народ-
них депутатів.
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Працюючи методистом історико-географічного відділення Малої академії
наук та очолюючи його археологічну секцію, ми зіштовхнулися з тим, що наші
школярі та студенти, вчителі шкіл та педагоги позашкільних навчальних закладів
недостатньо поінформовані про археологію, давню історію і культуру Черкаського
краю. Адже спеціальна наукова література  про археологічні пам’ятки та їх до-
слідження їм недоступна, а узагальнюючих популярних видань – не існує. 

Це і спонукало нас до створення посібника-довідника «Археологія Черка-
щини», в якому ми намагалися популярно розповісти широкому зацікавленому
загалу про археологічне минуле Черкащини, про її давню історію та культуру, про
відомі археологічні пам’ятки краю.

Посібник-довідник надруковано у 2011 році невеликим накладом в 100 при-
мірників, які були розповсюджені по бібліотекам обласного та районних центрів
Черкаської області. Отже, при бажанні з ним легко можна ознайомитися [1].

А сьогодні ми пропонуємо вам  інформацію щодо змісту видання, яке має
два основні розділи та п’ять додатків.

В першому розділі посібника-довідника подається короткий нарис археоло-
гічного минулого Черкащини як складової Середнього Подніпров’я й України,
який готує читача до сприйняття інформації про окремі археологічні пам’ятки.
Текст розділу доповнено малюнками, що ілюструють  різні сторони життя  пле-
мен, які населяли Черкащину з періоду середнього (можливо, й раннього) па-
леоліту до пізнього середньовіччя.

В другому розділі висвітлюються відомі та найбільш досліджені археологічні
пам’ятки краю в хронологічній послідовності. До опису пам’яток входить інформа-
ція про їхнє місце розташування, про відкриття та археологічне дослідження, про
основні результати розкопок та найцікавіші знахідки, культурну приналежність та
датування. Для кращого сприйняття матеріалів до розповіді про археологічні
пам’ятки додаються ілюстративні матеріали – малюнки та фотографії знахідок,
плани та схеми пам'яток, фото та реконструкції розкопаних об’єктів тощо.

У нашому посібнику-довіднику ви знайдете інформацію про 180 археологіч-
них пам’яток, які є не тільки відомими і мають велике значення для створення
давньої історії Черкащини і України, а й достатньо досліджені археологами, а
саме (жирним шрифтом виділено статті, в яких йдеться про археологічні пам’ятки
Чигиринщини): 
*  мустьєрські стоянки Нечаєве-3, Маслове-5, Ясівка
*  Канівське місцезнаходження середньопалеолітичних крем’яних знарядь
*  пізньопалеолітичне поселення біля села Гордашівка Тальнівського району
*  стоянка первісних мисливців на мамонтів в селі Межиріч Канівського району
*  кістяк пізньопалеолітичної людини в басейні Гірського Тікича
*  мезолітичні стоянки Дніпровець поблизу Черкас і Добрянка-1біля села До-
брянка Тальнівського району
*  неолітичні поселення Бузьки і Пищики в Чорнобаївському районі
*  нео-енеолітичне поселення Діжова біля села Старосілля Городищенського
району
*  нео-енеолітичне поселення Молюхів Бугор поблизу села Новоселиця 
Чигиринського району
*  трипільське  поселення-гігант Веселий Кут  біля села Веселий Кут Тальнів-
ського району
*  трипільське поселення-гігант Тальянки між селами Тальянки і Легедзине Таль-
нівського району
*  трипільське  поселення-гігант  Майданецьке  біля  села  Майданецьке  Таль-
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нівського району  
*  трипільські поселення на Черкащині
*  крем’яні скарби трипільської культури з поселення Косенівка і Шарин в Уман-
ському районі
*  курган епохи міді  біля села Вербівка Кам’янського  району 
*  кам’яні стели з Білогрудівського лісу під Уманню
*  поселення давньоямної культури Десятини поблизу села Новоселиця Чиги-
ринського району
*  кургани ямної культури з переривчастими ровами біля села Леськи Черкаського
району
*  курган  ямної культури поблизу села Кліщинці Чорнобаївського району
*  курган катакомбної культури  біля села Подільське Золотоніського району
*  поселення середньодніпровської культури Ісковщина в місті Каневі
*  курган «Козацька могила» в місті Городище
*  курган  культури  багатопружкової кераміки біля станції Пальмира Золотоні-
ського району
*  білогрудівські зольники під Уманню та біля села Адамівка Чигиринського
району
*  поселення білогрудівської культури Шарин ІІІ поблизу села Шарин Уманського
району
*  білозерський могильник поблизу села Вергуни Черкаського району
*  Старосільський скарб пізньої бронзи біля села Старосілля Городищенського
району
*  Суботівське городище білогрудівської та чорноліської культури поблизу села
Суботів Чигиринського району 
*  курган  кіммерійського часу біля села Носачів Смілянського району
*  курган кіммерійського часу  біля села Квітки Корсунь-Шевченківського району
*  Жаботинське поселення ранньоскіфського часу поблизу села Жаботин Смі-
лянського району
*  Мотронинське городище і курганний могильник  скіфського часу в  урочищі Хо-
лодний Яр 
*  Трахтемирівське городище скіфського часу  біля  села Трахтемирів Канівського
району
*  побутові пам’ятки  скіфського часу на Черкащині
*  скіфський курган Реп’яхувата  могила біля села Матусів Шполянського району
*  скіфський курган «Могила Терновка» поблизу села Синявка Канівського району
*  поховання скіфського воїна біля села Гладківщина Золотоніського району
*  Великий Рижанівський  курган біля села Рижанівка Звенигородського району 
*  скіфський могильник в Пороссі
*  скіфське жіноче поховання поблизу міста Городища
*  кургани скіфської знаті на Черкащині
*  античні бронзи із села Піщаного Золотоніського району
*  скіфська золота пластина із села Сахнівка Корсунь-Шевченківського району
*  сарматське поховання біля села Баштечки Жашківського району
*  сарматське поховання біля села Хмільна Канівського району
*  зарубинецьке городище Пилипенкова Гора в місті Каневі 
*  зарубинецькі поселення і могильник  біля села Бучак Канівського району
*  зарубинецькі поселення і могильник  в селі Суботів Чигиринського району
*  зарубинецьке поселення біля села Монастирок Канівського району
*  центр чорної металургії пізньозарубинецького часу під Уманню
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*Леськівське поселення черняхівської культури біля села Леськи Черкаського
району
*  Журівське поселення і могильник черняхівської культури біля села Журівка Го-
родищенського району
*  могильник черняхівської культури поблизу села Маслове Шполянського району
*  черняхівський могильник «Черкаси-Центр» в місті Черкаси
*  пам’ятки  пеньківської культури  гирла річки Тясмин у Чигиринському районі
*  Пастирське городище ранніх слов’ян  біля села Пастирське Смілянського
району
*  Мартинівський та інші ранньослов’янські  скарби на Черкащині
*  Канівське поселення полян поблизу міста Канева
*  Сахнівські  ранньослов’янські  поселення  поблизу  села  Сахнівка  Корсунь-
Шевченківського району
* поселення  Монастирок  культури Лука-Райковецька  біля села Монастирок Ка-
нівського району
* давньоруське городище  Дівич-Гора  біля села  Сахнівка  Корсунь-Шевченків-
ського району 
* Воїнське городище – древньоруське місто Воїнь при впадінні Сули в Дніпро
*  городище Княжа Гора – древньоруське місто Родень  поблизу міста Канева
*  городище Монастирок – давньоруське місто Заруб біля села Монастирок Ка-
нівського району
*  поселення Рожана Криниця – давньоруське місто Пересічин біля села Бучак Ка-
нівського району
*  давньоруські поселення і могильник  поблизу села Григорівка Канівського
району
*  змієві вали Поросся, Посулля і Подніпров’я 
*  кочівницькі поховання на Черкащині
*  археологія середньовічних Черкас
*  пізньосередньовічні пам’ятки  міста Чигирина
*  пізньосередньовічні пам’ятки  села Суботів Чигиринського району 
*  археологічні пошуки пізньосередньовічного Трахтемирова
* пізньосередньовічні підземні ходи на Черкащині
*  пізньосередньовічні речові скарби на Черкащині
*  монетні скарби Черкащини.

В додатку 1 вашій увазі пропонуються відомості про музейні заклади Черка-
щини, в яких експонуються археологічні матеріали з пам'яток краю: Черкаський
обласний краєзнавчий музей, музей археології Середньої Наддніпрянщини Чер-
каського національного університету ім. Б.Хмельницького, музей археології та
музей Богдана Хмельницького Національного історико-культурного заповідника
«Чигирин» в м. Чигирині, Канівський історичний музей в м. Каневі, Корсунь-Шев-
ченківський історичний музей в м. Корсунь-Шевченківському, музей поселень-гі-
гантів трипільської культури в с. Легедзине Тальнівського району, Уманський
краєзнавчий музей в м. Умані. Тож, зацікавившись тією чи іншою археологічною
пам’яткою, ви можете відвідати музей та наочно ознайомитися з нею мовою му-
зейних експонатів. 

В додатку 2 для зручності опрацювання археологічної літератури вашій увазі
пропонується термінологічний словник в алфавітному порядку, який допоможе
опанувати специфічну археологічну термінологію. 

В додатку 3 подається список наукової та науково-популярної археологічної
літератури, яка була використана під час створення посібника-довідника і при
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бажанні може бути використаною при більш ґрунтовному вивченні археологічних
пам’яток Черкащини. Їх можна знайти в таких бібліотеках міста Черкас: Обласна
наукова бібліотека імені Тараса Шевченка, бібліотека Черкаського обласного кра-
єзнавчого музею, бібліотека археологічної інспекції управління культури і туризму
Черкаської облдержадміністрації, бібліотека Черкаського національного універ-
ситету імені Б.Хмельницького, а також – в бібліотеках музеїв і заповідників Чер-
каської області.

В додатку 4 ви зможете познайомиться з іменами тих людей, які відкривали,
розкопували та вивчали археологічні пам’ятки Черкащини. Серед них – не тільки
професійні археологи, імена яких відомі в Україні та світі, а й музейні працівники,
сільські вчителі, краєзнавці, студенти, школярі тощо.

В додатку 5 вашій увазі пропонується повний перелік пам’яток археології Чер-
кащини, які  занесені до Державного реєстру пам’яток національного значення
України.

Посібник-довідник може використовуватися  як навчальний посібник з ар-
хеології, давньої історії та культури Черкащини.
ЛІТЕРАТУРА:
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ТАЄМНИЦЯ ЖАШКІВСЬКИХ ПЕЧЕР

У одній із найдaвніших легенд, що переходить із в уста, що колись Городище
(тепер східна частина Жашкова) було величезним грецьким містом, зруйнова-
ним дощенту під час татаро-монгольського нашестя в середині XIII століття.

А можливо, це і легендарний Торчеськ (і досі не знайдений), який зруйнова-
ний і спалений половцями у 1093 році про який згадується у перщому літописі Ки-
ївської русі (“Повість минулих літ”). 

Якщо вірити цій версії, то цілком імовірним є також те, що наявні в Жашкові
підземні ходи є складовою частиною оборонно-фортифікаційних споруд, ство-
рених ще за часів Володимира Великого і які захищали Київську Русь від напа-
дів кочівників, зокрема половців із півдня. Заселив Володимир Великий ці землі
доброзичливими торками і берендеями. Адже ще не так давно урочище при ви-
їзді із Жашкова на Бузівку місцеві жителі називали Троянами тобто місце роз-
валькованих стародавніх валів. Більше того, є свідчення (поки що науково не
підтверджені), що були підземні ходи від Жашкова до Сорокотяги, Конели (села
за 15-20 км від Жашкова) і навіть до Умані. Подібні ходи згідно легенд зв’язували
також Жашків із Ставищами (колишнє велике місто Любомир) [1, 8].

У Жашкові, особливо його центральній частині, можна будь-якої миті прова-
литися крізь землю в абсолютно непередбачуваних місцях. Список людей, які на
щастя, відбулися лише переляком, і зруйнованих будівель щороку поповнюється.
На офіційному рівні статистики “надзвичайних” подій, на жаль, не ведеться – цю
роботу з власної ініціативи взяв на себе вчитель-пенсіонер Михайло Дейнеко.
Він спеціально завів зошит, у якому з 1996 року фіксував місця провалів на ву-
лицях міста й свідчення очевидців. Читати їх спокійно не можна – у кожному за-
гадка, нерозкрита таємниця [2, 5].

Багатьох жашківчан цікавить, які ж археологічні знахідки чи просто побутові
речі, знаряддя праці тощо знаходили ті, кому довелось побувати в печерах. Уці-
лілих предметів чи якихось цінних з археологічної чи історичної точки зору, на
жаль, поки що обмаль. Але є дуже цікаві й навіть загадкові освідчення. Так, на-
приклад, в одній із печер було знайдено перетрухлого від часу воза, скелет коня
і навіть людини. В іншій – велику глиняну посуду для води у вигляді макітри (на
жаль, розбиту), грудки розплавленого воску з недогарками свічок, перетрухлі ві-
ники, ящики тощо. А в одному підземному ході будівельникам поталанило знайти
цілий склад високоякісного дореволюційного вина, придатного до вжитку. І що
дивно, що в цьому ході було безліч літаючих кажанів, які не давали можливості
заглибитися далі у печеру [1, 8]. 

“Ми прожили в новозбудованій хаті три роки, – згадує Петро Маринчук, – коли
одного дня частина північної стіни хати несподівано відірвалась і щезла під зем-
лею. В тому проваллі побачилил підземний хід, який іщов на схід, до сусідки. По-
ловина її хати теж обвалилася в утворене провалля...”.

1995 року після тривалих дощів раптово провалилася земля біля приміщення
податкової інспекції. Під час візуального обстеження, за словами, свідка Петра
Кучеренка, це виявилось  місцем, де перехрещувались два підземні ходи: з пів-
ночі на південь, і з заходу на схід. У яму засипали 14 автомашин глини, щебеню,
а потім заасфальтували. Проте й зараз помітне осідання грунту. В обійсті Віктора
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Павлюка хата не постраждала, але біля її рогу з північно-східного боку утвори-
лася глибока яма, відкривши печери, які простягалися на північ і схід. Яму заси-
пали землею.

Як правило, всі виявлені провалля господарі або організації міста негайно заси-
пають землею, глиною, сміттям, щебенем. І можливо це єдине правильне рішення.
Але виникає питання: чому немає грунтовних спроб дослідити цей феномен?

Володимир Криворучко, який проживає на вулиці Боженка, де зафіксовано
чи не найбільше проваль над підземними ходами розповідає: “На нашому городі,
де стояла господарська будівля, утворилося провалля глибиною з метра чотири,
а згодом неподалік виявилося ще одне, тільки ширше. Я спускався туди з покій-
ним батьком, взявши ліхтар “Летюча миша”. Ширина печери була не менше чо-
тирьох метрів, склепіння овальне. Далеко не йшли, бо не вистачало кисню. Але
й цього було достатньо щоб виявити знахідки в цих печерах: це був зітлілий віз,
а біля нього скелет коня і людини. Були в менен і вдаліші знахідки в цих печерах:
одного разу знайшов три золоті персні. А мій сусід – золотий посуд”.

У таємничих підземних коридорах побували десятки жашківчан. На свій страх
і ризик, без будь-якого спеціального спорядження зі свічкою або з ліхтарем вони
хто на десять, хто на п’ятдесят метрів просувалися углиб ходів. Золота і срібла
ніхто вже не знаходив, але речі, на які вони натрапляли, становлять не меншу
цінність. Особливо для істориків і археологів. Це старовинні мечі, наконечники
стріл, військове спорядження. На одній гладко виструганій глиняній стіні майс-
терно вигравіюване зображення воза з волами, коня і чоловіка, який тримає його
за вуздечку [2, 5].

При виконанні земляних робіт на території міста на глибині 1,5-2 метри  і
більше знаходять попіл, обгоріле дерево, кістки людей і тварин, битий глиняний
посуд, ножі, мечі, гаки, цепки, частини давніх човнів. Це вказує на давню істо-
ричну пам’ятку поселень і життя, яке було і зникло на цій території [4, 3].

Ким і коли були виконані ці ходи-печери, яке їх було призначення? Відповідь
на це запитання спробувала дати уродженка Жашкова, письменниця Докія Гу-
менна у своїй автобіографічній книзі “Дар Евдотеї” (авторка померла 1996 року
у Нью-Йорку). Вона висловила цікаву й цілком вірогідну гіпотезу, що підземні
ходи-печери Жашкова пов’язані із Дрижипільською битвою, яка відбулася в цих
місцях узимку 1655 року. Козаки Богдана Хмельницького й московські війська за-
знали поразки. На Жашків довгими роками лягла чорна мла татарського іга. Жи-
телі, щоб не бути знищеними або забраними в полон, удень і вночі копали собі
схованки-печери [2, 5].

Докія Гуменна пише: “Оце, мабуть, із тих часів залишилися глибокі льохи та
ходи, що на них стоїть Жашків, один такий хід виявився прост-таки в нашому по-
двір’ї. Коли будувалась хата, у подвір’ї викопали криницю біля вишні... І от ще не
докопалися до води, а вже натрапили на якийсь підземний хід. В рукавах цього
ходу лежали великі купи лушпайок із соняшникового насіння. Ніхто не наважився
піти в глибину ходу й дослідити, куди веде, звідки починається, що там є. Навіть
не розгорнули куп лушпайок. Бо там не було кисню, свічка гасла, люди боялися
задихнутися. Так і забили дошками, закрили хід, так він і досі чекає свого до-
слідника” [3, 7]. Це було ще в 1914 році.

Заслуговує на увагу й інша версія. Про те, що підемні ходи були складовою
частиною оборонно-фортифікаційних споруд легендарного міста Торчеська, яке
згадується в “Повісті минулих літ”. 

Про ті далекі славні часи, на жаль, нічого не знаємо, зате про дореволюцій-
ний період жашківських печер існує чимало переказів. І всі вони мають кримі-
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нальний присмак. У просторих підземних ходах у ті часи знаходила притулок зло-
чинна організація, яка тут переховувала вкрадених коней, а потім продавала їх
на знаменитому жашківському торговищі.

Важливий внесок в дослідження зробив вищезгаданий Михайло Дейнеко.
Людина, яка багато років, образно кажучи, блукала в лабіринтах рідного міста,
дошукуючись істини.

А істина – на поверхні, – казав він. Потрібне грунтовне дослідження жашків-
ських ходів. Це матиме велике значення – як наукове, так і практичне. Я вже свого
часу подавав ідею створення тут історико-етнографічного центру, який би при-
вабив навіть іноземних туристів. На жаль, вона не знайшла підтримки в місцевого
керівництва.

Інший аспект: це зніме чимало проблем містобудування. Адже печери від по-
верхні грунту місяться на глибині 2-4 метри. І тому самотужки була створена
карта-схема жашківських печер [2, 5].

З усього вищесказаного висновок випливає один: подальше грунтовне ви-
вчення підземних ходів Жашкова, узагальнення всіх свідчень очевидців – вкрай
необхідне і невідкладне завдання, що матиме надзвичайно велике значення, як
з наукової, так і з практичної точок зору. Особливу цінність на даний момент має
зошит уже покійного Михайла Дейнеки. Сьогодні є можливість створити бодай гі-
потетичну карту-схему цих печер, є люди старшого покоління, які були свідками
їх обвалів. Коли ж мине ще 10-20 років – все навіки піде в небуття і тоді вже вста-
новити якусь істину буде дуже важко або й абсолютно неможливо. 
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Мартинова Галина, 
завідувачка відділу "Чигиринський археологічний музей" НІКЗ "Чигирин"

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИГИРИНЩИНИ

Археологічна карта Чигиринщини створювалась протягом 150 років. До цієї
важливої наукової справи були причетні видатні діячі української науки і куль-
тури. Одним із перших, пам'ятки краю почав фіксувати великий поет і художник
Т.Г. Шевченко. Він відвідав Чигиринщину в 1843 році, збираючи матеріали для
альбому "Живописна Україна", та в 1845 році, як співробітник Київської археог-
рафічної комісії. Мандруючи по краю, Т.Г. Шевченко виконав ряд малюнків: "Мот-
рин монастир", "Чигиринський дівочий монастир", "Чигирин з Суботівського
шляху", "Богданові руїни в Суботові", "Богданова церква в Суботові", "Кам'яні
хрести в Суботові"; описав пам'ятки у своїх "Археологічних нотатках" [9, 25-26].
На жаль, до нашого часу збереглася тільки їх частина. За переказами Т.Г. Шев-
ченко проводив розкопки на Чигиринщині, що є цікавим предметом дослідження,
пропагував наукове вивчення пам'яток, негативно ставився до фактів скарбошу-
кацтва. У щоденнику 13 серпня 1857 року знаходимо записи: "Я люблю архео-
логію і поважаю людей, що посвятилися цій таємничій матері історії, і я вповні
признаю пожиток таких розкопок. Але лучче, якби були не розкопували нашої
славної Савор-могили" [5, 57-58].

Скарбошукачі, керуючись виключно почуттям наживи, дійсно завдавали не-
поправної шкоди пам'яткам. І такі факти дійшли до нашого часу. Так, за доне-
сенням із Боровицької волості, поблизу села було 67 курганів, "из них 4
испорчены кладоискателями", із Адамівської волості – з 8 курганів села "три ис-
порчены кладоискателями".

Самовільне розкопування пам'яток стало однією з причин обговорення на І
Археологічному з'їзді  у 1869 році проекту закону про охорону пам'яток археоло-
гії. Закон не був прийнятий. Але в 1889 році був підписаний указ про передачу ви-
ключного права на розкопки Археологічній комісії, яка почала давати дозвіл на
них і друкувати результати досліджень у виданні "Отчеты Императорской Ар-
хеологической комиссии" /ОАК/ [8, 43].

Одним із перших дозвіл на розкопки на території України, зокрема Чигирин-
щини, одержав відомий археолог кінця ХІХ – початку ХХ ст. В.В. Хвойка. Весною
1903 року ним досліджувалась в Чигирині Замкова гора. Вченому вдалося від-
крити кам'яну споруду, що складалася з двох паралельних стін і йшла вглиб гори.
Споруда мала цегляне склепіння, що провалилося в середину. Серед цегли були
знайдені чавунні ядра від гармат. Біля підніжжя гори В.В. Хвойка відкрив ще одну
кам'яну споруду, яку він датував XV – XVI ст. [1, 68-69]. На жаль, через відсут-
ність прив'язок, залишків споруд та креслень, сучасні археологи так і не змогли
визначити місця розкопок дослідника. Окрім Замкової гори, відомий археолог об-
стежив кургани поблизу Чигирина та Мотронинського городища в Холодному Яру. 

Паралельно з дослідженнями та охороною пам'яток археології на Україні в
ХІХ ст., проводилася величезна робота по збору інформації про них. Результатом
кропіткої праці в цьому напрямку була поява книг І.І. Фундуклея "Обозрения
могил, валов и городищ Киевской губернии" (Київ, 1848 рік), Л.І. Похилевича
"Сказания о населенных местностях Киевской губернии" (Київ, 1864 рік), в яких
згадуються пам'ятки археології Чигирина, сіл Суботова, Іванівки, Зам'ятниці та
ін. Цю важливу роботу продовжив відомий український історик, археолог, етног-
раф, археограф, професор Київського університету В.В. Антонович. На ІІ Архео-



188

логічному з'їзді у 1871 році він поставив питання про створення археологічної
карти України. У 1895 році вийшла його робота, що і зараз є настільною книгою
кожного археолога – "Археологическая карта Киевской губернии", – де В.В. Ан-
тонович використав всі існуючі джерела інформації про пам'ятки археології. В
його книзі ми знаходимо дані про кургани, городища, старовинні укріплення, та ок-
ремі знахідки в м.Чигирин, селах Суботів, Новоселиця, Медведівка, Іванівка,
Тіньки, Рацеве, Полудніївка та ін.

