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вступне слово 

Шановні учасники конференції, проект “залізнякові чи-
тання” започатковано 2009 року для вшанування героїч-
ного подвигу Максима залізняка - борця за волю
українського народу, салаветного гетьмана україни! Чет-
вертий рік поспіль у стінах Медведівської зоШ імені Мак-
сима залізняка збираються дослідники рідного краю з
Черкащини, київщини, полтавщини, кіровоградщини. з
кожним роком роширюється географія досліджень та
зростає число учасників. 

оргкомітет конференції у складі директора Медведів-
ської зоШ казначей ірини василівни, директора філії
нікз “Чигирин” легоняка Богдана васильовича та дирек-
тора туристичного підприємства “від краю - до краю” к.і.н.
лавріненка назара петровича лишається незмінним й
старанно докладає зусиль для гідної організації заходу. 

проект спрямовано на підтримку предметних краєзнав-
чих досліджень місцевого рівня. конференція покликана
створити спільну наукову площину для обміну досвідом
між краєзнавцями, залучити все більше молоді до краєз-
навчих пошуків. завдання просте: вивчити, обстежити
конкретний обєкт, конкретну памятку, опитати реальних
мешканців й отриману інформацію синтезувати із раніше
наявною у новий продукт - наукову статтю. за умови по-
пулярного розяснення основних правил проведення на-
укового дослідження учасником конференції може стати
кожен пересічний громадянин, котрий проявить інтерес
до рідного краю та бажатиме поділитися зібраними знан-
нями з рештою громади. Для когось це перший крок на
шляху наукових звершень, а декому просто чергова пуб-
лікація краплини від зібраних масивів відомостей про
край. але всі учасники рівні! сьогоднішній школяр з ро-
ками буде знаним професором і з усмішкою пригадає свої
“залізнякові читання”...

цьогорічна конференція налічує понад сімдесят учас-
ників з різних куточків україни, котрі вчасно надіслали свої
наукові студії на адресу оргкомітету та радо поділяться з
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усіма присутніми отриманими відкриттями. розмаїтий
спектр географічного представлення досліджень вкотре
успішно підтверджує надрегіональне спрямування конфе-
ренції. цогоріч робоча частина конференції традиційно
пройде за такими секціями: “історія”, “етнографія”, “ар-
хеологія”, “видатні земляки”. робота археологічної секції
вже традиційно  збагачується завдяки щорічній участі у
конференції юних вихованців відомого археолога, к.і.н.,
нераденко тетяни Миколаївни. у поєднанні з рештою ар-
хеологічних досліджень ця секція вже давно є взірцевою
для дослідників. 

поряд із науковими цілями ми не забуваємо про важ-
ливість самого факту краєзнавчого дослідження, яке є по-
вноцінним кроком до пізнання і справжньої любові до
своєї рвдної землі. адже влучно висловився на пленар-
ному засідання першої нашої конференції патріарх кра-
єзнавства Чигиринщини руденко олександр климович:
“як можна любити те, чого не знаєш?!!” годі шукати ліп-
шого шляху для виховання патріотизму ніж власноручне
вивчення незнаних сторінок життя краю! тому краєзнавчі
студії допомагають нам пізнавати невідому україну, цінити
її соборність, єдність, ДерЖавність!!! Держава є найви-
щою цінністю народу, держава - то не чиновницький апа-
рат, Держава - кожен з вас, Держава - то Ми! Борімося за
її честь і гідність. не цураймося тримати за неї в руках а
ні пера, а ні кулемета, не шкодуйте й життя за ДерЖаву,
як не шкодували його діди під орудою святослава Хороб-
рого, Богдана Хмельницького, Максима залізняка!

голова оргкомітету                                 н.лавріненко
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Як можна любити те, 
чого не знаєш?

Руденко О.К.
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Брель о., Діденко Д.
національний історико-культурний 

заповідник “Чигирин”

МаГДЕБУРЗЬкЕ ПРаво в ЧиГиРині

сьогодні Чигирин – невеличке містечко, районний центр Черкаської об-
ласті. але в ХVіі ст. у цьому місті вирішувалась доля не лише україни, а  й
деяких країн європи.

в історичних джерелах згадки про Чигирин з’являються у другій половині
ХVі ст. за деякими відомостями, уже в 1532 р. польський король і великий
князь литовський сигізмунд і старий віддав фортецю Чигирин черкаському
старості остафію Дашковичу [1; 656]. Д.н.Бантиш-каменський у своїй праці
“история Малой россии”, посилаючись на роботу г.енгеля “украинская ис-
тория”, зазначає, що “Дашкович получил от сигизмунда, сверх многих подар-
ков, небольшую крепость, казаками Чигирином названную” [2; 70]. за
ревізією Черкаського замку 1552 року Чигирин згадується серед інших як вар-
товий пункт неподалік замку: “на тясмени у Чигирина в осьми милях от
замку…” [3; 162]. як твердять краєзнавці ф.непийвода і М.пономаренко, у
1574 р. в історичних джерелах згадано про чигиринського жителя, козака
тишка волевача. Хоча конкретної вказівки на джерело інформації автори не
подають. за їх же даними, наприкінці 70-х років ХVі ст. Чигирин тяжко по-
страждав внаслідок ординського наскоку, але його було відбудовано. в описі
походу гетьмана язловецького 1577 р., що його подає польський генеалог та
історик папроцький, згадується Чигирин – “замок новий, котрий звуть китай-
городок” [4; 13]. у літописі граб’янки є цікава згадка про те, що коли у 1578 р.
польський король стефан Баторій проводив козацьку реформу, то “опріч дав-
нього старовинного міста складового Чигирина, віддав низовим козакам для
пристанища ще й місто терехтемирів з монастирем” [5; 884]. 

у травні 1589 р. польський король сигізмунд ііі окремим привілеєм до-
зволив черкаському старості олександру вишневецькому “…закласти місто
і збудувати замок на пустому урочищі і городищі, яке називають Чигирин” [6;
84]. у тому ж привілеї визначено права і обов’язки міщан, їх прибутки, вста-
новлено межі міста. у привілеї зазначено, що місто Чигирин було заселено
вільними людьми, а не так званими “бігунами” – тобто втікачами від магнатів.
така примітка свідчить, ймовірно, про те, що місто було засноване саме вті-
качами. Можна звернути увагу і на те, що в привілеї говориться про “пусте
урочище”. Можливо, це обумовлено тим, що принцип польської історіографії
полягає у спробах довести, що саме поляки, а не запорожці колонізували дикі
необжиті землі півдня україни. але поряд згадується і “городище”, де, мабуть,
задовго до привілею польського короля вже жили люди [7; 35].

15 жовтня 1592 року місту Чигирину було надано Магдебурзьке право.
“Дав нам прохання уроджений князь олександр вишневецький, староста наш
Черкаський, канівський, любецький і корсунський, що він на урочищі Чиги-
рині, що на шляху татарському, над рікою тясмином, на ґрунті нашому, в ста-
ростві Черкаському, у володінні своєму, що лежить в землі київській, для
убезпечення і заслони кордонів коронних, задля прав спільних, тверджу,
замок потрібний будує і місто осаджує, і закладає, і то з волі і відомства і до-
зволу нашого, і просить нас, аби тому місту, названому Чигирин, право маг-
дебурзьке надали і всякий порядок, які в інших містах наших головних є, тому
дозволили також ярмарки, торги і корчми надали; купувати, торгувати і інших
всяких обходов допустили. і так ми, уваживши в тому просьбу слушну, з ласки
нашої королівської, на причину деяких панів рад наших, названому місту Чи-
гирину і підданим нашим, міщанам міста того, людям там осілим і котрі потім
приходити і осідати будуть, право магдебурзьке і свободи міські надаємо,
даючи вольності їм самим і потомкам їх: вільне обрання собі війта, бурмістра
з райцями, і справи судові не інші, одні тільки самі, в тому листі нашому ниж-
чезгадані, одправовувати і розсуджувати уряд міський порядком права маг-
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дебурзького має: про вбивство і поранення, або і про осоромлення, про
фальші всілякі, і інші справи всілякі, в тому листі нашому названі, старості
або уряднику нашому розсудові належати мають, до яких війт міський і бур-
містр з райцями, вони самі і потомки їх, мати нічого не мають, і в те вступати
не можуть на всі майбутні часи. До того ж дозволяємо в місті Чигирині ратушу
збудувати, ваги, постригальню, ятки всякі, лазню громадську, і будь-що, що
до порядків, обходів і пожитків міських належить, збудувати мають, і ремесла
цехові спорядивши, порядком інших міст наших упривілейованих у всьому
цьому дотримуватися мають. також дозволяємо в тому місті нашому Чиги-
рині, ярмарки два урочисті мати, тобто один на день…, а другий на день…,
а торги на кожен день, даючи право на вічні часи міщанам чигиринським, під-
даним нашим, продаж, торгівлю всяку і корчми вільно тримати, [з] питвом
усяким: медом, пивом і брагою шинкувати, до якого то міста Чигирина, задля
звичаю, право громадське на ярмарки і торги тамтешнім купцям і всім людям,
обивателям держави нашої і чужоземцям, вільно з товарами всякими приїж-
джати, торгувати, продавати, купувати, товари на товари міняти, лише щоб
не було утисків прав міст і містечок наших прилеглих, без всілякого стри-
мання і зачепки добровільно людям приїжджим від’їжджати, аби тільки такі
теж люди не були, котрих в містах і містечках наших приховувати і справ [до]
яких мати права і привілеї коронні забороняють. і торгове [право] по звичаю
міст інших в цілому залишаючи, крім переказу мита нашого головного і інших
пожитків наших; до цього теж тому місту нашому Чигирину, цим же листом
нашим до права їх надаємо печать міську, герб – три стріли, такі печаті для
здійснення прав міських міщани наші чигиринські, вони самі і потомки їх, ужи-
вати мають. Будуть теж повинні міщани наші чигиринські супроти кожного не-
приятеля нашого коронного, при старості нашому тамошньому, або
намісникові його, в часи спокою і в часи війни не виламуватися, і вирушати
[в похід] і те, що люди міста оного на поле ходити не мають, без дозволу геть-
мана коронного, також походом [ходити] і харчі другим додавати не будуть,
чого староста наш тамошній доглядати і спостерігати має. і на те цей наш
лист рукою нашою власною підписаний, дали міщанам чигиринським; до кот-
рого, для ліпшої твердості, і печать нашу коронну привісити наказали. писано
у варшаві, на сеймі вільному коронному, року від різдва Христового 1592, мі-
сяця жовтня, 15 дня, а королювання нашого року п’ятого. сигізмунд король”
[6; 84-87].

видання відповідного королівського універсалу було само по собі свід-
ченням того, що Чигирин став значним військово-адміністративним і торго-
вельно-ремісничим центром. 

прикордонне положення міста спричинило те, що Магдебурзьке право в
Чигирині обмежувалося перш за все правами старости, який був комендан-
том фортеці та збірником державних податків. значна доля прибутків та по-
винностей йшла на користь фортеці та на її озброєння, що не давало
можливості конкретно розмежувати міське самоуправління та владу старости
як коменданта фортеці – виникала можливість останньому зловживати
своїми обов’язками. тим більше, що до компетенції старости в Чигирині пе-
реходили всі господарські справи без будь-якого впливу магістрату. Жителі
Чигирина змушені були “з домів і осад своїх, для оранки замкової, на пригін
з сохою, на жнива з серпом, на сінокіс з косою, також на потреби замкові хо-
дити” [8; 24].

Члени органів самоуправління вибиралися щорічно в раніше визначений
день всіма жителями, що підлягали Магдебурзькому праву. виборчим правом
користувалися особи у віці від 25 до 90 років, які володіли “осілістю” в місті
(нерухомим майном). райці обиралися на один рік, колегія райців обирала
голову – бурмістра. рада займалася податками, розподілом повинностей
серед міщан, патрульно-міліційною службою [8; 25].

Членам магістрату за службу надавалися землі на лівому березі тясмину
на північ від Чигирина. так, на землях міського війта виникло поселення вій-
тове (тепер – вітове, проте ще в середині ХіХ ст. користувалися первісною
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назвою), а на землях, що надавалися райцям, – райцево (тепер – рацеве)
[8; 25].

згідно привілею ремісники Чигирина об’єднувалися в цехи, спеціальний
статут забезпечував їх права і обов’язки. цех брав на себе навчання молодих
майстрів, організовував збут готової продукції, гарантував її бездоганну
якість. у різні часи в Чигирині була різна кількість ремісників, але майже за-
вжди роботу мали шевці, різники, гончарі та бондарі. серед ремісників Чиги-
рина виділялися стрільники, котрі майстерно виготовляли стріли для луків із
залізними наконечниками та орлиними перами, що кріпилися на кінцях [7;
36]. 

своєрідне географічне положення, висока, майже неприступна, кам’яна
гора були готовим укріпленням, де при потребі, було досить легко організу-
вати ефективну оборону від татар і турок. також тут були чудові місця для
ловлі риби у тоді повноводному тясмині та на Дніпрі; можна було полювати
на дикого звіра, займатися рільництвом. але, за свідченням історичних дже-
рел, найбільше в Чигирині було пасік [7; 36].

про Чигирин знаходимо згадку у щоденнику еріха лясоти фон стеблау –
відомого австрійського дипломата і мемуариста, посла імператора рудольфа
іі габсбурга на запорізьку січ. 1 червня 1594 року він зазначає: “До одного
острова на лівій стороні, навпроти Білобережжя, яке розміщене справа на
материку і біля якого існує брід через Дніпро. за дві милі звідти на рівнині
над рікою тясмином лежить нове королівське містечко Чигирин, що належить
корсунському староству”. 8 липня, проїхавши через Чигирин, еріх лясота від-
значив, що місто “підвідомче в даний час якомусь Даниловичу” [9]. говорячи,
що Чигирин є новим королівським містом, лясота певно мав на увазі, що воно
лише два роки тому отримало Магдебурзьке право. те, що мандрівник пише
про Даниловича “якийсь”, зумовлено, очевидно, тим, що лясота був інозем-
цем, не дуже знайомим з реаліями речі посполитої.

“якийсь” Данилович (1570 – 1628 рр.) насправді був представником відо-
мого магнатського роду. він обіймав важливі державні посади: крайчий ко-
ронний (1600 р.), львівський каштелян ( 1612 р.), руський воєвода (1613 р.),
староста белзький, корсунський, чигиринський, бузький. ян Данилович від
імені уряду речі посполитої був одним із авторів вільшанської (1617) та рос-
тавицької (1619) угод. у 1620 р. підготував енергійну оборону воєводства ру-
ського від турків, однак, як відомо, турки розбили під цецорою військо
гетьмана Жолкевського, загинув і сам гетьман [10; 63].

отримавши у 1597 р. корсунське староство, ян Данилович, вірогідно, для
постійного управління справами назначив у міста своїх намісників і підста-
рост, а сам залишався проживати у своєму родовому гнізді – місті олеську.
До корсунського староства входили і чигиринські землі [10; 63].

всі укріплення на той час підлягали ревізіям, або “люстраціям”, що давало
можливість уряду речі посполитої мати певне уявлення про оборонну міць
держави. за яна Даниловича Чигирин підлягав люстраціям у 1616 і 1622
роках. згідно люстрації 1616 року, міщани Чигирина мали ті ж повинності, що
й корсунські. оренда від млинів, мита і корчми давала 1000 флоринів. Бу-
динків на той час у Чигирині було 560 [10; 64].

у 1622 році знову була проведена люстрація корсунського староства. в
ній зазначено: “Місто Чигирин нічого не дає, так як для міщан ще не закін-
чився термін звільнення їх від повинностей. оренда з млина і за горілку –
500 флоринів” [11; 37]. як бачимо, дохід староству від Чигирина у 1622 році
вполовину менший проти 1616 року, що, напевно, може свідчити про спад
виробництва.

в 30-х рр.. XVII ст.. Чигирином заволодів рід могутніх магнатів конецполь-
ських, сваволя яких спонукала козаків скаржитися на великі кривди.

розквіт Чигирина припав на період гетьманування Б.Хмельницького 1648
– 1657 рр. саме тоді він став гетьманською столицею, і одночасно, столицею
всієї незалежної української козацької держави. на той час Чигирин стояв в
одному ряду з найбільшими містами тогочасної україни: києвом, львовом,

Четверта наукова краєзнавча конференція

8



кам’янець-подільським та ін.
після смерті Богдана Хмельницького Чигирин був столицею гетьманів

і.виговського, Ю.Хмельницького, п.тетері та п.Дорошенка. у 1676 р., зі зре-
ченням останнього від гетьманської булави, Чигирин перестав бути головним
містом української козацької держави. у 1678 році в результаті другого ту-
рецького походу на Чигирин місто було зруйноване. з цього часу для Чиги-
рина розпочався період занепаду.

у трактаті, заключеному у 1686 році в Москві між росією і польщею, Чи-
гирин згадується в числі інших міст, розорених війною, які залишаються пус-
тками. за прутським договором Чигирин переданий польщі і зроблений з
оточуючими поселеннями староством. у ревізії 1765 року він описаний таким
чином: “замок стоїть над рікою, навпроти високої гори, на якій раніше був ста-
рий замок і фортеця; навколо частокіл; через місто тече річка тясмин; жидів
немає, крім орендаря; хат 108; слобожан 5; волів для рільництва 45 пар. но-
восербські війська заклали під самим Чигирином нові слободи; староством
володіє князь антоній яблоновський” [12; 520]. у 1789 році за новою ревізією
у Чигирині зафіксовано: одна церква, чоловічий монастир і 138 будинків, в
числі яких було кілька жидівських. на горі тоді ще були залишки старого, зов-
сім розваленого замку. з часів відновлення Чигирина у ХVііі ст., всі його ста-
родавні привілеї, на які документи були втрачені під час війн, були забуті
навмисно, чи ненавмисно, і місто стало нероздільною частиною Чигирин-
ського староства, в повній залежності від старост і від їх управляючих; що
було приводом до багатьох утисків обивателів з боку останніх; а за двома ви-
щезгаданими ревізіями вони були обкладені значними податками на користь
вельмож. в кінці ХVііі ст. чигиринці, подібно іншим містам і містечкам мало-
російським, стали клопотатися про відновлення їх попередніх прав [12; 520].
внаслідок чого у 1792 році королем станіславом августом їм була видана
поновлююча грамота, якою місто було оголошено вільним і попередні права
його відновлені  в тій мірі, як це узгоджувалося із затвердженим на сеймі в
тому ж році положенням про вільні міста польщі. “усіх релігій і сповідувань
християнських людям вольним, як місцевим, так і заграничним, вольность в
тому місці поселення костьоли і церкви будувати і переваги міського прожи-
вання дозволяємо” [6; 88-90]. цією ж грамотою підтверджений старовинний
герб Чигирина, даний йому у привілеї 1592 р..

у 1797 році проходить адміністративна реформа, в результаті якої Чиги-
рин був відділений від староства і призначений повітовим містом київської
губернії [12; 520].
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національного банку україни (м. київ)

наРиС іСтоРіЇ СЕла тЕлЕПинЕ

постановка проблеми. на даний час процес формування й історичного
розвитку сіл Черкащини залишається недостатньо вивченим у сучасній ук-
раїнській історичній науці. тому існує необхідність його докладного дослід-
ження на прикладах окремих сіл та поселень.

актуальність проблеми зумовлена необхідністю осмислити та узагаль-
нити набутий досвід наших предків. 

Метою роботи є дослідження основних етапів розвитку с. телепино (нині
с.телепине кам’янського району Черкаської області) від заснування у XVI ст.
до 1920-х років, визначення їх особливостей.

історіографія. при написанні даної роботи було використано історичну
довідку вчителя телепинської зоШ якова федотовича Мельника, місцевого
краєзнавця, який зібрав історичні свідоцтва жителів с.   телепине та доку-
ментальні джерела. слід відзначити, що на даний час джерельна база з іс-
торії села є обмеженою, а самі джерела потребують додаткової перевірки на
основі архівних матеріалів.

виклад основного матеріалу. за історичними даними, село телепино ви-
никло в XVI столітті в нейтральній зоні між володіннями польщі та туреччини.
однак, слід відзначити, що в 1880 році на території села в кургані було знай-
дено 230 монет, походження яких невідоме [1]. це свідчить про те, що ще за-
довго до заснування с. телепино, на його території могли існувати давні
поселення. в селі постійно перебувала сотня прикордонних козаків під ко-
мандою посадського телепая. за твердженням українського краєзнавця ХіХ
ст. лаврентія похилевича, саме від імені телепая й походить назва села: "на-
звание местечко получила, по преданию, от имени осадчего телепая, завед-
шего в сем месте хутор"[2, с. 551]. 

за географічним розташуванням, з півдня на північ в селі протікає річка
Мокрий (або гнилий) ташлик, яка розділяє поселення на дві частини. на пів-
нічній частині (окраїні) селища розташовані урочища "гамарня" та "Бере-
зівка", а також так зване "Містечко". південно-західна частина складалася з
"Довгалівки" та "Чередниківки".

"гамарнею" в селі називають греблю. володів нею громадянин горбань.
південніше "гамарні" розкинулись широкі луки, через які йшов торгівельний
шлях на смілу. на місці сучасної гес був постоялий двір і шинок баби они-
щихи.

урочище "Довгалівка" розташовувалось понад озером "великий став" та
складалось з однієї довгої вулиці. в північно-західній частині села в першій
чверті XIX століття виникла вулиця "Чередниківка", де жили пастухи (черед-
ники), яких населив поміщик, фельдмаршал та сенатор андрій Михайлович
Бороздін (1765-1838). цю землю він отримав від тещі своєї дружини софії
львовни - катерини Давидової, за вигнання польських панів осінських та Жа-
ботинських. після смерті андрія Михайловича Бороздіна володіння пере-
йшло до його сина льва андрійовича Бороздіна [3, с. 1874]. цікаво, що дві
дочки а.М. Бороздіна були одружені за декабристами й. поджио та лихарьо-
вим, засудженими до каторги в сибіру.

на окраїні с.телепино до цих пір є ліс "осінський", в якому був розташо-
ваний маєток польської графині емілії осінської. графиня була освічена
жінка, закохана в музику і літературу. великий композитор п. Чайковський
свого часу гостював у маєтку емілії осінської. за розповідями старожилів
села, саме в маєтку осінських під великим розлогим дубом і було створено
музичний шедевр "пори року". після Жовтневого перевороту 1917 р. маєток
був розграбований, але ще у 80-х роках XX століття залишалися його величні
руїни. 
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урочище "Березівка" отримало назву від ярка, порослого березами. з пів-
нічно-західного краю урочища "Березівки" розташовувався хутір Березівка.
андрій Бороздін наділив його дочці катерині, після чого хутір перейменовано
на катеринівку. як зазначає л. похилевич, "к телепинському приходу при-
мислена того же владения деревня Березовка лежащая на самой границе
Черкасского уезда, при опушке леса на возвышенной равнине. Деревня эта
остоящая от телепин в 3-х верствах, перейменована покойным Бороздиным
катериновкой в честь своїй матери и дочери. Жителей обоего пола 558.
здесь была прежде церков во имя иоанна Богослова и при ней приходские
священники: но по малолюдству приход закрыт, а церков разобрана и остатки
дерева употреблены при перестройке церкви в селе радивановка"[3, с. 1873].

як і багато українських сіл, телепино було багатонаціональним. у 1808
році тут проживали християни (1124 особи), юдеї (494 особи) та незначна
кількість уніатів [2, с. 551]. євреї проживали в "містечку" (центр села). в селі
вони з’явилися наприкінці ХVіі століття, куди переїхали займатися торгівлею.
населення телепино постійно зростало. за переписом 1897 р. в селі прожи-
вало вже 3199 осіб, з яких 2567 християн та 632 юдеїв [4].