Опис археологічних пам'яток краю залишив і етнограф, француз за поход-
женням, лікар Домінік П’єр Де ля Фліз, записки якого використовував у своїй ро-
боті В.В. Антонович. Рукописна книга Де ля Фліза мала назву
"Медико-топографическое описание или медицинская география Черкасского
округа… 1851 года". В примітках дослідник паралельно дав опис старовинних
пам'яток Чигиринщини в селах Боровиця, Адамівка, Шабельники, Рацеве, Субо-
тів, Медведівка, та ін. Описуючи кургани, автор старанно записував їх назви: "При
Рацево находится 7 могил – Острая, Губатая, Раскопанная, Бражничная, Курени,
Шерайликовая, Стукальская". Після опису Боровиці, Мудрівки, Топилівки  запи-
сує в примітках: "При сих деревнях находится 50 могил, из которых 10 только
имеют значение: Высокая, Бондарка, Гончарка – Денисих, Свихарка, Баранни-
ков, Толстая, Близнецы (две), Слвинковые, Раковы, Костыкова. Все высокие – от
2 до 4 сажен." Дослідник ХІХ століття залишив нам цікаву інформацію для по-
дальших археологічних пошуків.

В кінці ХІХ - на початку ХХ століття археологічна карта краю поповнилась
завдяки активній дослідницькій діяльності голови імператорської археологічної
комісії графа О.О.Бобринського. В кінці ХІХ століття він  включився у дослідження
пам'яток скіфської доби в Дніпровському Правобережжі. За 35 польових сезонів
в басейні річки Тясмин ним було розкопано понад 500 курганів епохи бронзи та
скіфського часу. Вчений дослідив ряд курганів поблизу Чигирина. Ним було об-
стежено Мотронинське городище. При його сприянні вперше було знято план цієї
знаменитої пам'ятки і курганної групи поблизу неї. Він же датував її скіфською
епохою. Результати своїх розвідок та досліджень О.О.Бобринський виклав у пра-
цях: "О  курганах близ местечка Смелы Киевской губернии" (1886 р.), "Курганы и
случайные находки близ местечка Смелы" в 3 томах (1887-1901 р.). Пізніше він
друкував підсумки своїх експедицій у виданнях "Известия Императорской Ар-
хеологической Комиссии", "Отчет Археологической Комиссии". Велике занепо-
коєння у дослідника викликало руйнування пам'яток археології, зокрема курганів.
"Бессчисленное множество мелких и  средней величині насыпей бесследно ис-
чезло под плугами земледельцев, не говоря о других факторах уничтожения их"
– писав дослідник понад 100 років тому [2,7].

Таким чином, археологічні пам'ятки Чигиринщини вивчались  з 40-х років  ХІХ
століття. Методика цих досліджень вже на той час стояла на досить високому рівні.
Проте, дослідження тих років не мали достатнього наукового обґрунтування. 

У 20–30 ті роки ХХ століття на території краю працювали вчені Д.Я.Бочков,
С.С. Гамченко, І.В. Фабріціус. 

Важливим етапом у науковому дослідженні археологічної спадщини Чиги-
ринщини були роки після Великої Вітчизняної війни. На початку 50-х років Інсти-
тут Археології Академії Наук України отримав завдання обстежити території
середньої частини русла Дніпра в зв'язку з будівництвом нових електростанцій і
водосховищ та затопленням цих територій. Водночас розвідки здійснювались і в
Потясминні. В межах історичної  та нинішньої Чигиринщини в 50-60 роках ХХ ст.,
працювали експедиції під керівництвом І.В. Фабріціус, В.М. Даниленка, Є.Ф. По-
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кровської, О.І. Тереножкіна, В.А. Іллінської, І.М. Самойловського, Д.Т. Березовця,
В.П. Петрова, Є.В. Максимова, В.А. Круц та ін. Підсумком розвідок було вияв-
лення пам'яток епох неоліту, енеоліту, бронзи, раннього залізного віку, слов'ян.
Матеріали розвідок та археологічних розкопок зберігаються у фондах та науко-
вому архіві ІА НАН України і є головною джерельною базою по вивченню най-
давніших періодів в історії краю. До кола виявлених та досліджених ввійшли
стародавні поселення та городища, ґрунтові могильники та кургани, зольники  та
окремі речові знахідки. Найбільш відомі із них Суботівське городище чорнолі-
ської культури, поселення черняхівської та пеньківської культур в с.Стецівка, нео-
літичне поселення Молюхів Бугор в с. Новоселиця, поселення зарубинецької
культури в с. Суботів та ін.

У 1953 році архітектурно – археологічні дослідження в Чигирині провів доктор
архітектури Г.Н. Логвин. Він відкрив на Замковій горі залишки потужної оборонної
стіни XVI – XVII ст. викладеної з місцевого каменю пісковику. Результати своїх до-
сліджень він опублікував в монографії "Чигирин-Суботів" (Київ, 1954 рік) [6].

Роботи по фіксації та дослідженню пам'яток не припинялися в 70-80 роках
ХХ століття. В цей період на території району працювали Р.О. Юра, П.А. Горіш-
ній, В.І. Клочко, С.А. Скорий, С.С. Бессонова, М.П. Сиволап, М.П. Кучера. По-
сильну допомогу їм надавали місцеві краєзнавці. 

В 70-х роках  поряд із пам'ятками бронзового і раннього  залізного віку почи-
нається і дослідження пам`яток епохи козаччини. Розкопки проводились в Іллін-
ській церкві та на замчищі Хмельницьких в с.Суботів. 

Вивчення історії першої козацької столиці було продовжено в 90–х роках ХХ
століття, в зв’язку з відзначенням 400-літнього ювілею гетьмана Богдана Хмель-
ницького. Розкопки на Замковій горі та в Нижньому середньовічному місті про-
водила експедиція під керівництвом П. Горішнього [3, 119-123]. У 2004 році
наукові археологічні роботи в Чигирині продовжила експедиція Чернігівського
державного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка та Сіверського інституту
регіональних досліджень. Метою археологів стало виявлення додаткових зем-
ляних фортифікаційних споруд на Замковій горі та розкопки церкви св. Петра і
Павла. В 2005-2006 роках значний об’єм археологічних досліджень виконала екс-
педиція Черкаської археологічної інспекції  під керівництвом Д.П. Куштана. Їх
мета – встановлення місцезнаходження резиденції гетьмана Богдана Хмель-
ницького. Проведення цих робіт сприяло створенню історико-архітектурного ком-
плексу "Резиденція Б. Хмельницького" [4]. 

Зі створенням у 1989 році державного історико–культурного заповідника (з
1995 року Національного історико – культурного заповідника "Чигирин") активі-
зувалась робота на пам'ятках відомих за межами України: Суботівському горо-
дищі чорноліської культури та Мотронинському городищі скіфського часу. 

У 1994–1995 роках були відновлені археологічні дослідження Суботівського
городища. Розкопки проводила українсько-німецька експедиція ІА НАНУ під ке-
рівництвом В. Клочка та І. Мотзенбеккера. Результати дослідження дозволили
відтворити історію давнього поселення і засвідчили, що воно було центром брон-
золиварного виробництва в цьому регіоні протягом тривалого часу. 

У 2001–03 роках було проведено спільні українсько – польські розкопки Мот-
ронинського городища скіфського часу (керівники С.А. Скорий та Я. Хохоровськи)
в експедиції брали участь наукові співробітники НІКЗ "Чигирин". За 3 польові се-
зони були досліджені оборонні споруди городища, окремі ділянки його території,
декілька невеликих добре збережених курганів і розкопано найбільший курган
Мотронинського некрополя "Скіфська могила".
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У результаті проведеної археологами, науковцями заповідника, краєзнав-
цями роботи можна виділити окреме місце Тясминського регіону у загальному
історичному процесі України.

На даний час археологічна карта Чигиринщини нараховує 337 взятих на дер-
жавний облік археологічних пам'яток. Серед них – 295 курганів, 28 поселень, 6 го-
родищ, 4 підземні споруди, майстерня по виготовленню крем'яних знарядь праці.
Насправді ж пам'яток набагато більше і вони чекають нових досліджень. 

Всі пам'ятки археології є власністю держави і знаходяться під її охороною.
Проте частина їх постійно руйнується сільськогосподарською діяльністю, розми-
вається водами Кременчуцького водосховища, знищується в процесі розвитку
населених пунктів. Непоправної шкоди пам'яткам завдають "чорні" археологи –
скарбошукачі. 

Наше спільне завдання, продовжуючи справу видатних дослідників, зробити
все можливе для збереження археологічних пам'яток, адже  тільки вони можуть
розповісти про життя минулих епох. 

Існування будь-якого народу неможливе без пам'яті тисячоліть. Охорона та
вивчення пам'яток краю – джерело, що живить нашу ментальність, яка є суть іс-
нування нашого народу. 
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Руденко Сергій,
молодший науковий співробітник НІКЗ "Чигирин"   

ПАМ'ЯТКИ ЗАРУБИНЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ В С.СУБОТІВ

Вже майже два століття археологічна спадщина Чигиринщини привертає до
себе увагу дослідників та скарбошукачів. Не є виключенням і село Суботів, яке
відоме не лише славетним гетьманом Богданом Хмельницьким, родовий маєток
якого знаходився в Суботові, а й, як показали багаторічні дослідження на тери-
торії села, та в його околицях,  пам’ятками раннього залізного віку, зокрема часів
існування чорноліської та зарубинецьких культур. І якщо знахідки, які датуються
періодом чорноліської культури було відкрито ще в 1909 році, то перші відомості
про пам’ятки зарубинецької культури на території села датуються лише середи-
ною ХХ століття [1, 93].  

Так, в 1909 році в урочищі Чапалівка, що в селі Суботів, при зведенні будинку,
було знайдено поховання із трупоспаленням [1, 93]. Пізніше, неодноразово біля
цього будинку, при проведенні господарчих робіт зустрічалися керамічні знахідки.
Вони стали причиною організації Інститутом археології АН УРСР розкопок в 1951
році. Проведені під керівництвом О.І. Тереножкіна розкопки, як виявилося піз-
ніше чорноліського городища, були продовжені і в подальші роки [2, 29]. 

Знахідки 1951 року стали причиною організації досліджень, які були прове-
дені в 1953 році І.М. Самойловським. В результаті вищезгаданих робіт було вста-
новлено, що на території чорноліського городища знаходилося ще одне
поселення, час існування якого відноситься до періоду зарубинецької культури [2,
29].

Матеріали чорноліської та зарубинецької культур на Суботівському городищі
зустрічаються в культурному шарі товщиною від 40 до 80 см і стратиграфічно яв-
ляються нероздільними [3, 58]. Цим можна пояснити той факт, що довгий час
пам'ятки зарубинецької культури на даному поселенні відносили до чорнолі-
ського періоду.

До залишків житлових та господарських споруд зарубинецького типу, нале-
жать лише одна землянка та дві господарські ями. Знаходились вони біля схилу,
що в західній частині поселення. Проте дослідження, які в 1955 році проводив
О.І. Тереножкін показали, що на всіх ділянках розкопів невеликими скупченнями
зустрічаються пам’ятки зарубинецького типу [4, 165].

У результаті досліджень було встановлено, що житло зарубинецької епохи
являло собою землянку прямокутної форми, діл якої знаходився на глибині 140
см від сучасної поверхні та 75 см від поверхні материка.

В заповненні землянки знайдені фрагменти амфор, червонолакові та сірог-
линяні миски, фрагменти простого та лощеного посуду, кістки тварин та шматки
глиняної обмазки. Подібні  знахідки зустрічаються і в заповненні господарчих ям
[1, 30].

Нелощений посуд представлений на Суботівському поселенні горщиками ок-
руглобокої форми, з прямим, відтягнутим назовні вінцем, часто орнаментова-
ними пальцевими ямками та насічками, а також  кухлями та корчагами.

Лощена кераміка була представлена фрагментами чорнолощених мисок, які
поділялися на чотири типи:
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- скіфоїдні, характерною ознакою яких був загнутий всередину край;
- середньодніпровські з валиковидним плечиком та вінчиком з плавними, або ж
гранованими обрисами;
- третій тип мав м’яко відтягнутий назовні вінчик;
- для четвертого типу був характерний конічний корпус зі слабо вирізними пле-
чиками, та великим прямим, відтягнутим назовні вінцем.

Характерною особливістю Суботівського поселення, яка вирізняла його від
інших, що існували на території Середнього Подніпров’я, є велика кількість ім-
портного посуду – близько 17% [3, 59].

Червонолакова кераміка зарубинецького типу, представлена на поселенні
фрагментами мисок та кубків. Миски були вкриті лаком червоного кольору, та да-
туються І ст. до н. е.

Фрагменти тонкостінних кубків були покриті коричневим лаком та прикрашені
рослинним орнаментом. Виготовлялися вони за технологією барботин і дату-
ються вони кінцем І ст. до н. е. – І ст. н. е. Фрагменти сіроглиняних лощених гле-
чиків та мисок на кільцевій ніжці були вкриті лаком темно-коричневого кольору і
датуються часами червонолакової кераміки.

Саме ці знахідки дали можливість датувати ІІІ-ІІ ст.до н.е. – І ст.н.е. найпів-
денніше поселення зарубинецької культури в Середньому Подніпров’ї, яким є
Суботівське городище.

Слід також відмітити і той факт, що зарубинецькі поселення розміщувалися
гніздами по 10-15 в групі, на відстані 1-2 км одне від одного [5, 167]. Відстань між
гніздами була значно більшою, так одним із найближчих до Суботівського, було
поселення біля с.Михайлівка Кам’янського району. Поблизу селищ знаходилися
могильники. Так, поблизу Суботівського поселення зарубинецького часу було від-
крито два могильника. Один із них знаходився на відстані близько 1,5 км на пів-
нічний-захід від поселення в урочищі Березівка, інший розміщувався на відстані
0,5 км в урочищі Чапалівка.

Як свідчать результати багаторічних досліджень Суботівського могильника,
переважну більшість складають поховання із трупоспаленням та захороненням
праху в урни. Деякі поховання супроводжувалися різними речами, що в свій час
побували у вогні. Так, перший могильник було відкрито в 1955 році Є.Ф. Покров-
ською, яка заклала шурф на місці продовгуватої  жовтої плями, де під орним
шаром на глибині 25 см були знайдені два черепа на відстані 90 см один від од-
ного. Поблизу черепів виявлені роздавлена конічна кришка та кістки тварин. В
заповненні знайдено фрагменти амфор та ліпних горщиків. 

В іншому могильнику в різний час було відкрито 9 поховань, які крім одного,
знаходилися на глибині 25–40 см від сучасної поверхні; і лише одне знаходилося
на глибині 3,2 м [2, 34-35].

Проте в 3-й чверті ХХ століття, деякі дослідники поставили під сумнів той
факт, що Суботівський могильник належить до пам’яток зарубинецької культури.
Але подальші дослідження довели, що більша частина матеріалів, а саме: миски,
лощені горщики, фібули, тощо, характерні саме для зарубинецької культури. А
знайдений у 1955 році на поселенні О.І.Тереножкіним імпортний посуд, в тому
числі фрагменти римського червонолакового посуду та амфори з двустволими
ручками, за своїм характером вказує, що Суботівське поселення відноситься до
Середньодніпровського регіону в ареалі зарубинецької культури. 

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Таким чином матеріали з Суботівського поселення, дали можливість не лише
встановити хронологічні рамки зарубинецького поселення на території Чигирин-
щини, а й більш виразно виділити регіональну приналежність в ареалі заруби-
нецьких племен.  
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВОДЯНОГО МЛИНАРСТВА В МЕЛЬНИКАХ

Україна – давній хліборобський край. Тут набула розвитку перша в Україні
землеробська традиція – трипільська культура. Тут, на теренах нашої землі, змі-
нювали одна одну культури аріїв, антів, скіфів-орачів, козаків, які ніколи не цура-
лись святої справи – землеробства.

Разом з розвитком землеробства еволюціонували і засоби переробки зерна,
які пройшли шлях від примітивних розтиральників до водо- та вітроприводних
конструкцій. З винаходом млинового колеса зникла потреба кожному "мучитися"
над зернотеркою. Натомість у суспільстві з'явилась професія мельника (мірош-
ника) – приборкувача стихій води і вітру, який за допомогою магічних (як здава-
лося багатьом), пристосувань і механізмів змушував сили природи
перетворювати зерно на борошно. Недаремно народ у фольклорі дуже часто
ототожнював мірошника з чаклуном, а млин населяв таємничими потойбічними
істотами, особливо чортами [1, 316].

Село Мельники Чигиринського району Черкаської області згадується вперше
в документах від 1629 року як село Мотронинського монастиря, де люди сели-
лись по "ручью Медведову" (сучасна назва – Сріблянка), ставили млини на річці
і мірошникували [4, 168].

За місцевими переказами в селі на річці Сріблянці та її притоках було 14 во-
дяних млинів. Така кількість млинів була обумовлена гідрологією самої річки,
формою і рельєфом річкової долини.

Сріблянка має загальну довжину лише 13,5 км. Протікаючи по Мельниках
верхньою і середньою течіями, а це 9 км, річка має похил 5,6 м/км .

Конструкція водяного млина обов’язково передбачає наявність колеса як за-
собу переведення енергії падіння води в механічну енергію. Колесо могло бути
різних розмірів, які залежали від об’єму та висоти падіння води. 

Не менш важливими чинниками при виборі місця для будівництва млинів є
ширина заплави та глибина річища. Чим ближче до русла з боків підступають па-
горби, ти легше було створювати греблю, на якій, власне, і будувався потім млин.
Нижче 4-го кілометра довжини річки млини будувались  із врахуванням глибини
самого русла. В деяких місцях по річці добре проглядаються підсипані штучно
борти, що дозволяло підняти рівень води в самому річищі.

Обстеження річкової долини, спілкування із старожилами села, робота з до-
кументами дозволили відновити карту розташування млинів на річці Сріблянці в
селі Мельники.

Водяні млини Мельників за формою власності поділялись на селянські, по-
міщицькі та монастирські. Найповніше збереглися відомості про млини, що на-
лежали Мотронинському монастирю: Гришківський, Зозулин або Зосимовський,
Нижній або Новобраний, Веснячок. 

Гришківський млин будувався близько 1761 року. Сенатським указом 1830
року млин Гришківський на р.Медведівці "в самой её вершине" і хутір Гришків за-
кріплені за Мотронинськм монастирем. Млин знаходився на відстані 6 верст від
монастиря. В сучасній топоніміці це "Гребля" третього п’ятирічанського ставка [2;
96, 176].

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я

За розрахунками автора згідно позначок 
урізу води на топографічній карті.
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Зозулин або Зосимовський млин будувався між 1753 і 1760 роками на "греблі
з лучкою", купленій Мотронинським ігуменом Мелєтієм у ївківського жителя Ф.Зо-
зулі. Місцерозташування млина вдалось локалізувати тільки по згадці двох віт-
ряків, збудованих на пагорбі поруч приблизно в 1874 році. В сучасній топоніміці
це урочище має назву "База" [2; 96, 177].

Нижній або Новобраний млин в 1753 році медведівські жителі Параска Гриш-
ківна і Гришко Павлушко продали Мотронинському монастирю разом з греблею
та грунтом. В описі сказано, що млин знаходився "…выше гребли Данила Со-
роки, а низше [гребли] монастыря…" [2; 96, 176]. Місцерозташування млина вда-
лося встановити завдяки збереженому топоніму «Сорочине» (урочище).

5 жовтня 1760 року жаботинський губернатор дав дозвіл Мотронинському
монастирю на будівництво нового млина на річці між монастирськими млинами
Зозулиним і Новобранівським на монастирській землі. Найзручнішим місцем для
нього була, звичайно ж, гребля першого ставка [2, 176]. Назва млина "Веснячок"
очевидно пов’язана з тим, що він діяв лише навесні. 

До  селянських млинів відносились: Гарячівський, Миронівський, Сидорів-
ський, два Атамасівських (Євгена і Омелька Атамасів) і один безіменний.

Відомості про селянські млини збереглися в переказах і пам'яті старожилів
села. Гарячівський млин знаходився не на самій річці, а на невеликій притоці, яка
виходила з Кислівського яру. Яр був перегороджений греблею, за якою був ве-
ликий і глибокий ставок. Імені власника ставка, на жаль, ніхто не пам’ятає, а млин
належав Овдій Семенові (по-вуличному – Гарячому), що і дало назву млину [9,
12].

Безіменний млин (не вдалось встановити назву і власника) знаходився "біля
Задеки"�. Обваловані береги річки дозволяли піднімати рівень води в самому
руслі [8, 13].

По річці між "Сузделевою горою"** і "Філією"*** знаходилось чотири невеликі
млини. Родини, які жили біля річки, ставили млини для своїх потреб. Миронів-
ський млин знаходився за старою дорогою на "Філії" [8]. За сто метрів вище по
течії за містком навпроти Суліка**** знаходився млин Сидорівський. Вище за те-
чією, від Сидорівського млина з інтервалом у 100 м один від одного, стояли два

* Назва урочища.
** Назва пагорба
*** Назва кутка в с.Мельники
**** Вулична кличка (прізвисько)

Г. Малаков, “Привезли збiжжя до млина”
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млини, які називали Атамасівськими. Нижній млин належав Атамасю Євгену, вер-
хній – його рідному брату Омельку [10].

Єдиним поміщицьким млином у селі був Скарбовий млин. Він же був і
найбільшим та найпотужнішим. Знаходився млин за греблею однойменного ставу
і входив у комплекс будівель спиртового заводу, який займав площу більше 1 га
по правому березі Сріблянки. В сучасній топоніміці це місце називається "Заво-
дище". Це було велике і досить потужне підприємство по виготовленню спирту з
пророщеного зерна. Зерно, пророщене на солодовні, везли вагонетками до
млина, а звідти вже розмелену масу повертали назад для подальшого бродіння.
Час будівництва млина невідомий, але останнім власником була "Компанія бра-
тів Терещенків", яка придбала вже згадані володіння в 1861 році в пані Красно-
кутської – доньки І.Фундуклея. Чотири покоління Терещенків володіли цим
заводом. Останньому – Михайлу – високоосвіченому, відомому цукрозаводчику,
міністру фінансів Тимчасового уряду, після арешту 25 жовтня 1917 року та втечі
довелось емігрувати за кордон. Цим закінчилась майже сторічна діяльність Те-
рещенків на рідній землі, цим же закінчилась історія спиртового заводу та млина
в селі Мельники [3; 6-7]. Будматеріали із запустілого заводського двору люди роз-
бирали для своїх потреб. Від великого колись підприємства залишилась лише
згадка в пам'яті старожилів, назва урочища та шматок сталевої рельси. До ос-
танньої Малков Павло Семенович, двір якого знаходиться на території колиш-
нього заводу, клепає сапи, коси та серпи [7].

Встановити імовірне місцезнаходження інших водяних млинів стало можли-
вим після проведення візуального обстеження долини річки Сріблянки. В пам'яті
старожилів села та документах збереглись відомості про ще три ставки і, відпо-
відно, греблі на території села. Тож можна припустити, що на греблях були також
і водяні млини.

В описі Нижнього або Новобраного млина сказано, що знаходиться він
"…выше гребли Даниила Сороки, а низшее [гребли] монастыря…" [2, 96]. Ще до
цього часу на карті села є урочище, яке називається "Сорочине". Знаходиться
воно на правому березі річки навпроти греблі другого п’ятирічанського ставка,
яка якраз і є Сорочиною. Відповідно на цій греблі міг бути і млин, який умовно
можна назвати Сорочиним.

Зі свого дитинства пам’ятаю розповідь сусіда, Мироненка Антона Олексійо-
вича (�1917-20 р.н.), який проживав на вулиці братів Чучупаків про стару грушу,
що росла між нашими садибами. Ця груша для дітлахів, його ровесників, була
гарним містком для стрибків у воду. За його словами балка між теперішньою ву-
лицею Братів Чучупаків і "Вуличкою"� була зайнята ставком. Ставок живився
водою з невеликого струмка, який зник приблизно 25 років тому. Гребля ставкова
проглядається добре навіть в наш час і тому можна припустити, що на греблі був
і млин.