в 1846 році село перейменували на містечко телепни - центр телепинскої
волості Чигиринського повіту київської губернії [5]. "Местечком телепин пе-
реименован в 1846 году, ярмарки бывают через каждые 2 недели. церковъ
во имя архистратига Михаила деревянная, четвертого класса, построена на-
стоящим помещиком в 1848 году на место прежней (первая 1796 год). земли
имеет 41 десятину, о времени построения коей известно то, что она зало-
жена и освящена по благословению митрополита киевского рафаила, а быв-
шие при ней священники: греченко, василевич и карпенко терпели гонения
от униатов и латинских владельцев имения"[2, с. 551]. До церкви селяни хо-
дили кожної неділі і обов'язково – на церковні свята.

в 1876 році царський уряд видав указ, яким заборонив ввозити з-за кор-
дону та друкувати в межах імперії будь-яку літературу українською мовою.
царська влада не дбала про те, щоб селяни були письменними. в кожному
селі існувала церква, але рідко де була школа. в телепині школа була. в 1872
році при церкві створена парціально церковно-парафіяльна приходська
школа. в ній навчалося 40 дітей заможних селян, а першим учителем був
Матвій татарка. Дітей навчали виключно російською мовою і давали елемен-
тарні знання з арифметики. основним предметом навчання був "закон
Божий". Букви показували лише з рук. учні писали на графельних дошках.
за незнання "закону Божого" застосовувались тілесні покарання [3, с. 1874].

наляканий революцією 1905-1907 рр. російський уряд під тиском повста-
лого народу зробив деякі поступки. зокрема дозволив відкривати земські
школи. в 1908 році в селі було відкрито двокласну 5-річну школу, яку нази-
вали народним училищем. в школі навчалося 192 учні, для яких викладання,
як і раніше, велося російською мовою. День у школі розпочинався молитвою.
за невиконання домашніх завдань до учнів застосовували тілесні покаран-
ням.

в школі навчалися діти не лише з телепина, а й з окружних сіл. фактично
це було єдине "народне училище" на 11 сіл: телепино, радиванівка, олянино,
сердюківка, оситняжка, Баландине, коханівка, вербівка, катеринівка, сер-
дюківка, лузанівка, лебедівка. в школі працювало 6 учителів. До 1917 року
завідувачем народного училища був Микола гнатович іванченко. в 1911 році
відбувся перший випуск учнів школи, коли школу закінчили 12 учнів-хлопчи-
ків. випускники розповідали, що 4 з них зробили спробу вступити до Біло-
церківської гімназії, але жоден з них не був зарахований до неї. Дітям з
селянських родин доступ до середньої освіти був закритий через урядовий
"циркуляр про кухарчиних дітей" російського міністра освіти графа і. Деля-
нова. як було зазначено в циркулярі, діти кучерів, прачок і бідних селян не
повинні прагнути середньої та вищої освіти [6]. 

поряд з "народним училищем" в селі також було відкрите ремісниче учи-
лище, в якому навчали слюсарному, столярному та ковальському ремеслу.
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в училищі навчалося від 20 до 40 підлітків. початок першої світової війни
став початком великого лиха і для дітей. навчання проводилося нерегулярно,
багатьом дітям довелося його зовсім залишили. в 1920 році ремісниче учи-
лище закрили, а все обладнання вивезли до м. златопіль [7, с. 158].

на початку ХіХ ст. в селі існувало дві економії. економія являла собою
великий поміщицький маєток. перша економія мала назву "олександрівка".
вона розташовувалася на північній окраїні села, на ліву сторону дороги те-
лепино-лузанівка. в олександрійській економії працювали селяни "Чередни-
ківки". Друга економія була на південно-східній окраїні села. тут працювали
селяни "Довгалівки". управління обох економій велося з с. лузанівки. там
були також головні склади з продуктами, інвертар і машини. 

у XIX столітті економії перейшли до фельдмаршала андрія Михайловича
Бороздіна. за часи свого володіння він збудував в селі цукровий завод, кот-
рий забезпечував селян робочими місцями та цукром. після смерті а.М. Бо-
роздіна володіння перейшло до його сина льва андрійовича Бороздіна. але
в 70-х рр. XIX століття поміщик л.а. Бороздін маючи багато боргів продав
землю разом з економіями поміщику ніколі артемійовичу терещенку (1819-
1903), відомому цукрозаводчику і українському меценату. 

в 1885 році поміщик н.а. терещенко побудував спиртовий завод, де пе-
реробляли ячмінь та просо. завод існував до 1900 року, коли після сутички
селян з управителем був спалений. обурившись, н. терещенко продав свої
економії польській поміщиці єфросинії сахновській та виїхав з села. є. сах-
новська стала володіти 2133 десятинами землі, тоді як на всю селянську гро-
маду припадало лише 1017 десятин. у часи першої російської революції в
липні 1905 року невдоволені нерівністю селяни припинили роботу в економії
і зібралися на сходку в "містечку". поміщиця викликала на допомогу поліцей-
ського урядника, але селяни його побили й вигнали. 

тоді підтримати поміщицю є. сахновську в село приїхав кам'янський по-
міщик олександр Давидов, який умовляв селян розійтися і приступити до ро-
боти. проте селяни продовжували вимагати переділу землі, підвищення
зарплати та скасування тілесних покарань. сільський старшина Микола
олексійович куцокінь заявив, що землю треба розділити між тими, хто її об-
робляє. уповноважений Чигиринським повітовим предводителем дворянства
поміщик о. Давидов переконував селян, що земля їм не потрібна, що вона у
збитку навіть у поміщика. проте селяни стояли на своєму. тоді поміщик пові-
домив про повстання селян у Чигирин, звідки прибув загін озброєних козаків,
які розігнали страйкуючих. понад двадцять селян було заарештовано та по-
саджено в тюрми. організаторами страйку судом були визнані куцокінь Ми-
кола, погоріла олита, Шевченко антін, Мельник палажка. їх посадили до
лук'янівської тюрми. активними учасниками страйку також були Юрило сер-
гій, Махинько степан, лукашевич роман, голованенко Максим. 

в грудні 1917 року селяни відновили виступи проти поміщицького земле-
володіння та відвоювали спірні землі. поміщицька економія перейшла до рук
сільської громади. перші місяці народною економією керував яків Мельник.
в грудні 1917 року і по квітень 1918 року поміщицька земля була розділена
між селянами за нормою 0,75 га на члена сім'ї. всього розділили 2133 деся-
тини землі. Дрібний інвентар, робоча худоба також були розібрані селянами.

проте, розлючені польські пани не погодилися з втратою своїх земель.
після приходу до влади гетьмана п. скоропадського вони попросили у ав-
стро-німецьких окупантів допомогу. влітку 1918 року село захопили німецькі
війська. вони знущалися з селян, примушуючи відновити поміщицьку еконо-
мію, але марно. 

після вигнання німецьких окупантів, в умовах безвладдя восени і взимку
1918 року село піддавалося нападам банд Матвія григор'єва, свирида ко-
цури, зеленого (Д. терпила), ларіона завгороднього. Банда М. григор'єва
розстрілювала та грабувала революційно настроєних селян. в 1919 році гри-
гор'євці також розстріляли більшу частину єврейського населення телепино.
восени 1919 року село на деякий час захопили денікінці. 
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першу спробу встановити радянську владу в селі було зроблено в лютому
1918 року. з грудня 1918 року до січня 1919 року телепинський волосний ви-
конком очолював житель села нечипоренко Дмитро гаврилович. за адмініс-
тративним поділом село телепино стало центром телепинської волості, до
складу якої увійшли села телепино, Баландино, коханівка, оситняжка, оля-
нино, радиванівка, катеринівка, лузанівка, вербівка, лебедівка, пастирське. 

першим головою революційної сільської ради став також житель села Бе-
резін іван іванович. в 1921-1922 рр. головою сільської ради був Мельник Ми-
кита іванович, в 1924 році – коротич Максим якович, 1924-1925 рр. –
погорілий петро ярофейович. сільська рада знаходилася в різних примі-
щеннях. з січня 1919 року по 1924 рік коротич Максим якович працював за-
відуючим рагсу при телепинському ревкомі. при революційній раді була
створена земельна комісія з розподілу поміщицької землі селянам. в 1918
році головою земельної комісії був ситник олиян сергійович, пізніше М'якота
павло васильович. 

вирощували високі врожаї зернових і технічних культур. урожай з деся-
тини в селянських господарствах становив в середньому 100-120 пудів. у
1923 році в селі було відкрито сільськогосподарське кредитове товариство.
Щорічно телепинці продавали зерно через сільськогосподарське товариство
державі в середньому 212-257 тис. пудів. у 1922 році в селі було відкрито чо-
тирикласну початкову школу, яка діяла до 1932 року. 

висновок. історія села телепине від початку свого заснування до 1920-х
років свідчить про непростий шлях його розвитку, про протистояння селян з
польськими поміщиками, царським урядом, польовими командирами, дені-
кінцями. Можна сказати, що особливістю селянства телепина є сильний дух
людей, які проживають в ньому і здатні боротися за свої права. визначну роль
в історії села відіграли окремі поміщики та підприємці, зусиллями яких відбу-
вався розвиток господарського потенціалу села, а також події Жовтневої ре-
волюції після якої селяни отримали землі. за роки існування села
відбувалися зміни і в культурному житті телепина. фактично протягом своєї
історії, село було волосним освітнім центром і духовним центром. тому важ-
ливо прожувати дослідження його історії.
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Дичок н.
Хутірська загальноосвітня школа і – ііі ступенів

іСтоРія СЕла ХУтоРи

Довго пустували ділянки землі, розташовані за 8 км на південь від м. Чер-
каси. Безземельні жителі с. Худяків Черкаського повіту почали заселяти ці
місця, починаючи з 1909 р. так поступово серед поля виник невеликий хуто-
рок, який одержав назву тернівка. Біля ставу Штахурського в 1921 р. виник
хуторок Данилівка. з 1922 р. почалося масове переселення в ці місця жителів
с.  лесьок, Червоної слободи, Худяків, талдик. так виник третій хуторок який
став називатися кирилівка. поступово ці три хуторки з’єдналися і утворили
село Хутори. Жителі села вели одноосібне господарство. Були навіть сім’ї,
які не мали робочої худоби. знаряддя сільськогосподарського виробництва
в цей час були дуже примітивними: рало, серп, ціп, лопата, сапа - ось не-
значний перелік знарядь праці, якими доводилось обробляти одноосібним
господарствам свої ділянки землі. тому урожайність полів була дуже низькою.
а це відбивалось на матеріальному становищі жителів села. До 1923 року
діти в селі не навчалися. на селі було три чоловіки, які вміли читати і писати.
решта жителів села були неграмотні. Школа в селі Хутори організована в
1923 році. в першому навчальному році в ній навчалося 45 учнів. першим
учителем цієї школи був син бідняка с. лесьок федоренко кирило григорович.
Школа працювала в пристосованому приміщенні, купленому на кошти жите-
лів села. приміщення складалося з двох кімнат з земляною долівкою. не див-
лячись на те, що умови в школі були дуже погані жителі села з великою
радістю посилали своїх дітей навчатися. в 1924 році в школі була організо-
вана піонерська організація, яка складалася з 12 піонерів. першими піоне-
рами  початкової школи були папуща анастасія свиридівна, погрібний яків
йосипович, костенко яків йосипович, сторчоус степан трохимович та ін. не-
величка піонерська організація допомагала школі виховувати молоде підрос-
таюче покоління в комуністичному дусі. в 1934 році на державні кошти в с.
Хутори була збудована велика і красива школа, в якій було 4 класні кімнати,
учительська, допоміжні кімнати. в цей час в школі навчалося 110 учнів.

Щасливо і радісно проходили шкільні роки невеликого учнівського колек-
тиву. в школі вже працювало 4 вчителі. завідуючим школи продовжував пра-
цювати федоренко к.г.[1].

Минули роки. у кожного піонера була своя заповітна мрія. вони хотіли во-
дити трактори по рідних полях, стати учителями, лікарями, будівельниками,
здобути інші професії. в 1929 році в селі була організована комсомольська
організація. перші комсомольці села смертюк Демян кузьмович, короп
петро васильович, олійник прокіп лукович, нека Михайло іванович, Мар-
штупа артем калінович допомагали будувати нове життя на селі. вони брали
активну участь в організації колгоспу в 1929-30 роках, добивалися виконання
постанов і рішень кпрс і радянського уряду

в ці роки в селі створюється перша с-г артіль. очолив цей невеликий кол-
госп воробкало степан степанович. активними організаторами колгоспу
були Медведенко іван Миколайович, олексенко яків іванович, олексенко
сергій федорович, смертюк Демян кузьмович, олексенко федір Максимо-
вич, Байда іван омельянович, Хабло антін та ін. 

в адміністративному поділі всі три хутори відносились до степанківської
сільради. очевидно вже була і партійна організація про роботу якої відомос-
тей немає. Мале і неміцне колективне господарство часто змінювало своїх
керівників. так в 1933 році колгосп очолив Байда Ю, а в 1935 - Хабло а.л. в
1936 році починається переселення жителів з малих хуторів і утворюється
одне село, яке одержало назву - Хутори. господарство в цей час очолила
гладишева анастасія іванівна і створюється сільська рада, головою якої було
обрано семененка Дем’яна Даниловича. населений пункт в том час нарахо-
вував біля 150 дворів.
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на звітних зборах колгоспу 1939 року головою було обрано олексенка
якова івановича, а сільську раду в цьому році, очолив олексенко сергій яко-
вич. вже в передвоєнні роки (особливо в 1938 р.) господарство показало
значну перевагу колективного господарства перед одноосібним. та на жаль
показники економічних досягнень не збереглися.

в 30-40 роках в селі велася боротьба за ліквідацію неграмотності. в цій
справі велику роль відіграв педагогічний колектив Хутірської початкової
школи, а також її випускники. завдяки наполегливій роботі педколективу з
1930 по 1941 рік в селі було ліквідовано неграмотність. всі діти шкільного віку
були охоплені навчанням. вчителі школи вели широку агітаційно-масову ро-
боту серед жителів села. колишні вихованці нашої школи стали тракторис-
тами, комбайнерами, учителями, бухгалтерами, будівельниками, кращими
працівниками колгоспу та підприємств нашої країни. але мирну працю ра-
дянських людей порушила велика вітчизняна війна. понад 200 чоловік - од-
носельчан взяли зброю і пішли на захист вітчизни. однак вже 2 серпня 1941
року німецькі фашисти захопили село. перед цим прийшлося евакуювати
все громадське господарство. евакуацію організували олексенко я. л. та
олексенко с. ф.

при загарбанні села фашисти спалили всі громадські приміщення, погра-
бували все, що не було евакуйоване. село, в якому бурхливо кипіло життя,
стало пустим, глухим, непривітним. Багато жителів села було забрано в ні-
мецьку неволю. та не довго господарювали в селі фашисти, вже в грудні 1943
року під натиском радянської армії вони залишили село. при відступі спалили
майже всі будівлі, розстріляли багато мирних жителів. від рук ворога загинув
перший вчитель Хутірської школи федоренко к.г. він разом з іншими жите-
лями села був спалений в приміщенні школи.

колишні вихованці школи і жителі с. Хутори Хмільківський іван Мусійович.
гаркуша г.Д., погрібний я.й., волочай о.а. - всього біля 200 чоловік, хоробро
боролися на фронтах з німецькими загарбниками. Хмільківський і.М. і гар-
куша г.Д. закінчили службу в рядах радянської армії з званням підполков-
ника.

Біографія підполковника Хмільківського і.М. типова для багатьох людей
нашої держави. коли наша країна вирішувала справу ліквідації неграмотності
на селі, він був першим учнем лікнепу (лікнеп почав свою роботу 1926 року).
після закінчення лікнепу поступив до степанківської школи колгоспної мо-
лоді. після закінчення школи колгоспної молоді Хмільківський і.М. був зачис-
лений на підготовчі курси при Черкаському педінституті, які давали право для
вступу в педінститут. в 1933 році Хмільківський і.М. стає студентом київського
педінституту історичного факультету ім. горького. після закінчення інституту
працює на різних посадах у відділі народної освіти київської області. з пер-
ших днів другої світової війни Хмільківський і.М. в рядах радянської армії.
працюючи на посаді політпрацівника радянських військово-повітряних сил,
гартував мужність, сміливість, патріотизм в радянських бійців. Хмільківський
і.М. брав участь в обороні Москви в 1941 році. за бойову доблесть був наго-
роджений орденом Червоної зірки. прикривав підступ до ленінграду. служив
в першому польському змішаному корпусі. Брав участь у штурмі Берліну.
після закінчення війни працював лектором на кафедрі марксизму-ленінізму
при Черкаському педінституті ім. 300-річчя возз’єднання україни з росією.
потім знову повернувся в ряди радянської армії, в якій служив до 1960 року.
з виходом у відставку продовжує працювати на педагогічній роботі.

віддав своє молоде життя за щастя нашого народу учитель с. Хуторів ко-
жемяка а.о всього 94 наших односельчан не повернулись з поля бою. їх
імена навіки викарбувані на обеліску слави. з родини Марштупи к.о. віддало
своє життя 4 брати: Микола, яків, Маргін, іван. Чотири брати загинули з ро-
дини гуріненко М.Д.: Мусій, Михайло, петро. іван. смертю хоробрих на полях
битви пали три брати величко: степан, григорій, іван. їх імена навічно зане-
сені на стелі біля пам’ятника воїнам, що встановлена в центрі с.Хутори.

за звільнення м. Черкаси і с. Хутори віддав своє молоде життя росіянин
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суріков олексій павлович. за хоробрість проявлену в боротьбі з фашистами,
він посмертно удостоєний звання героя радянського союзу, його ім’я першим
викарбувано на стеллі.

радянська армія відбила ворога. територія села була звільнена від фа-
шистів 14 грудня 1943 року. оскаженілий ворог при відступі спалив село. за-
лишилося тільки 10 будинків. колгоспникам довелося прикласти багато
зусиль, щоб відновити колгоспне господарство. господарство колгоспу очо-
лив Мигаленко андрій тимофійович, а сільську раду гуманенко андрій про-
копович. з великими зусиллями будували приміщення для громадського
тваринництва, майстерні, зерносховища. після завершення війни з фронту
повернулися ветерани.

в 1946 році колгосп очолив олексенко яків іванович, а сільську раду -
олексенко сергій федорович. в цьому ж році створюється партійна органі-
зація, секретарем якої було обрано погрібного якова йосиповича. До 1950
року головою правління колгоспу працювали олексенко с.я. та Доброцький
п.п. в 1950 році господарство об’єднується із степанківським колгоспом.
сільська рада, яку в цей час очолював олексенко с.ф., а з 1953 року горді-
єнко і.Д., в 1954 році також вливається в степанківську сільську раду.

так самостійне існування колгоспу с. Хутори було припинене його об’єд-
нанням із колгоспом с.степанки в 1950 році. та в 1952 році знову утворене
самостійне багатогалузеве господарство «1 травня». правління колгоспу очо-
лив волочай о.а. він керував господарством до 1958 року - до повторного
об’єднання з степанками.

у лютому 1963 року господарства знову роз’єднані. у Хуторах створю-
ється спецгосп по виробництву яєць. очолив його ветеран великої вітчизня-
ної війни кульпін олексій Михайлович. економіка господарства швидко
зростала. вже в 1965 році колгосп одержав 3,5 мли. шт. яєць, 3 тис. ц. зерна,
виробив 150,3 ц. м’яса, 407,7 ц. молока на 100 га с/г угідь. Чистий прибуток
становив 161,4 тис. карбованців. 

прибутки господарства дали можливість розгорнути будівництво госпо-
дарських і культурних об’єктів.

поряд з економікою села в післявоєнні роки докорінно змінюється куль-
тура і освіта в населеному пункті. відразу після звільнення було відновлено
роботу школи. в перші післявоєнні роки вона була початковою. завідуючою
школи працювала руденко в.М., яку згодом прийняв Жирний і. в 1949 році
школу було реорганізовано в семирічну.

Директором школи було призначено поповіченка Д.г., згодом якого змінив
усіченко в.і., а згодом на цю посаду було призначено попова с.в.

в 1961 навчальному році школу було перетворено у восьмирічну. в 1966
році колгосп приступив до будівництва нового приміщення школи на 320
місць. на кошти колгоспу була збудована дорога з твердим покриттям, яка
стала частиною магістралі Черкаси - степанки. під’їзну дорогу, до колгос-
пного господарства і школи, інкубатор, медпункт, магазин. на будівництво
школи за два роки було витрачено 198 тис. крб. за роки 8-ї п’ятирічки в селі
побудовано 104 колгоспних будинки, будинок культури па 400 місць про зрос-
тання матеріально-культурного рівня свідчить те, що в особистому користу-
ванні було вже 6 легкових автомашин, 200 телевізорів, 270 газових плит. в
1964 році закінчено електрифікацію і радіофікацію населеною пункту. в гос-
подарстві на той час працювало 4 спеціалісти з вищою освітою і 17 із серед-
ньою. колгосп мав 16 автомашин, 10 тракторів та інший с/г інвентар.

4 грудня 1968 року правління колгоспу в урочистій обстановці вручило
ключ від нової школи дітям колгоспників і побажало великих успіхів у навчанні
та вихованні працівникам школи. просторе, зручне приміщення залите со-
нячним світом привітно прийняло своїх юних мешканців. в новій школі було
обладнано 8 класних кімнат, фізичний та хімічний кабінети, майстерня по де-
реву та металу на 25 місць, їдальня та спортзал. Біля школи створено шкіль-
ний стадіон площею 0,75 га, шкільний метеорологічний майданчик та 0,50 га
пришкільних ділянок. з 1972 року починається в школі створення класів - ка-
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бінетів. при школі вперше створено групи продовженого дня. з 1960 року при
школі працюють класи вечірньої молоді, з яких в 1968 році було створено ве-
чірню школу працюючої молоді. Школа зробила 4 випуски. атестати про се-
редню освіту одержало 87 чоловік. в 1971-72 н. році цю школу
реорганізовано у консультпункт Черкаської районної заочної школи, який іс-
нував до 1985 року. у 60-70 роки в школі працює 11 учителів з вищою освітою,
3 з незакінченою вищою, 3 із середньою. 

в 1972 році спецгосп «1 травня» було реорганізовано у птахофабрику «1
травня». нова організація праці швидкими темпами рухала уперед господар-
ство. якщо в 1970 році господарство одержало 7,2 млн. шт. яєць і 361 тис.
крб. прибутку, то вже в 1975 році - 16,2 млн. шт. яєць і 905 тис. крб. прибутку.
в 1980 році виробництво яєць зросло до 70 млн. шт., а прибутки до 3,5 млн.
крб. на кінець 1985 року основна продукція зросла до 106,9 млн. шт. яєць і
4,1 млн. крб. прибутку. відрадні показники і в інших галузях господарства. ус-
піхи господарства 9-10-ї п’ятирічки були відмічені урядом нашої країни. Ба-
гато членів птахофабрики одержали урядові нагороди. Другим орденом
леніна було нагороджено кульпіна, другим орденом трудового Червоного
прапора гаврюшенко р.о., таким же орденом було нагороджено орла с.с.
Багато працівників одержали нагороди в 1973 році. орден трудового Черво-
ного прапора - литвиненко М.к., Мисан н.с., орел т.а., кожемяка о.п., а ор-
деном знак пошани -Магльований М.г., крижанівський в.г., серебрянікова
є.і., надточій в.т. високою нагородою в 1975 році було нагороджено лихог-
рай к.п. - орденом трудового Червоного прапора. Багато працівників в гос-
подарстві нагороджено медалями, а короп г.о., крутінь М.с., надточій в.т.
-нагороджені медалями вДнг.

економічні досягнення 70-х років дали можливість далі розвивати соці-
альний сектор села. в ці роки споруджено дитячий садок на 140 місць, 2 два-
надцятиквартирні будинки, 2 будинки-гуртожитки, багато виробничих об’єктів.

протягом 1980-83 років в селі проведено газифікацію всіх індивідуальних
будинків та переведено громадські котельні на газове опалення. 

Директором школи в цей час працює ветеран. великої вітчизняної війни
Юхимчук М.є., який змінив на цій посаді в 1979 році попова с.в.

в 1982 році в червні місяці було знову відновлено Хутірську сільську раду.
головою сільської ради обрано комуніста кононенко М.а., а секретарем -
кривко в.п.

у 1987 році побудовано баню-сауну, у будинку культури обладнано зал
для проведення громадських обрядів, заасфальтовано вул. Щорса (2,7 км.),
закладено будівництво медичної установи, розпочато будівництво жилого бу-
динку та адмінустанови.

за трудові успіхи в 80-их роках трудівники птахофабрики нагороджені уря-
дом орденами і медалями. в 1986 році орденом трудового Червоного пра-
пора - короп г.о., трос працівників нагороджено медалями. 

певний вклад в розвиток села внесла школа. велику допомогу в облад-
нанні школи надає птахофабрика. лише в 1980 році було виділено 25000 крб.
не обмежувалась допомога і в наступні роки. це дало можливість переоб-
ладнати школу новими меблями, зробити внутрішню радіофікацію, побуду-
вати теплицю, завезти нове обладнання в майстерню, закінчити
спортмайданчик, заново зробити географічну площадку, огородити школу,
провести художнє оформлення, на багато тис. крб. закупити навчальних по-
сібників і тзн.

в 1984-85 роках у школі проходить ряд змін викликаних реформою школи.
вже з 1985-86 н. року до школи прийшли діти-шестирічки. в цей час у школі
стало 17 класів-комплектів, в яких навчалося понад 400 учнів. однак примі-
щення школи не відповідало такій кількості учнів, тому школа була вимушена
працювати у дві зміни, використовуючи при цьому кімнати дитячого садка.

у 80-ті роки докорінно змінився склад педагогічного колективу. у школі
працює понад 20 учителів з вищою освітою. серед них учителі Денесенко
к.п., нестерко о.с, Масленко л.є., охрямкіна л.і., попов с.в., пахар н.і.,
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Юхимчук М.є. та Черниш М.н. були нагороджені значком «відмінник народ-
ної освіти урср». крім того учителі охрямкіна л.і., пахар н.і. і Юхимчук М.є.
нагороджені медаллю «за доблесний труд», а нестерко о.с. в 1981 році на-
городжена медаллю «за трудову доблесть».

у 1986 році по атестації пахар н.і. присвоєно знання „старший учитель”.
в 1987 році відбулися зміни адміністративні керівництва сільської ради

та школи. на виборах до місцевих рад в червні місяці 1987 року головою сіль-
ської ради обрано семенюк р.ф., а в серпні місяці - директором Хутірської
школи обрано (до цього часу директори призначалися) учителя історії Бе-
рестового і.ф.[2]

заслужені та знамениті хуторяни:
1. ганницький костянтин кирилович старший лейтенант.
з перших днів війни приймав участь у боях. за мужність і героїзм старший

лейтенант ганницький к.к. нагороджений орденами "великої вітчизняної
війни" і і іі ступенів, "Червоної зірки", медалями "за відвагу", "за бойові за-
слуги", "за оборону Москви".

2. голінко олександр федорович - старший лейтенант.
з 1941 по 1945 роки служив у діючій армії і, II та ііі українських фронтів.

у складі військ визволяв румунію, угорщину та Чехословаччину. перемогу
зустрів у Берліні. старший лейтенант голінко о.ф. нагороджений орденом
"Червоної зірки", орденами великої вітчизняної війни та медалями.

3. коломієць володимир нестерович - старший лейтенант.
Брав участь на північному кавказі, в боях за крим, в обороні севасто-

поля.
4. семененко григорій якимович - старший лейтенант.
у боях приймав участь у складі військ центрального і південно-західного

фронту. війну закінчив командиром лінійного взводу.
нагороджений орденом "Червоної зірки", медаллю "за перемогу над ні-

меччиною", орденом "великої вітчизняної війни" іі ступеня, та всіма ювілей-
ними медалями.

5. крутінь Михайло семенович - нагороджений медаллю "за трудову до-
блесть". 

6. гаврюшенко  раїса  олександрівна - нагороджена  орденом  "трудового
Червоного прапора", медаллю "за трудову доблесть".

7. орел степан савович - нагороджений орденом "трудового Червоного
прапора", медаллю "за трудову доблесть".

8. Манько євдокія іванівна - нагороджена орденом "знак пошани".
9. волочай василь федорович - нагороджений орденом "знак пошани",

медаллю "за трудову доблесть".
10. орел тетяна анатоліївна - нагороджена орденом "трудового Черво-

ного прапора".
11. кожем'яка ольга пилипівна - нагороджена орденом "трудового Чер-

воного прапора".
12. лихограй катерина павлівна - нагороджена орденом "трудового Чер-

воного прапора".
13. короп ганна остапівна - нагороджена медаллю "за трудову доблесть". 
14. короп іван петрович - нагороджений медаллю "слави" ііі ступеня. 
15. крижанівський володимир григорович - нагороджений орденом "знак

пошани", медаллю "за трудову доблесть". 
16. надточій володимир трохимович - нагороджений орденом "знак по-

шани", медаллю "за трудову доблесть".
ветерани місцевого самоврядування:
попов станіслав варламович -  депутат районної ради, член спілки жур-

налістів україни,  голова ветеранської організації
Берестовий іван федорович - депутат районної ради, директор загально-

освітньої школи і-іп ступенів
Байда василь федосійович - депутат сільської ради, кранівник
семенуха павло андрійович - депутат сільської ради, електрик ват "пта-

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

19



хофабрика "перше травня"
Шакун Борис федорович - депутат сільської ради, вчитель фізики та тру-

дового навчання  загальноосвітньої школи і-Ш ступенів[3]
працівники соціальної сфери - 111 осіб.
в сільськогосподарському виробництві охоплено 317 жителів села.[5] 
Історія  школи
Школа в селі Хутори організована в 1923 р. в першому навчальному році

в ній навчалося 45 учнів. Школа пра¬цювала в пристосованому приміщенні,
купленому на кошти жителів села. не дивлячись на те, що умови в школі були
поганими, жителі села з великою радістю посилали своїх дітей навчатись.

в 1934 р. на державні кошти в селі Хутори була збудована велика і кра-
сива школа, в якій було 4 класні кімнати, учительська, допоміжні кімнати. в
цей час школі навчалося 110 учнів. працювало 4 вчителі.

в 30-40 роках в селі велася боротьба за ліквідацію неграмотності. в цій
справі велику роль відігравав педагогічний колектив Хутірської початкової
школи. завдяки наполегливій праці вчителів з 1930 по 1941 рр. в селі було
ліквідовано неграмотність. всі діти шкільного віку  були охоплені навчанням.

в 1941 р. німецькі фашисти захопили село і спалили школу.
в перші післявоєнні роки школу було відбудовано, і в1949 році вона вже

стала семирічною. а в1961 р. – восьмирічною (директор – поповіченко в.і).
в 1966 р. почалося будівництво нового приміщення школи на 320 місць, яка
була відкрита 4 грудня 1968 року. в новій школі було 8 класних кімнат, фізич-
ний та хімічний кабінети, майстерня по дереву та металу, їдальня та спор-
тзал. Біля школи створено шкільний стадіон 0,75 га, шкільний географічний
майданчик та 0,5 га пришкільних ділянок. 

на сьогодні школа має 19 класів. середня наповнюваність класів - 20
учнів. 

навчально-виховний процес забезпечують: 32 вчителі, з них: 
–із званням „старший учитель вищої категорії – 3;
–першої категорії – 10;
–другої категорії – 5; 
–спеціаліст – 18;
–1 бібліотекар;
–1 медсестра
–6 чоловік обслуговуючого персоналу.
у школі працюють гуртки:
– комп’ютерний;
– технічний;
– „Шкіряний м’яч”;
– „Юний правознавець”;
– історико-краєзнавчий.
учні школи постійно беруть участь в районних предметних олімпіадах, ак-

тивні учасники оглядів-конкурсів худож¬ньої самодіяльності та спортивних
змагань[6].

використана література
1.енциклопедія сіл Черкаського району
2.господарство Черкаського району
3.Черкаська районна рада
4.Міста і села україни. Черкащина.
5.вікіпедія
6.ісуо (інформаційна система управління освітою)
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корольова і.
руськополянська зоШ і – ііі ст №1

пономаренко а.в. вчитель історії

З іСтоРіЇ Школи №1 СЕла РУСЬка Поляна

століття – один із хронологічних вимірів історії. коли ми говоримо про 100-
літній ювілей школи, це звучить по-особливому! Хронологічні рамки містять
багатющий зміст подій, пов’язаний з долею тисяч людей ! і всіх їх об’єднує
слово “Школа”. так, це вона є кузнею і хранителькою найціннішого, що є в
людини – знання! великий українець григорій сковорода вважав : “з усіх скар-
бів знання – найкращий. його не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити”.
як все це починалося в нашому вимірі? гортаючи архівні матеріали, дізнає-
мося, що за кошти земства 1911 року було побудовано в руській поляні школу
[1]. До цього освіту в селі здобували в «церковно-приходській» школi. земства
на правобережній україні були створені в 1911 році, в той час, коли на ліво-
бережжі вони існували з 1964 року. земства – це станово-представницькі ус-
танови, які опікували освіту, охорону здоров’я, поштові послуги, утримання
шляхів та інше. ось чому ми відшукуємо серед сотень фондових описів Дер-
жавного архіву Черкаської області один, який для нас – історичне джерело і
справжня історична цінність [2], де мова йде про фінансові витрати повітового
земства на утримання шкіл, в тому числі й про руськополянську земську
школу. першим директором (завідувачем) школи був Биба євсевій Данило-
вич. вчителями працювали кольчевська людмила Михайлівна, ничипоренко
ольга Дмитрівна, кононенко афанасій олексійович (вчитель співів),Черненко
григорій (викладач гімнастики), топачевський Дмитро (священик, законовчи-
тель).

вчителі мали середню освіту (гімназія, духовна семінарія, учительська се-
мінарія). земство турбувалося про забезпечення вчителів квартирами, які
були збудовані поряд, оплату праці вчителів (від 120 до 350 карбованців у мі-
сяць). на утримання одного учня витрачалося 13 карбованців 86 копійок на
рік [2]. та й про санітарно-гігієнічні норми класних кімнат йшла мова. силами
вчителів та учнів було посаджено фруктовий сад. за участю вчителів в селі
було організовано кооперативне кредитне товариство. у присутності урядника
або священика 2-3 рази на рік читалися лекції з історії росії. 

великі випробування в галузі освіти, в тому числі й школи були пов’язані з
перетвореннями в суспільстві: реорганізацію в семирічну (1930), в середню
№1 (1935). стіни школи – німі свідки подій періоду репресій. кононенко (во-
дяник) ангеліна феодосіївна згадує: “Мій батько кононенко феодосій олек-
сійович працював вчителем російської мови та літератури. в 1939 році його
заарештували і розстріляли під києвом за те, що його брат був священиком.
в 1948 році посмертно реабілітований ”[3]. в роки великої вітчизняної війни
школа зазнала страшних руйнувань. До 1941 року зі стін школи вийшли 4 ви-
пуски – всього 81 учень. за час німецької окупації школі були нанесені великі
матеріальні збитки. весь інвентар було розграбовано і знищено, вікна вибито,
зруйновано штукатурку і дах. в школі було влаштовано окупантами стайню
для коней. після визволення села в листопаді 1943 року, в школі, за спога-
дами підполковника івана Шевельова, в січні 1944 року відбулася оперативна
нарада, яку провів командуючий Другим українським фронтом і.с. конєв на-
передодні корсунь – Шевченківської битви [4]. ( на жаль, в архіві матеріали,
які б підтвердили цей факт, відсутні ). не дивлячись на відсутність належних
умов навчання (парт, дошок, підручників,зошитів ), школа відновила роботу в
січні 1944 році. ремонтні роботи 1945 – 1946 років дали можливість продов-
жувати навчання, адже це питання було на контролі влади. Мовою документів:
“зобов’язати карася і.о. – голову сільської ради, тов. коломійця і.ф. – к-п “пе-
ремога”, тов. Братко о.М. - к-п “вкп(б) ” протягом 3-х днів закінчити ремонт
руськополянської школи №1” [5]. на 1946 рік директором школи був копелев
М.М., заступником – Чепель [6]. але не дивлячись на це, вже в 1944 році ру-
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ськополянці, як і їх однолітки країни, долаючи труднощі, відновили навчання
! Бракувало зошитів – писали на газетах, не вистачало парт, не було підруч-
ників. але вони мали єдине – нестримне бажання вчитися, жадобу до знань!
після закінчення війни школа зробила два випуски – 1946, 1947 рр. зараз у
школі збереглися класні журнали 1945–1946, 1946 –1947, 1947–1948 навчаль-
них років, які є писемним пам’ятками, цінними історичними джерелами в до-
слідженні стану післявоєнної освіти в школі. так, в 1945-1946 навчальному
році в 1-а класі навчалися 53 учні, класовод – коваленко п.п. і дуже відрадно,
що учні цього класу разом з нами переступили поріг століття рідної школи, а
саме: карась валентина іванівна, стеценко володимир олександрович, Шап-
ран петро федосійович, Шинкаренко ганна грасимівна. в 1946-1947 навчаль-
ному році в 10 класі навчалося лише 8 учнів (1925–1929р.н.), серед них:
кононенко валентин володимирович, Братко василь олексійович, Шапран
настя остапівна. в 1948–1949 роках в школі було набрано клас-комплект
учнів – 17 осіб: 8 учнів 1 класу, 7 учнів 2 класу, 2 учні 3 класу (1937,
1938,1939,1940, 1941,1942 р.н.); класовод – вахутінська є.а.[7]. в 1947 – 1948
н. р. середня школа була перетворена в семирічку, так як зменшилася кіль-
кість учнів у старших класах. вчителі, крім навчальної роботи в школі,вели
широку політмасову роботу серед населення: ліквідація неписьменності та
малописьменності, участь у проведенні сільськогосподарських кампаній, вис-
тави для населення села, читання газет, проведення бесід і лекцій, випуск
стінгазет. Шкільний хор, починаючи з 1946 року, відзначається як один із кра-
щих і кожного року виборював призові місця на районних та обласних олім-
піадах. в 1950-1951 н. р. школа знову набуває статусу середньої, було
відкрито 8 клас. в 60-х роках при школі було створено шкільну кролеферму.
як згадує луцький василь Миколайович, старшокласники із задоволенням
працювали: заготовляли сіно, слідкували за чистотою [8]. справжніми лагма-
нами освіти були директори школи : Биба є.Д., Чигирик ф.і., копельов М.М.,
тесля Д.с., кононенко і.в., Дудник я.Д., стеценко о. і., ліп’яцький М. к., за-
сільська в.с., гладун л.я. нині – Денисюк в.і. і дуже відрадно, що сьогодні
випускники різних років добрим словом із великою шаною і повагою згадують
про своїх директорів! Мальчевська віра семенівна на все життя запам’ятала
і зі сльозами на очах розповідає про свого директора – теслю Дмитра силь-
вестровича, який допоміг коштами в здобутті освіти (в 50-х роках освіта в стар-
ших класах була платною!) [9]. лагідний і водночас вимогливий, знаючий іван
васильович кононенко – учасник сталінградської битви ; мудрий, суворий на-
ставник і глибоко знаючий історію, знання якої вимагав понад усе – Дудник
яків Данилович (тому, напевне, і зробив першим спробу в 60-х роках опису
історії села); олександр іванович стеценко завжди відзначався пунктуаль-
ністю, точністю (недарма вчитель математики), і водночас мав велике і неви-
черпне почуття гумору, чудовий лектор і редактор першої сільської
багатотиражки “зоря комунізму”. Для більшості членів сучасного складу пед-
колективу великим вчителем і наставником стала засільська віра страто-
нівна. Для віри стратонівни – 30 років директорства – як один день. вона
жила школою, все її життя – це діти, батьки, вчителі, їх проблеми, успіхи, пе-
чалі і радощі. а які починання, цікаві справи на рахунку школи цих десятиліть:
запровадження вивчення автосправи в 10-11класах, будівництво гаражів, при-
міщення шкільних майстерень та їдальні. випускниця школи лідія олексан-
дрівна пономаренко з теплотою і гордістю згадує свої перші танцювальні
кроки вальсу, яких учила віра стратонівна. Дітищем цього директора був
шкільний фолькльорний ансамбль “Щедрик”. Для багатьох в пам’яті лишилися
слова – оголошення директора по шкільному радіомовленню: “увага ! увага !
говорить шкільне радіомовлення! всім учасникам ансамблю “Щедрик” зібра-
тися після уроків біля кабінету директора школи”. вперше в такому масштабі
юні руськополянці активно залучилися до танцю й пісні [10]. а зуміла привити
цю любов до такого виду мистецтва керівник танцювального колективу Юр-
ченко алла олександрівна. згодом шкільний колектив стає супутником ру-
ськополянського хору “поляни”, керівник – народний артист україни –
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олександр іванович стадник. Жодне шкільне, загальносільське свято не про-
ходило без участі цього улюбленого колективу. про визнання та виконавську
майстерність юних артистів свідчать дипломи, грамоти, інші нагороди колек-
тиву. колектив побував з творчими звітами в Чернівцях (1986), польщі (1988),
вінниці; брав участь у телепередачі “сонячні кларнети”. на сьогодні в школі
працює ансамбль “Щедрик” – керівник гладун тамара володимирівна. вис-
тупи юних артистів завжди є окрасою будь-якого свята. за межами села,
району, відомий колектив спортивно - бального танцю “перлинка”, створений
у 2004 році – керівник Черненко олена володимирівна. в 2006 році ансамбль
отримав звання “зразковий”. колектив неодноразово виборював нагороди різ-
ного рівня. в січні 2012 року бронзовими призерами всеукраїнського конкурсу
спортивно-бального танцю “на схилах Дніпра” стали вихованці Черненко ні-
кіта та капура віолетта [11]. Школа дбає про гармонійний розвиток особистості
учня. а тому й створено ряд предметних гуртків. Більше 15 років працює гур-
ток “камени” (з 2012 року - “пагінці”), безмінним керівником якого є корчинська
світлана віталіївна. під її керівництвом редколегія гуртка видавала газету –
спочатку “Джерельце”, а згодом – “задавака”. вихованці гуртка мають вагомі
здобутки. так, свитка аня, учениця 9 класу – юна письменниця, автор дитячої
книжки “Читачок”. а як цікаво працювати було в літературно-драматичному
гуртку, для якого світлана віталіївна написала 20 п’єс! Для багатьох випус-
кників школи участь в гуртку стала першими кроками прилучення до мистец-
тва. одним із важливих напрямків виховної роботи школи є патріотичне
виховання. в 2006 році в школі створена Музейна кімната бойової слави, на
базі якої працює гурток “пам’ять” (керівник пономаренко антоніна вікторівна).
Девіз гуртка : “збережемо пам’ять про подвиг!”. в музейній кімнаті зібрані ма-
теріали, які розповідають про героїчну боротьбу в роки великої вітчизняної
війни наших земляків, про визволителів села – воїнів 62-ої гвардійської зве-
нигородсько-Будапештської Червонопрапорної орденів Богдана Хмельниць-
кого і суворова стрілецької дивізії. при гуртку працюють секції: “волонтери”,
“ Моя родина і велика вітчизняна війна”, “екскурсоводи”, “пошук”, студія
“війна і пісня”. на сьогодні члени гуртка підтримують зв’язки з ветеранами 62-
ої дивізії (українська і російська секції) – п’ятнадцять ветеранів ; секретар –
кусков іван олексійович, який проживає на Донеччині[12]. з великим задово-
ленням і бажанням відвідують учні спортивно-туристичний гурток “глобус”,
який діє більше 15 років (керівник гнідаш олександр андрійович). організа-
тором і керівником гуртка (1995 рік) сіренко ольгою семенівною в свій час
було залучено до роботи батьків, які надавали значну допомогу і підтримку.
педагогічний колектив проводить велику роботу в напрямку розвитку творчої
особистості, виконання програми “обдаровані діти”. її головна мета: виробити
особистісний підхід до кожної дитини, якомога раніше виявити її здібності, на-
хили, вчасно підтримати обдарованість, розвивати талановитість. протягом
кожного року поповнюється банк даних обдарованих дітей з певних предметів.
Щороку в жовтні проходять шкільні предметні олімпіади. їх переможці стають
учасниками районних та обласних олімпіад. кожного року з’являються нові,
юні зірочки в шкільному сузір’ї “обдарованість”. в 2010-2011 н.р. призерами
районних олімпіад стали 16 учнів, 2 призери обласних олімпіад. в 2011-2012
н.р. учасниками шкільних предметних олімпіад стали 125 учнів; призерами
районного етапу – 21 учень. Чотири учні школи взяли участь в обласному
етапі. призерами обласних олімпіад в 2011-2012 н.р. вдруге стали: стипен-
діати ЧрДа перевала іван (11 клас) та Швед яніна (10 клас) – з правознавства
(вчитель пономаренко антоніна вікторівна); стипендіат стов “зоря ” гнідаш
віталій (11 клас) – з біології ( вчитель гладун наталія іванівна); крутоус інна
(10 клас) – з історії (вчитель пономаренко антоніна вікторівна). значна увага
приділяється вчителями-словесниками розвитку творчих здібностей учнів.
учні школи – призери і етапу та учасники обласного конкурсу-захисту робіт
Малої академії наук. так, Денисюк Дарина (10 клас) двічі ставала призером і
та учасником іі етапу конкурсу (вчителі Хряпак зорина володимирівна та тер-
тична ірина Мирославівна). учень 11 класу перевала іван виборов іі місце у
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ііі етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені петра яцика (вчитель
забіяка ганна петрівна). пишається своєю вихованкою свиткою анною кор-
чинська світлана віталіївна: анна посіла і місце в обласному літературному
конкурсі “ну, що б, здавалося слова…”; уривки з оповідання “атлантида” були
надруковані у збірнику, виданому Черкаською обласною спілкою письменників
україни. переможці конкурсів читців-декламаторів сільського, районного, об-
ласного етапів вдячні вчителю коломієць ніні іванівні, яка зуміла прищепити
любов до декламування, до рідної мови. До досягнень вчителів трудового на-
вчання можна віднести перемоги на районних та обласних етапах всеукраїн-
ських конкурсів “податки очима дітей”, “старим речам нове життя”, “Хліб
очима дітей” (вчителі коваленко наталія олексіївна, плошенко людмила ва-
силівна). учні школи є активними учасниками та переможцями районних та
обласних етапів всеукраїнських конкурсів та турнірів художньо-естетичного
напрямку: “світ професій очима дітей”, “податки очима дітей”, “об’єднаймося
ж, брати мої” (вчитель Чикаленко раїса володимирівна), “кришталева надія»,
“зоря симоненка” (вчитель гладун тамара володимирівна). гордістю школи і
села є сучасний спортивний зал, побудований в 2002 році. Школа пишається
здобутками своїх спортсменів, які є переможцями різних рівнів. Діють спор-
тивні секції, гуртки, де займаються учні різних вікових категорій (керівники гла-
дун в’ячеслав вікторович та ненада ігор Миколайович ). на 2011-2012
навчальний рік в школі працює колектив вчителів-однодумців. Для нашої
школи – це особливий рік, ювілейний рік – 100-річчя рідної школи. сьогодні
руськополянська загальноосвітня школа №1 – найбільша в районі: у 25 кла-
сах навчається 483 учні, навчальний процес забезпечують 50 вчителів, серед
яких мають відзнаки “відмінник освіти”: забіяка ганна петрівна, корчинська
світлана віталіївна, пономаренко антоніна вікторівна, Чикаленко раїса во-
лодимирівна; педагогічне звання “вчитель-методист”: корчинська світлана ві-
таліївна, косинська валентина федорівна, пономаренко антоніна вікторівна,
Чикаленко раїса володимирівна; педагогічне звання “старший вчитель”: гла-
дун лідія яківна, Денисюк валентина іванівна, Хряпак надія іванівна, Хряпак
ольга федорівна, тертична ірина Мирославівна; 14 вчителів вищої категорії.