Під Гончаревою горою тягнеться балка з досить дивною для нашого часу на-
звою – "Озеро". Зайнята людськими огородами в наш час, вона була дном вели-
кого і глибокого ставу в минулому. Гребля цього ставу теж могла бути гарним
місцем для млина.

Доля двох вищезгаданих ставків та ставу, що знаходився за Гарячівським
млином однакова – під час повені талі води розірвали земляні вали гребель. Мас-
штаб робіт по їх відновленню був настільки великим, що охочих взятись за цю
справу не було. А потім не було і сенсу відновлювати греблі, адже притоки Сріб-
лянки, які живили ставки водою, попересихали. 

По самій річці, нижче Скарбового ставу, млинів більше бути не могло. В се-
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* Назва короткого, перпендикулярного 
до головної вулиці провулку.
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редній течії річка має неглибоке русло, широку заплаву, а в урочищі "Левада"
взагалі виходить з берегів, розтікаючись по заплаві і утворюючи болото. В єди-
ний рукав річка входить вже на території Медведівки.

Отже, історичні джерела, дослідження місцевості, спогади старожилів та пе-
рекази дозволяють підтвердити існування 14 водяних млинів у с.Мельники. 

Нам, хто живе в ХХІ столітті, ця цифра може здатись нереальною. Але ще в
Л.Похилевича читаємо: "Название получил от множества водяных мельниц по
ручью Медведову" [4; 168]. "Множество" – цифра досить невизначена, але в 1827
році в Чигиринському повіті працювало 217 млинів, з яких 150 – водяних, 12 -
кінних і 55 - вітряних [5]. За наступні 20 років кількість млинів стрімко зросла і
вже в 1846 році їх нараховувалося 453, з них – 133 водяні, 320 вітряних і кінних
[6, 176].

З вищенаведених статистичних даних чітко простежується тенденція до ско-
рочення кількості водяних і зростання кількості вітряних млинів. Причина цього
– природні фактори. Якщо рівень води в річці змінювався посезонно, досягаючи
найвищої відмітки під час танення снігу (повінь), і опускаючись найнижче в літню
спеку (межень), то вітер був більш менш постійною і стабільною рушійною силою.

На сьогоднішній день в с.Мельники, на жаль, не залишилось жодного водя-
ного млина. Але пам'ять про ці пам’ятки народної архітектури буде збережена в
документах, топонімічних назвах та спогадах старожилів.
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Жам Олена 
м. Переяслав-Хмельницький

ТОПОНІМ «ГРЕБЛЯ» В НАЗВАХ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ 
КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ

У наш час все більше вчених звертається до однієї з найменш досліджених
галузей мовознавства – ономастики, яка тісно пов’язана з етнографією, історією,
географією, соціологією та іншими науками.

Ономастика – розділ мовознавства, який вивчає власні імена, їхнє виник-
нення і розвиток. Окремі підрозділи ономастики досліджують власні імена людей
(антропоніміка), назви народностей і етногруп (етноніміка), власні назви водних
об’єктів (гідроніміка), власні географічні назви (топоніміка).

Останній із підрозділів ономастики – топоніміка представлений особливо ши-
роко: з незапам’ятних часів людство напрацювало чимало способів  вирізнення
навколишніх об’єктів та фіксації їх місцезнаходження на поверхні землі, зокрема,
за допомогою власних топонімічних назв.

Носіями особливо цінної історико-етнографічної інформації є власні назви
водних та географічних об’єктів України. Їх виникнення й формування пов’язу-
ється з різними історичними факторами, в тому числі – з основними видами ді-
яльності місцевого населення. Значна частина вітчизняної ономастичної лексики
має у своєму складі терміни похідні від млинарства, яке разом із хліборобством,
було одним з найважливіших занять українського народу. Найбільше млинарська
тематика відобразилася у топонімах та гідронімах. 

Велику групу в їх переліку складають назви населених місцевостей, у складі
яких вміщено топонім «гребля». Дану статтю присвячено розгляду топонімів Ки-
ївської губернії ХІХ ст., у складі яких міститься слово «гребля» .

Гребля (загата, гатка, гать) – спеціальна гідротехнічна конструкція (штучна
перепона для води) у вигляді валу з піщано-глинистів грунтів, каміння, влашто-
вана впоперек ріки з метою підняття рівня води і створення штучного водоспаду,
який приводив в рух млинове колесо. При допомозі греблі регулювали силу і на-
прямок течії ріки і цим покращували умови експлуатації водяних млинів. Основу
конструкції греблі складали дерев’яні кряжеві “скрині” (переважно 2 на 2 м), які
потім заповнювали бутовим каменем. На ріках із широким руслом кряжеві скрині
з’єднувалися з берегами дамбами, які являли собою штучне підвищення у ви-
гляді валу, насипаного і утрамбованого для більшої міцності шарами із землі,
піску, глини, каменю, хмизу, очерету, соломи з гноєм, дерну, фашин (з німецької:
туго зв’язана в’язка хмизу) [7, с.928]. Відкоси дамби з боку напору течії до рівня
“високої води” додатково укріплювалися кілками, забитими рядами, плотами з
хмизу та лози, камінням. Для закріплення поверхні дамби (“гребня”) відкоси дер-
нували, засівали травою або засаджували чагарниками швидкорослих сортів,
наприклад, вербою. Розміри греблі залежали від ширини і глибини річки, швид-
кості течії. В середньому: від 1 саженя шириною, і 30-80 саженів довжиною [1].

За конструкцією греблі поділялися на “глухі” у вигляді суцільної маси і “во-
дозливні” (“плотохідні”, “розбірні”) із “воротами”, через які могли вільно проходити
вода, лід, плоти, човни. Перший тип гребель був основним і побутував на біль-
шості водних артерій України, а другий – переважно на сплавних і судноплавних
ріках. Незалежно від типу, греблі мали 1-2 зливні шлюзи для скидання паводко-
вої води, і невеликий млиновий ставок площею 10-30 десятин для запасу води на
випадок посухи. 
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Окремо слід зупинитися на специфічних водозбірних спорудах – “напів-греб-
лях”. Вони не перегороджували всієї ріки, а тільки невелику її частину. Найбільше
таких гребель в Україні було на Дніпрі.

Не можна оминути увагою, заборонені тогочасним законодавством, так звані
“підводні” греблі, невидимі ззовні, розташовані під водою. За їх допомогою са-
мочинно, без дозволу певних інстанцій, спрямовували течію ріки в потрібному
напрямку – на свої млини. Вибір певного типу греблі зумовлювався різними фак-
торами: швидкістю течії ріки, шириною і глибиною русла, конфігурацією берегів,
межами розливів під час повеней. 

Кількість млинових гребель на території України і, зокрема, в межах Київської
губернії, була достатньо великою, що зумовлювалося густою річковою мережею
місцевості, основу якої становила р. Дніпро. На всій протяжності в межах України
Дніпро судноплавний, а значить придатний для влаштування великих наплавних
млинів. Натомість допливи Дніпра не мали таких умов, тому підходили для об-
лаштування лише нерухомих (стаціонарних) водяних млинів, які в свою чергу
для більшої ефективності потребували спорудження греблі. Таким чином, біль-
шість млинових гребель Київської губернії зосереджувалася на невеликих ріках.
Це зумовлювалося тим, що греблі, споруджені в цих місцях, не перешкоджали
судноплавству і сплаву деревини. Окрім цього, будівництво греблі у вузьких рус-
лах річок не потребувало великих матеріальних і трудових ресурсів, а тому було
економічно рентабельним.

Греблебудування на території України довгий час не регулювалося і не об-
межувалося законодавством. Внаслідок цього давні греблі будувалися спора-
дично, без проектів, місцевими майстрами, і належали номінально тим особам,
на чиїх водоймищах і прилеглих землях вони знаходилися. Лише в сер. ХІХ ст. за-
конодавчі органи взялися за розробку нормативних актів з питань гребле-буду-
вання. Зокрема, заборонялося самочинно споруджувати і експлуатувати різного
виду запруди, навіть, на території власних володінь [2].

Важливим етапом спорудження греблі був вибір і обстеження місця під май-
бутню споруду, характеру русла ріки в цілому і в конкретній місцевості. Ця про-
цедура була клопітною і тривалою. До обстеження підходили надзвичайно
ретельно, адже від цього залежала якість новобудови.

Розміри, матеріал, прийоми будівництва гребель на Правобережжі у ХІХ ст.
були досить різноманітними і залежали, головним чином, від гідротехнічних умов
і платоспроможності замовника. Будувалися греблі місцевими майстрами, зде-
більшого селянами, за проектами та під безпосереднім керівництвом досвідче-
них спеціалістів з греблебудування. З часом най здібніші селяни, набувши
досвіду, самі набирали бригади і наймалися на спорудження гребель. Найбільш
поширені прості одно-пролітні без спеціальних берегових опор греблі могли спо-
руджувати і без залучення професійної інженерії. Такі греблі вважалися тради-
ційними. В них використовувалися конструктивні елементи народного
будівництва. 

Більш досконалі греблі мали пристосування – шлюзи, напівшлюзи, водос-
пуски, з допомогою яких регулювали тиск води на греблю і спрямовували водя-
ний потік на млинові колеса. Важливі конструктивні частини греблі виготовлялися
з особливо якісних матеріалів, адже від цього залежала її міцність і довговічність.
Проте, далеко не всі побутувавші у ХІХ ст. на Правобережжі греблі були технічно
досконалими. Часом вони висипалися невисокими, лише з землі, без додаткових
опор і не мали водоспусків, а лише протоку для спуску води. Здебільшого  глухі
дамби розміщувалися на мілководних ріках.
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Дорого обходилося не тільки будівництво, а і подальше утримання гребель,
яке включало профілактичні, поточні і нагальні ремонтні роботи. На ремонтні ро-
боти, як і на будівельні, залучалася чимала кількість людей. Особливо це було ак-
туально під час серйозного ушкодження греблі (прориву дамби), яке необхідно
було ліквідувати якомога швидше. Зазвичай це були кріпосні селяни, яким ця ро-
бота зараховувалася в рахунок панщини. Особливо дорогими і трудомісткими
були роботи по очистці водозбірних ставків від мулу, виловлювання сміття, на-
несеного течією ріки, підсипання і укріплення схилів греблі, обрубка льоду.

Гребле-будування як важлива складова млинарського промислу Київської гу-
бернії було настільки поширеним і розвинутим, що за багатьма місцевостями, де
побутували греблі, навіть закріпилися відповідні топоніми. 

Розглянемо назви населених пунктів Київської губернії, до складу яких вхо-
дить топонім «гребля», та спробуємо з’ясувати їх народну та наукову етимологію,
простежити  зв'язок із млинарським промислом.

Привертає увагу село під назвою Кам’яна Гребля, що на кін. ХІХ ст. фактично
стало  передмістям м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії. Розташову-
валося село південніше міста Сквира на річні з однойменною назвою. До 1814 р.
село належало Сквирському староству, потім, разом із с. Таборов, поміщику
графу Владиславу Естергазі. Відомо, що в селі була гребля і водяний млин [6, с.
168]. Село розташовувалось поруч із поштовою дорогою, а значить, були зручні
дорожні умови для підвезення зерна до млина і реалізації борошна. 

Аналогічну назву мало село за 20 верст від м. Радомисля Радомислівського
повіту Київської губернії – Кам’яна Гребля (інша назва – Камінний Брід) на р. Бис-
трієвка [6, с. 150]. За переказами, село отримало назву  від того, що р. Бистрівка
в цьому селі текла між великими кам’яними скелями. Автору не відомі факти про
існування в цій місцевості гребель водяних млинів. Швидше за все, назву село от-
римало з огляду на  подібність кам’яних гірських виступів до млинової греблі.

У Звенигородському повіті Київської губернії на р. Боярка знаходимо село
Довга Гребля (інші назви – Мотяговка і Мохна) [6, с. 315].

Село з оригінальною назвою Циберманівська Гребля існувало у Липовець-
кому повіті Київської губернії. Село розподілялося на дві частини (кутки): Ци-
берманівка і Циберманівська Гребля [6, с. 271]. Ймовірно, що в частині села під
назвою Циберманівська Гребля розміщувалася гребля з водяним млином, що
належали єврею Циберману.

Відразу два великі села, до назви яких входив топонім «гребля», було в Уман-
ському повіті Київської губернії: Кузьмина Гребля і Кобринова Гребля (інша назва
– Соколове) [6, с. 290, 299]. Перше село розташовувалося на р. Удич, інше – на
р. Макшиболоті за 7 верст від містечка Тального.

У Чигиринському повіті Київської губернії у ХІХ ст. існувало невеличке село
під назвою Чернеча Гребля [6, с. 553]. За переказами колись давно в цій місце-
вості жили монахи. На р. Сирий Ташлик вони утримували водяний млин з греб-
лею. Місцину, де залишилися рештки зруйнованої греблі в народі охрестили
Чернеча Гребля. Згодом цей куток увійшов до складу с. Оситняжка, розташова-
ного на обох берегах згаданої річки. 

За 12 верст від м. Біла Церква на невеликому струмку без назви у Василь-
ківському повіті Київської губернії знаходимо с. Бикова Гребля [6, с. 411]. Також
у Васильківському повіті Київської губернії в ХІХ ст. було ще одне село з власною
назвою – Гребля. Тут у 1872 р. громадянин  Антон Іванович Семенченко побудо-
вав невеликий паровий млин. Відомо, що роботу млина забезпечувало всього 2
робітника. Є підстави вважати, що згаданий паровий млин виник в результаті
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реорганізації водяного млина, який в свою чергу мав млинову греблю [10, арк.
165].

Куток із нетиповою назвою Попова Гребля зустрічаємо в с. Миронівка Канів-
ського повіту Київської губернії. Село розміщувалось на обох берегах р. Росави
в тому місці, де в річку впадають два струмки: Мокрий і Сухий Бутень. В джере-
лах знаходимо: «Достопримечательности села составляют между прочего три
водяные мельницы, из коих одна церковная». Очевидно, що місцевість під на-
звою Попова Гребля отримала свою назву від того, що тут знаходилася гребля
водяного млина, який належав церкві [6, с. 442].

У Таращанському повіті Київської губернії також існували поселення, у складі
назв яких було використане слово «гребля». Одне з них – це село Братчикова
Гребля (інша назва – Станиславчик). Село (хутір) виникло на поч. ХУІІІ ст. За-
клав його почесний прихожанин Ставищанської церкви на прізвище Братчик. Роз-
містилося село на березі р. Красючки. В тому місці, де р. Красючка впадала в р.
Гейсиху Братчик заклав водяний млин і побудував греблю. Звідси і пішла назва
поселення [6, с. 345]. Інше село – Жидівська Гребля. Село розміщувалося в іде-
альному, як для спорудження водяних млинів, місці. Тут в р. Гнилий Тікич з пра-
вого і лівого боку впадали річки Цицілія і Волосянка. Ймовірно, місцеві мешканці
скористалися вигідними географічними умовами і будували тут греблі з млинами. Також,
очевидно, що одна з гребель належала представнику єврейської нації [6, с. 346].

Автору, нажаль не вдалося виявити населенні пункти з власними назвами на
основі млинарської тематики у Черкаському повіті Київської губернії.

Окремо слід зупинитися на назвах населених пунктів, що мають дотичні до
топоніма «гребля» назви. Одне з них – с. Гатне Київського повіту Київської гу-
бернії, розташоване за 5 верст від Києва, поблизу с. Желян (зараз Борщагівка).
В 1500 р. князь Богдан Глинський відписав це село разом із навколишніми маєт-
ностями Києво-Пустинському Миколаївському монастирю. На сер. ХІХ ст. мо-
настир в с. Гатне мав хутір на 400 десятин землі, ліс, пасіку, сад, город, 2 ставки
з водяним млином на річці Вєта [6, с.23]. Існування в с. Гатне водяного млина у
поєднані із ставками є свідченням наявності греблі (дамби, гатки). Звідси, зрозу-
міла етимологія назви села. 

Подібним чином розкривається етимологія села Запрудка Радомислівського
повіту Київської губернії, розташованого на р.  Любше і села Загребелля Берди-
чівського повіту Київської губернії на лівому березі р. Гнилопяті  [6, с.131, 209].

Привертає увагу назва кутка с. Кропивна – одного з найдавніших та найвідо-
міших населених пунктів Золотоніщини, колишнього полкового центру Війська
Запорізького – Загребля. Дослідник О.В. Колибенко вважає, що свою назву куток от-
римав через те, що знаходився за греблею, розміщеною на річці Кропивна [3, с. 158]. 

Окремо варто згадати с. Водяне Звенигородського повіту Київської губернії на
р. Толмач. Л. Назва села хоч і не пов’язана напряму із топонімом «гребля», але
самих гребель поблизу поселення було чимало. Л. Похилевич згадував, що за
свідченнями старожилів навколо села колись було біля 20 ставків, в зв’язку з чим
село і отримало свою назву [6, с. 413]. Велика кількість ставків є свідченням ві-
рогідного існування в цій місцевості значної кількості водяних млинів.

Цікавим технічним явищем у греблебудуванні був перенос греблі і млина в
іншу місцевість. Необхідність демонтажу гребель зумовлювалась рядом причин
природнього та економічного характеру. Більшість діявших у ХІХ ст. млинових
гребель були зведені ще у ХУІ-ХУІІІ ст. За цей час змінився характер багатьох
річок (наприклад, міліло старе русло), зникли одні та виникли інші поселення,
вдосконалилися техніка і технологія греблебудування, сформувалися держстан-



202

дарти  водозбірних споруд. Сюди ж можна віднести випадки, пов’язані із відбу-
довою греблі після прориву чи перебудовою, в звязку із вдосконаленням кон-
струкції. Означені моменти сприяли концептуалізації у топоніміці української
мови терміну «нова гребля». Проілюстуємо вище сказане переліком населених
пунктів, у складі яких присутній топонім «нова гребля».

Село Нова Гребля Київського повіту Київської губернії. Розташовувалося на
лівому березі р. Здвиж, за 17 верст від Києва. У ХІХ ст. належало Києво-Михай-
лівському монастирю [6, с. 77].

Село Нова Гребля Бердичівського повіту Київської губернії. Розміщувалося на лі-
вому березі р. Десна. У ХІХ ст. було власністю Леонарда Мадейського [6, с. 240].

Село Нова Гребля Уманського повіту Київської губернії. Розташовувалось на
р. Тікич. В сер. ХІХ ст. належало поміщиці Піонтковській [6, с. 294]. Відомо, що на-
прикінці ХІХ ст. в селі діяв великий водяний млин на 4 постави, який належав дво-
рянину А. Турчанинову і перебував в орендному утриманні у К. Сокола [4, с. 195]. 

Село Нова Гребля Бердичівського повіту Київської губернії. Відомо, що в селі
у 1845 р. був побудований крупчатий водяний млин на 4 наливні колеса, 4 по-
стави, 4 сита, 1 станок «підсівка». Належав млин таємному раднику Ф.Ф. Ме-
рингу. Працювало на млині 3 робітники. Перероблялася виключно пшениця
Отримане борошно, реалізувалося на місці [4, с. 182]. У 1848 р. Сергій Федоро-
вич Меринг (очевидно брат згаданого вище Ф.Ф. Меринга) побудував у селі ще
один млин. Працювало на млині 2 робітники. Перероблялось за рік 16 550 пуд.
Зерна на суму 8 628 руб. [8, с. 15]. Цікаво, що саме село, без водяних млинів, в сер.
ХІХ ст. належало відставному поручику Юліану Осиповичу Залеському [5, с. 293]. 

Важливо зазначити, що спільною рисою поселень Київської губернії під на-
звою Нова Гребля є їх розташування на водоймищах (великих річках) і наявність
у селах водяних млинів з греблями. 

Будівництво водяних млинів і пов’язаних з ними гребель в Київській губернії
було настільки поширеним і розвинутим, що назви окремих місцевостей, де по-
бутували греблі, і закріпилися в зв’язку з цим відповідні топоніми, збереглися до
нашого часу. Перерахуємо їх:
с. Кобринова Гребля Тальновського району Черкаської області [9, с. 343].
с. Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області [9, с. 344].
с. Бикова Гребля Білоцерківського району Київської області [9, с. 143].
с. Нова Гребля Бородянського району Київської області [9, с. 145].
с. Запрудка Іванківського району Київської області [9, с. 148].
с. Запруддя Рокитнянського району Київської області [9, с. 152].
с. Кам’янна Гребля Сквирського району Київської області [9, с. 153].

Таким чином, аналіз топонімів Київської  губернії ХІХ ст., у складі яких є слово
«гребля» показує, що вони мають досить давнє походження і напряму пов’язу-
ються із водяним млинарством. 

У ХІХ ст. на водоймищах Київської губернії побутувала велика кількість різних
за конструкцією, матеріалом, будівельною технологією млинових гребель. Мли-
нові греблі відносилися до складних гідротехнічних споруд, при допомозі яких ре-
гулювали течію річок, поліпшували умови експлуатації водяних млинів.
Будівництво гребель було трудомістким, потребувало великої кількості будівель-
них матеріалів і людських ресурсів, а самі греблі виступали досить помітним геог-
рафічним орієнтиром. Все це  сприяло формуванню топонімів і гідронімів, до
складу яких входив термін «гребля». З часом частина топоніми видозмінилася,
проте більшість збереглася до наших днів.
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ВІТРЯКИ ЧЕРКАЩИНИ

Піком розвитку вітрового млинарства на Черкащині  стала перша третина ХХ
ст., коли кількість вітряків сягала своїх найвищих показників. Та з початком ко-
лективізації вітряне млинарство опинилося серед “неперспективних” галузей гос-
подарства й поступово занепадало. 

Непоправним ударом по галузі стали роки Другої світової війни, коли Черка-
щиною двічі пройшла лінія фронту, коли двічі перед відступом було застосовано
тактику “випаленої землі”. Якщо свідчень, що під час евакуації 1941 р. була вка-
зівка знищувати млини не виявлено, то у часи відступу німецьких частин млини
масово підривалися вибухівкою, розстрілювалися гарматами. Не рідкість і ви-
падки, коли радянська артилерія використовувала такі об'єкти для “пристрілю-
вання” на місцевості.

По завершенні Другої Світової війни лишилася мізерна частина вітряків, вони
вже перестали бути невід’ємною частиною краєвиду кожного українського села.
Та не зважаючи на це, вцілілі вітряки продовжували справно служити людям.
Більше того, після війни на Черкащині, на основі поєднання традиційних млино-
вих традицій та тодішніх технологій та було розроблено та успішно впроваджено
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унікальний у світовій практиці проект “вітродвигун Д-15”. Після схвалення про-
екту на всесоюзному рівні за ним будували вітроагрегати на просторі від Карпат
до Тихого океану.

Остаточного удару по галузі завдала масова електрифікація, дешевизна
електроенергії та партійна установка на сприяння знищенню вітряків, як “пере-
житків” минулої, досоціалістичної епохи. 

Особливо загрозливого розмаху набуло це явище у роки після ліквідації Ра-
дянського Союзу… Млини опинилися нікому не потрібними, нічийними. Колек-
тивні господарства часто банкрутували, швидко зникали, як явище. Нові їх
власники у погоні за швидкою наживою не звертали уваги на старі вітряки. Був
час, коли сільські громади, шукаючи шляхи для підтримки села у скрутних еко-
номічних умовах, забували про подібні пам`ятки й не поспішали приймати віт-
ряки під свою опіку. Нерідко, коли  вітряки, які навіть нанесено на топографічні
карти і які, нібито, перебувають на спеціальному обліку заповзятливі господарі
прилюдно пиляли на дрова… (Вергуни, Нечаївка та ін.). Траплялися й випадки,
коли нащадки колишніх власників млина не могли поділити “спадок” й спалювали
діючі вітряки (с. Медведівка, 1998 р.).

Складалася ситуація, коли на Черкащині можна було побачити вітряного
млина хіба-що у приватних скансенах… Їх власники проводили роботу зі збору
цих вітряків по глухих селах та містечках краю. Завдяки цьому було порятовано
низку млинів, та водночас  села втратили часто останні пам`ятки старовини…

Йшлося до того, що на Черкащині невдовзі не буде можливості оглянути віт-
ряки у своєму історичному середовищі, де вони віками служили людям. Адже у
скансенах, навіть державних, вони часто стоять на місцях до годі шукати вітру!
Там до них не можна зайти… не можна побачити їх у дії (Пирогово, Переяслав). 