тисячі професій народжуються і вмирають. та серед вічних професій –
учительська – посідає особливе місце: вона початок усіх професій. так, вони
обрали своєю професію вчителя. служіння сьогоденню і втілення гуманістич-
ної місії сповнюють їх долі. як садівник доглядає молоді саджанці, так і вони
допомагають своїм учням тягнутися до світла знань, бо вірять, що вони ви-
ростуть мудрими і творчими, здатними утверджувати і примножувати добро.
вони кожного дня чесно виконують свій учительський обов’язок не заради на-
город, а для щасливого майбутнього наших дітей і рідної вітчизни. педагоги
пам’ятають, що успіх приходить до того, хто робить те, що найбільш любить,
та є професія у світі – серце віддавати дітям. 

руськополянська загальноосвітня школа і-ііі ступенів № 1 стала гідним
учасником Міжнародного форуму “сучасні навчальні заклади – 2011”. колек-
тив школи представив роботу “упровадження нових освітніх технологій і мо-
ніторингу якості освіти”. у цій роботі узагальнено результати досягнень
педагогічного колективу школи, який працює над підвищенням методичного
рівня викладання предметів, зростанням професійної компетентності вчителя,
використовуючи прогресивні технології навчання і виховання, досягнення су-
часної педагогічної науки. Методична робота спрямована на зростання про-
фесійного рівня вчителя, збереження та виявлення творчого потенціалу
всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку вчи-
телів до пошукової діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-
дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження
інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Діяльність колективу
націлена на розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя, на підвищення
результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних ре-
зультатів у навчанні та вихованні учнів. здобутки педагогічного колективу в
навчальній та виховній сфері висвітлено в роботі, яка була представлена на
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виставці. важливе місце відведено впровадженню моніторингових досліджень
в освітній процес. узагальнено передовий педагогічний досвід кращих вчите-
лів школи: Денисюк в.і., глизь н.М., Чикаленко р.в., корчинської с.в., гладун
л.я., кононенко л.п., пономаренко а.в., Хряпак о.ф., тертичної і.М., Хряпак
з.в., коломієць н.і., паламаренко т.а., коваленко н.і., плошенко л.в., кова-
ленко н.о. [13]. інноваційні ідеї і досвід педагогічного колективу школи, які
були представлені на огляд громадськості в рамках Другої Міжнародної вис-
тавки “сучасні навчальні заклади – 2011”, були високо оцінені. за активну
участь в інноваційній модернізації системи освіти школа нагороджена дипло-
мом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни та національної ака-
демії педагогічних наук україни. робота “упровадження нових освітніх
технологій і моніторингу якості освіти” занесена до каталогу Міжнародної вис-
тавки “сучасні навчальні заклади – 2011”. як не дякувати головному нашому
спонсору Дарієнку івану йосиповичу (директору стов “зоря”), який виділив
кошти і забезпечив участь у виставці [14]!

але головне досягнення школи-ювелярки її випускники, які є частиною іс-
торії нашої школи, нашою гордістю ! своєю працею, успіхами вони заслужили
славу та повагу. 

так. це вони прославили нашу школу. генерал-майор володимир Мико-
лайович Шраменко присвятив все своє життя армії – є така професія захи-
щати вітчизну. пройшов шлях від рядового до генерала. з 57 років, які він
прожив – 36 віддав армії. андрієнко василь Миколайович – генерал-майор
служби цивільного захисту, кандидат історичних наук, начальник інституту
державного управління у сфері цивільного захисту національного універси-
тету цивільного захисту україни. перепелиця сергій іванович – підполковник,
заступник начальника навчального центру орденів кутузова, суворова, олек-
сандра невського по роботі з особовим складом ; відзначений державною на-
городою медаллю “за службу україн” і, відомчою нагородою “за мужність в
охороні кордону”. Юрій іванович Мережко, доктор технічних наук, академік
Міжнародної академії комп’ютерних систем, професор кафедри обчислюваль-
ної техніки і прикладної математики Дніпропетровського ордена трудового
Червоного прапора гірничого інституту ім. артема. почесний громадянин села
руська поляна. він же організатор фонду підтримки школи, який був створе-
ний та приурочений до святкування 100-річчя школи [15]. Шраменко іван фе-
дорович – лауреат Державної премії україни в галузі науки (2006), кандидат
геолого-мінералогічних наук, вчений секретар інституту геохімії оточуючого
середовища нан і Мнс україни. Шраменко володимир павлович – кандидат
технічних наук, професор Харківської академії залізничного транспорту. від-
мінник освіти україни (2005). почесний залізничник. автор 61 друкованих
праць, в т. ч. –10 посібників. співпрацює з державними університетами шляхів
сполучення росії (Москва,Бєлгород, самара). улюблені предмети в школі: фі-
зика, математика. Букша ігор федорович – член-кореспондент алн україни,
кандидат сільсько-господарських наук, старший науковий співробітник, заві-
дувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів українського ордена “знак
пошани” науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісоме-
ліорації ім. г.М.висоцького; перший заступник директора інституту,заступник
голови вченої ради. автор багатьох наукових праць, учасник міжнародних кон-
ференцій. олексій олексійович нестуля – ректор полтавського університету
споживчої кооперації україни (пуску), завідувач кафедри філософії і політо-
логії. є головним редактором наукового вісника полтавського університету
споживчої кооперації, заслужений працівник освіти україни, доктор історичних
наук, професор, академік української академії наук, української академії іс-
торичних наук, член правління всеукраїнської спілки краєзнавців. Має понад
150 опублікованих наукових праць, з них 6 монографій. очолює наукову школу
з дослідження пам’яток та культурних цінностей кооперації україни, є членом
редакційної колегії наукового журналу “археологічний літопис лівобережної
україни”. лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2008)[16]. іван
олексійович коваленко – заслужений лікар україни, головний лікар Черка-
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ської обласної стоматологічної поліклініки. почесний громадянин руської по-
ляни. віктор іванович Мережко – гордість митецького олімпу теж наш випус-
кник – заслужений діяч мистецтв росії, відомий сценарист, кінодраматург,
лауреат Державної премії срср, відомий ведучий на телебаченні “кінопано-
рами”, передачі “Моє кіно” ;

Микола Дмитрович Шраменко – заслужений артист україни, соліст укра-
їнського державного народного хору імені григорія верьовки. 

олександр іванович стадник – народний артист україни, композитор ; 
віктор сергійович гирич – заслужений діяч мистецтв україни, директор,

головний режисер київського театру юного глядача ; 
тетяна крижанівська – заслужена артистка україни, актриса Черкаського

обласного драматичного імені т. Шевченка, артистка Черкаського драматич-
ного театру ; заслужений діяч мистецтв україни. режисер-постановник Чер-
каської обласної філармонії – лідія олександрівна пономаренко ;

гладун ольга Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, автор
понад 50 наукових публікацій, є упорядником наукових видань, каталогів з
графічного дизайну та музейних колекцій, директор Черкаського художнього
музею.

лонська людмила іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української філології та прикладної лінгвістики, заступник директора з науко-
вої роботи нні та соціальних комунікацій Черкаського національного універ-
ситету ім. Богдана Хмельницького. автор 60 статей та 4 навчальних
посібників.

федоренко яніна анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри
філософії і мовної підготовки Черкаської академії пожежної безпеки імені ге-
роїв Чорнобиля.

Шапран андрій Михайлович – кращий сільський голова області (працює з
1985 року). вся його трудова діяльність,організаторський талант і здібності
нерозривно пов’язані з рідним селом, його людьми і сповна віддані їм. його
кредо : “є така посада – служити людям”[17].

Діти, школа, вчителі… ці слова близькі, відомі, знайомі кожному з нас.
Школа – храм духовності, науки, знань,змужніння. це берег, до якого так хо-
четься повернути. але… час пройшов – і лишилися солодкі спогади. а школа
продовжує жити і творити за принципом: “поспішаймо робити добро. Духовне
добро. воно стократ цінніше від матеріального…”, – говорив олександр за-
харенко. 
ДЖерела та література: 
1.від острова русів – Черкаський район / за ред. в.М. Мельниченка. – Чер-
каси: “Брама” 2004. – ст.155 – 156.
2.ДаЧо – ф-6 – оп. – №1, № 6.
3.Матеріали польових досліджень автора – записано від кононенко (водяник)
ангеліни 
4.годы фронтовые. воспоминания – к., 1985, с. 120.
5.ДаЧо -ф-80, оп. 2, д. 45 ч.2
6.ДаЧо –ф-80,Д 44 7-3, Д 45 ч.і.
7.МДпа – шкільні архівні матеріали (класні журнали повоєнних років.)
8.МпДа – записано від луцького василя Миколайовича, 1943 р. н.
9.МДпа – записано від Мальчевської віри семенівни, 1943р.н. 
10.архів родини засільських. – автобіографія засільської віри стратонівни.
11.газета “сільські обрії”, 24 грудня 2000 р. 
12.газета “сільські обрії”,10 червня 2011 р.
13.упровадження нових освiтнiх технологiй та моніторингу освітньої діяльності
(з досвіду роботи педагогічного колективу руськополянської загальноосвітньої
школи і – ііі ст. №1) частина і, 593 с, частина іі, 387 с. Черкаси 2011.
14.http://cherkassy-rvo.at.ua/school_page/polana1/rpolana1.htm
15.газета “руськополянський вісник”, №10(53),листопад 2011р.
16.http://uk.wikipedia.org/wiki/нестуля_олексій_олексійович
17.газета “сільські обрії”,11 листопада 2011р.
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Дульська і.
уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. т.г Шевченка 

іСтоРія МоГо СЕла виШноПілЬ

В краю чудовім на Вкраїні,
серед лісів, серед полів, 
серед черешневих садів

село розкинулось. Над ним
безхмарне небо синє-синє

Тремтіло маревом легким. 
Ф. Мицик

у верхів’ї балки , де бере свій початок маленька річка кам’янка, розкину-
лось велике село вишнопіль. коли в’їхати в нього погожого травневого ранку,
то відразу стає зрозумілою назва села: чепурні хати утопають у білосніжному
весняному цвіті.

Місцеві перекази свідчать, що назва села походить від слів «вишневе
поле». Дійсно, садків вишневих у нас дуже багато. Можливо, тому, що деякі
дослідники минулого називають село «вишнополе». 

Ще за сивої давнини на території вишнополя вже жили люди. на полях,
недалеко від берегів річки кам’янки, виорюються черепки ліпленого з чер-
воно-глиняного посуду, перепалена глина, вироби з кременю та каменю. це
залишки поселень, які жили тут аж п’ять тисяч років тому. невідомо, що це
були за люди, якого племені; подібні залишки було знайдено біля села три-
пілля на київщині, тому й умовно звуть таких людей трипільцями, а посуд,
вироби з каменю, кременю та глини , в науці називають трипільською куль-
турою. 

на території вишнополя якось натрапили на старовинне поховання; в мо-
гилі біля кістяка лежала кам’яна сокира. Могили ці відносять  до початку
бронзового періоду (II тисячоліття до н. е.). так, між вишнополем і селом ок-
санино знаходять бронзові наконечники стріл. ці наконечники – свідчення
того, що 2300- 2600 років тому тут жили люди, відомі під назвою скіфів-хлі-
боробів. 

отож, залишки людських поселень підтверджують, що родюча земля не
пустувала – на ній віддавна селяться люди. 

перші письмові документи, в яких пишеться про село, належать до 1768
року. на той час вишнопіль був досить великим населеним пунктом. у ньому
нараховувалось 114 кріпацьких дворів і стояла церква.          

за люблінською унією(1569 р.) територія села належала до Брацлав-
ського воєводства у складі польщі. в 1609 році землі уманщини, під назвою
«уманської пустині», за постановою польського сейму були віддані магнату
калиновському, а з 1726 року стали володінням потоцького. в той час по-
льські пани називали наш край пустинею, але насправді вони перетворювали
його в пустелю, по-грабіжницькому знищуючи природні багатства, жорстоко
експлуатуючи населення. так, наприклад, з південного боку до самого села
підходив віковічний ліс. польські пани повністю спалили його для виробниц-
тва поташу. лише окремі дуби нагадували про той ліс ще на початку ХХ сто-
ліття. 

Жителі села займалися хліборобством та скотарством. польське панство
довело до нечуваних розмірів економічний визиск селян. вони повинні були
працювати по три дні на панщині, платити різні грошові та натуральні податі.  

До економічного гноблення приєднувалися національне. це була цілком
колонізаційна політика. колоністи робили все, аби знищити національні оз-
наки українців. ксьондзи-єзуїти насаджували католицизм, уніатство, щоб ві-
дірвати український народ від православної церкви, послабити зв'язок з
російським народом. у 1768 році під час козацько-селянського повстання, ві-
домого під назвою коліївщина, вишнопільці добились скасування унії. з
селян вишнополя, які брали участь у повстанні, відомі імена василя литви-
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ненка, федора Дудника та остапа козака. 
після придушення коліївщини населення вишнополя, як одного з окраїн-

них сіл уманщини, почало зростати з 1768 до 1783 року, кількість дворів ста-
новила 180, а населення з 582 до 1199 осіб. в 1768 році у вишнополі було
збудовано івано-Богословську церкву, при якій діяла церковнопарафільна
школа  працювала вона в пристосованому приміщенні і навчалися у ній на
весну 1860 року лише 15 хлопчиків. Близько 150 років тому навчався в цій
школі наш земляк-односель народний художник україни іван сидорович їжа-
кевич. у свій час і.с. їжакевич у листі до вишнопільських школярів писав про
школу: «не згадуйте того часу! нехай він згине і ніколи не повернеться…»,
бо навчатись було нелегко, коли головним «унаочненням» і засобом «пере-
конання» була різка. навчальними предметами були: закон божий, читання
(церковно-слов’янською мовою), російська мова та арифметика.

після возз’єднання правобережжя україни в 1793 році, вишнопіль, як ве-
лика територія правобережжя ввійшов до складу російської імперії. з 1793
року село входило до уманського повіту київської губернії і належало магнату
потоцькому. в 1817 році станіслав потоцький продав село дідичу пухаль-
ському з населенням 722 осіби чоловічої статі, і 7084 мормаги землі і 901
мормаг лісу. Багато селян втекло з села і новий власник вимагав їхнього по-
вернення.

виснажлива праця на поміщиків, постійні матеріальні нестатки, безправ’я,
призводили до селянських заворушень. протестуючи проти сваволі поміщи-
ків, люди відмовились працювати на пана. так, з 27 вересня по 26 жовтня
1831 року селяни вишнополя не виходили на роботу в знак протесту проти
збільшення кількості днів панщини на один день. а в 1832 році вони подали
губернатору скаргу на жорстокість пана пухальського. проте надії селян на
їх захист від панського гніту виявилися марними. київська тимчасова палата
кримінального суду звинуватила селян в поданні обманливого доносу і засу-
дили їх до двох тижнів тюрми. Жорстоко карали за найменші провини не
тільки дорослих, а й дітей. так, наприклад, у 1843 році осавул пана пухаль-
ського закатував на смерть дев’ятирічного сина кріпака Діхтяренка. 

селян і сільських дітей пани тримали в темряві. ніякого полегшення не
принесла селянам і реформа 1861 року, за якою поміщикам залишилась 1631
десятина землі, церкві – 60, а селянам 1942 десятин на 1764 душі. в селі па-
нувало незадоволення реформою. в післяреформений період селяни виму-
шені були орендувати землю по 2,5 карбованці за десятину, а купляти її
могли тільки заможні по ціні 43-44 карбованці за десятину. 

у володінні поміщиків були водяний млин, гуральня, дев’ять вітряків, дві
крупорушки та три кузні. неодноразово виникали селянські заворушення, в
яких вимагали перерозподілу землі, вигнання поміщиків та покарання їх вір-
ного слуги – попа. особливого розмаху набрала класова боротьба в селі під
час революції 1905 року. в червні застрайкували селяни, які працювали на
цукрових полях поміщика. страйкуючі виставили пікети і домовилися не ви-
ходити на роботу за старими цінами (30 копійок в день), а вимагали плати по
1 крб. їх було розігнано і жорстоко побито. після поразки революції 1905 –
1907 років ще більше посилюється гноблення трудящих. Доведені до відчаю
злиднями селяни продавали свої клапті землі  і відправлялися на заробітки
в місто та на Херсонщину.

столипінська аграрна реформа ще більше посилила процес класового
розшарування селянства. так, в 1912 р. з 590 господарств села вишнополя
94 були безземельними. Більшість господарств обробляли землю супрягою,
а 122 двори зовсім не мали худоби. 

погіршилось становище з початком першої світової війни. До царської
армії було мобілізовано 482 вишнопільці. Багато з них загинули на фронтах. 

ніхто не дбав про навчання селянських дітей. у школі вчилися діти лише
багатіїв, а селянські пасли чужу худобу або йшли в найми. 

вишнопільці радісно зустріли звістку про перемогу лютневої революції в
петрограді, яку принесли солдати, що поверталися з фронтів. всі ждали пе-
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ремін в житті, але тимчасовий уряд, а потім і центральна рада не виправдо-
вували селянських сподівань. 

повідомлення про перемогу великої Жовтневої революції закликали до
боротьби з поміщиками і вишнопільських селян. як і в інших селах повіту,
вони захопили поміщицькі маєтки, реквізували нерухоме і рухоме майно. не-
нависть до поміщиків була така велика, що селяни, аби не допустити їх по-
вернення, розгромили  садиби, спалили будівлі. 

селяни мріяли отримати землю і господарювати, але 20-ті роки обірвали
мрії, бо почалося масове розкуркулення і колективізація. спочатку розкурку-
лювали за майновим станом,потім за кількістю тягла. якщо господар мав
пару коней чи волів, а хліборобу вони були дуже необхідні для роботи, то це
куркуль. коли мав коня чи вола, то під куркуль-ник. згодом розкуркулювали і
тих, хто не хотів вступати в колгосп. колективізація розпочалася із насилля,
а вивершилася голодом та упадком господарства і культури. 

в селі організували «бригади по розкулачці». вони збирали тягло, майно,
зерно, житло, а сім’ю  викидали на вулицю. розкуркуленим не дозволялося
жити не тільки в селі, а й в районі. господарів робили злочинцями від того,
що вони просто чесно працювали. 

важко створювалися колективні господарства, та безчинства влади ско-
рили селян. з 1926 року почалися роботи в сільськогосподарській артілі
«Червоний сівач». спочатку артіль об’єднувала 12 господарств з земельною
площею 72 га. почали з’являтися перші трактори. До 1930 року у вишнополі
вже було 6 невеликих колгоспів. суцільна колективізація у селі завершилась
у 1931 році. поступово економіка колгоспів міцніла.  люди з радістю працю-
вали на жнивах. це не що-небудь роблять, а хліб збирають. косарки, жни-
варки, то лиш подекуди. Чоловіки косами вправлялись, жінки серпами жали,
в’язали, складали в полукіпки. зажинки освятилися людською шаною хлібові.
«перший сніп державі!» - пролунав клич. за першим пішов другий, десятий
і… останній. засипали трохи зерна на насіння, а людям не попало. Червоні
валки вивозили сподіване й обіцяне. а з ними було й вивезено людську
надію. замість кращого життя зосталися недостатки й зневіра. 

з району приїхали чекісти, в селі створили «ударну бригаду» («червона
мітла» за назвою людей), члени якої працювали за однією схемою: ходили
по хатах і грабіжницьким чином забирали не тільки останнє зерно, а й останні
крихти. під приводом хлібозаготівлі вони були озброєні металевими штрича-
ками, якими проштрикували землю, шукаючи зерно. у своїх спогадах я.
Мицик пише: «із печі витягували горщики, виливали страву і, якщо там була
якась крупа, все в хаті ставили вверх дном».   

в 1931 році хліб вродив не рясно. Частку зерна люди здали в колгосп, а
з врожаю 1932 року попало тільки по жменьці.

Чим ближче було до зими,тим менше було що їсти. Борщ рідкий, картоплі
мало. пекли буряки, кабачки. підкрадався голод. стали доставати вузлики з
насінням. за сім’ям пішло насіння гарбузів, огірків, динь, кавунів… 

люди пухли від голоду. з гречаної полови почали пекти «маторжаники» -
щось на зразок оладків.  ці запечені «маторжаники» не можна було пережу-
вати, через силу люди їх ковтали. але ж шлунок не сприймав гречаної по-
лови. Животи боліли. гречаний дух був важкий і ядучий. люди мучились. та
голод вимагав своє: «Хоч і вовна , якби кишка повна»

село пригнітилось. ні пісні, ні звуку, ні собачого гавкоту. навіть сонце було
неласкаве.

настала зима 1933 року. запасів нема. вузлики повитрушували. коні з ніг
валились. їх підтримували на віжках. коли яка коняка падала з голоду, на неї
з сокирами накидалися такі ж голодні люди. кому скільки вдалося відрубати,
притьмом ніс додому, щоб ще й дорогою не відібрали. 

страшна була картина. люди голодні, ненависні. лаються, сваряться.
Штовхаються, замахуються сокирами. 

погнав голод людей по полях. розгрібали сніг, збирали сою – чогось у нас
в колгоспі почали її сіяти. вдома зерно підсмажували і їли. розмелювали на
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жорнах, засипали у воду і варили. 
Ходили люди й до скирт. по кілька разів перетрушували солому, вишу-

куючи колоски, зерно. 
голод поморив людей. вони опадали силою. почав допікати й холод. не

було чим топити, не мали що варити. обдирали стріхи клунь, хлівів, хат. як
глянеш на село: люди кістьми світять і хати головерхі стоять. 

з колгоспу виділили підводу, якою їздили попід хати і збирали трупи. по-
мерлих брали на бурякові вила – хтозна коли помер, вже не можна було при-
ступити до трупу – викидали на віз. серед них були ще живі, тільки немічні.
їх волокли, а вони просили їсти. 

Хоронили людей на колибабовому яру. започав цей цвинтар олекса
Бойко. коли ж почали помирати люди поголовно, то викопали велику яму і
хоронили накидом, хто в чому був. 

- весна, трава зелена…
розсипалися люди, мов на пасовиську. скубли все, що зеленіти почало.

рвали кропиву, пшінку, лободу. їли зразу, варили. взагалі їли все, хто що
бачив. Бур’яни, гриби. ніхто не дивився які. рвали какіш. обчищали стебло
від шкірки й викачували в долонях, приказуючи: «какіш, какіш, молочай, у
мед мочай, а із меду та в вино, щоб солодше було». після цих слів стебло
ставало ніби смачніше. Ще їли кашу із грициків,калачиків, цвіт білої і жовтої
акації. цибухи лободи обчищали і вгамовували голод. вони ж тільки животи
роздували та кольки кругом кололи.весною, хто ходив на роботу в колгосп,
давали відсипне – 200 грам борошна або крупи вівсяної. До нього додавали
перетертого берестяного листя і пекли макорженики.   

літо 1933 року було мокре. Щодня лили дощі. на полі сховатися було ніде.
збіжаться люди в купу, стануть спинами до спини та й перечікують дощ. і так
день при дні, що й одежа на плечах погнила. але йшли, бо треба було робити
і їсти.  поля, як на те, бур’янами позаростали високими, розкішними, наче ні-
коли цю землю не доглядали.   

600 дворів було в селі до голодовки. і рідко в якій сім’ї – а їх у дворі жило
й дві – не було померлого з голоду.

зараз над яром коло цвинтаря росте дві грушки. Мов живі пам’ятники
нашим односельцям, які вимерли в голодовку 1932-1933 років. 

в 1932 році в школі було три п’ятих класи по 40 – 45  дітей, закінчило сьо-
мий клас всього-на-всього 28 учнів. виморила їх, квіточок нерозквітлих, го-
лодовка. 

люди, як могли рятували своє майбутнє. Для діток, котрі чудом залиши-
лися живі, в селі було організовано кілька патронатів. один з таких -  колгосп
«перше серпня» було влаштовано в хаті петра росляка. там дітям за маму
була настя петренко. коли вона побачила, що кухарка ольга росляк вибирає
гущу з дитячих порцій, то вона так її вилаяла, що та десятому заказувала.
окрім харчування дітей тут одягали, взували, посилали в школу.

з осені 1934 року становище було кращим. на трудодні батьки одержали
трохи зерна. його треба було розподілити, щоб вистачило хоча б до весни.

важкою була й зима 1935 року. коло хлібних магазинів в умані були великі
черги, здавалося їм і кінця краю немає. Хлібини продавали великі, на черені
печені. три кілограми одна заважувала. не взявши хліба, люди так і залиша-
лися коло магазину в надії, що завтра вони таки куплять його. Деякі не ви-
тримували, і не відчувши смаку хліба, вмирали під магазином.

певності в людей за хліб не було. за ці роки наслухалися таких обіцянок,
що багато з них обернулося нечуваною всенародною бідою. аж у 1936 році
наїлися люди хліба, коли видали озимини і ярини на трудодні. страх перед
голодом почав  відступати. у 1937 році, дали аж по шість кілограм на трудо-
день різного зерна. його почали молоти в млинах. вулицями розносився
запах хліба. кожен їв, наїдався. стали люди оживати духом. почали думати
про одяг, взуття. стягували на господарство. Хліб укріплював дух і тіло.

тому таким дорогим є хліб для старших людей. він – є найсвятішим із усіх
святинь. і цілують його, як найріднішого. 
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в селі діяла семирічна школа, яка розміщувалась в п’яти будинках на різ-
них кутках села. працювали три колгоспні клуби, молодь потягнулася у біб-
ліотеки…

віроломний напад фашистської німеччини перервав мирне життя. сотні
вишнопільці влилися в ряди захисників вітчизни. в селі залишилися старі,,
жінки та діти. вони замінили чоловіків на всіх роботах. люди похилого віку і
жінки евакуювали колгоспну худобу, машини, заготовляли продукти для Чер-
воної армії. 

1 серпня 1941 року гітлерівці захопили село. фашисти встановили новий
порядок, за яким жителі повинні були сплачувати по 100 карбованців подуш-
ної податі. за не вихід на роботу накладався штраф від 200 до 500 крб. Що-
денно окупаційні власті оголошували: «за порушенні нового порядку будуть
розстріляні…»

звірства та знущання гітлерівців викликали з боку населення рішучий
опір. вишнопільці допомагали полоненим червоноармійцям, яким вдалося
втекти з таборів чи вийти з оточення, переховували їх, а потім переплавляли
до партизанських загонів. 

31 місяць і 8 днів тероризували фашисти село. 9 березня 1944 року вій-
ська 2-го українського фронту визволили вишнопіль. в цей день в село з
боєм вступили гвардійці-танкісти, якими командували гвардії полковник в.ф.
орлов і гвардії майор а.н. Маліхов, та воїни повітряно-десантної звениго-
родської девізії.

понад 425 моїх земляків, з них 49 офіцерів, на всіх фронтах великої віт-
чизняної війни мужньо обороняли рідну Батьківщину, а потім успішно громили
ворога, наближаючи день великої перемоги. 213 – нагороджені орденами і
медалями. цілі родини захищали рідну землю. проти фашистів мужньо вою-
вали вісім синів Д.т. Мамалиги. Шістьом з них присвоєно офіцерські звання.
особливо відзначився в боях за Батьківщину вишнопілець підполковник к.я.
франчук. за роки війни він зробив 315 бойових вильотів. його мужнім екіпа-
жем знищено 16 танків, 45 автомашин з військами і вантажами, 83 вози, за-
лізничних ешелонів, 5 великих переправ, збито 7 літаків і 18 збито на
аеродромах. у квітні 1945 року к. франчуку присвоєно звання героя радян-
ського союзу. 

Багато з них не вернулися з жорстоких боїв, не дожили до радісного дня,
не принесли додому своїх бойових нагород – та ніхто з них не забутий – вони
вічно житимуть у пам’яті рідних, в пам’яті всього народу.   у жорстоких боях
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з німецькими окупантами полягли на фронтах війни 209 вишнопільців. у
пам'ять про своїх земляків, які загинули в боях за незалежність радянської
вітчизни, у вишнополі споруджено монумент слави, на стеллах якого викар-
бувано їхні імена. 

після визволення села від фашистів вишнопільці взялися за відбудову
господарства. основний тягар турбот про відродження господарства ліг на
плечі жінок, стариків і підлітків. переборюючи труднощі, всі три колгоспи села
до 15 квітня 1944 року заготовили 2157 ц насіння і своєчасно провели сівбу.
розпочали відновлювати ферми, виконали план хлібозаготівель. Багато
зерна було здано в фонд          оборони. 

по закінченню війни в село повернулася частина людей, вигнаних на ро-
боту до німеччини.  почали прибувати демобілізовані воїни, які зразу ж вклю-
чалися в колгоспне виробництво. 

велике значення для розвитку колгоспів мало забезпечення технікою. в
1946 році на вишнопільських полях вже працювали дві тракторних бригади,
господарства стали міцнішими. Дальшому організаційно-господарському
зміцненню колгоспів сприяло їх об’єднання. 20 червня 1950 1року три госпо-
дарства об’єдналися в одне, яке згодом дістало назву «україна». головою
обрано я. Д. кравченка. 

з 1954 року колгосп стає учасником всесоюзної сільськогосподарської
виставки. його нагороджено 1958 року Дипломом першого ступеня та премі-
йовано легковою та шістьма вантажними автомобілями. в 1959 році колгосп
одним з перших в області переходить на гарантовану грошову оплату. з 1965
року село входить до складу тальнівського району.

поступово змінюється і зовнішній вигляд села. вишнопіль повністю елек-
трифікований і радіофікований. в селі збудовано понад 400  добротних жит-
лових будинків, будинок культури (1966 р.), медичний пункт, пологовий
будинок, аптека, комбінат побутового обслуговування, кравецька майстерня,
промтоварний магазин, 4 продовольчі магазини, магазин господарських то-
варів. 

в 1966 році вишнопільську школу з восьмирічної перетворено на се-
редню. з початку 1967 року навчання проводиться в новому просторому дво-
поверховому будинку, збудованому за кошти колгоспу «Маяк», тут обладнано

навчальні кабінети і майстерні.
починає свою роботу дитячий
садок. збудовано асфальто-
вані дороги. село має авто-
бусне сполучення з тальним
та уманню. населення – 2012
чоловік.

Багате духовне життя ви-
шнопільців. про це свідчать
обряди, звичаї і традиції. село
багате самобутніми талан-
тами, майстрами народної
творчості, ткачами, вишиваль-
никами, які беруть участь у
виставках, конкурсах.
зміни в селі наступили з роз-
валом срср. початок 90-х

років вселив селянам надію на
краще майбутнє. почалося розпаювання земель та майна колгоспу-мільйо-
нера. з’явилися орендарі, які  намагалися господарювати, але чи то за бра-
ком досвіду, чи з частою зміною реформ, сільське господарство занепало.
зникли робочі місця, молодь почала виїжджати із села. опустіли будинки, які
колись носили горде звання «Двір зразкового порядку», позаростали
бур’янами. на вулицях порожньо, бездоріжжя нагадує повоєнні роки…

Добробут села залежить тільки від нас самих і коли усвідомлюєш, що

і. с. їжакевич за картиною «катерина»
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земля твоїх дідів і прадідів жива, що вона живиться своєю історією, працею,
любов’ю,  добром і щирістю людей, що на ній живуть. адже село вишнопіль
дало українській культурі народного художника урср і.с. їжакевича.

народився іван сидорович 18 січня 1864 року, де у вишнополі провів свої
дитячі роки. здобув освіту іван сидорович у дяка Бережницького і 12-річним
хлопчиком восени 1877 року поїхав до києва. Хист до малювання привів
івана в лаврську іконописну школу. Де і примітив хлопчину Микола іванович
Мурашко і забрав його до своєї школи.

на початку 90-х років їжакевич оселяється в києві. він працює художни-
ком, вчителем, ілюструє підручники. у києві збереглося чимало монумен-
тально-декоративного малярства і. с. їжакевича. рука майстра працювала
в Бориславській церкві, катериненському та успенському соборах. 

створив художник багато ілюстрацій до творів о. пушкіна, М. гоголя, М.
коцюбинського. та найбільше ілюстрацій митець створив до творів т. Шев-
ченка (майже 800).

серед вихідців із села і журналіст та поет федір олексійович Мицик, який
загинув у бою з фашистами 1941 році. в 1962 році його посмертно прийнято
в спілку письменників україни, видано книгу поезій «Моїй землі» та «пісня
полеглих – в строю». ім’я федора Мицика занесено на меморіальну дошку в
київському будинку літераторів, присвоєно назву вулиці, на якій він жив. 

вихідцями з села є також доктор філософських наук в. войтко, кандидат
медичних наук в. й. кондратюк, художники н. я. кочерженко і М. п. сухоріпа.           

і ними гордиться вишнопільська земля,
тут зростають діти, серед них і я.
Хочу, щоб вишнопіль квітнув-процвітав,
Щоб кожний його історію славну пам’ятав.
за майбутнє також не буду забувать,
Бо село вишневе треба прославлять,
тому наполегливо йтиму до мети,
Щоб село маленьке дітям зберегти.
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власенко а.
Червонослобідська загальноосвітня школа і-ііі ступенів №2

віДРоДЖЕння СвятинЬ СЕла ЧЕРвона СлоБоДа

віра в Бога надихає людей творити добро, щось прекрасне, спонукає до-
помагати іншим стати на праведний шлях. людина відчуває, що душа важ-
ливіша, ніж буденна суєта, дрібні проблеми та хвилювання.

в церкві людина лікує свою душу, очищає її від гріхів, замислюється про
вічне. віра допомагає людині зрозуміти, що насправді є важливим. церква
об’єднує всіх людей: багатих і бідних, щасливих і не дуже, здорових і хворих,
сильних та слабких та робить їх рівними, бо перед Богом ми всі рівні. цер-
ковні свята об’єднують родину, допомагають пам’ятати давні звичаї та тра-
диції.

найчастіше людина звертається до Бога, коли в неї є проблеми і, як пра-
вило, в церкві знаходить розраду та підтримку.

Бог, даючи людині життя, наділив її необмеженими можливостями, щоб
вона могла пізнавати світ, відкривати його таємниці. сучасна людина зробила
багато досягнень: вона пізнала космос, заглянула в найпотаємніші глибини
нашої планети, дослідила найнебезпечніші явища природи, навчилася зна-
ходити спільну мову з братами нашими меншими, захищати природу та ви-
користовувати її дари. але найчастіше людина дбає лише про свій добробут,
становище в суспільстві. коли в неї з’являються негаразди, вона йде в церкву,
вчиться оцінювати свої вчинки.

село Червона слобода – це земля з багатою історичною спадщиною та
мальовничими краєвидами природи, на фоні яких виблискують куполи цер-
ков.

сучасне село з’явилося після побудови кременчуцького водосховища. До
60- х років ХХ ст. це були два окремих населених пункти – Червона слобода
та змагайлівка. із спогадів жителів села відомо, що у Червоній слободі була
церква успіння пресвятої Богородиці, а у змагайлівці – покрови пресвятої
Богородиці. проте будівлі церков були зруйновані. про існування останньої
свідчить фотографія, надана жителькою села ткач катериною федорівною
(1942 р.н.).

після великої духовної руїни, яку люди пережили під час періоду атеїс-
тичної побудови “світлого майбутнього”, серця і душі багатьох людей праг-
нули відновити пізнання любові і правди за своїм рідним звичаєм, обрядом.

нині кожен громадянин може сповідувати будь-яку релігію: традиційну і
нетрадиційну. у нашій державі наразі усунуті всі штучні перешкоди перед ві-
руючими для об’єднання їх у релігійні громади, відкриття храмів, церков, мо-
литовних будинків і інших культових споруд.

Будування церков – це благородна справа, яка відроджується в нашому
селі. на території Червоної слободи побудовані і діють свято – троїцька цер-
ква (уапц), свято – покровська церква (упц), діє молитовний будинок хрис-
тиян – баптистів та будується новий молитовний будинок.

неподалік центру села побудована свято – покровська церква. раніше
на місці церкви був пустир, на якому у 60-х роках розташовувалися силосні
ями колгоспу. Місце було не з привабливих, жителі з острахом намагалися
оминати його, особливо в темну пору доби. рішення побудувати церкву саме
на цьому місці виникло зовсім несподівано. одного разу петру робочому уві
сні з’явилася Богородиця в образі ікони владимирської Божої Матері і ска-
зала: “петре, вставай і йди за мною”. образ ікони рухався у повітрі і петро,
не розкриваючи очей, встав із ліжка і пішов до пустиря. Богородиця промо-
вила:¬ “петре, отут ви побудуєте храм”. петро повернувся додому та заснути
вже не зміг. про нічне явлення він розповів онуфрій анні панасівні, колиш-
ньому директору Червонослобідської школи №1, заслуженому вчителю ук-
раїни. її організаторські здібності та наполегливість дали змогу побудувати
красень-храм. Через певний час, у 1995 році, за ініціативою самих прихожан
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розпочалося будівництво. До цього часу богослужіння проводилися в при-
стосованих приміщеннях, спочатку на вулиці Чапаєва, а згодом на садовій.
але була у віруючих людей мрія збудувати справжній Храм. першими його
засновниками були родина кикоть (нині покійні Дмитро і Марія, Дмитро і
уляна), подружжя Могилей іван і ганна, подружжя олексенко василь і ва-
лентина, Швиденко євдокія, фесенко ганна, вакуленко петро, кириченко те-
тяна і Михайло, Шитя ольга, ванжа ганна, Холуєнко ганна, сім ̓я пріхно івана
і параскеви (в будинку цієї сім'ї була церковна кухня). заплатити за розроб-
лений проект допоміг усмідінський Дмитро вікторович.

відразу ж було і закладено фундамент. проте за браком коштів будівниц-
тво було припинено на довгих чотири роки. відновилося воно 5 травня 1999
року, завдяки підтримці отця василія із с. леськи, який запалив іскру надії
серед прихожан, вселив віру, заклав першу цеглину церкви.

в церковній касі на той час було всього 300 гривень. за справу взялися
30 віруючих пенсіонерів. вони віддали свою місячну (а хто і 2 – місячну) пен-
сію. прихожани неодноразово ходили до пенсійного фонду з проханням пе-
рерахувати ці пенсії на Черкаський силікатний завод. так було закуплено
перші 10 пачок цегли. а потім почалося “ходіння по муках”: по всіх фірмах,
до державних чиновників і т.д. проте світ не без добрих людей. спонсорську
допомогу для будівництва надала фірма “агропродукт” (м.Черкаси), яка
тільки тоді розпочинала свою діяльність (керівник – Букша олександр васи-
льович). саме вони надали допомогу в цій справі: завезли весь матеріал для
будівництва. вони і зараз є прихожанами церкви. 

рідне господарство, що на базі колишнього колгоспу, яким керував ря-
бенко володимир Дмитрович, надавало допомогу продуктами. та все ж таки
головними “меценатами” нашого храму завжди були і є самі прихожани. 

на роботу не наймали нікого, будівництво велося самостійно. Більша час-
тина прихожан були пенсіонерами – сиві “голуби” і “голубки”. половини з них
сьогодні вже немає в живих. вище згадувались імена тих, хто були першо-
засновниками цього будівництва. пізніше до них приєдналися сім’я робочих
петро і ніна, криворіг катерина, ванжа Марія, сім'я Бережних галина і воло-
димир, онойко М., петріченко г., сім'я скринських іван і валентина, сім'я кри-
жанівських Михайло і тетяна, яловенко катерина, сім'я Чорної ольги, кикоть
ганна і Микола, скринські Микола і ольга.

оскільки церква розташовується майже в центрі села велика частина од-
носельчан були свідками як самовіддано, з молодечим запалом працювали
на будівництві. вдень тяжко працювали, а вночі чергували, охороняючи ма-
теріали на будівництві. Часто приходили допомагати зовсім сторонні люди.
очолював бригаду мулярів слобідчанин степаненко олександр. Допоміг
дуже багато з будівництвом і Микола олексійович пилипенко. основні роботи
по будівництву було закінчено у 2001 році.

за час будівництва змінювалися декілька разів настоятелі - отець василь,
архімандрит віктор, отець георгій. у 2003 році настоятелем храму став отець
Миколай (семенюк). прийшов він у храм, де були голі стіни. за роки його бо-
гослужіння невпізнанно змінилося обличчя нашого Храму. Багато роботи
зроблено під його керівництвом: зведено на території Храму церковний бу-
динок – красень, в якому зараз він мешкає зі своєю сім’єю; благоустроєне
церковне подвір’я; зроблена красива огорожа, доріжки; виконано багато робіт
по внутрішньому оздобленню – іконостас, розпис. неспокійна він натура. у
планах закінчення будівництва трапезної церкви та підсобних приміщень.

після закінчення основних робіт у 2005 році храм було освячено архіє-
пископом Черкаським та канівським сафронієм. 

зовні церква має форму хреста і є трьохкупольною. куполи розміщуються
над притвором, центральною частиною та вівтарем. над входом знаходиться
дзвіниця. 

внутрішнє оздоблення тривало досить довго. в центральній частині
храму влаштований престол. головне місце займає іконостас (2005), за яким
розміщується вівтар. його було розписано в 2006 році. у 2007 році – розпи-
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сані куполи. розпис виконував золотоніський художник кутенков олександр
іванович. роботи іконостасу по дереву виконував Шкарубко володимир.
стіни храму прикрашають іменні ікони окремих святих, причому їх розпис
здійснено на пожертвування окремих прихожан, що і вказано в нижній частині
ікони. з правої сторони церкви особливе місце займає ікона іверської Божої
Матері з ісусом Хрестом. ікона має досить цікаву історію. вона прикрашала
ще успенську церкву. у 20-х роках ХХ століття коли люди дізналися про за-
криття храму - забирали все, що могли. цю ікону передала головко ганна.
Жінка, яка зберігала її до війни, перед смертю відкрила таємницю своєму
сину та заповіла віддати її до новозбудованої церкви. з часу перебування в
церкві ікона обновляється (стає чіткіше зображення), незважаючи на те, що
ікона не реставрувалася. на даний час ця ікона являється найголовнішою
святинею у церкві.

по центру церкви знаходиться тітрапод, на якому храмова ікона святої
покрови. над тітраподом розміщується панікадило. по праву сторону від тіт-
раподу розміщується клірос – місце для хору. Хором керує регент коваленко
ольга Борисівна. 

після завершення робіт з розпису, свято-покровську церкву було освя-
чено вдруге митрополитом Черкаським і канівським софронієм.

Богослужіння релігійна громада вирішила розпочати відразу після побу-
дови вівтаря та зведення стін попри всі незручності. відсутнім був навіть дах.
пам’ятним залишилося свято Маковія 1999 року. зібралося дуже багато
людей і раптом розпочалася злива. всі промокли наскрізь, проте вистояли
до кінця служби. тяжко було і взимку без даху та опалення. зараз церква
електрифікована та газифікована. зовні церкву оздобили, пофарбували, упо-
рядкували подвір’я. здалеку видніються її позолочені куполи. вона є справ-
жньою окрасою села.

Давню історію має баптистка церква. згідно документів, що зберігаються
у церкві, першим вісником євангілії в селі був федір свиридонович Бузько
(1878). він працював в грабарках і там один віруючий подарував йому єван-
гелію. федір свиридонович був ревним православним, але після декількох
бесід з тим братом залишив православну церкву і став від душі служити гос-
поду.

у 1910 році федір прийняв святе водне Хрещення в селі сагунівка. в той
час вже були віруючі в селах леськи, талдики, Худяки. всі ці віруючі ходили
разом до Черкас на зібрання. перед революцією в нашому селі увірували та
покаялися степан іванович головко і Дементій зелений – то були перші на-

вернені. поступово світло євангелії пробуджувало
нові та нові серця. Біля слова божого збиралися
вже близько 20 душ.

у 1917 році євангельські християни провели два
з’їзди під керівництвом проханова. головним пи-
танням на з’їздах було об’єднання двох братств –
баптистів і євангельських християн (“прохановців”).
після тих з’їздів у Червоній слободі почали прово-
дити маленькі зібрання. в 1917 році утворилася по-
місна церква євангельських християн – баптистів.
першим пресвітером був федір свиридович
Бузько. зібрання проходили в будиночку Дементія
зеленого (тестя платона семеновича сороки). ру-
копокладення Бузька ф.с. здійснили брати з коно-
топу в Черкаській церкві.

До 1925 року зібрання проходили в будинку
Митрофана Швиденка. цей будинок зберігся і до-

тепер, але наразі це власність рвД агро. До цього дому зробили добудову.
у тому ж таки 1925 році Бузько ф.с. – пресвітер церкви – переїхав до кі-

ровоградської області, де також був пресвітером. але його заарештували і
відправили в одесу, звідки він вже не повернувся.
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після від’їзду федора свиридоновича церквою почав керувати йосип
Максимович Бобух (1899). він був пастором до 1939 року, коли уряд заборо-
нив віруючим збиратися. Бесіди навколо слова Божого відновилися відразу
у підпільній формі, а потім і відкрито у будинку Дениса федоровича фесенка,
який очолював підпільну церкву до 1949 року. регентом тоді був платон се-
менович сорока. спочатку співали лише загальним співом, а коли почали
вивчати ноти, то утворився хор, який складався з 20 хористів. Бог наділив
сороку п.с. великим талантом. він мав чудовий голос, дуже любив співати
псалми і співав до кінця свого життя. після смерті фесенка Д.ф. пресвітером
став платон семенович сорока.

у 1979 році на дияконське служіння призначили андрія йосиповича Бо-
буха, який трохи очолив церкву. 

у 1988-89 роках, за допомогою братів і сестер з інших церков, було побу-
дувано молитовний будинок у нашому селі.

у 1990 році андрій йосипович Бобух передав служіння своєму сину, ана-
толію андрійовичу Бобуху.

зараз церква налічує 100 членів є два пресвітери (старший та молодший),
два диякони і п’ятеро проповідників. в церкві є хор (25 осіб), який своїм співом
прославляє господа. є багато молоді та дітей.