На запитання: скільки вітряних млинів на Черкащині, чи в Україні донедавна
ніхто не міг дати певної відповіді. Адже млини рідко потрапляли до державних ре-
єстрів за якими можна вести їх облік. А скільки їх лишалося на просторах України
можна було лише гадати. 

Поштовхом до зміни ситуації стало відродження вітряного млина у с. Івківці
Чигиринського району. Під час цих робіт ініціатори зіткнулися з низкою питань, що
потребували негайного вирішення. Було потрібно наново виготовляти низку ори-
гінальних деталей та механізмів. Пошуки їх аналогів поставили питання: А де є
вітряки? у реальну площину. Зрештою було усвідомлено, що вітряки перебува-
ють у критичному стані…

Із 2007 р. громадські організації “Молодь за відродження села”, “Конгрес мо-
лодих вчених Черкащини” та викладачі й студенти Черкаського національного
університету розпочали збирати відомості про вцілілі пам’ятки млинарства та опі-
куватися ними. Спільними зусиллями було проведено було відновлено низку віт-
ряків, проведено велику пошукову роботу. Якщо було відомо про чотири вітряки,
що перебували на обліку в обласному управлінні архітектури та кілька придо-
рожніх велетів, то з часом було виявлено близько трьох десятків подібних
пам`яток. 

Відомими у регіоні були вітряки розташовані при великих шляхах та поблизу
туристичних об’єктів. Це вітряк на території Худоліївської сільради, розташова-
ний за 400 м від шляху Черкаси-Чигирин, біля межі Черкаського й Чигиринського
районів. Не зважаючи на зручне розташування цей млин не став об’єктом ту-
ристичної інфраструктури краю. Зовні він ще створює образ вітряка, але стан
його внутрішнього начиння в жодному разі не дозволяє його показувати широ-
кому загалу туристів. Цей стовповий вітряк, збудований на почату ХХ ст., втратив
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майже всю механіку. З  якої лишився ведучий вал та великий триб на ньому. Вал
у своїй зовнішній частині не придатний для роботи й потребує заміни. Великий
триб малого діаметру й завдяки наявності даху достатньо добре зберігся. Каркас
цього вітряка частково виготовлено із порід м’якого дерева, що призвело до їх
знищення. Добре збереглися масивний стовп (дід), крижня (баба), брати. Решта
деталей каркасу у задовільному стані. Вирла біля цього млина немає. 

До групи “відомих” належить і вітряк у с. Суботів Чигиринського району. На
відміну від попереднього він добре зберігся. Його каркас виготовлено із відмін-
ного дуба, добре шальовано вербовими дошками та вкрито оцинкованим залі-
зом. Добре збереглася частина млинових механізмів: Великий триб середнього
діаметру, пудло із обома каменями, ведучий вал з підкрилками та крилами. Зов-
нішня частина валу частково ушкоджена та потребує ремонту. Збереглася сис-
тема гальмування, сходи до першого та другого поверхів. Добрим станом
збереження цей млин завдячує капітальному ремонту силами місцевої громади
у середині 1990-х р. За свідченнями місцевих жителів, цього млина намагалися
запустити, але не змогли належно відцентрувати камені. Млин перебував у від-
мінному стані до хвилі пошуків металобрухту на початку ХХ ст. Тоді було зни-
щено всі металеві механізми. В цілому цей традиційний стовповий млин
придатний до відновлення.

Одним із найвідоміших вітряків Черкащини лишається вітряний млин у с. Бу-
дище Звенигородського району. Він розташований за селом біля шляху Будище
Шевченкове, яким проїздять тисячі туристів, що їдуть вшанувати Т. Шевченка на
його батьківщині. Ще наприкінці минулого століття неподалік стояв ще один віт-
ряк, але він нажаль не вцілів. А цьому пощастило. Відвідуючи ці святі місця у
1998 р. тут побував мешканець м. Трускавець В.М.Кушнір. Побачивши занедба-
ний стан цього вітряка він зорганізував доставку до с. Шевченкове із рідного Трус-
кавця вантажівки наповненої відмінними смерековими дошками. Завдяки такому
дарунку дирекція місцевого музею організувала відновлювальні роботи, що до-
зволило зберегти цю унікальну пам’ятку.

Цей млин за своєю конструкцією належить до “голландського типу”, тобто до
шатрових вітряків. Він класичним взірцем традиційного шатрового млина кінця
ХІХ – початку ХХ ст. й лишився останнім вітряком цього типу на тернах Черка-
щини! Шатро правильної круглої форми звужене до верху. Чотири крила мають
вкорочену робочу поверхню та не відцентровані належним чином. Це дозволяє
убезпечити пам’ятку від руйнації поривами вітру та водночас забезпечує достат-
ньо привабливий зовнішній вигляд. Внутрішня млинова механіка частково втра-
чена внаслідок неодноразових пограбувань місцевими “металістами”. Відсутні
веретено, підверетінок, регулювальні гвинти та навіть обручі на каменях. Такі ме-
ханізми, як триб, горизонтальний та вертикальний вали добре збережені та здатні
до роботи. Цей млин придатний для повного відновлення.

До цієї групи належить вітряк при в’їзді до с. Лебедин Шполянського району.
Це останній із понад півсотні вітряків, що діяли у цьому населеному пункті на по-
чатку ХХ ст. [1] За своїми конструктивними особливостями він належить до стов-
пового типу вітряків. Має два поверхи та чотири крила. Його вирізняє наявність
залишків оригінального механізму передачі зусилля на камені. Роль централь-
ного валу відіграє металева труба. В приміщенні вона лежать на підшипнику роз-
міщеному в поперечній балці у центральній частині корпусу. На трубу наварено
два металеві квадрати, до яких кріпиться великий триб. Зовні труба завершу-
ється не баченою у жодному іншому вітряному млині Черкащини литою хресто-
виною. До неї безпосередньо, без використання підкрилків, кріпляться бруси
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крил. Бруси кріпляться хомутами, для яких передбачено спеціальні отвори у
хрестовині. Продовженням горизонтального валу слугує металева конусоподібна
трубка на кінцях якої розміщено кріплення для металевих розтяжок крил. 

Зусилля від великого триба передається на оригінальну систему шестерень.
Замість традиційного веретена використовується металева труба. У її верхній
частині закріплено спеціальну шестерню із зубами розрахованими під традицій-
ний крок кулаків великого триба. На нижньому краю вертикальної труби розмі-
щено ще одну шестерню іншої конструкції. Вона має металевий каркас у
зовнішній периметр якого пристосовано для вставних дерев’яних зубів. Далі зу-
силля передавалося на підверетінок який приводив у дію жорна. В цілому цей
традиційний стовповий млин придатний до відновлення.

До числа найкраще збережених вітряків належить млин у с. Теклине Смі-
лянського району. Його вирізняє серед інших млинів регіону не лише ідеальна
збереженість, а й оригінальність конструкції та механізмів. За типом цей млин
належить до стовпових. Він має чотири крила виготовлені “під парус ”, тобто для
роботи їх поверхня повністю закривається спеціальним сукном. Вітряк триярус-
ний, що дозволяє йому бути стрункішим більшості обстежених вітряків та мати
суттєво довші крила. 

Перший поверх не містить зернопереробного обладнання. На другому по-
версі розміщено обладнання для регулювання якості помолу та збирання пере-
робленого зерна. Другий поверх має відкриту “балконну” частину, призначену для
приймання піднятого спеціальним механізмом збіжжя. На третьому поверсі зо-
середжено всі робочі механізми. Вони типові для вітряків цього типу. Вирізня-
ються лише малий триб та однотипна з ним шестерня у хвостовій частині
великого валу. Ці шестерні вилито із металу у формі придатній для роботи від
дерев’яних “кулаків” великого триба. Шестерня у хвостовій частині надіта на ме-
талевий вал, що одним краєм закріплений у центрі великого валу а іншим – спи-
рається на підшипник. Ця шестерня призначалася для приведення в дію
механізму підйому зерна. 

Завдяки зусиллям місцевих жителів у 1990 р. відбулося відновлення цього віт-
ряка. Це та проживання у безпосередній близькості нащадків первинного власника
дозволило тривалий час лишатися цій пам’ятці єдиною цілком збереженою на Чер-
кащині. За відносною шкалою стану збереженості цей вітряк оцінено у “5” балів.

До числа цілком збережених належить вітряк у с. Івківці Чигиринського
району. Це традиційний стовповий чотирикрилий вітряк відновлений силами міс-
цевої громади у 2007 р. Було відновлено перекриття першого другого поверхів та
наново шальовано каркас. У цьому млині наявна вся млинова механіка та пе-
ріодично мелеться збіжжя. Об’єкт у відмінному стані.

Поряд із вцілілими на своїх історичних місцях, до числа максимально збере-
жених належать вітряки перенесені до новостворених музеїв просто неба:
“Музею млинарства” у с. Стецівка Чигиринського р-ну та історико-етнографічного
заповідника “Козацькі землі України” у с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну. Якщо
у Стецівці не завершено відновлення вітряків, то у Вереміївці майстерно відтво-
рено низку вітряків, зібраних по селах Чорнобаївщини. Першим там постав у всій
своїй красі стовповий шестикрилий вітряк придбаний у сусідньому с. Кліщинці. На
кінець 2009 р. у цьому музеї діяло ще два восьми крилі вітряні млини стовпового
типу. Вереміївські вітряки перебувають у відмінному стані. У Стецівці ситуація
значно гірша: вітряки законсервовано, механіка не відновлена, крила відсутні. 

Тож, до числа діючих на Черкащині можна зарахувати 5 вітряків: Теклине –
1, Івківці – 1, Вереміївка – 3.
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До числа добре збережених також належить один із трьох вітряків у с. Ка-
пустине Шполянського р-ну. Говорячи про це село, варто відзначити унікальність
ситуації, коли в одному селі вціліло три вітряні млини. Вищезгаданий (умовно К-
1) розміщений на південній околиці села, в полі. Це типовий чотирикрилий дво-
поверховий вітряк. Його крила подібно до млина у с. Теклине виготовлено “під
парус”. У середині повністю збереглася традиційна млинова механіка. Відсутній
лише гвинт для регулювання якості помолу. Решта: веретено, підверетінок, по-
рплиця, жорна, великий та малий триби, система гальм та все інше у відмінному
стані. Це дозволяє стверджувати про можливість відновлення працездатності ме-
ханізмів та запуску цього млина. 

На західній околиці цього села, навпроти подвір’я колишнього колективного
господарства розміщується ще один вітряк “К-2”. За своїми конструктивними
особливостями він схожий із попереднім, але стан його збереженості значно гір-
ший. Не збереглася внутрішня млинова механіка, суттєво пошкоджено пере-
криття першого та другого поверхів. Водночас млин має дах та придатний до
роботи центральний вал та великий триб, що теоретично уможливлює його від-
новлення. 

У цьому ж селі зберігся ще один неповторний вітряк “К-3”. Два попередні віт-
ряки було споруджено після відновлення радянської влади у 1944-1946 рр. двома
братами для двох сільських колективних господарств. Вийшовши на заслужений
відпочинок, один із братів у 1970-х рр. зконстуював на своєму подвір’ї зменше-
ний варіант традиційного стовпового вітряка. Цей вітряк лишався діючим до 2004
р., коли помер його будівничий. Станом на серпень 2009 р. цей вітряк був у від-
мінному стані за виключенням одного зламаного буревієм крила. Дирекція Ка-
пустинської ЗОШ у спілкуванні із представниками Української млинологічної
асоціації висловила бажання перенести його на шкільне подвір’я, щоб школярам
з дитинства прививати любов до традицій рідного народу. Принагідно слід подя-
кувати жителям цього маленького села за справжню турботу про спадщину своїх
батьків, за збереження цих вітряків. 

До числа добре збережених також належить вітряк у с. Жовнино Чорнобаїв-
ського району. Цей млин до 2004 р.  лишався діючим. У жовтні 2009 р. його ог-
лянули учасники Перших міжнародних наукових читань “Історія українського
традиційного млинарства”. Було виявлено що буревієм було суттєво пошкоджено
крила вітряка. Все решта лишалося у відмінному стані. Доступ сторонніх осіб до
об’єкта унеможливлений тому ідеально збережено всі механізми й необхідне для
роботи обладнання. 

Вітряка було перенесено у 1958 р.під час відселення села із передбачених під
затоплення водами Кременчуцького водосховища місць. У 1986 р. було замінено
традиційний дерев’яний горизонтальний вал на тотожного діаметра сталеву
трубу. У її зовнішній частині зроблено отвори для підкрилків. Решта млинової ме-
ханіки автентична. За умови відновлення крил цей вітряк готовий до роботи. За
відносною шкалою стану збереженості Жовнинський вітряк оцінено у “4,9” балів.

На північній околиці області, у с. Бучак Канівського району зберігся ще один
традиційний чотирикрилий вітряк стовпового типу. Він споруджений у 1946 р. й
завдячуючи розміщенню у напівспустошеному селі лишився непограбованим.
Цьому сприяло його сусідство із садибами місцевих старожилів. У вітряка від-
сутні крила – решта механізмів збереглися. 

Північніше Бучака, у с. Григорівка зберігся типовий вітряний млин стовпового
типу. Він вирізняється серед решти підведеною лінією електромережі та пере-
обладнаною механікою під електричний привід. 
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Загалом, Канівщина, порівняно з рештою районів Черкащини, багата вітря-
ними млинами. Традиційні вітряки збереглися також у селах Лука, Горобіївка та
Яблунів. Перші два знаходяться у занедбаному стані. В обох із них значно по-
шкоджено дах, що призводить до руйнації самої будівлі млина. Біля обох цих
млинів живуть прямі нащадки їх первинних власників, що вселяє сподівання на
подальше збереження цих об’єктів. У с. Лука вітряк збудовано у 1924 р. Це чо-
тирикрилий (колись “під парус”), двоповерховий стовповий вітряк середніх роз-
мірів. В Горобіївці вітряк збудовано у 1947 р., він значно вищий за свого сусіда в
Луці. Підкрилки відсутні, та за отворами у зовнішній частині валу видно, що він
мав чотири крила. На першому поверсі ще збереглися старі ваги, якими відва-
жували збіжжя… 

Останнім у переліку традиційних вітряків Канівщини зазначимо вітряка при
в’їзді до села Яблунів. Цей млин, на відміну від більшості вищезгаданих перебу-
ває ще із 1970-х рр. на обліку як пам’ятка архітектури обласного значення. Ста-
ном на жовтень 2009 р. цей похилений каркас вже було складно назвати
вітряком… 

На Лисянщині добре зберігся вітряк у с. Хижинці. Цей традиційний чотирик-
рилий вітряк на сьогодні є “самим західним” з усіх виявлених вітряків Черкащини.
Далі на захід області виявлено лише десятки водяних млинів…

Ще один стовповий вітряк вцілів на околиці села Квітки Корсунського району.
Його м механізми за виключенням Великого триба та головного валу 
розграбовано. Зовнішня частина валу відсутня, що унеможливлює визначення
кількості крил. Каркас доволі міцний, критий залізом. 

На Черкащині крім Яблунівських руїн виявлено ще низку вітряків, що пере-
бувають у вкрай незадовільному стані, що межує з руйнацією. Це вітряки у с. Ля-
щівка Чорнобаївського р-ну, у сс. Тіньки й Тарасо-Григорівка Чигиринського
району. Руїни вітряків лишаються у с. Ленінське Чорнобаївського району та у
с. Соболівка Шполянського району. 

Окрім традиційних вітряків стовпового та шатрового типів на території об-
ласті виявлено й декілька модернізованих вітряків конструкції В.Т.Стрельця. Їх
конструктивним особливостям присвячено окрему статтю у цьому збірнику, тому
не зупиняємося на них детально. Лише відмітимо, що вони збереглися у с. Гри-
щинці, Бобриця, Прохорівка Канівського району та у с. Бубнівська Слобідка Зо-
лотоніського району. Їх стан збереженості коливається у межах “3”-“4” балів.
Влітку нашій експедиції пощастило зняти відео та зафотографувати вітряка у с.
Грищинці, де ще було три із чотирьох крил. Та поспілкуватися із його будівель-
ником та тривалий час мірошником Володимиром Сторчеусом. Невдовзі після
нашого візиту два крила цього унікального вітряка не витримали буревію й від-
ламалися… Детальні креслення цього вітряка збереглися у книзі автора проекту
В.Т.Стрельця [2], що дозволяє сподіватися на їх подальше відтворення.

В цілому, на території Черкащини виявлено 32 вітряні млини.  П`ять із них
перебувають у робочому стані. Решта більшою чи меншою мірою потребують ре-
монту. Всіх їх було встановлено на облік, як пам'ятки місцевого значення. Більше
того, враховуючи їх вкрай малу кількість проведено роботу для організації їх охо-
рони, як пам`яток народної архітектури та побуту обласного значення. 

Українська млинологічна асоціація акумулює кошти на їх відновлення та по-
дальше збереження. 

1 Список населенных мест Киевской губернии – 1900. – 1896 с.
2 Стрелец В.Т. Ветродвигатель Д-15. М., Сельхозгиз, 1955 - 84 с.
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ТОПОНІМИ СТАРОЇ БОРОВИЦІ

У наш час змінюється все: і природа, і створене людськими руками, і мова.
Назви ж зберігаються, якщо людина не поспішила їх знищити. На жаль, цього не
скажеш про топоніми села Боровиці Чигиринського району Черкаської області
(до 1954 року Боровиця входила до складу Київської області). У 1959-60 роках у
зв’язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС село було перенесено на високий рів-
нинний берег Дніпра. А стару Боровицю з її кутками, каналами, піщаними кучу-
гурами, островами, річками і струмками, кожен з яких мав назву, поглинула вода
водосховища.

Дана робота – перша спроба систематизувати, а отже і зберегти в пам'яті,
власні назви старої Боровиці.

Топоніми, про які йтиме мова у цій статті, утворені або від загальних назв
(апелятивів) або від власних назв (антропонімів) за допомогою суфіксації (н-д:
Боровиця – назва утворена від основи "боров" суфіксом – иц(я), Назарівський –
назва утворена від основи "Назар" суфіксом – івськ(ий), а також шляхом переходу
апелятиву у власну назву (н-д: Козак, Кордон).

Детальніше зупинимось на топонімах Боровиці. Топонім "Боровиця" вперше
зустрічається в польських джерелах в 1613 році [1], як слобода на королівськім
грунті Черкаського староства, яка мала звільнення від податків і повинностей
терміном на 20 років. Археологами виявлено на території Боровиці раніші посе-
лення: епохи бронзи (ІІІ-І тис.до н.е.) [2, с.8], скіфського часу (VIII-ІІІ ст. до н.е.) [3,
с. 387], осаду Київської Русі [4, с.4].

У давнину село було оточене густими борами, тому й отримало назву Боро-
виця [5, с.676]. До речі, за підрахунками М.Т. Янка, в Україні є більше 30 населе-
них пунктів, назви яких похідні від "бір" – "сосновий або ялиновий ліс, що росте
на сухому підвищеному місці" або "великий густий хвойний  ліс" [6, с. 57].

Стара Боровиця розташовувалась на рукаві Дніпра річці Гречанці та її притоці
річці Боровичці. Є дві версії походження назви річки Гречанка. Дослідник топоні-
мії Черкащини В. Гончаренко вважає, що поблизу річки засівали багато полів
гречкою, то й річку назвали Гречанкою [7, с. 94]. Друга версія – легенда, запи-
сана від жителя Боровиці Андрія Карповича Неживенка (1918 р.н.). Вона гово-
рить: "З Візантії везли Дніпром дарунки Київському князеві: наречену жону і
золоту богиню. На річці Боровичці їх застала буря. Човен, на якому перебувала
наречена і богиня, перевернувся. Золота богиня утонула. Наречену врятували,
а річку Гречанкою в народі нарекли" [8].

На грецьке походження назви річки вказує і місцевий краєзнавець Григорій
Кирилович Міхненко: "Рукав Дніпра, що омивав Боровицю з південного сходу, у
безвітряну погоду, – а грецький флот був парусним, – при виявленні на Дніпрі пе-
ченігів, які з метою грабежу нападали на греків, був надійним пристановищем
для подорожуючих. Тому й отримав назву Гречанка" [9, с. 3]. Назва Боровичка за-
кріпилася за притокою Гречанки. І до сьогоднішнього дня деякі жителі Боровиці
мають вуличне прізвисько "грек", "греки".

У 1637 році містечко Боровиця опинилося в центрі великого козацько-селян-
ського повстання. Прізвище його керівника Павла Павлюка збереглося в місце-
вих топонімічних назвах: Павлюкова могила, Павлюковий (Павлюків) канал.

Курган Павлюкова могила (біля ЗАТ "Боровицьке" за 110 м на захід від села,
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260 м від вулиці братів Литвиненків, 70 м від Кременчуцького водосховища) як
пам'ятка археології взятий на облік за охоронним номером 2122 [10].

Павлюковий (Павлюків) канал знаходився на північ від села за струмком (рі-
чечкою) Боровичкою [11, с. 676]. Він зараз затоплений водами Кременчуцького
водосховища. Існували й паралельні назви Козак та Кордон. Кордон – бо в Бо-
ровиці після поразки повстання під проводом П.Павлюка стала постійна польська
залога, щоб не пропускати на Запорозьку Січ втікачів [8]. Цікаво, що течія в Па-
влюковім каналі змінювала свій напрямок по кілька разів на добу.

З Павлюковим каналом були зв’язані кілька великих і малих озер. Про них
пише А.К. Неживенко.

"Першим і найбільшим озером було Воняйкове. Воно під прямим кутом з’єд-
нувалося з Козаком глибоким і широким входом. Після поразки під Кумейками
повстанці відступали до Боровиці. Їх наздоганяли польські вершники, відсікали
голови і застромляли на гілля придорожніх дерев. Частина втікачів скочувалася
з гори, перебігала Мудрівку, переходила неглибоку Боровичку і ховалася в не-
пролазних хащах першого від Дніпра озера. У той час йшов густий липець (сніг),
тому перебратись на острови не було можливості. Селяни все ж кидалися у воду.
Вершники, що гналися за втікачами, провалювалися у приозерній смузі і без-
слідно зникали у болотяних прогноях. З того часу люди стали називати те озеро
Воняйкове.

Друге озеро – Біле (назва вказує на колір води) – з крутими берегами, гли-
боке. З дна озера можна було дістати м'яку, прохолодну і дуже смачну воду.

Третє з великих озер, зв’язаних з каналом – Гниле [11, с.7]. Назва відображає
характерні особливості водойми. Підходи до нього були топкими, дно – мулистим.

Специфічність природного ландшафту (наявність 3-х річок – Дніпра, Гре-
чанки, Боровички, боліт, піщаних кучугур) вплинула на планування старого села.
Жителі селились під самою горою (високим берегом Дніпра) або ж понад Гре-
чанкою. Їх називали відповідно "попідгоряни" і "побережани".