в церкві проходять молодіжні служіння, працює недільна школа, клуб
“авана”. Щоліта при церкві діє християнський табір для дітей та молоді. До
цього табору ходить дуже багато дітей. Діти розучують рухливі ігри, виготов-
ляють поробки, розучують біблійні історії. раніше в роботу табору включа-
лася молодь з великобританії, зараз церковна громада справляється
самостійно. у 2003 році розпочали будівництво нового двохповерхового бу-
динку на 350 осіб.

у моралі баптистів можна виділити питання про зміст життя, норми мо-
ральності, правила поведінки. проповідується ідея богоданності моралі й
аморальності безбожників. Баптисти підтримують віровчення про триєдиність
Бога, вірять у спокутливу місію Христа, його друге пришестя, у страшний суд.
Баптисти вважають, що за всі їхні гріхи перед Богом і людьми вже поніс кару
Христос, а їм залишається лише вірити в нього і, таким чином, «очиститися».
кілька разів на тиждень і обов'язково в неділю, баптисти збираються в мо-
литовних будинках, де проголошуються колективні молитви, лунають релі-
гійні гімни, нерідко в супроводі музичних інструментів. раз на місяць, у першу
неділю, відбувається причащання всіх членів общини (хлібопереломлення),
або вечеря любові. обряд хрещення відправляється над дорослими після
відповідної релігійної підготовки й символізує «духовне відродження» і при-
йняття до общини. Баптисти заперечують хрещення немовлят, уважаючи, що
ті не мають віри: у дорослого ж бо є віра й свобода вибору й він свідомо оби-
рає релігію. не вважаються таїнствами хрещення й хлібопереломлення.
зміст життя баптисти вважають у врятуванні й досягненні блаженства в раю.
Баптисти відзначають усі християнські свята, пов'язані з іменем Христа, а
також одруження, похорони, дні народження членів общини. Життя баптиста
чітко регламентоване. увесь свій вільний час він присвячує пропаганді Біблії,
баптистським зборам. він віддає на користь общин десяту частину свого за-
робітку, йому не рекомендується одружуватися з людьми іншої віри, а тим
більше — з невіруючими, так як це пов'язано з виникненням проблем у май-
бутньому.

з 1990 року, коли в церкві став пастором анатолій андрійович Бобух, в
церкві створюється бібліотека. релігійна громада зібрала на Божу справу
книжки, журнали та газети. першою книжкою, яка була придбана, був шостий
том платон Харчала “во свете библии”. Для бібліотеки виділили місце у ко-
ридорі – не дуже зручно для читачів та бібліотекаря. обслуговувала читачів
вікторія Дубина. 

у 2002 році бібліотекар вікторія разом із своїм чоловіком переїхала на
інше постійне місце проживання. тоді на братській раді було вирішено пере-
дати це служіння сестрі лідії пріхно. яка з великою радістю сприйняла це рі-
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шення, адже дуже любила книжки та людей. Був переданий церковний біб-
ліотечний фонд кількістю 250 книжок. зараз бібліотека нараховує 480 книжок.
на кожного читача є окремий формуляр. всі книжки по відділах занесені в
інвентарну книжку обліку. книжки розподілено по відділах та авторських зна-
ках. саме за цією класифікацією вони і розміщені. на кожну книгу пишеться
систематичний каталог. Деякі книги підремонтували. кількість читачів збіль-
шилась. Бібліотекою користуються служителі церкви, викладачі недільної
школи, молодь, діти і всі, хто любить книги. церква вдячна Богу за братів і
сестер з далекого зарубіжжя, які жертвують великі кошти для того, щоб зрос-
тали церковні бібліотеки.

у новій церкві, яка будується, бібліотека буде розміщена на другому по-
версі в просторій світлій кімнаті з читальним залом, в якому можна буде про-
водити зустрічі, перегляд фільмів, молодіжні вечірки, що сприятиме
духовному зростанню.

Баптиська церква розміщується по вулиці ватутіна, 27. Має зал пло-
щею 54м2. в церкві проходять молитовні служіння та діє недільна школа, в
якій займаються рукоділлям, святкують дні народження. Діти недільної школи
провідують хворих. Допомагає розучувати пісні Бобух Марія андріївна. ре-
гентом у церкві працює кіщенко ольга Максимівна, яка навчалася майстер-
ності своєї справи у Москві. у хорі близько 25 осіб. Щочетверга – співанки,
розучування псалмів. 

коли заходиш до церкви, то першу увагу привертають слова на стіні
“господь – моя сила та пісня, і став він спасінням мені”. поруч з ними на іншій
стіні висить картина, яку вишила Бас надія (2010). на ній зображені різно-
манітні квіти та слова з Біблії “Бог є любов” 1 івана 4:8. перед картиною роз-
міщується кафедра, з якої проповідується слово Боже. праворуч від кафедри
знаходиться хор, який співом возвеличує Бога. Біля дверей по обидві сторони
розміщені лави для людей, які приходять послухати слово Боже. попереду
їх стоїть фортепіано. в церкві зроблений сучасний ремонт.

отже, не згаснув той вогник, який запалав у Червоній слободі в 1917 році.
помісна церква і дотепер несе звістку про кров ісуса Христа, що може дару-
вати спасіння, про голгофу та про дар вічного життя. ця звістка і сьогодні до-
помагає усім бажаючим стати на вузеньку стежину, котра веде до небесного
царства.

при в’їзді до села Червона слобода височать куполи свято – троїцької
церкви. в селі на початку 1993 року було створено ініціативну групу правос-
лавних християн серед яких були: Марія ткач, ніна нижник, галина Шевчук,
федір Чимбай, олександр та Марія кузнець, Марія Донець, іван та Марія
пріхно, євдокія керносенко, олександра Білоніг, ганна вибойчик та багато
інших односельців. з їхнього гарячого бажання мати в селі свою християнську
громаду і храм було проведено збір підписів по селу Червона слобода про
заснування православної церкви. за цю ідею підписалися майже всі жителі
села.

на той час керуючим Черкаською єпархією уапц кп був єпископ нестор
(єпископ Черкаський та Чигиринський). ним було запропоновано відродити
церкву на честь пресвятої трійці, так як вже історично було збережено велике
пошанування пресвятої трійці на Черкащині, а особливо в селах цісарська
слобода та змагайлівка. Жителі нашого села схвально прийняли пропозицію
владики нестора, та подали на реєстрацію статут релігійної громади (пара-
фії) пресвятої трійці уапц кп до державних органів. і вже 23 березня 1993
року релігійна громада (парафія) пресвятої трійці уапц кп була зареєстро-
вана в органах державної влади. це був початок офіційної діяльності нашої
громади.

настоятелем новоствореної релігійної громади владика нестор призна-
чив священика отця Богдана. так, на радість односельчан в нашому селі від-
правилося перше пасхальне богослужіння на території стадіону. скільки
радості було в нашому селі — “у нас є своя громада”. вже не потрібно їхати
далеко за межі села або просити сусідів освятити пасху десь в іншому селі
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або в Черкасах. та після провідної неділі отець Богдан залишив парафію, так
як навчався в київській духовній семінарії.

вірою, спільною молитвою та за проханням жителів села владикою не-
стором вже вкотре було призначено нового настоятеля. і ось, 13 жовтня 1993
року настоятелем храму пресвятої трійці був призначений отець іларіон (ігор
Мирославович савчук), який здійснював свої обов'язки настоятеля до цього
часу. у листопаді 2005 року його було піднесено до сану єпископа і з цього
часу він виконує своє служіння уже як владика іларіон єпископ Черкаський
та кіровоградський уапц.

з грудня 2005 року до служіння в храмі було призначено священика сер-
гія катренка, який за церковним статутом виконує функції титара (церковного
старости).

перший церковний статут був прийнятий зборами релігійної громади у
1993 році, а перереєстрований 13 березня 1994 року.

за однодушним бажанням односельчан були проведені збори села, на
яких було прийнято рішення утворити громаду та відзначати храмове свято
- День пресвятої трійці як День села, що було і затверджено рішенням сіль-
ської ради.

Багатьом нашим односельцям господь дав талант співати, який вони
щедро роздаровували для людей. коли організувалася громада і постала по-
треба в церковних співаках (пєвчій) багато з них радо відгукнулись на цей по-
слух — славити своїм співом господа під час богослужінь. першим регентом
стала сестра Марія усова. а серед перших хористів новоствореної громади
були: олександра Білоніг (вона між іншим співала у церковному хорі за часів
богоборчої влади у свято-покровській церкві с.змагайлівка та свято-успен-
ській церкві с. Червона слобода); Марія ткач (довголітня псаломщиця, яка
навчала ще досить неграмотних прихожан читанню псалтиря, співу релігій-
них пісень); Марія Шевчук; ольга кириченко. протягом років бажаючих при-
єднатися до церковного співу ставало все більше і більше. серед них можна
згадати: ніну нижник, ларису яковенко, людмилу стіхно, катерину нижник,
Марію гребіник, галину вибойчик, вячеслава Діденка, волордимира криво-
шею, лідію калину, ганну тереню, галину піддубну, галину околічну, ніну
тупицьку, галину красюк та багатьох інших.
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на сьогоднішній день наша громада може потішитися своїм прекрасним
хором, який очолює професійний керівник цюра віра Михайлівна, та своїми
побожними псаломщиками.

Для повноцінного життя громади потрібно було вирішувати багато мате-
ріальних, побутових, мирських проблем. цей нелегкий і досить непростий по-
слух парафіяни брали на себе з великою відповідальністю. першою головою
ревізійної комісії була обрана галина вибойчик.

першим приміщенням для богослужінь громада використовувала неве-
личкий будиночок на розі вулиць Жовтнева - Чапаєва (за магазином “Барві-
нок”), де звершувались служби Божі понад 12 років.

14 квітня 1998 р. в день святого Христового воскресіння, під час пасхаль-
ного богослужіння настоятель громади офіційно благословив новообраного
Червонослобідського сільського голову котка Миколу васильовича, який був
обраний вільними всенародними виборами на цю посаду. в цьому ж році гро-
мада поставила питання перед новообраним головою про виділення земель-
них ділянок під будівництво храмів Божих пресвятої трійці та успіня
пресвятої Богородиці, які розташовані на розі вулиць свято-троїцька — Жов-
тнева та леніна — радянська.

в 1999 р. за участю громади та священства Черкаської єпархії уапц
єпископом Черкаським яковом (Макарчуком) на свято пресвятої трійці було
освячено місце під будівництво церкви пресвятої трійці. і одразу ж почалося
спорудження храму Божого згідно проекту виготовленим на спонсорські
кошти усмідинського Дмитра вікторовича.

основними меценатами були: сім'я усмідинських - Дмитро та алла (Чер-
каський силікатний завод), Шпак ростислав лукич (директор Черкаської ав-
тобази), Черкаський рес в особі руденка василя федоровича, Дорошенко
Микола порфирович, поліщук петро павлович, рябенко володимир Дмит-
рович, соколенко василь васильович.

за посильної участі наших односельців було зведено Храм. Багато людей
своїми коштами та безпосередньою працею залучились до будівництва цер-
кви. Можна сказати, що кожна цеглинка “пам’ятає руки, які її поклали”, і ці
руки — руки наших односельчан. не зважаючи на різні випробування, мате-
ріальні проблеми, громаді вдалось відбудувати Храм. саме так, з великої лі-
тери, Храм — місце де можна залишити мирські турботи і разом помолитись,
прославити Бога “єдиним серцем і єдиними устами”, причаститись його тіла
і крові. в цьому найбільше відчувається його допомога, його благословення.
Бо без нього навряд чи вдалося б створити таку молитовну атмосферу, при-
язне ставлення один до одного, прагнення спільно вирішувати виклики сьо-
годення і приймати участь в розбудові громади і Храму. Ще багато праці чекає
попереду. надалі громада продовжує оздоблення церкви. замовлено іконос-
тас у народних умільців гуцульщини, розпис ікон у наших черкаських худож-
ників.

в церковній громаді зберігається багато ікон, які мають особливе зна-
чення для громади, серед них найціннішими є:

� “господь вседержитель” (знаходиться у вівтарі);
� “покрова пресвятої Богородиці” (збережені від колишньої зруйнова-

ної церкви покрови пресвятої Богородиці та передані нашій церкві сестрою
олександрою Білоніг);

� “священномученика і цілителя пантелеймона”, яка подарована
нашій громаді сім'єю яцюр володимиром та лідією. ця ікона була написана
в афонському свято-пантелеймонівському монастирі, довгий час зберіга-
лась в родині яцур. кожного року 9 серпня в день вмч. і цілителя пантелей-
мона ікона урочисто виноситься з ризниці і перед нею служиться молебен з
акафістом за уздоровлення душ і тіл наших;

� ікони спасителя та Божої Матері передані сім'єю пріхно. Дані ікони
були свого часу у свято-успенській києво-печерській лаврі, перед ними мо-
лились печерські монахи.

також є вишиті ікони: “тайная вечеря”, “плащаниця господа нашого ісуса
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Христа”, ікони двунадесятних свят, ікони для хоругв вишиті майстринею оле-
ною гаховою.

пошиттям всіх богослужбових риз займається рябошлик емілія сигиз-
мундівна.

згідно проекту, сам храм побудований хрестовидно. апсида вівтаря по-
вернута на південно-східну сторону. Храм увінчаний центральним куполом.
його висота разом з хрестом 22 метра. над храмом передбачено встанов-
лення ще 4 декоративних куполів на всіх сторонах храму, висотою разом з
хрестами до 3 метрів.

всередині церкви вівтар відгороджений тимчасовим іконостасом. посе-
ред церкви знаходиться аналой з двома тетраподами. на аналої знаходиться
храмова ікона пресвятої трійці. з маківки внутрішньої сторони купола опус-
кається панікадило.

у центрі вівтаря знаходиться престіл, на якому зберігаються антимінс, Бо-
гослужбове євангеліє, дарохранительниця та напристольні хрести. в лівому
куточку вівтаря знаходиться жертовник. у внутрішній апсиді вівтаря розта-
шоване горнє місце. ліворуч від вівтаря знаходиться ризниця, а праворуч -
паламарка.

згідно канонічних правил православної церкви в нашій церкві знахо-
дяться хори, які розміщені над притвором, західної та північної сторін.

складовою храму є три притвори та святая святих (велика церква).
громада (парафія) весь час зростала. у клірі громади зачислено понад

250 осіб.
церковна громада також має свою бібліотеку. в якій є багато релігійної,

духовної, повчальної літератури. відповідальна за бібліотеку тетяна рома-
нівна філіпова.

у церкві облаштовано медичний куточок. відповідальним є лікар з медич-
ним стажем яцура лідія степанівна.

згідно генерального плану забудови дзвіниця-брама буде споруджена на
центрально-східній стороні церковної території.

піднімаються з руїн знищені храми, кличуть до себе ошатними куполами,
зцілюють любов’ю, красою співу і високою вірою у незбагненні таїни, одкро-
вення.
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уДк 930.1: 37(477) «1920/1930» 
кір’янова о.

(переяслав-Хмельницький)

ПРоФЕСіЙна ДіялЬніСтЬ УкРаЇнСЬкоЇ 
наУково-ПЕДаГоГіЧноЇ інтЕліГЕнЦіЇ в кУлЬтУРно-оСвітнЬоМУ

РУСі РаДянСЬкоЇ УкРаЇни в 20-30-Х РР. ХХ Ст. виСвітлЕна 
З ПоЗиЦіЙ УкРаЇнСЬкоЇ ЗаРУБіЖноЇ іСтоРіоГРаФіЇ

у статті проаналізовані праці вчених - емігрантів та дослідників україн-
ської діаспори, в яких спеціально чи в контексті з іншою проблематикою ви-
світлена професійна діяльність викладачів вищої школи в освітніх та
культурних процесах радянської україни 1920 - х- 30 - х рр. нами встанов-
лено, що в переважній більшості дослідники української діаспори досить
схвально оцінили професійну діяльність професорсько-викладацького
складу, так і таких неоднозначних постатей, керманичів освіти усрр о. Шум-
ського та М. скрипника, відвели їм ключову роль у відстоюванні національних
інтересів республіки, запровадженні українізації в освітньому та культурному
житті усрр, а з їхнім усуненням від керівництва освітою, пов’язали карди-
нальні зміни в культурно-освітній сфері, які вилилися в згортання українізації
та початком масових репресій, які зачепили всі сфери суспільства.

ключові слова: історіографія української діаспори, українська зарубіжна
історіографія, професійна діяльність української науково-педагогічної інтелі-
генції в 1920-30-х рр.., професорсько-викладацький склад вищих навчальних
закладів, культурно-освітні процеси в усрр.

актуальність та наукова необхідність історіографічного дослідження особ-
ливостей професійної діяльності науково-педагогічної інтелігенції радянської
україни в культурно-освітніх процесах у 1920–1930-і рр. продиктована наяв-
ністю значної кількості наукових праць, опублікованих за межами материкової
україни, куди з різних причин емігрували українські вчені. праці вчених укра-
їнської діаспори на відміну від праць радянських дослідників відрізняються
неоднозначним концептуальним та методологічним підходом до проблеми
історії науково-педагогічної інтелігенції усрр, цікавими інтерпретаціями подій
культурно-освітніх процесів 1920-х-30-х рр.. тому аналітичні напрацювання
української зарубіжної історіографії стали важливим здобутком для націо-
нальної історіографії в добу незалежності. з іншого боку, відірваність діас-
порних вчених від першоджерел, у багатьох випадках унеможливлювало
застосування порівняльно-історичного методу при підготовці наукових розві-
док, що призводило до появи історіографічних міфів, які після розпаду срср,
та зникнення єдиного радянського історіографічного простору, ввійшли в ук-
раїнський історіографічний простір [1, с.1]. отже, виявлення та подолання іс-
торіографічних догм та міфів української зарубіжної історіографії є одним з
пріоритетних напрямків сучасної вітчизняної історіографії, і навпаки, виок-
ремлення та використання здобутків у вивченні історії науково-педагогічної
інтелігенції усрр є метою нашого дослідження. вивчення поставленої мети
передбачає виконання таких завдань: 1. показати передумови та причини
звернення українських дослідників за кордоном до вивчення проблем
пов’язаних з культурно   освітньою діяльністю науково-педагогічної інтеліген-
ції радянської україни 1920-х-30х рр. 2. визначити основні концептуальні та
методологічні підходи, їх зміни, які з’явилися в українській зарубіжній історіог-
рафії визначеної теми починаючи з 1930-х включно по сьогодення. 3. зробити
висновки щодо важливості надбань українська зарубіжної історіографії з по-
зицій сучасної історичної науки та накреслити перспективні напрямки про-
блеми. 

література, що вийшла на теренах української західної діаспори стала
важливим доробком для дослідження теми про професійну діяльність на-
уково-педагогічної інтелігенції в руслі культурно-освітнього розвитку україни
в 1920-х – 30-х рр. перша праця, яка заслуговує на увагу, і була видрукована
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за межами радянської україни вийшла з під пера степана сірополка в 1930
р. під назвою «народна освіта на совєтскій україні»[23]. Дана робота за ви-
значенням самого автора стала першою спробою подати огляд історії освіти
в радянській україні. при написанні книги дослідник використовує наукову та
історичну методологію та праці я. ряппа, М. скрипника, матеріали з радян-
ської періодичної преси, різні спогади, й навіть замітки хронікального харак-
теру. автор подає фактичний матеріал завжди із зазначенням джерела, який
вводить в курс різних поглядів учених на те чи інше спірне питання. у дослід-
женні автор не тільки показав загальне становище вищих навчальних закла-
дів усрр, але й виявив ввесь комплекс проблем, які були на той час в її
працівників і прямо чи дотично впливали на їхню професійну діяльність. важ-
ливою з позицій того часу, є його оцінка реформи я. ряппа щодо вищої
школи, яка ліквідувала університети, а натомість були відкриті інститути та
технікуми. цією реформою уряд намагався вирішити питання збільшення
кількості закладів вищої освіти, які б готували вузькопрофільних спеціалістів.
проте, в реальності це не було ознакою приросту закладів вищої освіти, як
слушно зазначає с. сірополко переформування шкіл і розбиття їх на скла-
дові частини штучно збільшило кількість шкіл та надало їм інші назви і вивіски
[23, с.739]. у підсумку він вважає, що радянська влада в 1920-х рр.. зруйну-
вала вищу школу, а тепер щоб її відбудувати, то потрібно більше праці, не
треба бути пророком, щоб наперед сказати, що большевицька влада не спра-
виться з цим завданням, якщо вона буде керуватися в своїй освітній політиці
не інтересами духовної культури україни, а інтересами соціалістичного бу-
дівництва й комунізму [23, с.777]. варто зазначити, що відсутність можливості
працювати з першоджерелами не дозволила досліднику розкрити досліджу-
вані теми в повній мірі, і занадто критичний пiдхiд автора до тогочасних про-
цесiв розбудови української освiтньої полiтики шкодив об'єктивностi всіх його
дослiджень. вiдповiдно до цього с.сірополко не ставив собi за мету висвiт-
лювати різнопланову роботу професорсько-викладацького складу у вищій
школі, а головним чином висвітлював процес пролетаризації та уніфікації ос-
вітньої системи та пророкував за радянських умов її повну руйнацію. 

Досить широко розвинув далі цю тему професор педагогічних наук гри-
горій ващенко у праці про становлення радянської системи освіти в усрр
[2]. праця переважно базується на власних спостереженнях, спогадах, адже
г. ващенко в 1920-30-х рр.. жив і працював в україні. на відміну від радян-
ської історіографії, вчений досить об’єктивно висвітлив питання взаємин біль-
шовицької влади з науково-педагогічною інтелігенцією, ставлення останньої
до більшовицьких пріоритетів в педагогіці, своєї праці. Чимало аналітичної
інформації про творців радянської системи освіти в усрр, долю вчених-пе-
дагогів можна почерпнути з праці г. ващенка «проект системи освіти в са-
мостійній україні», яка була опублікована в 1957 р. вартує уваги подана
автором характеристика та оцінка діяльності керівників освіти усрр   г.
гриньку, о. Шумському, М. скрипнику. він їх вважає ставленниками і прислуж-
никами большевицької Москви, а Шумський і скрипник були до того ж під-
ступними і жорстокими людьми, що зробили багато зла українському
народові – стверджує автор [2, c.22]. на наш погляд, хоча в оцінці тих подій,
відомих постатей і відчувається певний суб’єктивізм, що навіяний особистим
ставленням до радянської влади та її брутальної політики щодо українців,
але цінність його праць про цей складний для освітнян період незаперечна
та заслуговує на опрацювання та використання в науковій літературі. 

незвичний погляд на українське відродження в освітній галузі запропо-
нований в роботі М. Шаповала «соціологія українського відродження»[29]. у
роботі він наголошує, що вся справа з українізацією школи на україні – це
національна трагедія українського народу і прямий результат соціальної
структури населення [29, c.42]. Дійсно, з таким твердження важко не погоди-
тися, адже за даними статистики того часу, більшість викладачів вищих на-
вчальних закладів усрр були росіянами чи євреями, а меншість складали
українці, які до того ж, так склалося історично, розмовляли російською мовою
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[8]. тому такому строкатому педагогічному персоналу зазвичай не подоба-
лася українізація, тому вони відкрито чи приховано саботували цю політику. 