Дороги-підйоми (діалектне "узвози", "вузвози"), якими боровичани виходили
на високий рівнинний берег Дніпра (діалектне "степ"), ярки і переярки між ними
мали свої назви. Вони походять від імен чи прізвищ (прізвиськ) людей, що жили
в цій місцевості. Узвози розташовувалися між селами Шабельники (тепер
с. Тіньки) та Мудрівка (тепер с. Топилівка) у такому порядку:
1. Конюхівський узвіз – спочатку існував як ярок, під час колективізації землі роз-
чистили. Ярок став узвозом [12].
2. Дерев"янківський узвіз.
3. Глибокий Яр або Чорненьківський узвіз (під горою жили люди, на яких по-ву-
личному казали "Чорненьки" за смаглявий колір шкіри і чорне волосся [13]). З
цим узвозом пов'язаний топонім "Пашковське". Це була велика ділянка чорно-
зему, якою володів місцевий багатій Пашковський. Під час великої зливи піском
з яру занесло чорнозем. Пашковський після цього виїхав із села. За піском за-
кріпилась назва "Пашковське" [14].
4. Царівський узвіз.
5. Кривошеївський узвіз.
6. Назарівський узвіз. Першим поселенцем цієї місцевості був козак Назар. Він
переселився в Боровицю з Лівобережжя у XVIII ст. [15].
7. Дубинівський узвіз.
8. Хаблівський узвіз. З 60-х років минулого століття існує й інша назва узвозу "Лі-
карське" (після переселення на степ навпроти узвозу збудували лікарню).
9. Буцівський узвіз. Зараз більшість боровичан називають його "Ясельське" (на-
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впроти узвозу звели будівлю, в якій довгий час були дитячі ясла).
10. Біленький узвіз. У 20-ті роки ХХ століття існувала паралельна назва узвозу Бі-
лоярський (тут був Білоярський курінь Холодноярської республіки [16]).
11. Пітівський узвіз або Барилківський узвіз.
12. Левківський узвіз.
13. Фотієнків узвіз (на межі Боровиці з Мудрівкою).

Ось які назви мали ярки і переярки між узвозами: Дзвіниця (нагадував пере-
вернутого догори дзвона [17]), Царівський або Карнавущин, Коржівський або
Сушківський, Ткачівський, Педюрівський або Пузирівський, Троцьківський, Ром-
ківський, Головківський, Роєнчишин або Устимів, Мосів або Індуський (люди, які
не хотіли переселятися на степ і йти в колгосп, викопали в ярку землянки і жили
в них. Жителі села носили їм продукти [18]). Деякі з названих ярків мають по 2
назви. Це пояснюється просто. По один бік ярка жили люди з одним прізвищем,
а по другий бік – з іншим.

Старе село було сформоване за кутковим принципом. Куток об’єднував бу-
динки членів однієї родини чи кількох родин. Більшість назв кутків Боровиці по-
ходила від імен або прізвищ перших поселенців. Так, наприклад, назва кутка
"Макарівський" утворилася від імені Макар, кутка ""Костенківський" від прізвища
Костенко. Деякі кутки отримали назви від характерних особливостей рельєфу
місцевості, в якій вони розташовувалися: "Кучугури" (були піщані кучугури), "Ви-
гоняни" (люди жили на вигоні), "Хрещатик" (місцевість біля церкви Різдва Прес-
вятої Богородиці) [17]).

Робота по дослідженню топоніміки села Боровиці продовжується. Зберігаючи
старі назви, ми збережемо для нас пам'ять про наше минуле. Бо без знання ми-
нулого, як відомо, немає майбутнього.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛіТЕРАТУРА:
1. Zrodla Dsiejowe. Т. V. – Warczawa, 1877.
2. Науковий архів Інституту археології АН УРСР – Ф.195/12. – С.8.
3. Археологічні пам’ятки Української РСР (короткий опис). – К.: Наукова думка,
1966. 
4. Пономаренко М. Боровий або Боров // Зоря комунізму – 1981 – 5 травня –

С.4.
5. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К.,
1864.
6. Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. – К.: Знання, 1998.
7. Гончаренко В. Черкащина в легендах і переказах. – Черкаси, 2006.
8. Матеріали польових досліджень автора. Розповідь Неживенка Андрія Карпо-
вича, 1918 р.н.
9. Міхненко Г.К. В історії села – історія народу // Зоря комунізму – 1982 – 12 грудня
– С.3.
10. Паспорт на курган "Павлюкова могила".
11. Неживенко А.К. Павлюків канал // Провінційна хроніка – 2006 – 14 липня – С.7.
12. МПДА Розповідь Сущенко Єлизавети Іванівни,1925 р.н.
13. МПДА Розповідь Шмиголь Поліни Іванівни,1941 р.н.
14. МПДА Розповідь Шмиголь Ганни Платонівни,1942 р.н.
15. МПДА. Розповідь Римаренка Іллі Ониськовича, 1930 р.н.
16. МПДА Розповідь Токовенко Микити Микитовича,1923 р.н.
17. МПДА Розповідь Сущенка Івана Андрійовича,1923 р.н.
18. МПДА Розповідь Фесенко Ольги Петрівни,1911 р.н.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я



“З А Л І З Н Я К О В І  Ч И Т А Н Н Я ”

213

Ковальчук Наталія, Чигиринський НВК І-ІІІ ст.№2
Консультант Кравченко Олег Андрійович

ЛЯЛЬКА-МОТАНКА НА ЧИГИРИНЩИНІ

Повертаючись до власних коренів, які здійснювалися за прадавніх часів на-
шими предками, відтворюючи ляльку-мотанку, можна поринути у цікаву подорож
минулого українського народу. Лялька-мотанка символізувала неперервний
зв’язок між поколіннями, виступаючи в ролі оберега. Наші пращури, надавали
певного сакрального та таємничого значення ляльці, що могла захистити їх від
злих духів та допомогти [3]. Вважалося, що лялька є посередником між живими
й тими, кого на цьому світі вже чи ще немає, тому зазвичай вона зображувалася
безлика, а та яка слугувала берегинею-з хрестом на обличчі. З багатьох джерел
відомо, що метод виготовлення ляльки-мотанки виключно намотування. Зви-
чайна здавалося б іграшка, а несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з
якою створена. Вона може бути плетена із соломи чи зовсім без застосування нитки,
коли всі вузли закріплюються за рахунок того матеріалу, з якого робиться мотанка. На
Україні ляльку–мотанку або вузликову ляльку називають ще й куклою [1]. 

Виготовляючи ляльку, люди використовували символи, бо вірили, що вони
допоможуть, захистять. Не менш таємниче значення мали вузлики, зроблені під
час виготовлення ляльки-мотанки. Говорять, що коли зав'язують вузлик на такій
ляльці потрібно загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Оскільки на-
родні ляльки з тканини були невід’ємною частиною селянського побутового се-
редовища, пов’язаного з хліборобською працею та домашнім вогнищем, тому
вони і в прадавні часи, і сьогодні є символом родючості, материнства та своє-
рідним оберегом. Ляльки виготовлялися або нашвидкуруч, щоб заспокоїти  та
забавити дитину, або старанно, як подарунок на свято, весілля [2]. Майстерно
зроблена, пишно вдягнена лялька є цінним предметом домашнього майна, вод-
ночас виступаючи посередницею між старшим і молодшим поколіннями, запо-
рукою добробуту, щасливого родинного життя, та захисту від злих сил.
Досліджуючи ляльку-мотанку на Чигиринщині, автор дійшов висновку, що для
кожного селища та хронологічного періоду характерний свій принцип виготов-
лення вузликової ляльки. Відмінності полягають, в найменших дрібницях, але це
помітно привертає увагу. Зі  спогадів Ніколенко Ольги Василівни,1957 року на-
родження, уродженки та жительки м. Чигирин «У дитинстві ми, дівчатка,  любили
гратися молодими качанами кукурудзи. Це були природні ляльки із довгим та різ-
нокольоровим волоссям. А ще ми робили немовлят мотанок: змотували рулон-
чиком тканину, малювали личка і пеленали як маленьку дитинку…» На основі
цих спогадів автор може зробити висновок, що вже  поступово сакральне зна-
чення іграшки знецінюється: діти починають гратися ляльками з намальованим
обличчям. На основі спогадів Мущенко Марії Іванівни, 1950 р. н., уродженки та
жительки села Медведівка автор аналізує створення ляльки у складний для Ук-
раїни період. Навіть в повоєнні часи українська нація не втрачала потяг до мис-
тецтва, прекрасного та вічного. «П’ятдесяті  роки – це повоєнні роки, іграшка у ці
часи була розкішшю, дівчатка й навіть хлопчики бавилися ляльками, виготовле-
ними власноруч з кукурудзяних початків – зривали молодий качан, із так званим,
волоссям, (бажано чим довше, тим краще) заплітали коси, прикрашали голівки
ляльок  квітами, та одягали у великі листочки гарбуза, лопуха, мати-й-мачухи , пе-
рев’язуючи все це довгими травинками. Ці іграшки були наймилішими для нас,
дітей…» Лялька-це дитинство. Саме різноманітність вузликових ляльок залежить
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від фантазії. Цього мабуть не бракувало у наших предків, які вміли відтворювати
неперевершені  іграшки, з найпримітивніших дрібниць: з ягідок, клаптиків тка-
нини, гілочок та листочків. Іграшки-ляльки знаходили місце і в серцях хлопчиків,
як от і в Мущенко Бориса Тимофійовича, 1950 р. н., уродженця села Вершаці та
жителя села Медведівка. «Я жив на вулиці, так званій Пирогівці , де було багато
дітей. Ми всі разом грали у «Лапту», «Жмурки», хлопці «їздили на соняшнику» та
котили колесо, а дівчата гралися саморобними ляльками. Я бачив як сусідські
дівчатка мотали ляльки із клаптиків тканини – голову наповнювали дрібними
клаптями або сіном, обмотували нитками, одягали кофтинку, спідничку, фарту-
шок, запинали хустку. Личко ляльки малювали вугіллям або хімічним олівцем».
Щасливе дитинство бабусь та дідусів із звичайними вузликовими ляльками, не
могло не знайти місце в серцях вже сучасних майстринь, які продовжують справу
виготовлення ляльки мотанки. 

Зі слів Черноус Олени Борисівни – вчительки образотворчого мистецтва Чи-
гиринського НВК № 2: «Для мене виготовлена лялька – це щось особливе, тепле
і близьке. В дитинстві я старалася змінити безлику пластмасову іграшку, шиючи
для неї різноманітний одяг, придумуючи по-дитячому цікаві образи. Пройшло ди-
тинство, але лялька виготовлена своїми руками, мене продовжує вабити. Спо-
чатку зачарувала своїми вузликовими ляльками черкаська майстриня народної
творчості Наталія Кузьменко, яка представила свої чудові роботи у музеї Бог-
дана Хмельницького, а потім розкрила таємниці виготовлення ляльки-мотанки
майстриня із Ужгорода Губаль Людмила, яка брала участь у симпозіумі народних
майстрів, що кожного року відбувається на Чигиринській землі. Спробувала і я,
звичайно, до майстерності тих майстринь мені ще далеко, але виготовляючи
ляльку, як робили її наші пращури, я відчуваю, що моє коріння в українській землі;
я черпаю знання з джерела народної мудрості та додаю до того часточку своєї
душі». Мистецтво виготовлення ляльки-мотанки ніколи не забудеться! Воно буде
жити в серцях і теперішніх, і майбутніх поколінь. Спогади Пустової Ніни Микола-
ївни, 1963 року народження, уродженки с. Іванівка, жительки м. Чигирин. «Ляльки
я почала робити два роки тому – захотілося поринути в далекі та неповторні дні
дитинства. Пригадується, коли я була зовсім маленькою, моя бабуня Марія ви-
готовляла мені із різнокольорових клаптиків цікаві ляльки – ляльки мотанки. Ба-
буся – Пустова Марія Трохимівна, 1915 року народження, жителька с. Іванівна,
для виготовлення вузликової ляльки використовувала клаптики натуральної тка-
нини: домоткане полотно, льон, ситець, шерсть. Для наповнення голови вико-
ристовувала різні матеріали: сіно, клаптики, пізніше вату; до тулуба примотувала
руки, одягала спідничку, запинала хустинку. Обличчя малювала. Великою рід-
кістю та творчою удачею для процесу оздоблення ляльки були стрічки та старі ви-
шиті сорочки, які вийшли із вжитку. Тоді лялька мала і віночок  і вишитий одяг» [4].

Думаю, кожен погодиться, що лялька мотанка – це не тільки майстерне творіння зо-
лотих рук народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних устрем-
лінь, інтелекту українського народу. Виготовлення ляльки-мотанки, як національна
традиція сприяло формуванню у дівчат і жінок терпіння, відчуття краси.
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ЛЕГЕНДА ПРО ДЖЕРЕЛО НА БОГДАНОВІЙ ГОРІ

Чигиринщина – славний козацький край. З давніх-
давен оповитий таємничістю, саме тут існують речі, які
ще віють давниною і яким сучасна людина не може
знайти пояснення. На протязі багатьох років наші зем-
ляки передавали з покоління в покоління легенди та по-
вір’я про наш чудовий край.  

Однією з найцікавіших легенд Чигиринщини є ле-
генда про джерело.

Над рівним степом, над самим Тясмином здійнялася
в небо кам’яна гора. По-різному її називають в народі.
Одні – Замковою (тут у сиву давнину була Чигиринська
фортеця), інші – Богдановою (під горою розміщувався
палац-резиденція Богдана Хмельницького), а треті просто Кам’яною горою. До-
вкола – степ, заплави Тясмина, болота, торфяники, супіски. І серед них височіє
метрів на 200-300 кам’яна гора. Ніби фортеця, яку звела природа на межі з Диким
полем… А на самій маківці гори джерело б’є з-під скелі – світле, прозоре. І завжди
прохолодна в ньому вода. Де воно і звідки взялося – загадка природи. Поруч –
старовинний хрест-пам’ятник, напис на якому гласить: “На память о воеводе
Иване Ржевском, полковнике Якове Коробко и прочих праславных и христолю-
бивых воинах, павших в бою при защите Чигирина в 1678 году от нападения 120
000 турецко-татарской орды”. Неподалік височіє бронзова постать Богдана
Хмельницького.

У липні 1677 року з усіх боків обложило Чигирин стодвадцятитисячне військо
турків і татар. Не хліба колосились на березі Тясмину – то списи турецькі стир-
чали із ковил-трави. Іржали коні. Важко гупали гармати. Градом сипались кулі із
турецьких рушниць. Дим піднявся угору так, що вже й берегів Тясмина не видно.
Ні вдень, ні вночі не стихав герць.

Перший приступ ворога не вдався. Тоді турки відступили до Тясмину, нама-
гаючись виманити козацьке військо з-за муру і вдарити потім на нього з боків.
Але козаки, яких у місті було в тич рази менше, знали – на полі їм не встояти.

А тут ще і води не стало. Спочатку козаки потайки підземним ходом водили
коней напувати до Тясмина. Але знайшовся зрадник – повідомив Ібрагім-пашу
про потайний хід. Ринуло в нього військо турецьке. І довелося його підірвати
разом з ворогами. Минув тиждень. Є порох. Є сила. Є харч. Але немає води. І тоді
козаки вирішили на кам’яній горі довбати криницю…

День, другий б’ють скелю, і іскриться камінь. Та все дарма. Раптом над фор-
тецею з’явилась хмара. Метнулась блискавка – і вдарила в гору. Прокотилося
відлуння, немов стрілило з тисячі гармат…

І сталося диво. Розкололась скеля, і звідти бризнула прохолодна джерельна вода.
Напоїли дітей козаки. Напоїли коней. Напилися і самі – і сили відразу потроїлися. Кинулися
вони на військо Ібрагім-паші. І те змушене було втікати.

Року 1678 в серпні хан знову з’явився з 125-тисячним турецько-татарським
військом під Чигирином. Два місяці оборонялося місто. І коли загинув останній за-
хисник – турки і татари ввірвалися у фортецю і до щенту зруйнували її. Та коли

Джерело на Богдановій горі.
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ворог залишив цей край – місто знову ожило. Йшли люди до джерела. Пили воду,
гоїли рани. Будували нове місто.

Так джерело двічі урятувало людям життя. В народі його називають громо-
боєм. Вважається хто з нього нап’ється, той сили набереться [3].

Тож давайте  дослідимо легенду. Серед чигиринців-старожилів вкорінилася
тверда впевненість, що на Богдановій горі здавна було джерело. Хоча про це
немає повідомлення в жодному історичному документі.

Якщо звернутись до гідрології то можна з’ясувати, що джерела підземних вод
можна розділити на три групи: артезіанські, які виходять на поверхню під тиском
підземних басейнів; друга група живиться грунтовими водами (колодязі). В по-
сушливі роки в них висихає вода, а на схилах такі джерела мають природній вихід
(Суботівсткі три криниці).

Третя група – верховодки – цілком залежить від дощів. Природній вихід
мають там, де вода переливається через водонепроникний шар грунту [1].

Криницю на горі ні до однієї з цих груп віднести не можна. Вона живиться без
перерви до 1973 року.. Артезіанських джерел на горі не має, грунтові води заля-
гають на глибині 30-40 метрів. Що ж тоді? Її виникнення і зникнення можна пояс-
нити ходом історії міста. Жили тут люди з древніх часів, бо гора захищала від
негод і паводків.

Фортеця і місто, які народилися в пізніші часи пройшли багато випробувань. В
минулому столітті на горі почали видобувати камінь для млинів та будівництва.

Гора нижчає. 100-150 років тому вона була вищою на 150-180 сантиметрів.
Про це свідчать поховання людей, які були відкриті на глибині всього 10-15 сан-
тиметрів. Серед гори утворилася впадина, в якій почала збиратися дощва і сні-
гова вода. В товщі щебеню і піску вона знайшла резервуар [2].

В одній з найглибших впадин, очевидно, утворилося озерце, яке заглибивши,
люди почали використовувати для всіляких потреб. Вода була м’яка, чиста, літом
– прохолодна. В 60-х роках на місці кар’єру посадили ліс. У 1973 році, коли на-
садження досягли триметрової висоти, на горі проводились підривні роботи. І
зникнення води в криниці пов’язано саме з вибухами. Незважаючи на розкопки,
на місці криниці ніяких слідів джерела не виявлено. І все ж, вирішивши зберегти
легенду, туди підтягли водопровід. Але позиція була не вдала: криницю зробили
глибоко внизу, і в ній почало нагромаджуватися сміття.

Дивно, що в 1973 році вода без допомоги водопроводу з’явилася знову. Це
можна пояснити лише тим, що лісові насадження почали посилено випаровувати
вологу, яка постачала криницю водою, і вона зовсім зникла. Коли ж котлован під
озером наповнився водою, криниця знову ожила. 

На жаль на сьогоднішній день джерело втратило свою могутність причиною
цього стала людська діяльність. 

Отже, розглянувши та дослідивши легенду про джерело, можемо дійти ви-
сновку, що часто людина не цінує те, що отримує і в результаті залишається ні з
чим. Тому цінуймо і бережімо надбання предків, адже це найбільший скарб.
ЛІТЕРАТУРА:
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ЦІЛюЩА СИЛА ПРАДАВНІХ КРИНИЦЬ

З давніх-давен на просторах України існували джерела-криниці, котрі відіг-
равали важливу роль у житті нашого народу. Тут зупинялися мандрівники, ро-
били привали воїни під час походів, тамуючи спрагу кришталевою смачною
водою, чумаки брали у бочки воду, щоб вистачило її до чергової криниці, що тра-
питься у дорозі поблизу шляху.

Чимало джерел-криниць мали лікувальні властивості води, були місцевими
святинями. На храмові дні та у великі релігійні свята збиралось тут багато людей,
священники православної церкви проводили обряди. Звісна річ, коли більшовики
прийшли до влади, войовничі атеїсти руйнували  стародавні храми. Їхню сумну
долю розділили й унікальні джерела-криниці, де збиралися віруючі, проводилась
Божа служба. В 1998 році Президент України видав розпорядження про відрод-
ження джерел. Коли вийшов Президентський указ, начальник Трубізького уп-
равління меліораторних систем та водного господарства Ю.П. Стасюк дав
розпорядження своїм підлеглим на місцях провести опитування у сільрадах та
зібрати спогади літніх людей про існування раніше унікальних джерел-криниць,
щоб потім відродити їх. Це дало гарні результати.  В межах шести районів вияв-
лено 32 джерела-криниці, з них 19 упорядковано, 12 паспортизовано, 10 освя-
чено священиками УПЦ.

На Переяславщині з часу проведення акції працівниками Трубізького між-
районного управління водного господарства відновлено 13 криниць. Такі роботи
були проведені в парку князя О. Горчакова, сс. Ташані, Соснові, Помоклях, Бі-
лому озері, Хоцьках, Чопилках, Вовчкові, Горбанях [2, с.2].

У переліку цих природних і рукотворних памяток історії Переяславщини, кра-
єзнавці передусім називають джерела, що неподалік села Вовчкова, в селі Та-
шань, в парку князя Горчакова, Горбанях, Соснові.

Історія появи джерела, що неподалік Вовчкова, в місцині, що називається Ос-
труха, овіяне легендами, а біля кринички, яку спорудили над ним, часом відбу-
валися дивні події. Селяни, що беруть з неї воду, кажуть, що вона – живильна, і
навіть цілюща.

За переказами, цьому джерелу щонайменше 300-400 років. За легендою,
його відкрила самотня благочестива жінка, яка жила в цьому селі. Бог не дав їй
ні сім'ї, ні дітей, весь час вона проводила в молитвах. І ось однієї місячної ночі,
коли зорі дивляться на землю і перешіптуються з квітами, коли ангели спуска-
ються на землю, до самотньої жінки прилетів посланець від Всевишнього і про-
мовив: «Возрадуйся, жінко, бо маю для тебе волю Божу. Завтра, як тільки сонце
благословиться на світ, піди на південний захід села, до шляху, яким їздять чу-
маки. Там, серед піщаних горбів, у невеликому березовому гайочку, є святе дже-
рело з прохолодною водою. Знайди його!». Прокинулася жінка, а ніби і не спала
– дивний сон перед очима.

Помолилася і пішла за село. Легко і радісно було на душі праведниці. Прий-
шла до чумацького шляху, ось тут і березнячок. Увійшла вона під берези, її огор-
нула вранішня прохолода, під ногами – килим з м’якої пахучої трави, сонечко
пробивається між високими березами. Кожна травинка виблискує міріадами діа-
мантів – краплинок роси. І тут жінка натрапила на малесеньку луночку чистої
води. Розчистила вона ту місцинку, викопала більш глибоку ямку, і з радістю по-
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бачила, як в ту ж мить її заповнила прозора джерельна вода. Повернулась жінка
до села, розповіла односельцям: про сон, про дивне повноводе джерело. А зго-
дом селяни поставили зруб, який завжди був наповнений свіжою прозорістю з
джерела. Люди кажуть, що смачнішої води не куштували, навіть у найбільшу
спеку вона залишалася прохолодною. Ось так і з'явилася криничка недалеко від
Вовчкова. І яка б посуха не стояла, у криниці завжди була вода. У посушливі роки
до криниці влаштовувалися хресні ходи і завжди після них ішов дощ. Розповіда-
ють, що робітникам, що працювали у полі, завжди привозили воду лише із цієї кри-
ниці, і вона не лише втамовувала спрагу, а й швидко відновлювала сили [8, с.1].

За радянської влади свята криничка теж пережила ряд «гонінь». Місцеві
люди розповідають, що й після війни до цієї криниці ходило дуже багато людей:
на свято люди, бувало, навіть кидали роботу у колгоспі. Це не подобалося голові
колгоспу і він вирішив її засипати. А було ще й правління колгоспу з 15 чоловік.
Зібрали правління і кажуть: «Це ж не діло. Така гарна криниця серед поля, жни-
вують, гонять сюди худобу напувать». Тоді голова погодився зробити іншу кри-
ницю тут неподалік, в долині. Круги для нової криниці стали брати з давнього
джерела. Коли витягували круги з давньої криниці, вода раптом запінилася, під-
нялася так, що ледве встиг вискочити той робітник, що підв'язував ці круги. Потім
викопали криницю на новому місці – в долині. Почали опускати в неї круги. Поки
опускали нові, докуплені колгоспом, все було нормально, а  тільки стали опускати
ті, що зі святої кринички, то знову з дна зашуміло, запінилося, пішов мул.

Кажуть, нібито земля розкололась і все пішло в бездну і зрівнялось – не пус-
тило. Стару ж криничку, яку тоді засипали і зрівняли, люди згодом знайшли – на
тому-таки місці калюжка свіжої води так і стояла. Так люди ще у 50-х роках самі
склались грішми і відновили криницю. Всевишнім послане і вказане джерело ша-
нують і нині [4, с.2].

У 2006 році на базі Переяслав-Хмельницької експлуатаційної дільниці Тру-
бізького водного господарства проведено виїзний семінар «До чистих джерел».
Найцікавішою його частиною стало відкриття та освячення джерела-криниці
«Вовчківське» за 6 км. від с. Вовчкова. Учасниками урочистої події були началь-
ник управління Юрій Стацюк, його заступник Тетяна Сердюк, Вовчківський голова
Тетяна Постолюк, учні сільської школи на чолі з директором Світланою Глобою,
представники районної екологічної служби, санепідстанції та інші. Православ-
ний обряд освячення провів настоятель сільської церкви св. Параскеви о. Воло-
димир. Головними організаторами цієї акції стали працівники Переяславської дільниці
Трубізького управління на чолі з її начальником Миколою Бондаренком [1, с.6].

Цю криницю спочатку працівники дільниці почистили, а потім облаштували:
зробили зруб, навіс, встановили вал для витягування води. Обгородили криницю
парканом. Біля неї поставили дерев’яні лавочки та стіл, щоб люди, яким дове-
деться тут бувати, могли і напитись цілющої води, і відпочити. Все це пофарбу-
вали, навіть посадили чорнобривці. А ще постановили пам’ятний знак з короткою
інформацією про це джерело.

Раніше, коли в селі було дві церкви, відзначались і два храмові свята: на Воз-
несіння і на Параскеви. До святої кринички споконвіку приходили на Вознесіння,
можливо, тому, що воно припадає завжди на теплу пору року. Як підтвердили ла-
бораторні дослідження, вода цієї криниці містить у собі дуже багато срібла, має
цілющі властивості. Тут у храмові дні святять воду, святкують. Криниця є в селі
Ташань, а точніше в парку-пам'ятки природи 2 пол. XVIII – поч. ХІХ ст.

Цікава історія села Ташань, що знаходиться за 30 км від м. Переяслав-
Хмельницький. Це мальовниче село, а колись містечко, розкинулось на правому
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березі річки Супій. Здається, на цій землі, що на високому березі Супою, люди
жили завжди. Недаремно ж тут археологи досліджували кургани періоду пізньої
бронзи ІІІ-ІІ тис. до н. е. [6, с.105].

Давнє поселення Ташань, а за першими історичними згадками, їй 855 років!
–характерне своїм високим та широким береговим виступом, що найбільше на-
ближався до лівого берега. Тому саме тут завойовники переяславських земель
влаштовували свої переправи. Для захисту ще в сиву давнину тут було створено
військову фортецю, яка згодом почала переростати в поселення, що поширюва-
лось на північ і південь вздовж правого берега [10, с. 65].

У 1770 р. на честь  перемоги над турками російська імператриця Катерина ІІ
подарувала ташанську фортецю легендарному герою П.А. Рум'янцеву-Задунай-
ському і наказала побудувати розкішний замок – на згадку про історичні події. Ве-
летенська біла споруда, архітектурною основою якої були 12 оздоблених колон,
казково вимальовувалась на фоні крутих берегів Супою. Ташань стала резиден-
цією графа П.А. Рум'янцева-Задунайського – намісника Катерини ІІ на Україні.

Далі на південь від замка на базі застарілої ділянки лісу було розбито вели-
кий парк з могутніми віковими дубами. Очевидно, що саме захисники Переяс-
лава почали обживати цей залишок прадавнього лісу.

Підтвердженням такого припущення є ці величезні дуби на території парку,
крони яких, вочевидь, сформовані людською рукою. Окремим з них знавці при-
писують вік 600-650 років, молодшим дубам – по 300-350 років. Серед місцевого
населення побутує кілька легенд, пов'язаних саме з цими дубами [7, с. 85]. Із
с. Горбані на Ташань через парк була дорога: хороша, простора, машиною можна
проїхати. Якось цією дорогою ішов чоловік і на нього напали вовки. Бідолаха з пе-
реляку забрався на ближнього дуба і сидів там, аж поки його вранці не знайшли.
А зняли ледве-ледве, довелося до стовбура прибивати дерев'яні кілочки, щоб
чоловік зліз з дерева, бо воно було пряме і таке товсте, що охопити руками не-
можливо. Всі дивувалися, як чоловік зміг видертися туди. Напевне, що тільки з
великого страху. З тих пір дуб прозвали «дубом страху». Але його вже немає.
Спиляли в 2007 році, бо всох. Ще в парку росте «дуб кохання». Порівняно з ін-
шими дубами це – молоде дерево, років 350. Три його розлогі гілки, в основі стов-
бура розростаються, як ложе. За прикметою, якщо хлопець з дівчиною постоять
в тому ложі – візьмуть шлюб. Є ще в парку Шевченковий дуб.

Зі слів Віктора Литуна, сільського голови Ташані: «Колись у відривному ка-
лендарі побачив замітку про Шевченків улюблений дуб. Там було і фото – один
в один наш ташанський старезний дуб. Або це тільки фото з нашого парку, або,
і це можливо цілком, що саме нашого дуба облюбував Тарас Григорович. Він же
бував у наших краях, ходив десь сюдою на Яготин. Цьому дубу не менше, як
шість віків. Він і досі стоїть, його в нас і звуть Шевченковим».

Після смерті графа Рум'янцева Ташанський маєток перейшов до князя
М.П. Голіцина. Він на околиці села влаштовує чудовий маєток, що займає 100 га
території. Центром маєтку був палац, який було видно далеко навкруги завдяки
його величним формам та вдалому розташуванні на пагорбі. Від Голіцина Та-
шань перейшла до рук генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксіна. Він не довго на-
солоджувався розкішним життям у своєму маєтку, бо програв Ташань з усім
майном і челяддю князю К. Горчакову в 1870 р.

Безперечно, що саме за епохи Горчакова парк у Ташані набув гармонійного
поєднання фантазії природи з красотами рукотворними.

У XVIII-ХІХ ст. багаті дворяни будували пишні садиби з декоративними пар-
ками та садами. Характерною особливістю таких садиб було геометричне пла-
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нування з широкими прямими алеями і терасами, підстриженою зеленню і від-
критими просторами, зайнятими партерами, фонтанами, басейнами та скуль-
птурами. Такою була і садиба князя Горчакова в Ташані. Це був білокам’яний
палац готичного типу: 96 кімнат, триповерхова цегляна споруда з куполами, шпи-
лями, ступінчастими карнизами, широкими напівкруглими вікнами, баштами.
Споруда була розміщена у розкішному парку площею 150 га.

Поруч знаходився театр. Горчаков будує також оранжерею, теплицю, звіри-
нець та зимовий сад.

Йому належали десятки сіл, а до цього ще 14 тисяч десятин землі, 10 тисяч
десятин лісу, кінний завод, псарні. Сюди з різних кінців країни завозили дерева
та кущі різноманітних порід. Маєток був вдосконалений в вирішенні простору.
Був вдало застосований елемент класичної тришаровості в парковому мистец-
тві, до чого підходив природній гористий ландшафт місцевості. Перед палацом
– партер, потім каскад трьох ставків-озер, та річка Супій, а за ними широка па-
норама природного ландшафту: заплавні луки Супою та на горизонті обриси су-
сідніх сіл. Береги ставків укріплювались каменем, оскільки ставки живились
головним чином дощовими та сніговими водами, то на першому ставку був спо-
руджений відстійник, який запобігав його забрудненню [11, с.21].

У Ташані питна вода здавна залягає у земних пластах дуже глибоко. І нині жи-
телі Ташані черпають її з своїх криниць із глибини понад 20 метрів.

Володар старовинного парку, князь О. Горчаков в 1901 році вирішив вико-
пати криницю. Він запросив з Полтавщини відомих фахівців, які шукають воду.
Більше місяця гостювали ці люди у маєтку. Вони кожного вечора у багатьох міс-
цях на узліссі та в полі розкладали колоски пшениці, жита, а потім рано-вранці
приходили сюди і визначали, де саме і з якого боку та в яких кількостях на вуси-
ках колосків утворюється роса. Після ретельних перевірок фахівці показали, у
якому саме місці потрібно копати криницю. І вони не помилились. Вода вияви-
лась дуже смачною і, до того ж, наполовину ближче від поверхні, ніж в усіх іс-
нуючих криницях. Причому, коли в посушливі літні місяці скрізь зникла вода, тут
вона залишалась на одному і тому ж рівні. У 30-х роках, щоб люди з Ташані і до-
вколишніх сіл не збирались тут у релігійні свята, безбожники закидали криницю
трупами тварин, різним мотлохом та зрівняли з поверхнею землі.

Меліоратори з Трубізького управління водного господарства знайшли літ-
нього дідуся, місцевого жителя. Прийшли з ним на те місце, де колись була кри-
ниця, а потім десятиліттями існував прогін для худоби на пасовище. Старий
чоловік підійшов до дуба, постояв деякий час, роздумуючи. Потім, рахуючи свої
кроки по голій місцевості, зупинився і впевнено сказав, що саме в цьому місці по-
трібно копати. Дідусь попередив, що буде чимало кісток. І він не помилився, точно
визначив центр криниці. Спочатку копали лопатою, а потім екскаватором, вий-
няли чимало кісток, шматків залізобетону. Потім натрапили на два зруби з тов-
стелезних дубових колод, діаметром 40-60 см., обпиляних з лицьового боку та
щільно припасованих. Зруб спочатку йшов у формі квадрата, а потім – шестиг-
ранника [2, с. 3].

Глибина криниці була близько 9 метрів. Зруб з дубових колод зберігся по-
вністю. Меліоратори лише наростили кілька залізобетонних кілець. Зробили
дашок та огорожу, бо криниця була на вигоні для худоби.  Воду відкачали три
роки тому, священники освятили криницю. Поки що такого масового паломниц-
тва, як раніше, до криниці нема.

Цілюща і чудодійна криниця є й під Сосновою.
В давнину переяславським старостою був польський магнат Жолкевич. Прий-
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шовши до влади, він силою відібрав у міських козаків родючі землі та промисли
і роздав їх польській шляхті. Частина козаків, змовившись, залишила місто і ви-
брала для поселення дрімучі соснові ліси. Так виник хутір Соснова на березі річки
Супій. Поселенці займались рибальством, полюванням. Довколишня природа
славилась родючими полями та густими  мішаними лісами, в яких водилися лосі,
вовки, лисиці, кабани. Якось на полюванні мисливці натрапили на протоптані
стежки, що вели до крихітного озерця в гущавині лісу. Вони зрозуміли, що цими
стежками до водопою ходять звірі. Скуштували воду, вона їм сподобалася. Була
холодною, прозорою, смачною, і незабаром про неї дізналися всі жителі хутора.
Озерце не висихало навіть у найбільшу спеку, коли у людей в колодязях води
майже не було.

Священник місцевої церкви Микола Зубков і поламар Кирило Лагодинський
в 1877 році разом з декількома селянами спорудили біля джерела дубовий хрест.

У 1903 році на Вознесіння Господнє, коли у Соснові відзначалось храмове
свято, священник Федір Рибак, диякон О. Євсейський, псаломщик Кирило Ла-
годський з церковним хором пройшли з села хресним ходом і відслужили біля
кринички службу Божу. Цю традицію продовжували священники Гавриїл Чума-
ковський та Олександр Євсейський, який в 1913 році був вже священиком цер-
кви святого Дмитрія Солунського та завідуючим і законовчителем Соснівської
церковно-приходської школи. Служив аж до закриття школи радянською владою.
Після того, як не стало в селі батюшки, взяв на себе нелегку ношу колгоспник
Феодосій Шевченко. До нього йшли люди за порадою і допомогою, його просили
відслужити похорон чи службу Божу на кладовищі в поминальний день. Також він
служив впродовж кількох десятиліть службу Божу біля кринички.

У 1983 році житель села Радянське Василь Чорнобай купив і поставив на
криничку бетонні кільця, а також спорудив дубовий хрест, замість старого, в
пам'ять про трагічно загиблого сина Миколу. На хресті зробив напис: «В пам'ять
Чорнобая М.В.»

За радянських часів протягом довгого часу криничка, що знаходиться в лісі на
мальовничій галявині між селами Соснова та Положаї, була запущеною та за-
рослою травою.

З приходом у Соснову нового священника отця Дмитрія давні традиції по-
чали оживати.

У 2004 році настоятель храму св. Дмитрія, що в селі Соснова, отець Дмитрій
провів біля кринички богослужіння на свято Вознесіння Господнього.

На службу Божу на Вознесіння до кринички зійшлося багато людей, із на-
вколишніх сіл: Помоклів, Денис, Панфил.

Працівники Студениківського лісництва провели впорядкування кринички:
встановили цямрину, зробили навіс, огородили невисоким парканом, побілили,
а від дороги зробили східці з перилами.

У 2008 році відбувся обласний семінар-акція «До чистих джерел», що про-
водився за розпорядженням Кабінету Міністрів. Учасників семінару привітали
сільський голова Соснови Марія Канівець та настоятель православного храму
села Соснова отець Дмитрій. Зустріч проходила по-святковому: з букетами квітів,
іконою Вознесіння Господнього, співом церковного хору. Було проведено освя-
чення води і самої кринички. Після цього отець Дмитрій окропив всіх присутніх
свяченою водою, щоб з кожним перебувало Боже благословення. Він подякував
всім людям, які допомогли відновити це природнє джерело, яке набуло приваб-
ливого, живого вигляду а також висловив сподівання, що найближчим часом на
цьому місці буде побудовано капличку на честь Вознесіння Господнього, щоб
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цього дня звідусіль йшли люди і, напившись свяченої води, оздоровлялись, зна-
ходили душевний спокій, духовне і фізичне полегшення, як це було багато років
тому [12. с. 8].

Знаходиться цілюща криниця і в с. Горбані. Село Горбані розташоване на пів-
денному сході Переяслав-Хмельницького району, за 39 км від райцентру, на лі-
вому березі річки Супій, на горі.

Спочатку, за переказами, було джерело, а потім, щоб воно не замулювалося,
хтось викопав у тому місці криничку. Але хто це був і чи пов'язані з цим якісь ле-
генди – не пам'ятають навіть сторожили. До джерела-криниці веде ледь помітна,
але досить-таки прямовисна стежка з Крутої гори, що відразу за селом. У долині
є лісок, називають його в народі Стінки. Ростуть там високі вільхи, що тягнуться
кронами до неба. В гущавині лісу знаходиться цілюща криничка [3, с.2].

У народі це місце називають святим. Криничку помітно відразу – вона при-
ваблює блакитним кольором дерев'яної цямрини та блиском жерсті свого дашку.

Раніше там були тільки бетонні круги, а дерев'яну цямрину, таку, що зовсім ук-
риває всю криничку зробили в минулому році. Під дашком кринички прикріплена
ікона св. Георгія, прикрашена вона вишитим рушником. А з іншого боку – заліз-
ний хрест з маленькою іконкою Божої Матері. Лики святих ледве вгадуються, але
прихожани не викидають іконку, кажуть – то все історія цієї кринички, а ікони па-
плюжити взагалі гріх.

У селі розташована Успенська церква, настоятель якої – отець Василій, що
вже шостий рік править.

Раз на рік, на Григорія, 6 травня, відбувається хресний хід з Успенської цер-
кви, що в селі Горбані, до цілющої лісової кринички. Православні віруючі йдуть з
хоругвами, іконами, свічками, квітами, також йде церковний хор.

Біля кринички проходить великий водосвятий молебень. Отець Василій ос-
вячує воду, саму криничку, потім цікаво і змістовно розповідає про свято, кропить
свяченою водою всіх присутніх. Після освячення кринички люди п'ють воду, на-
бирають в посуд і несуть додому, щоб окропити худобу, садибу [5, с.1].

Для тих людей, хто раз на рік сюди приходить на святкову службу, а також по-
дорожніх, які захочуть втамувати спрагу і перепочити поставили лави та стіл з
дощок, посадили квіти.

Хотілось би, щоб іще не одну сотню років ця криничка дарувала людям свою
життєдайну силу, чисту, як сльоза, воду.

На жаль, багато джерел не збереглося на сьогодні – одні зникли з часом, інші
– були знищені навмисне в роки «гонінь» на церкву, але все ж деякі з них збе-
реглися, хоч майже всі змінили свій зовнішній вигляд протягом століть.

Деякі джерела перетворилися в колодязі: з часом вода опускалася все
глибше й людям потрібно було копати, щоб зберегти його.

Вчені та фахівці за радянських часів так і не зуміли пояснити, чому освячена
в церкві вода  не псується роками і залишається без змін. Мовляв, це поясню-
ється тим, що вода набуває якісної іонізації, коли священник опускає срібний
хрест в воду. Але, чому ж коли з молитвою обряд освячення проводить сільський
священик, користуючись тільки дерев'яним хрестом і вода, як стведжують вчені,
набуває теж якісних змін. Це підтверджує результат аналізів води, зробленими до
і після освячення.

Обряд освячення води існує з часів хрещення Русі. З прадавніх часів молит-
вою священника спочатку освячувалось місце, де розпочнеться копання криниці,
потім, коли всі роботи закінчуються і вода встоюється, роблять освячення води.
Силою молитви і благодаті Божої на свято Водохреща освячуються всі водні про-
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стори. Віруючі селяни частину принесеної з церкви освяченої води виливають у
свої криниці. Сила освяченої води, не є щось на зразок хлорної дезинфекції від
бактерій. Вона зцілює душі людські.

Велике освячення води здійснюється два рази в рік: напередодні Богояв-
лення (5 січня за старим стилем, 18 січня за новим стилем) і в день Богоявлення.
Напередодні Богоявлення здійснюється в притворі храму, а в день Богоявлення
– на річці або в джерелах-криницях.

Вода на Водохреща освячується, крім триразового занурення в неї хреста,
ще й хресним знаменням, благословенням і більш сильними і складними молит-
вами і піснеспівами.  

Молитви, що читаються, мають велику силу. Вода і благодать Божа тісно
зростаються між собою, пронизують одна одну. Ступінь взаємопроникнення на-
стільки сильна, що Водохресна вода одержує певні фізичні властивості: зміню-
ється структура води, її поверхневий натяг, в результаті чого вода при вживанні
проникає в кожну клітину організму людини. Це пояснюється тим, що її структура
стає подібною до структури фізіологічної рідини людського організму. При вжи-
ванні звичайної води зовсім невелика її кількість засвоюється організмом, а ос-
вячена вода, вода з джерел-криниць оздоровлює людину, несучи їй живильну,
цілющу силу.

Тож дбаймо про наші природні багатства, про джерела-криниці, в яких чиста,
живильна, цілюща вода – Божий дар.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Батрак В.Я напилась і ви будете пити // Вісник Переяславщини. – № 32. –
12.06.2006. 
2. Бондаренко Микола Іванович 1951 р.н., м.Переяслав-Хмельницький, Київської
області. Записано автором 29.06.2009.
3. Вовчанівський Василь Миколаєвич 1951 р.н. с. Горбані Переяслав-Хмель-
ницького району Київської області. Записано автором 5.09.2007.
4. Гордієнко Євдокія Іванівна, 1935 р.н. с. Вовчків Переяслав-Хмельницького рай-
ону Київської області. Записано автором 12.08.2008.
5. Заїка Ольга Василівна, 1931 р.н. с. Горбані Переяслав-Хмельницького району
Київської області. Записано автором 05.09.2007.
6. Коринный Н. Переяславская земля. Х – первая половина ХІІІ века. – К.: «Нау-
кова думка», 1992. – 310 с.
7. Краснюк В., Шевченко М. Ташань на землі Переяславській. – К.: «Вітчизна»,
2002. – 191 с.
8. Кузьменко Мотрона Іванівна, 1928 р.н. с. Вовчків Переяслав-Хмельницького
району Київської області. Записано автором 12.08.2008.
9. Полтавские епархиальные ведомости. – 1899.
10. Повість временних літ. Літопис (за Іпатіївським списком). – К.: «Радянський
письменник», 1990. 
11. Набок Л. Ташанський маєток на Переяславщині. // Пам’ятки та визначні місця
«Шевченківського краю». Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996
12. Чуракова С. Цілюща криниця під Сосновою. // Вісник Переяславщини. – № 46.
– 08.10.2004. 



224

Виноградов Олександр, Чигиринський  НВК І-ІІІ ст.№2
Консультант Кравченко Олег Андрійович

КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ

Українська історія – це дзеркало трагічної долі великого народу, який володів
знаннями, що були значно вищими за знання їхніх сучасників із інших етносів. І
досі навколо українців, зокрема козаків, існує такий собі ореол містичності. Мова
йде про козаків характерників.

“Характерник, химородник – назва віщуна, чаклуна на Запорозькій Січі, який
займався не лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх психоте-
рапією та психофізичною підготовкою. Характерник – своєрідний духовний на-
ставник, якого козаки шанували і дещо побоювались, хранитель традицій і
таємниць бойового мистецтва запорозького козацтва.”

Це були потужні чаклуни, які вміли ловити кулі голими руками, ставати неви-
димим та з’являтися в кількох місцях одночасно. Польський історик Бартош По-
процький, лишив спогад, від якого волосся стає дибки, козаки не лише замовляли
кулі, вони збирали їх з себе руками і кидали назад у ворогів. Ті в кого потрапляли
ті кулі, гинули на місці. Характерник танцює під кулями, зупиняє їх у польоті, стря-
хує з сорочки, наче мух, вбити його неможливо, він всюди і ніде. Про цих диво-
вижних воїнів – магів, Руські та Візантійські філософи згадували ще у ХV столітті,
саме тоді ці нащадки опальних волхвів, з’явилися на сході, і обрали своїм осе-
редком давній ритуальний острів, Хортицю. Поява серед козаків чаклунів була
спричинена залежністю успіху чи невдачі бойових дій тих часів від погодних умов.
Сильний дощ міг зволожити порох, що робило козаків з їх вогнепальною зброєю
беззахисними перед кіннотою суперника; у той же час, такий дощ перед боєм міг
швидко перетворити бойовисько на багно, в якому грузла важкоозброєна кіннота
суперника. Чаклуни-«хмаропрогонителі» допомагали козакам взаємодіяти з по-
годними умовами [1].

Репутацію характерника мали деякі історичні особи. Зокрема, сучасники вва-
жали галдовником наказного гетьмана Івана Золотаренка, який прославився в
роки Визвольної війни своїми успіхами в боях з поляками. Його смерть оповита
багатьма таємницями. Як оповідає автор «Історії русів», «Наказний гетьман, Зо-
лотаренко, повертаючись з військом за наказом в Білорусію і проходячи місто
Старий Бихов, пострілом з рушниці, зробленим з однієї дзвіниці засівшим там
католицьким органістом Томашем, вбитий на смерть, а органіст признався до-
бровільно, що підготовлений до цього злодійства католицькими ксьондзами, які
дали йому кулю зі священної чаші, за його словами, освячену і укріплену спеці-
альними замовляннями… І справді, після огляду виявилась та куля незвичай-
ною, і в ній середина була срібна з латинськими літерами! Тіло вбитого
Золотаренка відвезли на батьківщину в місто Корсунь на поховання в тамтешній
дерев’яній церкві, його коштом збудованій. Але коли почалось поховання в при-
сутності багатьох людей і духовенства, то громовим ударом запалена церква, і
тіло вбитого разом з церквою згоріло в попіл» [2]. 

Багато чудернацьких історій розповідали про запорозького кошового Івана
Сірка. За час свого отаманування з 1659 по 1680 роки Сірко брав участь у 55
битвах і скрізь виходив переможцем, не рахуючи безлічі дрібних сутичок з воро-
гами, не занесених до літописів і виграних ним. Тому найчастіше його з усіх інших
кошових обирали запорожці на Валних (головних) Радах. За 22 роки обирали
Сірка 22 рази! Вірили, що він знає наперед про те, хто з ним збирається вою-

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я



“З А Л І З Н Я К О В І  Ч И Т А Н Н Я ”

225

вати, що під час бою може перекинутися на хорта, вовка чи яструба, або заклясти
вороже військо. Недаремно ж турки і татари прозвали його «урус шайтан». Та-
тарські матері іменем Сірка лякали дітей. Турецький султан видав фірман (указ)
про моління в мечетях на загибель Сірка. А. Кащенко писав про нього: «Чи зміг
би простий чоловік з такою невеликою купкою товариства самостійно, без чужої
допомоги відбитись від далеко більшого і краще озброєного війська турецького і
татарського, і більше 30 тисяч яничарів, мов баранів, вирізати між січовими курі-
нями? А хто ж, як не характерник, зміг би вскочити з купкою товариства у самий
Крим, кубло великої орди, поруйнувати його городи, вирятувати невільників, що
зігнані туди з усіх земель, і взяти велику здобич?» 