Чимало оригінальних висновків, які стосуються діяльності науково-педа-
гогічної інтелігенції в освітніх процесах республіки були представлені в працях
про більшовицьку національну політику в україні. цією проблематикою на-
самперед займалися емігранти та західноукраїнські вчені, які хотіли донести
світу правду про справжню мету національної політики більшовиків в україні,
і все те, що її супроводжувало та цілеспрямовано приховувалася радянською
владою   лихоліття колективізації та тяжкого голодомору, масових репресій
щодо широких кіл інтелігенції та громадянства. першою роботою з цікавим
поглядом та аналізом політичних умов, у яких розгортався національно - куль-
турний процес в 1920-тi роки можна назвати монографiю «україна й нацiо-
нальна полiтика совєтiв»[26]. справедливим виглядає твердження про те,
що у проведенні українізації мета радянського керівництва була прямо про-
тилежною меті української творчої та освітньої елiти, що, в свою чергу, вело
спочатку до пошуку винуватцiв «ухилу», а згодом і до повної ліквідації укра-
їнського національного відродження. авторами найбільш відомих публікацій
про реальні умови, в яких проводилася національна політика в радянській
україні були М.галій та Б. новицький [5]. у цій праці нашої уваги вартують
проаналізовані антиукраїнські аспекти національної політики радянської
влади, які негативно впливали на освітню сферу та професійну діяльність
викладачів вищих навчальних закладів. Через призму документів, дослідник
в. садовський простежив три складові національної політики в усрр, серед
яких виокремив і культурно-освітню та показав її етапи, починаючи від запро-
вадження українізації, до її згортання, яке пов’язав з приїздом в україну п.
постишева та самогубством «оборонця української радянської державності
М. скрипника» [21, с.5]. остання теза наведена з праці підтверджує, що М.
садовський запропонував кардинально новий позитивний підхід до оцінки
постаті М. скрипника в емігрантській історіографії, який відрізняється від по-
глядів його попередників, які нами наведені вище. з поміж праць видрукова-
них протягом першого етапу на особливу увагу заслуговує праця дослiдника
с. николишина «культурна полiтика більшовиків i український культурний
процес» [15], яка була написана в 1939 р., а надрукована лише у 1947 р. важ-
ливість цієї праці для нас в тому, що автор ретельну увагу приділяє аналізу
причин, які гальмують українізацію у вищій школі. слід зазначити, що пере-
важна більшість праць довоєнного періоду про національну політику більшо-
виків страждає суб’єктивізмом при змалюванні освітньої політики, участі в
ній викладачів вищої школи. вважаємо, що це пояснюється тим, що дослід-
ники були очевидцями трагічних подій, які відбувалися в радянській україні
наприкінці 1920-30-х рр. у зв’язку з цим, наукові та публіцистичні роботи пе-
редусім писалися з метою викриття та оприлюднення злочинів радянської
влади проти української народу, тому автори гостро критикувати «совєтчину»
в усіх сферах культурного та освітнього життя, діяльності інтелігенції та про-
рокували її швидку кончину. 

з другої половини 50-х рр.. ХХ ст.. найбільш актуальними проблемами в
діаспорній історіографії вважаються національні, освітні, культурні питання,
які автори простежують через призму національної політики радянської
влади в усрр, а також виходить чимало праць про репресивну політику щодо
інтелігенції. у працях подібного штибу значна увага приділяється українізації
і діяльності науково-педагогічної інтелігенції. так, окрему увагу заслуговує
опублікована в 1956 р. книга і. крилова «система освіти в україні (1917-
1930). Досліди і матеріали» [12]. аналізуючи працю і. крилова відчувається
брак джерел, які б в повному обсязі дозволили йому показати всі віхи ста-
новлення і розвитку системи освіти в радянській україні, визначити в ньому
місце і роль викладачів вищої школи. 

у цей період вагомим здобутком досліджуваної теми слід назвати дослід-
ження і. коляски «освіта в радянській україні», видруковане в 1967 р. в ка-
наді [9]. звертає нашу увагу подана дослідником коротка біографічна

Четверта наукова краєзнавча конференція

44



характеристика та оцінка діяльності керівників народного комісаріату освіти.
зокрема, о. Шумського він вважає ревним прибічником українізації всіх ді-
лянок життя. новопризначеного наркома освіти М. скрипника називає най-
більш талановитим і визначним українцем у кпу. слід зазначити, що багато
питань пов’язаних з освітньою системою, діяльністю науково-педагогічної ін-
телігенції, її участю в освітньому та культурному русі радянської україни в
1920-х-30-х рр.. не знайшли відображення в книзі і. коляски. традиційно для
історіографії діаспори цього періоду основна увага автора сконцентрована
на внеску в національне питання керівників наркомату освіти 1920-х рр.., ра-
дянізації та уніфікації системи освіти в радянській україні, які супроводжува-
лися пошуками «буржуазних націоналістів», показовими процесами та
репресіями проти української інтелігенції та офіційним згортанням курсу «ук-
раїнізації» наприкінці 1930-х рр. праця і. коляски, хоч і не вирізняється ши-
рокою джерельною базою, проте позначена більш критичним підходом до
оцінки тих змін, які відбувалися в освітній сфері діяльності інтелігенції і про-
никнута ідеєю українського національного відродження. на нашу думку, роз-
відку і. коляски зважаючи й на її тематичну близькість до досліджуваної
проблеми можна вважати найвагомішою з поміж досліджень, що вийшли про-
тягом другого історіографічного етапу. після нього більше ніхто з діаспорних
вчених спеціально не звертався до цієї важливої та актуальної теми.

у 1950-х рр.. було опубліковано низку праць про українську політику Мос-
кви в україні, в контексті яких висвітлювалася і діяльність українських викла-
дачів вищих навчальних закладів у 1920-30-х рр.. цією тематикою успішно
займалися такі вчені як федір пігідо, Мирослав прокоп, василь Чапленко [19,
20, 28]. зокрема, ф. пігідо, перший показав причини нищення україни та ук-
раїнської культури більшовицьким режимом з одного боку, а з іншого – як ук-
раїнський народ та українська інтелігенція, зброєю якої була культура,
боролася за національне буття. Мирослав прокоп у першій частині свого до-
слідження«україна і українська політика Москви», який зачіпає період з по-
чатку 1930-х рр, досить вдало охарактеризував політику Москви щодо
україни, метою якої за словами М. прокопа є : «довести до повної духовно-
культурної і національної уніфікації імперії» [20, с.8]. спробу проаналізувати
більшовицьку мовну політику, її успіхи й невдачі на українському матеріалі
здійснив василь Чапленко [28]. варто зазначити, що особливістю праць ви-
друкованих в цей період є намагання розповісти світу про «справжнє обличчя
радянської влади», її антинародну політику в україні, яка ховалася за гуман-
ними декларованими гаслами. на реальних прикладах дослідники показали
злочинний, колоніальний характер політики Москви щодо україни, її націо-
нальної політики в культурно-освітній сфері, у стосунках з науково-педагогіч-
ною інтелігенцією. також спільною рисою праць цього періоду стало
змалювання позитивного зрізу діяльності керівників народного комісаріату,
зокрема о.Шумського та М. скрипника, показу їхньої особливої ролі у від-
стоюванні національних інтересів республіки, запровадженні українізації в
освітньому та культурному житті усрр. 

протягом 1950 – 60-х рр. виходять праці, в яких проблема професійної
діяльності викладачів вищих навчальних закладів усрр в українізації освіти
вивчалася в основному в контекстi теми про репресiї в українi або розгляда-
лася через призму суспiльно-полiтичного розгляду. роботи такого спряму-
вання для нашого дослідження цінні тим, що вони розкривають справжню
атмосферу того часу без «парадної завіси», подвійні стандарти політики ра-
дянської влади щодо широких кіл інтелігенції, що залишилися жити і працю-
вати в радянській україні. Деякi сюжети з iсторiї діяльності української
освітянської iнтелiгенцiї в перiод українiзацiї розглянув у своїй книзi «голгота
україни» вiдомий дослiдник української діаспори Дмитро соловей [24]. До-
сить виважену оцінку автор висловив щодо ролі М. скрипника у українському
відродженні. його позиція кардинально відрізняється як від погляду україн-
ського публіциста с. николишина, який вважав М. скрипника, людиною під-
невільною, сліпим знаряддям у руках патріотів-націоналістів, що його
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використали, і змусили діяти в напрямку широкої українізації, і таким чином,
він відіграв позитивну роль в українському відродженні, так і пізніших робіт,
які занадто некритично його оцінювали. Д. соловей натомість вважав М.
скрипника самодостатньою особистістю, яка завдяки своєму авторитету
серед компартійної верхівки зуміла захистити й уможливити легальний про-
цес українського національного відродження в період між 1920-1930 рр. з
цим важко не погодитися. 

протягом 1960-х-80-х рр.. було опубліковано низку наукових розвідок про
подвійні стандарти національної політики радянської влади в урср в 1920-
30-ті рр.. окремі аспекти дослідження теми знаходимо в книзі роберта па-
клена «правда про московську національну політику на україні та за її
межами», у якій дослідник гостро розкритикував більшовицький підхід до на-
ціональної політики в україні у різних галузях, у тому числі і освітній сфері,
відношенні до педагогічної інтелігенції [16]. у руслі національно-культурної
тематики була написана і праця євгена пастернака «україна під Большеви-
ками (1919 – 1939). спроба історичної студії», що вийшла в 1979 рр. [17] Хоча
робота спеціально і не присвячена досліджуваній темі, проте аналіз питання
про успіхи українізації в освітній сфері заслуговує на увагу. продовжив до-
сліджувати тему національної політики відомий дослідник української діас-
пори іван Майстренко в праці «национальная политика кпсс в ее
историческом развитии», яка була видрукована в 1979 р. важливо те, що
автор через призму запровадження національної політики в україні розглядає
і деякі аспекти з історії науково-педагогічної iнтелiгенцiї в руслі культурно-ос-
вітніх процесів 1920-х – 30-х рр.[13]. слід зазначити, що зарубіжні дослідники
дещо по-іншому, ніж їхні радянські колеги, трактували національну політику
в україні у 1920-ті - 1930- ті роки. особливою рисою їх праць стало те, що
вони вважали «українізацію» тимчасовою тактикою, запровадженою пар-
тійно-державним керівництвом з метою збереження свого панування, нато-
мість інтелігенцію, у тому числі і педагогічну    її духовним рушієм. [13, 24].
зауваження авторів викликала і сама назва цієї політики, переважно вони
розглядали її як більшовицьку національну політику, спрямовану на «вкорі-
нення» своєї влади в україні або її колонізацію. стосовно терміна «україні-
зація» були різні точки зору, його дотримувалися с. николишин, ф. пігідо та
інші, а окремі дослідники, зокрема, і. кошелівець замінювали його на термін
«дерусифікація», зазначаючи, що україну не потрібно українізувати, її треба
дерусифікувати [11, c.95]. розглядаючи тему національна політика більшо-
виків, вони невід’ємно пов’язували її з сталінізмом та широкомасштабними
репресіями проти національної інтелігенції. зарубіжні дослідники також до-
вели існування певного зв'язку між згортанням «українізації» та голодомором
1932-1933 рр, показовими процесам над «спілкою визволення україни» та
самогубством М. скрипника [13, 17, 19]. 

нашу увагу у науковому сенсі привертають праці про сталінізм як явище
ХХ ст. та його вплив на історію, культуру, суспільство, інтелігенцію україни.
оскільки його аналіз дає змогу збагнути в якій морально-психологічній обста-
новці доводилося жити і працювати професорсько-викладцькому складу в
1930-х рр.. Досить вдало тему про становлення сталінізму у суспільно-полі-
тичному та і культурному житті радянської україни розроблено григорієм кос-
тюком в праці «сталінізм в україні (ґенеза та наслідки), яка була
опублікована на початку 1960 р. англійською мовою, а в україні з’явилася
лише в 1995 р. [10]. Дослідження г. костюка нам в багато в чому дає змогу
розгадати таємницю культурних, освітніх, наукових середовищ українства,
які в 1920-30-х р. були носіями української самосвідомості і національної дер-
жавності. і як це середовище було винищено сталінськими репресіями, зав-
давши нації глибокої психічної травми, від якої українці не звільнилися ще й
досі. 

з поміж робіт цього періоду на особливу увагу заслуговує праця івана ко-
шелівеця, яку було написано в 1972 р. про Миколу скрипника як постать, що
дієво вплинула на культурно-освітній процес 1920-х- на - початку 30-х рр.. на
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нашу думку, досліднику вдалося створити особливий портрет М. скрипника,
не впадаючи в крайнощі звеличення або приниження його особи. при цьому
автор не претендує на одноосібний погляд на М. скрипника, а своєю публі-
кацією лише заохочує дослідників перейнятися цією темою [11, c.6]. 

протягом 1970 – 80-х рр. в історіографії діаспори спостерігається тенден-
ція на узагальнення вивченого матеріалу. у зв’язку з цим, публікуються праці
в яких даються нові інтерпретації стосовно нацiональної полiтики бiльшови-
кiв, а також були виданi узагальнюючi монографiї з iсторiї культури радянської
україни 1920 – 30-х рр., де висвiтлювалися важливi аспекти з iсторiї науково-
педагогічної iнтелiгенцiї усрр. Широке коло питань пов’язаних з розвитком
вищої школи та діяльністю науково-педагогічної інтелігенції усрр вирішено
в змістовній колективній монографії «нариси української культури», що ви-
йшла за сприяння канадських вчених в 1984 р.[14]. нові біографічні відомості
про вчених, їхню наукову та викладацьку діяльність, яку припинили репресії
в 1930-х рр.. представлені в роботі володимира яніва про українську науку
в срср [30]. важливі узагальнення про розвиток української культури, освіти
зроблені в фундаментальному дослідження Мирослава семчишина «тисяча
рокiв української культури», яку було видано в 1985 р. в нью-йорку науковим
товариством ім.. т. Шевченка у сШа, дійсним членом якого довгий час був
автор [22]. 

протягом 1990-х рр. в україні були опубліковані узагальнюючі роботи за-
рубіжних дослідників з історії україни та срср, в контексті яких були поданий
об’єктивний аналіз розвитку освіти в радянській україні, на тлі цього процесу
показана діяльність викладачів вищої школи у 1920 – 30-х рр. [3, 27]. з поміж
інших окремо слід виокремити роботу канадського професора, українського
походження ореста субтельного [25]. окремим аспектом вона зацікавила і
нас, оскільки в узагальнюючому курсі автор значну увагу приділяє і періоду
1920-30-х рр.. та українізації, в контексті висвітлення якої показано і її успіхи
в освітній сфері. та хоча інформаційна насиченість праці виглядає недостат-
ньою, однак, щодо оцінок та висновків, зроблених на доступному йому мате-
ріалі, багато в чому збігаються з тією картиною історичного минулого, який
нині вимальований з позицій нового погляду. увагу заслуговує і узагальнююча
праця тараса гунчак «україна перша половина ХХ століття», в якій показані
зрушення в українському суспільному житті 1920-х-30-х рр.., які віддзерка-
лювали і культурно-освітній устрій на східноукраїнських землях, і багато обі-
цяну українізацію, яку автор відобразив, як бурхливе відродження,
пробудження національної самосвідомості і самопошани. інтелігенцію, у тому
числі і педагогічну дослідник слушно вважає будителем українського націо-
нального ренесансу, що йшов знизу вгору [6, c.189]. на початку ХХі ст.. праць,
які б тематично чи проблемно були пов’язані з історією професійної діяль-
ності викладачів вищих навчальних закладів радянської україни, на преве-
ликий жаль, поки що немає.

отже, нами встановлено, що дана тема не стала об'єктом та предметом
спецiального iсторичного та педагогiчного дослiдження в працях зарубіжних
дослідників. аналіз емігрантської та діаспорної історіографії засвідчує, що
праці, які вийшли протягом 1930-80-х рр.. переважно присвячені вивченню
історії освіти в радянській україні, більшовицькій нацiональній політиці в
усрр, її репресивним діям щодо широких кіл української інтелігенції в 1920-
х-30-х рр.. Досягненням зарубіжних науковців стало видання узагальнюючих
монографій, нарисів про культурний та історичний розвиток радянської ук-
раїни. у проаналізованих працях дослiдники не ставили перед собою зав-
дання спецiально дослiджувати дану проблематику, i давали цiлiсне
уявлення про діяльність педагогiчних кадрів в системі освіти усрр, не заглиб-
люючись у окремi сюжети, присвяченi різноплановій роботі науково-педаго-
гічній інтелігенції. необхiдно мати на увазi й те, що сьогоднi деякi з названих
робiт, їх висновки i фактологiчна база вимагають суттєвого розширення й
уточнення не лише з точки зору iсторичної науки, але й з боку вчених-педа-
гогiв.
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позитивним підсумком наукового доробку зарубіжних дослідників стали
об’єктивність та виваженість у висвітленні процесу радянiзацiї народної ос-
вiти та пролетаризації викладачів вищих навчальних закладів, детальний
аналіз трансформації політичних поглядів освітян в 1920-30-ті роки, висвіт-
лення проблеми перепідготовки та підготовки педагогічних кадрів, їхнього
юридичного статусу в усрр. спільне в них те, що вони в переважній біль-
шості досить схвально оцінили професійну діяльність викладачів вищої
школи, так і таких неоднозначних постатей, керманичів освіти усрр о. Шум-
ського та М.скрипника. водночас науковці недостатню увагу звернули на ана-
ліз перспектив розвитку народної освiти, громадської та професiйної
дiяльності науково-педагогічної інтелігенції, можливості залучення педагогів
вищої дореволюційної школи на службу до радянської влади.. їхньої ролі та
участі в різних про радянських агітаціях та кампаніях, які сприяли радянізації
та пролетаризації освіти, культури. подальшого вивчення потребує тема по-
літичних репресій в середовищі науково-педагогічної інтелігенції, адже кіль-
кість жертв терору до цього часу не відома. на наш погляд, всі вищеназвані
теми є досить актуальними на сучасному історіографічному етапі, і чекають
свіжого погляду, неупередженого дослідника з-за кордону.
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в статье проанализированы труды ученых - эмигрантов и исследователей
украинской диаспоры, в которых специально или в контексте с другой про-
блематикой освещена профессиональная деятельность преподавателей
высшей школы в образовательных и культурных процессах советской ук-
раине в 1920 - х-30 - х гг. нами установлено, что в подавляющем большин-
стве исследователи украинской диаспоры весьма одобрительно оценили
профессиональную деятельность профессорско-преподавательского сос-
тава, так и таких неоднозначных фигур, руководителей образования усср
а. Шумского и н. скрипника, отвели им ключевую роль в отстаивании нацио-
нальных интересов республики, внедрении украинизации в образовательном
и культурном жизни усср, а с их отстранением от руководства образова-
нием, связали кардинальные изменения в культурно-образовательной
сфере, которые вылились в сворачивание украинизации и началом массо-
вых репрессий, которые затронули все сферы общества.

ключевые слова: историография украинской диаспоры, украинской за-
рубежная историография, профессиональная деятельность украинских на-
учно-педагогической интеллигенции в 1920-30-х гг.,
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, куль-
турно-образовательные процессы в усср.
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островик Д.
Двнз “переяслав-Хмельницький,

державний педагогічний університет імені григорія сковороди”

МатЕРіали До іСтоРіЇ СЕлиЩа МанЕвиЧі

в наш час зріс інтерес до історії рідного краю, міста, села. це явище обу-
мовлене демократичними перетвореннями в суспільстві, зростанням почуття
гідності, прагненням мати об’єктивну та конкретну інформацію про своє ми-
нуле без ідеологічних штампів та політичної упередженості. краєзнавство є
безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь,
всього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері матері-
альної і духовної культури. ця скарбниця є тим своєрідним містком, який
зв’язує покоління минулі з поколіннями сучасними і прийдешніми.

Дане дослідження краю є досить актуальним, воно полягає в тому, що на
сьогодні зростає інтерес в суспільстві до історії краю. саме в краєзнавстві
через конкретні факти, діяння людей розкривається у повному обсязі історія
становлення і розвитку місцевості, в якій народився. краєзнавчу історію
можна вважати регіональною, яка, по суті, формує історію країни. саме до-
слідження регіональної історії дає нам основи дослідження нашої держави
загалом. 

головна мета роботи – проаналізувати процес розвитку Маневиччини на
основі загальних досліджень, опублікованих джерел, краєзнавчих матеріалів,
у яких висвітлюються різні аспекти розвитку місцевості в зазначених хроно-
логічних рамках.

з історії населеного пункту Маневичі. походження назви.
Маневичі – станція, село, містечко, ковельського повіту, городецької во-

лості (за часів польщі), коли воно увійшло до її складу у 1920 році. нині це
селище міського типу – центр однойменного адміністративного району [1,
299].

якщо брати до уваги фізико-географічне положення селища, то воно роз-
ташоване в північно-східній частині волинської області у волинській низовині,
на рівній, ледь хвилястій місцевості з супіщаними ґрунтами. площа становить
6538 га. селище оточують значні масиви соснового лісу, на півночі забо-
лочені. Ще більш як 100 років на місці Маневич ріс розкішний ліс. на схід від
селища в лісах бере початок річка Чернявка (нині – магістральний канал),
яка є притокою річки оконки і протікає по землях Маневицького району на
протязі 18 км.

Щодо походження назви населеного пункту існують окремі версії, які пред-
ставлені, зокрема, переказами давніх корінних жителів. так, за однією вер-
сією, записаною в 1991 р. від жителя, тоді ще, села Маневичі (зараз це інший
населений пункт – село прилісне, що розташоване за 10 км від самих Мане-
вич) семена сергійовича коваля назва походить від часів татарських завою-
вань: “не один раз через наші краї з награбованим майном поверталися
додому татари. а брали вони в полон не тільки гарних дівчат чи молодих
хлопчаків. Майже завжди з собою гнали табуни найкращих коней. Бувало,
що й отари овець проганяли, піднімаючи хмари пилюки. сусідній городок тоді
ще був містечком. тому бусурмани тут кілька ночей ставали на ночівлю. все-
нький люд від малого і до великого тікав і ховався по навколишніх лісах і бо-
лотах. Місцеві жителі мстилися ворогам як могли. темними ночами деякі
“ловкачі” виманювали з тимчасової загорожі десятки овець, яких татари три-
мали для харчування. від тих часів і пішла назва “мана веча”, тобто місце,
куди виманювали овець. невеличку річечку назвали Маневкою, а саме посе-
лення на мові старожилів звучало Манувеча [2, 91].

відомі й інші назви версії та легенди щодо походження назви Маневич.
одна з них пов’язана з проживанням циган в городку, які “виманювали” в міс-
цевих жителів харчі, одяг. в ті далекі часи поблизу городка на пагорбі отабо-
рилися цигани. Майже кожного дня вони навідувалися в село, правдами і
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неправдами “виманювали” в місцевих жителів харчі, предмети побуту, одяг,
а часто вдавались і до крадіжок. коли непрохані гості в черговий раз набли-
жались до села, то сторожові люди попереджували односельців вигуками:

– Мановці йдуть !Мановці йдуть!
люди закривали оселі, не бажали спілкуватись з мановцями, очевидно з

тими, хто обманює. ці мановці, стверджує легенда, й поклали початок посе-
ленню з найменуванням Маневичі [2, 93].

проте, територія, стосовно якої представлені легенди не є тими Мане-
вичами, що являються селищем міського типу, районним центром сьогодні.
перекази, подані на означення території, що розташована за 10 км. від су-
часних Маневич. тепер це село прилісне, а перейменовано воно було в 1964
році. серед люду побутувало дві назви – Маневичі (частіше) Мановичі з на-
голосом на третьому складі і Маневичі – з наголосом на другому складі. пер-
шою назвою йменувалось село, а другою станція і селище [2, 92-93]. саме
там мешкали оті “манівці”, що зазначені в легендах. нині це село прилісне –
одне з найрозвиненіших сіл району. однак, незважаючи на те, що ці легенди
не стосуються напряму мого населеного пункту, говорити, що вони не мають
жодного відношення до Маневич також не можна, оскільки, власне, з цього
села беруть свої витоки Маневичі.