Про запорозького кошового Григорія Сагайдачного говорили, що «його ні куля
не брала, ні шабля не рубала. Він такий був, що із води виходив сухим, а з вогню
мокрим. Він знав усі броди і чаклунські засоби. Одне слово, він був знаючим чо-
ловіком» [3].

Також є відомості, що-одним з визначних характерників  був козак Лаврін Ка-
пуста (р.н. невід. – після травня 1657) – козацький військовий діяч, дипломат.

Походив, очевидно, з козацького роду. Був реєстровим козаком, приєднався
до війська Хмельницького в квітні 1648 р. в Кам’яному Затоні, разом з іншими по-
всталими реєстровими козаками. Командував козацькими загонами під час Жов-
товодської, Корсунської та Пилявецької битв (1648). Очолював окремий корпус,
що здійснював рейд по Львівщині. У лютому 1649 р. призначений Б. Хмельниць-
ким чигиринським городовим отаманом, був також суботівським городовим ота-
маном. Виконував важливі адміністративні, розвідувальні, судові, дипломатичні
та поліцейські доручення. У 1653 р. двічі очолював українське посольство до
Москви, де зустрічався з царем Олексієм Михайловичем, а у квітні 1656 р. – до
турецького султана. Налагодив та очолив розвідку і контррозвідку гетьманату за
часів Б. Хмельницького, розкрив низку змов проти гетьмана. В 1655 та 1657 рр.
вів переговори в Стамбулі з урядом Туреччини. У середині травня 1657 р., пере-
буваючи в Стамбулі, захворів. Подальша доля невідома. Зі свідчень очевидців
володів неймовірною силою, був вправним фехтувальником, міг силою свого по-
гляду примусити ворогів тікати з поля бою [4].

Характерництво, безумовно, приховує багато таємниць для істориків, ліка-
рів, біологів, хіміків, фізиків, інженерів. Те, що нам відомо, тільки вершок айс-
берга, основа якого ховається в темних глибинах містики і парапсихології. На
думку О. Бердника, «…характерництво було не винятком, а втаємниченим духом
буття Січі Запорозької; вся Січ була «братерством Характерників».
ЛІТЕРАТУРА:
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ВУЛИЦЬ ТА КУТКІВ 
СЕЛА КАВРАЙ ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ

Неподалік від того місця, де річечка Кавраєць впадає в Супій, розкинулося
село Каврай. Вийдеш на гору – і затамуєш подих: ніби вузенька стрічечка, заку-
черявлене зеленню садків і гаїв, заблакитнене свічадами ставків, витягнулося в
долині це мальовниче село. 

Виникло воно на початку XVІІІ століття. Переяславський полковник Степан
Томара купив землі у Гельмязівської сотні над річкою Кавраєм (первісна назва)
й осадив там людей. Як звали річку, так і назвали село [2, 3].

Назва річки – камінь спотикання. Згідно з переказом, монгольське слово “кав-
рай” означає “сухий яр”. Насправді в Монголії не існує такого слова. “Каврай ” оз-
начає “сухий очерет” у мові торків.  А торки – то кочове плем’я тюрків. 1116 року
торки зазнали поразки від половців і перебралися на Русь. Прибульці розсели-
лись у басейні річки Росі та на Переяславщині (так звані переяславські торки).
Група їх осіла на річці Кавраї і зукраїнізувалася. Вони захищали південно-східні
кодони Русі і створили в цьому місці вогнище людського життя. Торки жили в
юртах. Кожен владика мав своє житло, на якому встановлював символ влади –
бунчук з конячим хвостом і головою [3, 6].

У топоніміці України збереглися сліди перебування торків обабіч Дніпра (річки
Торч і Торець, Торський шлях, Каврай на Чорнобаївщині). Отже назва річки засвід-
чує: за давнини на берегах Каврайця було багато очерету. Ще й сьогодні старожили
пригадують великі його зарослі вздовж річечки, особливо в Берегах та Леонівщині.
Форма “Каврай” подається в архівних джерелах послідовно, форма ж “Коврай”
з’явилась лише в ХІХ столітті і то впереміж із назвою “Каврай”. Її було пропаговано
деякими земцями, які вважали, що назва походить від слова “ковер” [1, 257].

Розглянемо походження назв вулиць та кутків.
Хутір Дубинка і вулиця Лісова свою назву отримали через те, що тут в кінці

ХІХ століття ріс дубовий ліс, який вирощували для будівництва мосту. Та коли
Тоцький будував завод, ці дуби було спиляно. Дерева на цей час вже були при-
датними для використання. Товщина стовбура сягала до двох метрів (коли на
пеньок лягав чоловік, то не звисали ні ноги, ні голова).

Провалля – ділянка річки Кавраєць в хуторі Дубинка. Отримала свою назву
завдяки великій глибині.

Куток Бурти зветься так тому, що  спиртовий завод  Дубинки  на цьому місці
зберігав сировину (картоплю), у великих кагатах – буртах (кінець ІХ – початок ХХ
ст.). Заселявся в період революцій, коли селянам наділяли землю. Перші посе-
ленці: Різник Полікарп, Чижик Олексій.  

Дугеня – це і ділянка річки Кавраєць, і місцевість, де вона протікає у вигляді
дуги [5].

Левада – за пана Томари ця місцевість слугувала сінокосами, лугами. Він так
і називав цю ділянку землі. Вулиця, паралельна до Левади, зветься Залевадою.
На початку ХХ століття стали називати Каврай-Левада.

Демківщина – куток у с. Каврай-2, який дістав назву від імені першого посе-
ленця Нечитайла Демка (у 2-ій половині ХІХ століття).
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Загребля – великий куток села, що знаходиться за греблею  річки Кавраєць.
Ревіщина – вулиця села, розташована під горою названа прізвищем перших

поселенців. І зараз проживає декілька сімей з прізвищем Рева [4].
Узвіз. Це відбувалося в роки Великої Вітчизняної війни. Німці наближались до

села. Обоз із радянським солдатами відступав по нинішній вулиці Сковороди,
але під горою їх атакували 4 німецькі літаки. Врятувалося небагато. Їм довелося
три дні не виходити на відкриту землю. Після бою ще 2 дні звозили і зносили тіла
бойових побратимів до великої ями під горою. Це місце трагедії стали називати
узвозом.

Береги – куток села, що розкинувся попід берегом річки Кавраєць (протяж-
ність до 3 км).

Притуловка – куток села, по ліву сторону центральної дороги, що “приту-
лився” до села [7].

Леонівщина – хутір села Каврай-1, заснований у кінці ХVІІІ століття Левом
Томарою. Спочатку – “Льовщина”, “Львовщина”, тепер – Леонівщина.

Нерухова могила – назва могили з часів панування Томар. У них був упра-
витель Нерух, який наглядав за роботою селян на полі з високої могили.

Андріянова могила – назва могили з часів панування Томар. Хворого селя-
нина Андріяна панський управитель Пустовіт змусив скосити траву на всій могилі,
доки той там і помер.

Кравцева гора (Михайлова гора) – Михайловою гору назвали тоді, коли Томара
віддав синові Михайлові землю за річкою, навпроти маєтку. Пізніше там проживав
селянин на прізвище Кравченко, тому гору стали називати Кравцевою [6].
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ТОПОНІМИ КУТКІВ ТА ОКОЛИЦЬ ЧИГИРИНА

Чигирин – місто, яке має давню і багату історію, звичаї та традиції. Здавна
воно поділялось на кутки та околиці, кожен з яких мав свою назву. Про них ми ді-
знаємося скориставшись переказами, оповіданнями, легендами, що живуть у на-
роді протягом кількох століть і передаються від покоління до покоління.

В перші десятиріччя ХІХ ст. забудова Чигирина, включаючи і центр, була без-
системною. Будинки ставились розкидано, не вирівнювались вздовж вулиць.

Умовно місто ділилось на частини (кутки), вони відповідно мали свої назви
(топоніми) які виникали не випадково, а залежали від багатьох факторів і тим чи
іншим чином були прив’язані до місцевості. І навіть тоді, коли місто було пере-
плановано за проектом архітектора В.Гесте (1826 р.), який передбачав його поділ
на 53 майже однакові за площею квадратні квартали [6, с.65], жителі продовжу-
вали жити кутками.

В 1920-х роках Чигирин зовні мало чим відрізнявся від міста минулого сто-
ліття. Ось як описує його Іван Лютий: “Місто перерізає на дві половини тиха, опе-
різана подекуди очеретами та похилими вербами річка Тясмин. На правий берег
налягала висока кам’яна гора – колись фортеця Дорошенка, круг міста, скільки
оком скинь, рясні садки, зелені луки та байраки. Під горою, по старій традиції –
центр міста. По один бік гори частина міста: “Лучка” й “Край”, а по другий – “За-
гора” або “Стінки”, бо там скрізь байраки або “стінки”. По лівому березі простяг-
нулись вверх і вниз понад Тясмином передмістя: “Старий базар”, “Березняги”,
“Селище”, “Тихе” – на старій затоці Тясмина, “Балка” й “Підмонастирь” біля ко-
лишнього жіночого монастиря, згаданого Шевченком у “Княжні”. Все місто з заходу
оточено кучугурами білого сипучого піску, укритого червоною лозою...” [8, с.233].

Достовірно невідомо скільки було кутків в Чигирині і чи збереглись назви всіх
до сьогоднішніх днів, але за матеріалами польових досліджень можемо про-
слідкувати за деякими з них.

Цікавий переказ існує про куток “Забарівка”. Це передмістя Чигирина. Вона
межує з с.Галаганівка. Зараз це урочище входить в межу міста (поблизу мосту
через р.Ірклій та колишньої шкіргалантерейної фабрики). На початку ХХ ст. “За-
барівку” називали “погибельне місце”. За свідченням старих людей в цій місце-
вості ламалися колеса, перекидалися вози. “Забарівка” походить від слова
“забаритися”, “спізнитися”. Важко доводилось перебиратися через цю місцевість
поки не збудували міст через Ірклій [12, с.4].

Між “Забарівкою” та центром міста знаходиться інший куток – “край”, який,
ймовірно, з’явився в кінці 19 ст. під час перепланування Чигирина та розбудови
його південно-східної частини.

Качурівка, Качарівка, Кучарівка – цей куток називають по-різному. Чому він
має таку назву не відомо, але він до цього часу існує. Розміщений понад лівим
берегом Тясмина, від мосту і аж до “Селища”.

За спогадами місцевої жительки, уродженки Чигирина Захарченко Тамари
Валентинівни (1935 р.н.) дізнаємося про Захарьки та Беззуби (теперішнє Се-
лище), які простягаються понад лугом до с.Розсошенець по лівому березі Тяс-
мина. А на правому знаходяться: Кирики по вул..Мічуріна до с.Суботова та
Майстришина (за фермою) [5, с.1]. Не маємо сумніву, що їхні назви утворились
від прізвищ сімей, які проживали на цих кутках.

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Цікавими є назви кутків “Кішечка”, “Голоп”ятівка”, “Совівка” та їх походження.
Про “Кішечку” знає майже кожен місцевий житель. Існує легенда ніби-то в цьому
районі жив хворий чоловік, який спав у печі і у своєму обійсті тримав багато котів.
Між собою люди його називали – Ваня Кішечка, а згодом прізвисько дало назву
кутку. Знаходиться між І та ІІ Радянськими провулками, поблизу “меліорації” (за
Богдановою горою) [3, с.1].

“Голоп”ятівка” сама говорить за себе. Куток, на якому жили дуже бідні люди, з роками
отримав свою назву (по вул. Р. Люксембург, в районі цегельного заводу) [3, с.1].

На Україні була традиція – в свята, вихідні, у вільні від роботи години сусіди
сходились до одного будинку на відпочинок. Таким будинком по вул.Піонерській
в Чигирині був будинок Совів і відповідно він дав назву кутку “Совівка” [3, с.1].

Ці кутки зовсім невеликі, які нараховують всього по декілька будинків, але їх
назви назавжди лишилися в людській пам’яті.

Дехто з чигиринців пам’ятає ще й про Ковалівський куток та Свищівку. Ймо-
вірно назва походила також від прізвищ. Саме ці прізвища були дуже розпов-
сюдженими в Чигирині (Коваль, Коваленко, Свищ).

Під час роботи в ДАЧО було виявлено ще декілька нових топонімів міста. Так,
в документі 1919 року вказано, що Чигиринський військово-революційний комітет
обирав делегатів на Всеукраїнський з’їзд  Рад Робочих Селянських та Червоно-
армійських депутатів, який мав відбутися в Харкові 1 березня 1919 року. В ого-
лошенні зазначалось, що вибори відбудуться: 1) На Воловій площі за мостом; 2)
Біля міської управи; 3) На “Мулах” біля заводу Січового [2, с.36]. В результаті про-
ведених польових досліджень з’ясувалось, що один із шкіряних заводів Чигирина
– завод Січового, знаходився на “Мулах”, на місці колишньої контори колгоспу
ім.Т.Шевченка, що на вул.Садовій. Мули – низовина, яка постійно затоплювалася
талими водами та тими, що стікали з гори, несучи за собою муляку та утворюючи
цілі намоїни [4, с.1].

Старожили згадують ще один куток. Після революції офіцери повертались в
Чигирин і оселялись за мостом на “Білоземцях” [4, с.1].

Мали свої назви і околиці міста, про які ми дізнаємось з матеріалів польових
досліджень та за матеріалами краєзнавців.

На лівому березі Тясмина в межах міста навпроти міської лазні існувало
озеро, яке мало назву “Чеканчик”. Більше ста років тому це озеро простягалось
майже до с. Розсошенці. За дослідженнями краєзнавця О. Найди, відомо що це
було гирло річки Ірдинь, що витікала з Ірдинських боліт за 70 км від Чигирина і
вливала свої води в Тясмин. Коли вирубали ліси в міжріччі, то рухомі піски при-
тясминської долини засипали Ірдинь. Ще й тепер у сс.Худоліївці, Трушівцях,
Красносіллі, Погорільцях та Розсошенцях весною наповнюються водою невеликі
озерця по місцях, де протікала Ірдинь. Біля Чигирина Ірдинь розливалася на два
рукава. Один з них йшов через Значку (мова про нього буде йти пізніше) на бо-
лото Великого Лугу (його ще називали Монастирським – авт.) що біля колишнь-
ого чигиринського монастиря, а другий закінчувався Чеканчиком.

За однією з легенд відомо, що тут біля озера Чеканчик, в старовинній церкві,
за часів Б.Хмельницького чеканили металеві гроші [10, с.3]. Підтвердження, що
монету карбували в Чигирині, знаходимо в Записці російського посла дяка Гри-
горія Кунакова датованої груднем 1649 р.: “А в Чигирине де учинил Богдан Хмель-
ницкий мынзу и деньги делают; а на тех нових деньгах на одной стороне меч, а
на другой стороне ево, Богданово, имя” [1, с.316].

“Чеканчик” – куток, який потребує ще нових досліджень.
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Лісовий масив в межах доріг на Черкаси від бувшого КПП, об’їзної дороги на
Стецівську дамбу та дорогою Чигирин-Рацево з давніх давен називають Знач-
кою (тепер це житловий масив Нового Чигирина). На місці р.Значки (а фактично
це був один з рукавів гирла р. Ірдинь) тепер залишилось озеро [11, с.3]. Щодо
назви можемо тільки припускати, що на цьому місці, можливо, збиралися знач-
кові товариші, які охороняли куренні та сотенні прапори, адже не виключено, що
саме тут міг стояти Чигиринський козацький полк [7, с.45].

Зі спогадів цього ж краєзнавця дізнаємося про Білоусову стінку, яка знахо-
диться на  території міського мотодрому (за 3 км від Чигирина по дорозі Чиги-
рин-Суботів). Вона здавна називається стінкою Семена Білоуса – матроса, який
служив на царській яхті і на зароблені гроші придбав ці яри. Білоусова стінка має
свою багату історію. До Чигирина в 1843 і 1845 рр. приїздив Т.Шевченко, який ці-
кавився історичним минулим краю. Вибираючи місце, щоб намалювати Замкову
гору з Суботівського шляху, він познайомився з Семеном Білоусом та його бра-
том Микитою, які добре знали історичні місця Чигирина, про що охоче розпові-
дали гостю. Іноді Шевченко і ночував у їхній хаті, яка була над дорогою в
Білоусові стінці [9, с.4].

З уст старожилів довідуємося ще і про Урочище Джулайка (за стадіоном
через річку), Богунове болото (по дорозі на с.Орбіта, ліворуч від дороги), Со-
киндровський Яр (за колишнім міжколгоспбудом) та ін., але на жаль інформації
про назву цих місць ми не маємо.

Робота по вивченню топонімії міста – це перша спроба узагальнити спогади
старожилів та краєзнавців Чигирина, щодо стародавніх назв кутків та околиць.
Вона ще не завершена і потребує подальшого дослідження.
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ІКОНОПИС ЧИГИРИНЩИНИ
ІКОНИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ З ФОНДІВ НІКЗ «ЧИГИРИН»

Богообраний чудотворче і визначний Христовий угоднику, що випрошуєш
Боже милосердя для всього світу, з любов'ю щирою тебе вшановую, святи-

телю Миколаю, і молюся до тебе.
Молитва з проханням до св. Миколая Чудотворця.

Колекція ікон у фондах НІКЗ «Чигирин» представлена, переважно, народ-
ними іконами ХІХ – початку ХХ століть, написаними олійними фарбами на де-
реві та на полотні невідомими сьогодні малярами.

ХІХ століття, на відміну від минулих віків, характеризується розширенням
сфери народного ікономалярства й посиленням його впливу на професійне.
«Поява друкованих образів, а також народного малярства…, твореного най-
простішими засобами, спричинили розповсюдження сакрального мистецтва, яке
переносилось із церкви до помешкання і пристосовувалося до людських потреб.
Це період розкладу суворих іконографічних форм, що завело до переміни кла-
сичної ікони у провінціональний релігійний образ, що не має вже сили впливу
своїх попередниць.» [10, 31]. Причиною цього стало «відчуження українського
народу від обрядових основ російського православ’я, що змусило багатьох ві-
руючих  улаштовувати своєрідні «домашні вівтарі» у вигляді полиці з іконами, на-
віть зі «своєю» хатньою іконою святого чи святої…» [15, 96]. Крім того, виявився
тут і менталітет українців, їх любовно-шанобливе ставлення до власної домівки,
висока вимогливість до морально-етичних засад родини. К. Скалацький, зокрема,
вважає, що народному мистецтву сприяли відсутність жорсткого контролю і об-
межень з боку церкви і, навіть, те, що Україна була глухою провінцією Російської
держави [14, 43]. Ікони займали центральне місце в хаті, були одночасно і обе-
регом родини, сімейного добробуту, і основним естетичним оздобленням селян-
ської оселі [15, 96;5, 17;6, 47]. Ось який опис божника наводить в своїй роботі Л.
Орел: «Найкраще прибирали покуть. В кутку над столом, вздовж чільної та при-
чілкової стін кріпили мальовані або різьблені божниці, на них стояли мальовані
на дошках або полотні ікони. У великих хатах, у заможних людей було багато
ікон. Обов’язково стояли вінчальні ікони – Христос, Богоматір (могло бути кілька
пар – баби, матері, невістки або дочки), а також улюблені в народі Миколай, Вар-
вара, Параскева, архангел Михаїл, святий Георгій та ін.» [11, 3]. Дмитро Степо-
вик виділяє дві закономірності, за якими створювалися «домашні іконостаси»
(«божники»): по-перше, вони майже завжди репрезентували персонажів Нового
Заповіту; по-друге, складалися з трьох циклів – Христологічного (Господнього), Бо-
городичного та святительського (улюблені в даній родині святі угодники) [15, 96].

Сьогодні хотілося б зупинитися на іконах із зображенням святого Миколая,
архієпископа  Мір Лікійських, чудотворця, які відносяться до найбільш улюблених
ікон святительського циклу на Україні.

Православна церква вшановує пам’ять Святителя Миколая Чудотворця що-
четверга, як і святих апостолів, а також 9.05/22.05 н. ст. (Миколи весняного) та
6.12/19.12 н. ст. (Миколи зимового).

Народився святий Миколай 280 р. в м. Патарі (Мала Азія) в сім’ї заможних
християн. Хлопчику дали ім’я Миколай («Переможець народів»). Ще будучи не-
мовлям він почав творити чудеса (міг стояти на ніжках з самого народження, від-
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мовлявся від материнського молока по пісних днях). 
В дорослому віці Миколай відрікся від мирського життя та прийняв чернец-

тво, а батьківську спадщину роздав бідним. Існує безліч переказів про добро-
чинну та цілительську діяльність святого. За доброчесне життя  Миколая було
обрано єпископом його рідного міста Міри у Лікії. 

За царювання імператора Діоклетіана, коли почались гоніння проти християн,
святого Миколая кинули до в’язниці. Після звільнення він повернувся до свого
приходу, де й прослужив до глибокої старості. 06.12.345 р., після нетривалої хво-
роби, святий Миколай помер. Його тіло було покладено в соборній церкві Мір-
ської митрополії. Від святих мощей угодника, що мироточили, звершувалось
багато чудес зцілення [2, 17-18;7, 162-166]. Вшанування Миколи Чудотворця у
Візантії почалося вже у другій половині ІV ст., невдовзі після його смерті. На Русі
ж культ святителя поширюється незабаром після Хрещення, а в ХІ ст. розпов-
сюджується по всій території [12]. 

Святий Миколай стає найбільш шанованим та найулюбленішим святим на
Україні, його вважали другим, після Бога, заступником, а ікона з його зображен-
ням була обов’язковим атрибутом  кожної  оселі.

Італієць А. Гваньїні, який в ХVІ ст. відвідав руські землі , в своїх нотатках писав:
«Среди прочих святых они более всего чтят Николая Угодника и воздают ему почти
что божеские почести: строят особенные храмы, названные его именем; расска-
зывают о его многочисленных чудесах» [12]. Дмитро Яворницький в своїй роботі
«Історія запорізьких козаків» вказує на величезну популярність образу святителя
Миколая на Запоріжжі: «…у запорожских казаков, как людей воинского звания, из-
вестные святые и известные праздники пользовались особам уважением перед
прочими… Святитель и великий чудотворец Николай, издавна пользовавшийся у
русских людей, как покровитель всех «плавающих, странствующих и путешес-
твующих», невидимо сопутствовал запорожским казакам в их морских путешес-
твиях, ободрял и утешал их во время страшных бурь …» [16, 298-299].

Образ святого Миколая наближався до образу домашнього духа-хранителя
[4, 240] і одночасно протиставлявся суворому та жорстокому Пророку Іллі [2,19].

Микола Чудотворець був покровителем дітей (його образ з часом трансфор-
мувався в образ різдвяного Діда Мороза) [9]. До нього зверталися для захисту від
нещасть у дорозі, він був охоронцем та покровителем воїнів (новобранцю в да-
леку дорогу завжди давали з собою образок святого Миколая) [4, 240-241]. Свя-
тий Микола Чудотворець також охороняв людей і на воді, його образ завжди був
у рибалок, коли ті виходили на промисел. Чорноморці вірили в Миколу «Мор-
ського» (той, що завідує кораблями) та Миколу «Мокрого» (той, що завідує во-
дами), вважали, що образ святого та щира молитва до нього врятують їх від бурі
[2, 19]. В народних легендах українців  Миколай був також покровителем тварин. 

Мабуть саме тому серед всіх святих християнського світу святитель Мико-
лай має найбільш розвинуту іконографію. Велику кількість різноманітних типів
зображень святого було створено протягом десяти століть, як у Візантії, так і на
Русі [8]. Давні перекази зображують Миколая старцем з янгольським ликом, який
сповнений святості та благодаті Божої; якщо хтось його зустрічав, то лише від
одного погляду на святого вдосконалювався і ставав кращим, і будь-хто, чия
душа була обтяжена стражданням чи сумом, при одному погляді на нього зна-
ходив втіху. Від нього йшло особливе пресвітле сяйво, і лик його сяяв більше від
Мойсеєвого [12].

В українському народному іконописі святий Миколай традиційно зображувався
людиною похилого віку, з коротким (іноді довгим) сивим волоссям, вусами та боро-
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дою, з високим чолом. Над головою – круглий «золотий» німб, ознака святості. Одяг-
нутий у єпископський стрій, зазвичай, синьо-зеленого та червоного кольорів. 

У іконографії виділяють ікони «Миколи зимового» та «Миколи весняного», які
відповідають дням вшанування святителя протягом року. При цьому «зимовий»
Микола зображується у єпископській митрі, а «весняний» – з непокритою голо-
вою ( за переказами, іконографія «Миколи зимового» виникла в період царювання
Миколи І, який одного разу звернув увагу на те, що на іконі його небесний покро-
витель зображений без єпископської митри і зробив зауваження духовенству) [9]. 

Дослідники іконопису виділяють два найдавніші іконографічні типи зобра-
жень святого Миколая: ростові (на повний зріст), що були менш поширені, та по-
ясні. Серед поясних найбільш традиційним є зображення святого, що лівою
рукою  тримає закрите Євангеліє, а  правою іменословно благословляє віруючих
(іменословне перстоскладення – це особливе складення перстів, яке  вживається
виключно священиком для благословення, при цьому кожний палець зображує
букву грецького алфавіту, що складають монограму імені Ісуса Христа) [3; 8].

Менш поширеними є ікони, що зображують святителя з відкритим Єванге-
лієм у руках. Такі образи в іконописі відомі з ХІІІ ст., але особливого розповсюд-
ження вони набули в ХVІІІ – ХІХ ст.ст. [8]. На сторінках відкритої книги найчастіше
відтворено текст Євангелія від Святого Іоанна: «Я Пастирь добрий!» [10, 30] або
початок тексту служби святому Миколаю [8]. Іноді в руках святого можна бачити
єпископський скіпетр. 

На канонічних іконах обабіч голови святого Миколая зображувались Спас і
Богородиця, що вручають святителю, відповідно, Євангеліє та омофор. Це ілюс-
трує церковний переказ про участь Святого Миколая в першому Вселенському
соборі в 325 році. Ведучи полеміку з єретиком Арієм, Миколай дав йому ляпаса,
за що був покараний: його позбавили єпископського сану і посадовили до в’яз-
ниці. В темниці до нього з’явились Христос та Богоматір і повернули відзнаку
єпископського достоїнства: Євангеліє і омофор [1, 82]. Спочатку, на іконах ХV -
ХVІ ст.ст., поясні зображення Христа та Богоматері розміщувались у медальйо-
нах, пізніше на зміну їм приходять більш вільні та різноманітні способи їх розмі-
щення, зокрема, в хмарних сегментах [8].  

Окремо слід виділити житійні ікони (ікона, в центрі /середнику/ якої розміщено
зображення святого, а на полях в окремих композиціях (клеймах) – сюжети з його
життя.). Житійні ікони святого Миколая з’являються на Русі з ХІІІ – ХІV ст.ст., але
зустрічаються досить рідко. 

Іноді, на давніших іконах, поряд із зображенням Святого Миколая, можна зус-
тріти зображення предметів, що символізують певні епізоди житія святого (гама-
нець, три яблука, три дитини та ін.). На окремих іконах Миколая, як покровителя
рибалок, зображують з якорем [13, 500-501].

Ікони з зображенням Святого Миколая є найбільш чисельними у фондовій
збірці НІКЗ «Чигирин» і представлені 12 предметами основного фонду. Пере-
важна частина з них намальована на дереві (вісім предметів), три ікони виконані
на полотні і одна на шовку. Як правило, більшість зображень фронтальні, поясні
чи в 2/3 зросту, одна з представлених ікон на повний зріст. Виконані вони, пере-
важно, в зелено-синій та червоно-коричневій кольоровій гамі. Домінують ікони
на яких Святий Миколай зображений з закритою книгою Нового Заповіту в лівій
руці, а права піднята в іменословному благословенні. Розглянемо докладно
кожну ікону.

Кіот, невідомий художник кін. ХVІІІ - ХІХ ст.ст. (КВ-125, Ж-33).Зображення Свя-
того Миколая є центральною частиною дерев’яного кіоту, бічні частини якого –
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зображення на повний зріст Богородиці Одигітрії та Христа Вседержителя. Зоб-
раження Святого Миколая належить до іконографічного типу «Микола зимовий»,
фронтальне, в повний зріст. В одній руці він тримає закриту книгу Нового Запо-
віту, інша піднята в іменословному  благословенні. 

Розміри – 50х63см
Матеріали – дерево, олія
Стан збереження – дерево пошкоджене шашелем, краї зламані, сильні 

вилущення шару ґрунту та фарби, зображення тьмяні.
Ікона, виконана невідомим народним майстром ХІХ ст.  (КВ-468, Ж-61). Зоб-

раження належить до іконографічного типу «Микола зимовий», фронтальне, в
2/3 зросту. В одній руці він тримає закриту книгу Нового Заповіту, інша піднята в
іменословному благословенні. Обабіч голови святителя зображення характер-
них для місцевого народного живопису  елементів декоративного оздоблення –
невеликих розеток (червона троянда в оточенні чотирьох зелених листків).

Розміри – 25,6х34,5см
Матеріали – дерево, олія
Стан збереження – дерево пошкоджене шашелем, зламані краї, зображення

дуже потерті.
Ікона, виконана невідомим народним майстром ХІХ ст.   (КВ-204, Ж-40). Зоб-

раження належить до іконографічного типу «Микола зимовий», фронтальне, в
2/3 зросту. В одній руці святитель тримає закриту книгу Нового Заповіту, інша під-
нята в іменословному благословенні.

Розміри – 20х28см
Матеріали – дерево, олія
Стан збереження - дошка дуже погано оброблена, краї зламані, численні 

отвори від цвяхів та їх залишки, сильне вилущення та втрати шару фарби та
ґрунту.

Ікона, виконана невідомим народним  майстром ХІХ ст. (КВ-467, Ж-60).
Зображення Святого Миколая належить до іконографічного типу «Микола зимо-
вий», фронтальне, 1/2 зросту. В лівій руці він тримає закриту книгу Нового Запо-
віту, права піднята в іменословному благословенні. В правому верхньому куті
зображення Богородиці з омофором. 

Розміри – 39,5х20,5см 
Матеріали – дерево, олія
Стан збереження - пошкоджена, із значними заглибленнями в нижній частині

та шпуга. Ліва частина ікони відсутня  по всій довжині. Верхні кути відсутні. Внизу,
по центру значні втрати основи від 5х4см. Багаточисельні отвори. Живопис тон-
кий, без левкасу, гарно збережений. Щільно забруднений.

Ікона, виконана невідомим  майстром ХІХ ст. (КВ-8911, Ж-263). Зображення Свя-
того Миколая належить до іконографічного типу «Микола зимовий», фронтальне 1/2
зросту. В одній руці він тримає закриту книгу Нового Заповіту, інша піднята в іме-
нословному благословенні. Обабіч голови святителя, в хмарних сегментах, зобра-
ження Богородиці з омофором  та Ісуса Христа із сферою . Виконана в нехарактерній
для Чигиринщини кольоровій гамі – домінує блакитний колір. 

Розміри – 21,5х29,7см
Матеріали – дерево, олія
Стан збереження - дерево частково пошкоджене шашелем, краї зламані, чис-

ленні сліди від цвяхів.
Ікона, виконана невідомим російським майстром ХІХ ст. (КВ-10572,  Ж-328)

Ця ікона належить до мало поширеного іконографічного типу «Микола весня-
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ний», на якій святитель зображений з відкритою книгою Євангелія в лівій руці.
Зображення Святого Миколая фронтальне 1/2 зросту, права рука його  піднята в
іменословному благословенні. Обабіч голови святителя зображено погрудні по-
ртрети Богородиці та Ісуса Христа в круглих медальйонах. У верхній частині ікони
нерозбірливий напис: «Обра…Старо…Никола…». Ікона виконана в нехарактер-
ній для народного малярства Чигиринщини манері та кольоровій гамі, і, скоріш за
все, була привезена з Росії. 

Розміри - 21,5х37см 
Матеріали - дерево, олія 
Стан збереження - дерево пошкоджене шашелем, численні сліди від 

цвяхів, незначні вилущення шару фарби та ґрунту.
Ікона, виконана невідомим  майстром ХІХ ст. (КВ-9021, Ж-266). Зображення

Святого Миколая належить до іконографічного типу «Микола зимовий», фрон-
тальне 1/2 зросту. В лівій руці він тримає закриту книгу Нового Заповіту, права
піднята в іменословному благословенні. Обабіч голови святителя, в хмарних сег-
ментах, зображення Богородиці з омофором  та Ісуса Христа з Євангелієм.

Розміри – 48х57см 
Матеріали – шовк, олія 
Стан збереження – вилущення шару грунту та фарби, незначні розриви тка-

нини та отвори від цвяхів.
Ікона, виконана невідомим народним  майстром ХІХ ст. (КВ-1637, Ж-75).

Зображення Святого Миколая належить до іконографічного типу «Микола зимо-
вий»,  фронтальне, 1/2 зросту. В одній руці він тримає закриту книгу Нового За-
повіту, інша піднята в благословенні. В правому верхньому куті зображення
Богородиці з омофором. 

Розміри – 28х20,7см 
Матеріали – дерево, олія
Стан збереження – місцями вилущення шару фарби та грунту, пошкоджені

краї.
Ікона, виконана невідомим майстром ХІХ ст. (КВ-9819, Ж-316). Зображення

Святого Миколая належить до іконографічного типу «Микола зимовий», фрон-
тальне 1/2 зросту. В лівій руці він тримає закриту книгу Нового Заповіту, права
піднята в іменословному благословенні.

Розміри – 44,5х55,5см 
Матеріали – полотно, олія 
Стан збереження – вилущення шару грунту та фарби, незначні розриви.
Ікона під окладом, виконана невідомим народним  майстром ХІХ ст. КВ-411/1 
Ж-31. Зображення Святого Миколая можна віднести до іконографічного типу

«Микола зимовий». Вся площа ікони, крім обличчя та правої руки святителя, по-
крита декоративним окладом з сріблястої фольги та штучних квітів.

Окрему іконографічну групу, на мій погляд, складають зображення святого
Миколая на традиційних народних багатодільних іконах, особливістю яких є зоб-
раження  святителя  в повний зріст чи в 1/2 зросту. При цьому зберігаються  ка-
нонічні вимоги іконографії – Євангеліє в лівій руці та піднята в іменословному
благословенні права рука. Прикладом таких зображень може слугувати ікона
«Богородиця з святими Варварою та Миколаєм» (КВ-2634, Ж-85).

Тре тя  наукова  краєзнавча  конференц і я
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Зелена Олена,
старший науковий співробітник  НІКЗ "Чигирин"
м. Чигирин

ТРАДИЦІЙНА ТА СУЧАСНА ВИШИВКА СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я 
В ФОНДОВІЙ ЗБІРЦІ НІКЗ "ЧИГИРИН"

КОЛЕКЦІЯ ВИШИТИХ РОБІТ МОМОТЕНКО ГАННИ ПЕТРІВНИ 

У фондах НІКЗ "Чигирин" широко представлена
вишивка ХІХ-ХХ століть: рушники, сорочки жіночі та
чоловічі, підтички, підіконники, серветки, скатертини.
З надходжень останнього періоду цікавою є колек-
ція вишитих робіт майстрині з села Погорільці Чиги-
ринського району Момотенко Г.П. Влітку 2010 року
вона подарувала заповіднику частину свого твор-
чого надбання.

Народилася Ганна Петрівна в 1925 році в се-
лянській заможній родині у с. Савинці Рокитнян-
ського району Київської області. Сім’я зазнала
репресій як куркулі. Трудову діяльність розпочала в
1945 році вчителем української мови та літератури.
У 1963 році отримала спеціальність вчителя росій-
ської мови і літератури. До 1966 року працювала як педагог та директор школи
на Львівщині. В 1966 році повернулась на Київщину (мати потребувала догляду).
Вчителювала у селах Таращанського і Васильківського районів. Сама виростила
і виховала трьох синів.

Клопоти домашні, вчительські, громадські – все це вимагало багато сил,
знань, часу. Тому зайнятися улюбленою вишивкою, так як їй хотілося, змогла
лише на пенсії.

Переїхала в с. Погорільці Чигиринського району поближче до сина, який меш-
кає в Черкасах. Кінець 80-х – початок 90-х років були сплеском патріотизму, від-
родженням національної культури. Ганна Петрівна багато читала історичну
літературу, поезію, журнали, періодику. Цікавилась і історією Чигиринщини [6].

Ганна Петрівна натура дуже обдарована і працелюбна. В своїй вишиванці
відтворює різні види орнаментики. Часто традиційні для різних регіонів візерунки
єднаються на її вишитих роботах. Рушники, скатертини, серветки Ганни Петрівна
дарувала людям до пам’ятних дат, подій – на весілля, іменини і т.ін.

«Я так люблю цю справу, скільки нашила, що й ліку роботам не знаю…» [4, 29].
Її роботи розійшлися по всій Україні та за кордон. В Чигиринському районі у

церквах різних конфесій можна побачити рушники та покрови на престол, вишиті
Ганною Петрівною. У Черкасах офіс Союзу Українок прикрашають її чотири руш-
ники. Подарувала свій вишитий рушник до 130-річчя від дня народження Лесі Ук-
раїнки Ялтинському історико-літературному музею.

Першу роботу за кордон подарувала в 1978 році товаришу сина Олеся, який
навчався в Київському медичному інституті, так потрапила українська вишита
серветка в Нігерію.

Вишивала рушник Ганна Петрівна, щоб онука Олеся взяла з собою до США.
В місті-побратимі Чигирина – Себастополі дівчина навчалась за програмою між-
народного обміну. Там вона написала твір про бабусю-вишивальницю і подару-
вала рушник. Вчителька Ліна Стюарт була дуже вражена. Сама приїхала в
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Погорільці познайомитися з майстринею. Її роботи є в Росії, Білорусії, Болгарії,
Німеччині, Англії. Вишиті рушники знаходяться в Українському домі у Швеції.

«А тепер дозвольте низенько вклонитися вам, Ганно Петрівно, і щиро подя-
кувати за чудовий рушник, до моїх слів приєднуються всі українці з нашої гро-
мади. Це чудовий витвір, що постійно буде нам нагадувати про ту далеку та
прекрасну Україну… Тож ми, українці у м. Мальме, будемо дотримуватися Ва-
шого Ганно Петрівно, заклику: берегти свою мову, свої традиції, вболівати за
нашу Україну, бо ми всі її діти» [7]. 

Майстриня любила спілкування з такими ж добрими, щирими людьми. Вони
обмінювались душевним теплом, вірою в себе, в Бога, в людей. Напевно, саме
це тримало і її, і тримає на цьому світі цілі народи. А вишиті роботи – це добра
пам’ять для нас сьогодні та для майбутніх поколінь.

Передала Ганна Петрівна до фондів НІКЗ «Чигирин» 33 свої вишиті роботи:
рушники, серветки, панно, фіранки, килим, скатертину. Колекція вражає багат-
ством та різноманітністю мотивів орнаменту і його композиційних рішень. Майс-
триня в своїх роботах зверталась до сюжетного зображення, а орнамент слугує
за прикрасу до сюжету. Використані традиційні галицькі, черкаські, київські мо-
тиви. Основна техніка виконання вишивки – «хрест». Полотнища з фабричного,
домотканого полотна, канви. Нитки: муліне, акрилові, вовняні. А коли не було по-
трібної кольорової гами, Ганна Петрівна висотувала нитки з вовняних хусток.

Майстрині притаманне бажання відтворити давні елементи вишивки. Сама
збирала старі рушники і переносила в свої роботи цікаві орнаменти.- Давнину
оживляю, Україну звеличую [6].

В колекції 12 вишитих рушників. На трьох з них виконаний «гуцульський» ор-
намент (ІП – 4090 – 4092 ) (Мал.1). Традиційно виконано стрічкову композицію в
основі якої – ромби та квадрати. Гама – барвиста, багатоколірна, (червоний, зе-
лений, жовтий, рожевий, фіолетовий, чорний) [1, 183]

Особливо гарно Ганні Петрівні вдавалися композиції з використанням рос-
линного орнаменту. Збережена для нашого регіону техніка «хрест» та червоно-
чорна кольорова гама. На рушниках (ІП – 4085, 4087, 4089) бачимо улюблену
чигиринськими майстринями  - троянду. В поєднанні – троянда і лілея (ІП – 4093),
троянда і виноград (ІП – 4086) характерно для "чернецьких" рушників, троянда і
калина (ІП – 4088).

Символом, що глибоко  зворушує, увійшла троянда в християнські вірування.
Тут вона символізувала божественну любов, перемогу духу, мучеництво, мило-
сердя, всепрощення, пристрасті, сором’язливості [3, 37].

На рушнику (ІП – 4084) (Мал. 4) майстриня вишила ряд маків та полуниць.
Аналізуючи фондову колекцію вишитих рушників, можна зазначити, що дана ком-
позиція часто зустрічається на вишитих рушниках с. Івківці, с. Медведівка.

Вишукано і довершено виглядає весільний рушник (ІП – 4094) (Мал.2). Майс-
триня поєднала давні традиційні елементи – «зірки», ромби, хрестики з симво-
лами весілля – дві обручки, пара лебедів і, як символ продовження роду «дерево
життя». В даній роботі Ганна Петрівна використала червоно-зелену гаму кольо-
рів завдяки чому вишивка вийшла особливо ніжна, тепла, душевна.

На рушнику (ІП – 4095) майстриня поєднала  вишитий орнаментальний ряд
лози та грон винограду із символом України – калиною. Доповнила композицію
вишитим закликом «Любімо Україну». Зображення двох птахів в жовто-блакитній
кольоровій гамі підкреслює патріотичний заклик Ганни Петрівни. «Виноградний
мотив, без перебільшення, відомий кожній подніпрянській майстрині [2, 178].
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Рослинний орнамент переважає і на вишитих панно. Так, на вишитій роботі
(ІП – 4067)  по периметру виконано окантовий ряд, в якому троянди з’єднані між
собою стеблом з листочками та пуп’янками. Чорно – червона кольорова гамма.
Такі троянди вишивали майстрині к. ХІХ поч. ХХ ст.. Поєднуючи вишивку різних
років, майстриня поєднала покоління.

На підіконнику (ІП – 4069) «постелився» барвінок. Ніжно-голубі квіти поєдну-
ються з зеленими галузками та листочками. На панно (ІП – 4076) вишито ряд
«розеток». Стилізоване зображення квітки в плані – один з найдавніших і найпо-
ширеніших мотивів рослинного орнаменту [1, 175].

Майстрині середнього Подніпров’я широко використовували розеточні мо-
тиви у своїх роботах.

Особливо ваблять око сюжетні композиції Ганни Петрівни в яких голкою і нит-
кою вона розкриває колоритний характер українського народу. На вишитому
панно (ІП – 4074) (Мал.3) в основі композиції сюжетна вишивка «Відкіля це ти
взявся? Де ти досі пропадав?» Цей напис розміщений вгорі, як назва композиції.
На полотнищі відтворено побутову картинку з життя українського села п. ХХ ст..
Головні герої – чоловік і дружина. Вони одягнені в українське національне
вбрання. А вишиті елементи – пляшка в шароварах чоловіка та качалка в руках
дружини – чітко підкреслюють сюжет композиції. Події відбуваються на подвір’ї.
Вишито: хату, сухе дерево, на якому горщики, великий сонях, кіт з мишкою, в небі
два птахи. Під картинкою вишитий рослинний орнаментний ряд.

Цікавою вийшла робота «У сусіда хата біла» (ІП – 4073). Ганна Петрівна
даною вишивкою звернули увагу на особливу щиру ментальність сільських жи-
телів, у яких у сусіда завжди все краще. Композиція виконана в техніці «хрест»
нитками червоного, чорного, зеленого, голубого кольорів. Центральне місце зай-
мають дві хатини, повернуті одна до одної. Чітко вишиті – корпус будівлі, дах,
двері, вікно, віконце на даху. Між хатами зображено тин, за яким вишиті три роз-
квітлих «дерева життя».

Продовжила майстриня традицію вишивати сюжетні композиції на улюблену
в народі тематику «Побачення», «Козак і дівчина біля криниці». Ці сюжети стали
популярними наприкінці ХІХ ст. і вже більше століття майстри декоративно –
ужиткового мистецтва використовують їх у своїх творах.

Картина «Козак і дівчина біля криниці» в усіх її сюжетних варіантах, модифі-
каціях, схемах та відгалуженнях жанрового характеру – картина суто селянська
та, значною мірою, суто українська. Подальший її розвиток став одним із проявів
художньо-фольклорної активності місцево-видового та місцево-часового харак-
теру [5, 197].

На вишитому панно (ІП – 4008) в техніці «хрест» нитками чорного, червоного,
синього кольорів виконано сюжет «Несе Галя воду коромисло гнеться, а за нею
Ваня, як барвінок в’ється» Ці рядки з пісні вишиті на полотнищі. В центрі компо-
зиції  – дівчина несе на коромислі відра з водою, а за нею йде хлопець. Вони
одягнені в українське національне вбрання. З двох сторін вишиті кущі калини.
Вгорі півник і курочки. Довершують композицію кілька орнаментних рядів, в яких
використані традиційні елементи вишивки: меандрові ряди, «вітрячки» «китиці»,
попарне архаїчне зображення птахів.

Сюжет пісні «Гиля, гиля, сиві гуси» було використано у створенні вишитого
панно «Гиля, гиля, гиля гуси, гиля, гиля до води»(ІП – 4079). Вишивка виконана
в техніці «хрест» нитками чорного, червоного, зеленого, жовтого, голубого ко-
льорів. Вся площина панно зашита орнаментальними рядами. Центральне місце
вишивки займає зображення жінок (на зразок Берегинь) в українському націо-
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нальному вбранні. В орнаментальних рядах зображено: «вітрячки», птахи, ар-
хаїчне зображення гусей, стилізоване зображення «дерева життя».

Характерною особливістю робіт Ганни Петрівни є введення у вишиті компо-
зиції тексту. Маючи вчительську вдачу, майстриня старалась різними способами
достукатися до людських душ, залишити заповіти наступним поколінням.

На вишитому панно (ІП – 4065) напис: «Храни меня, Боже, ибо на тебя упо-
ваю. Псалом 15:1»; на панно (ІП – 4066) – «Отче наш, нехай буде на все воля
Твоя! Лук. 11:2»; на підіконнику (ІП – 4076) – «В ком веры нет – надежды нет. На-
дежда – Бог, а Вера – свет! Т.Г. Шевченко «Тризна»; панно (ІП – 4076) – «Возлю-
биши Господа Бога твоего всім серцем своїм і всією душею твоєю. Всією мислію
твоєю»; на рушниках (ІП – 4093) – «Зичу щастя»; (ІП – 4087) – «Зичу щастя»; (ІП-
4089) – «На щастя на долю».

Сповнена душевного болю, тривоги за майбутнє України тематична вишита
композиція «Молитва за Україну» (ІП – 4064). Полотнище повністю зашито тек-
стом в 13 рядків, вишивка виконана в техніці «хрест» нитками червоного і чорного
кольорів.

«Молюсь молитвою єдиною за те, що всім болить тривожно!
О, змилуйся над Україною, наш милосердний Спасе – Боже!»
Відійшла майстриня в інший світ липневим днем 2010 року. Вона мала ще

багато творчих планів, задумів, сподівань.
Вишивка Ганни Петрівни неповторна, як неповторний внутрішній світ майс-

трині і її життєва доля. Такі люди не помирають, бо творіння їхніх душ і рук слу-
житимуть ще довгі-довгі роки, пов’язуючи вишивкою віки минулі і прийдешні…
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