але вже ті Маневичі, саме як залізнична станція, що розташована між ко-
велем і сарнами, будівництво якої датується 1892 роком, коли було затверд-
жено проектно-кошторисний план залізничної дільниці була на відстані 10 км
від того села. по суті, станція отримала назву від найближчого села Маневичі,
що нині зветься прилісне.

в квітні 1899 року за 10 км. від села Маневичі (нині прилісне) почали ви-
корчовувати давній ліс і розпочали будівництво залізничної станції, а також
невеликого поселення для її обслуги. в адміністративному відношенні посе-
лення отримало поселення належало до села Маневичі і носило однойменну
з ним назву [1, 299]. 10 березня 1902 року через Маневичі був відкритий рух
поїздів. звідси був найкоротший шлях з україни до варшави. Будівництво ба-
раків для робітників на станції, складських приміщень, що тривало аж до 1924
року, поклало початок сучасному селищу – Маневичам. першими жителями
селища були робітники – будівельники, а вже пізніше тут оселялися праців-
ники залізниці та робітники тих підприємств, що створювалися для забезпе-
чення потреб будівництва [3, 517].

одним з перших таких підприємств був тартак. його власниками були
айзік Бухман та арон альтеркон амтерковський. у них працювало 18 робіт-
ників і вони цілком забезпечували будівельним матеріалом Маневицьку за-
лізничну гілку [1, 303]. з 1903 року в Маневичах розпочали свою діяльність 2
цегельні заводи, на яких посезонно працювало 50-70 робітників. в наступ-
ному році було відкрито невеличке лісопильне підприємство, на якому пра-
цювало 18 робітників. в 1906 році завершилося зведення головного корпусу
залізничної станції, він є найдавнішою цегельною спорудою в селищі [1, 303].
на станції в цьому році проживало 127 мешканців і було 16 будинків. Будів-
ництво складів, бараків, а також інших господарських приміщень тривало
майже до самого початку першої світової війни, такою й лишалася чисель-
ність населення до війни. за переписом 1911 року в селі і селищі Маневичі
разом було 1266 жителів [4, 259].

з початком воєнних дій, в районі станції Маневич та селища були зосе-
реджені російські війська. у серпні-вересні 1915 року Маневиччиною проко-
тилася хвиля фронту. навколо станції були розташовані інтендантські склади
російської армії. у 1915 році в результаті наступу австро-угорських військ
станція була захоплена, однак, вже через рік, російські війська витіснили про-
тивника до річки стохід, а лінія фронту була відділена на 25-30 км. від Ма-
невич. в зв’язку з близькістю фронту в Маневичах було зосереджено головні
фронтові склади з боєприпасами, а також продовольство. крім того, в селищі
розміщувались значні військові угрупування, до яких входили кавалерійські
частини, піхота, артилерійські парки. існували польові пересувні військові гос-
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піталі [1, 303]. а до фронту було проведено вузькоколійку, влаштовано до-
даткові під’їздні колії. відповідно, зосередження матеріально-технічних ре-
сурсів в ході першої світової війни в Маневичах вказує на важливість селища,
як об’єкту зі шляхами сполучення.

протягом усієї війни в селищі існували продовольчі склади військових і
всеросійського земського союзу. одним з таких був склад кавалерійських
сідел; існували також бараки з одягом, ковдрами, артилерійськими упряж-
ками, чобітьми, вірьовками, а також іншим військовим спорядженням. існу-
вала продовольча база всеросійського земського союзу. все це пов’язано
безпосередньо з війною, як і наявність земляних бараків з артилерійськими
снарядами, патронами і гвинтівками.

якщо говорити про населення, що проживало в селищі, то переважно це
були військові, цивільного населення було досить мало, це пов’язано з мобі-
лізацією до війська.

такий стан застав Маневичі і в роки революції, коли тут перебував штаб
46-го армійського корпусу з відповідними службами і підрозділами. зовнішнь-
ополітична ситуація змінилася у 1918 році, коли з 7 на 8 січня німецькі війська
разом з військами центральної ради поступово почали відвойовувати Мане-
вичі; 19 лютого станцію та селище захопили кайзерівські війська, після чого
нишпорили по домівках жителів відбираючи хатні речі та продовольство. ні-
мецькими військами був захоплений склад зброї російської армії, що був роз-
ташований за 9 км. від Маневич. використання такого збройного об’єкту
давало б значну перевагу військам противникам. розуміючи це, російське
командування почало вживати серйозні заходи щодо повернення бази до
своїх збройних сил. цього було досягнуто завдяки розробленій сарненським
підпільним ревкомом і групою осіб, що входили до складу рсДрп(б), які мали
постійний зв’язок з цк рсДрп(б) диверсії в тилу ворога. вона полягала в під-
пільному вивозі і частковому знищені зброї зі складу. операція була покла-
дена на групу осіб, яку очолював слюсар місцевого сарненського депо к.і.
томашевич. зв’язавшись з завідуючим складом о. соболевським, машині-
стом й. сухоцьким, а також з за підтримки місцевих жителів, серед яких ве-
лася активна пропагандистська політика, було вивезено зі складу 178 ящиків
гвинтівок, гранат і патронів. зброя і боєприпаси були доставлені до сарн і
Домбровиці, а решту, не вивезену, групою підпільників 8 вересня було висад-
жено в повітря [3, 518].

в цей час лінія фронту, що проходила по річці стохід, по суті, розва-
люється, а солдати, що охороняли майно та коней почали, власне, само-
вільно тікати по домівках [1, 304].

Довго німці в Маневичах не були, лише транзитом, а поміщики в села ще
не повернулися. така ситуація безвладдя спричинювала анархію в селищі:
біженці і селяни, що поверталися з армії, грабували залишене військове
майно, зброю з набоями. селяни розбудовувалися,викорчовуючи ліс. в грудні
1918 року німці покинули селище, а в лютому 1919 року на нашу територію
наступали поляки. 1 березня рота польських солдат захопила селище, ос-
кільки не було чинено опору з боку жителів. стосовно зайняття селища є
складена поляками пісня “наша славна компанія Маневичі забрала”. нова
“влада” почала встановлювати свої порядки, пригноблюючи місцевих жите-
лів. Дуже скрутним було становище місцевих жителів; багато було безробіт-
них, через що збіднілий сільський люд йшов у найми. робітники працювали
по 10-12 годин, виконуючи фізично тяжку роботу. Через злидні та холод, а
також виснажливу працю збільшилась чисельність випадків епідемічних за-
хворювань, а можливість лікування мав далеко не кожен, оскільки медицина
була платною – прийом хворого коштував від 5 до 8 злотих [3, 519].

скрутним становище було і через релігійні утиски місцевого населення,
коли на роботу приймалися в першу чергу поляки, а православні люди під-
давалися широкому ополяченню. однак, українці не відходили від своїх ре-
лігійних поглядів і мови, а навпаки, таємно збираючись на вечорниці,
прославляли своїх героїв, дотримувалися старих звичаїв та обрядів.
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наростання релігійного і націоналістичного гніту спричинювало повстання
селян ближніх сіл: галузії, галузії, городка, серхова внаслідок якого 20 бе-
резня 1919 року поляків з Маневич вигнали [1, 305]. однак, з осені 1920 року
селище Маневичі в складі волинського воєводства ковельського повіту, го-
родоцької гміни опинилося в складі польщі. за даними польського перепису
1921 року в селищі налічувалось вже 800 мешканців, тоді як у 1911 році в се-
лищі Маневичі та селі, що нині прилісне, мешкало 1266 жителів. Характер-
ною рисою розбудови в цей час є те, що розпочинається освоєння території
на північ від залізниці, оскільки з моменту заснування станції поселення про-
ходило лише по південній стороні населеного пункту. з цих пір на півдні за-
сновуються перші садиби, вулиці. з приєднанням селища до польщі пов’язані
також певні зрушення. за рахунок збільшення чисельності вільної робочої
сили, навколишнього лісу, вигідного транспортного розташування збільши-
лось виробництво, що пов’язане з переробкою сировини – смолокурня, фаб-
рика олівців та майстерня по виготовленню паркету, яка належала антонію
Бірару. у 1928 році, з тартака цього власника, з Маневич, на користь гміни
надійшло 3500 злотих, при тому, що з усіх закладів сума доходу разом ста-
новила 8400 злотих. цей власник мав такого роду цехи в європі, зокрема в
Бельгії та  голандії (місто Бреда). тому, продуктивні сили в селищі значно
зростали, а значить відбувався підйом в розвитку промисловості та економіки
загалом.

в зв’язку з таким стрімким розвитком подій, можна стверджувати, що се-
лище Маневичі перетворювались на віддалену вже від села Маневичі (нині
прилісне) територію, яка почала самостійно розбудовуватися. з цього часу
взаємозв’язок між селом Маневичі і тим поселенням, що утворилось навколо
залізниці і яке носило однойменну назву з селом починає втрачатися. підт-
вердженням даного висновку є те, що в 1930 році в Маневичі з села городок
переведено гмінне управління, діють пошта, телеграф, лікарня, школа, по-
бутові заклади, парафіяльний костел преображення господнього [1, 305].
тобто, на даний час вже була розвинена соціальна інфраструктура, з постій-
ним розвитком якої, 17 січня 1940 року Маневичі стають районним центром
волинської області, в межах поліської низовини. площа району становить
2,2 тис. км2., з населенням у 64 тисячі чоловік, з яких 7,7 тисяч чоловік місь-
кого населення і 56,3 тисячі сільського [5, 526]. створюється лісгосп, рибгосп,
промисловий комбінат. розпочато будівництво маслозаводу, а також віднов-
лено паркетну фабрику. станом на 4 квітня в селищі працює стаціонарна кі-
ноустановка з пересувною апаратурою. населення на даний час становить
3200 чоловік. таким чином, на основі цих даних можна стверджувати, що Ма-
невичі, в цей час, перейняли на себе все господарсько-економічне і політичне
життя району. із маленького поселення, утвореного в 90-х роках навколо бу-
дівництва залізничного сполучення, Маневичі, перетворилися на розвинене
селище, в якому налічувався значний господарсько-економічний потенціал,
а також на районному рівні здійснюється управління ним. селище стало
центром однойменного адміністративного району. а все ж початок станов-
ленню Маневич, як окремої адміністративно-територіальної одиниці заклало
будівництво залізничного сполучення, значення якому надавалося дуже
серйозне.

подальшому розвитку завадила Друга світова війна, внаслідок якої істот-
ної розрухи зазнало селище. зруйновано було паркетну фабрику, лісгосп та
інші підприємства, а також понад 250 житлових будинків [4, 259]. селище
було окуповане 28 червня 1941 року, був встановлений режим жорстокого
терору, грабежу і насильства. новим керівництвом видавалися накази, що
регламентували життя загарбаного населення. всі розпорядження закінчу-
вались словом “смерть” [3, 521]. політика нового “уряду” вже у грудні 1941
року наштовхнулась на збройний опір, що чинили антифашистські групи, пар-
тизанські загони. одним з таких був загін “Макса”, очолюваний вихідцем з
польщі собесяком – затятим борцем проти фашизму, людиною, яка всіля-
кими засобами вела боротьбу з ворогом, друкуючи і поширюючи антифа-
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шистські листівки та вести повстанські загони в бій. лідер повстанців пере-
слідувався, більше того, зазнавав ув’язнень, однак це не завадило йому про-
вести ряд диверсій на залізничному шляху ковель – сарни [3, 521].

Маневичі було звільнено 2 лютого 1944 року. однак повоєнна відбудова
проходила не досить жваво, руїна, завдана окупацією і ходом бойових дій,
ліквідовувалась на протязі багатьох років. якщо спочатку в рік з’являлось 2-
3 будинки, то в 60 ті роки, в зв’язку зі значним збільшенням населення їх бу-
дівництво, як державних, так і приватних пішло швидшими темпами. Що в
подальшому створювало сприятливі умови розвитку господарсько-економіч-
ного потенціалу, розбудовується меблева фабрика, що раніш, бувши ще ар-
тілем, носила назву “Червоний прапор”, розвивається рибне господарство.
після введення в експлуатацію оконської дільниці розпочалося розведення
цінної риби – форелі [3, 524]. розвитку зазнали галузі виробництва і культури.

відбудова господарсько-економічного комплексу, селища загалом
знайшла своє вираження в плані розбудови і розвитку 1968 року. в ці роки
селище міського типу налічувало 4600 чоловік. в плані розбудови належне
місце відводилось збільшенню чисельності населення. перспективне збіль-
шення населення до 1980 року мало становити 7 тисяч осіб. фактично, ця
цифра була досягнута у 1986 році [4, 259-260].

окремим питанням стосовно розбудови стояло подальший розвиток
структури вулиць і кварталів, що склався в ході історичного розвитку. відпо-
відно до плану вся заселена територія поділялась на 9 кварталів і промислові
зони – північну і південно-західну. південна частина більша, до її відходить
шість кварталів. саме на перехресті зовнішніх вулиць знаходився давній
центр поселення. у 1987 році було розроблено новий план розвитку селища,
а саме його розбудови. згідно його в селищі налічувалось 894 будинків, 415
з яких були цегляними. забудова містечка була і є переважно одноповерхо-
вою або малоповерховою – 2-3 поверхи. по західній окраїні селища обох ча-
стин проходить автомагістраль луцьк – любешів.

в наш час селище значно розростається, що безпосередньо пов’язано зі
збільшенням чисельності населення, яке розвиває господарство Маневич. в
ньому існують установи, підприємства та організації за певними, окремими
напрямками діяльності; зосереджені місцеві органи влади такі як Маневицька
районна державна адміністрація, Маневицька селищна рада і Маневицька
районна рада. окрім цього в селищі функціонують районні служби та уста-
нови.

Багатою є природоохоронна спадщина району загалом, основною цінні-
стю є звісно ліс. Маневицьке лісництво є досить значним, в плані масштабу,
а також різноманітністю наявності фауни та флори. одним із природоохорон-
них об’єктів, що зосереджені в лісництві є урочище “Дубина” – цінна, рідкісна
для західного полісся ділянка насадження дуба черещатого віком понад 80
років. також в лісництві наявний лісовий заказник “Маневицький”, в якому ви-
рощують ялину європейську. такого роду заказники є цінними природоохо-
ронними об’єктами, які збагачують ліс. існує загально зоологічний заказник,
в якому ростуть сосново-зволожені насадження, місце мешкання звірів і ле-
леки чорного, занесеного до Червоної книги україни. окрім лісових багатств
район загалом славиться також гідрологічними природоохоронними об’єк-
тами. одним з таких являються оконські джерела, що “бють” в сусідньому
селі оконськ, що розташоване за 4 км. від Маневич.

Джерела визнані “волинським дивом”, гідрологічною пам’яткою природи
місцевого значення.у центрі невеликого озера в селі знаходяться два могут-
ніх джерела, що утворюють на його поверхні два чашоподібних куполи. про-
тягом усього року вода в озері має постійну температуру +8 0. у великі
морози над ними завжди клубочеться пара. таємниця загадкового озера
зв’язана з вапняковими породами, серед яких розташоване озеро. Могутні
підземні джерела фонтанують в озері під великим тиском і дають близько 200
літрів у секунду криштально чистої води.

на оконських джерелах – вирощується рідкісний вид риби – форель. не-
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замерзаючі джерела визнані перлиною краю і дивом природи. знаходяться
вони за кілометр від автотраси київ-варшава по автодорозі Маневичі-луцьк.
рідкісне поліське явище оспіване не однією легендою. Місцеві жителі збе-
регли перекази про перебування біля джерельних витоків Б. Хмельницького
і с. наливайка.

гідрологічною пам’яткою району являється також Черемський природний
заповідник. він є одним з найпівнічніших в україні природно-територіальним
комплексом, де збереглися малопорушені антропогенною діяльністю суцільні
лісові масиви з унікальним відкритим дуже зволоженим мезотрофним боло-
том Черемським. в його межах розташовано два озера залишково-льодови-
кового генезису – редичі (площа – 11 га, максимальна глибина – 4,5 м) і
Черемське (площа – 7,7 га, максимальна глибина – 7 м). його площа близько
3 тис. га. існує декілька версій щодо назви. за основу взято назву болота Че-
ремське. адже навколо раніше було немало черемхи. наявність чемериці на
болоті – підсилила народну версію.

Черемський природний заповідник створений на базі Черемського заказ-
ника загальнодержавного значення і включає в себе різні природно-терито-
ріальні комплекси: меморіал, територію озера, просіки і квартальні лінії,
болото, ліси. на території заповідника відсутні лінії електропередач, дороги
з твердим покриттям, населені пункти. саме через це тут збереглися уні-
кальні та типові представники флори і фауни.

з територією заповідника пов’язано багато цікавих історичних фактів, зо-
крема, бурхливі події партизанського руху під час Другої світової війни. в
урочищі кухів груд розміщувався партизанський загін. у північно-східній ча-
стині заповідника збереглося кілька поховань невідомих солдатів. нині в іс-
торичному урочищі встановлено пам’ятник партизанам, зроблені землянки
за аналогією минулого.

на території заповідника – багато рідкісних і зникаючих видів рослин та
тварин. рослини: береза низька, береза темна, булатка, зозулині черевички
справжні, пальчатокорінник плямистий, лілія лісова, плавун річний, журав-
лина дрібнолистяна, любка дволиста. тварини, птахи: борсук, видра річкова,
рись звичайна, норка європейська, горностай, очеретянка прудка, пугач, жу-
равель сірий, глухар, лелека чорний, мідянка. передбачається створення біо-
сферного заповідника західного полісся, до якого увійдуть Черемський,
рівненський та південно-поліський природні заповідники.

селище багате також на пам’ятки культурної спадщини, яким є залізнич-
ний вокзал (1904), римокатолицький костел (1920), братська могила радянсь-
ких воїнів та партизан, меморіальний комплекс, пам’ятник Бринському,
могила розстріляних євреїв, монумент на честь воїнів – афганців, пам’ятник
на честь 2000-ліття різдва Христового, поселення бронзового віку в урочищі
лоше, пам’ятник ліквідаторам аварії на Чаес.

культурно-духовною спадщиною район представлений церквою різдва
Богородиці та дзвіницею, що розташована в селі троянівка. поява пам’ятки
датується 1772 роком. вона розташована на охоронній території цвинтаря
воїнів першої світової війни. яскравий зразок волинського дерев’яного храму.
капітальний ремонт пам’ятника зроблений у 1892 р. Дерев’яна дзвіниця, що
знаходиться на південь від церкви, побудована одночасно з нею. цікава
також огорожа з воротами, прикрашеними різьбленою обшивкою.

а також духовно збагачує район свято-преображенська церква, 1600-
1604 р., с. Четверня.

таким чином, Маневичі, як територіально-адміністративна одиниця, що
розташована у волинській області пройшла відносно невеликий шлях в ході
свого історичного розвитку. зародившись як станція у 1892 році, яка взяла
свої витоки із сусіднього села, вона переростала у село, а згодом у селище
міського типу у всіх господарсько-економічних та політичних відношеннях.

Датою заснування ще станції прийнято вважати 1892 рік, коли було за-
тверджено план проведення залізничної дільниці, що ділила поселення на
північну і південну частини. за відносно невеликий період свого існування
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село, селище перебувало у складі польщі та росії, зазнавало руйнації,
спричиненою війнами, а також розвитку в повоєнні часи. першими будівлями
були головний корпус вокзалу, збудований 1904 року, а також складські при-
міщення, прив’язані до нього, а першими жителями – працівники залізниці з
робочими цехів. з відкриттям руху поїздів 10 березня 1902 року, а точніше
через рік у 1903 році розпочалося виробництво на перших підприємствах –
паркетні і цегельні. станція поступово розбудовувалась, відповідно, збільшу-
валась чисельність жителів: в 1906 році кількість будинків, бараків, що були
збудовані в цей час на станції становила 16, а чисельність жителів сягала
127 чоловік.

з початком першої світової війни на території Маневич були зосереджені
російські війська з усім необхідним технічним оснащенням,що зберігалося в
сільських складах. в 1915 році фронт зосереджувався на відстані 25-30 км
від села. однак в зв’язку з близьким розташуванням до передової лінії Ма-
невичі все ж лишалися значущим тиловим об’єктом для російських сил,міс-
цем зосередження складів з боєприпасами та продовольством. в період
громадянської війни в Маневичах розташовувався штаб російського коман-
дування 46 армійського корпусу. загалом, військові дії проходили з перемін-
ним успіхом. існував період, коли в селі панувало безвладдя – на межі
1918–1919 років. однак у 1920 році село потрапило під владу польщі, відпо-
відно, було змінено суспільно – політичний лад. підтвердженням цього є на-
явність гмінного управління на території Маневич. спорудження
римо-католицького парафіяльного костелу у 1920 році також є свідченням
втілення в життя людей нових змін, пов’язаних з релігією.

суспільно-політичний устрій та господарсько-економічне становище Ма-
невич істотно змінилося з початком Другої світової війни – зі входженням до
складу срср. саме з цього часу визначились головні напрямки розвитку на-
селеного пункту, які втілювались впродовж всього 20 століття. в складі урср
селище розвивалось за загальними засадами радянського союзу. 1940 року
селище міського типу Маневичі, яке було доволі розвинене в соціально-еко-
номічному, господарсько-політичному відношеннях отримало статус район-
ного центру. управління районом здійснювалось з Маневицького райкому.

однак значної руйнації селище зазнало в ході війни, яка після себе ли-
шила глибокий слід в історії Маневиччини. на окраїні селища, в роки окупації,
проводився масовий розстріл євреїв; нині існує пам’ятник жертвам. інтен-
сивно проходила відбудова господарства району в післявоєнний час. прохо-
дила розбудова селища згідно планам 1968 і 1987 років, яка включала
відновлення і створення нових житлових і господарських будівель, а також
передбачався інтенсивний розвиток соціальної інфраструктури. виникає за-
гальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1, профтехучилище і школа № 2 – гім-
назія імені Бринського, районна бібліотека, лікувальні заклади – районна
поліклініка і лікарня.

Багатою є культурна, а також природоохоронна спадщина селища та рай-
ону загалом. наявність надзвичайних гідрологічних об’єктів, таких як Чере-
миський природній заповідник, оконські джерела славить район на всю
область. в районі існують давні пам’ятки архітектури, які головним чином
представлені свято-преображенською церквою (1600–1604), і церквою
різдва Богородиці (1772).
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національний історико-етнографічний заповідник “переяслав”

РоЗвіДка в іСтоРиЧнЕ МинУлЕ СЕла анДРУШі 
на ПЕРЕяСлавЩині.

у статті йдеться про село андруші на переяславщині в історичному та
етнографічному аспектах. представлено аналіз етнографічних матеріалів з
архіву Д. косарика, що зберігається в наукових архівних фондах рукописів
та фонозаписів іМфе, зібраних дослідником методом стаціонарного дослід-
ження в кінці 50-х років ХХ століття.   

ключові слова: дослідник, село, андруші, Дніпро, переселення.
село андруші переяславського повіту було розташоване на березі Дніпра

за сім верст від переяслава. “речка трубеж, пройдя по уезду около 70 в., впа-
дает в р. Днепр близ села андрюши, верст 7 к югу от г. переяслава” [1, с. 14].
“село андрюши стоит высоко над аллювиальной террасой Днепра, на дюн-
ных холмах, поднимающихся местами до 57 саж. над уровнем моря” [2, с.
59].  на нашу думку, особливий інтерес науковців має бути до тих сіл, яких, з
тих чи інших причин, на сьогодні вже не існує на карті україни. саме про таке
поселення, що назавжди зникло під водами канівського водосховища і йти-
меться у даній публікації.

Для колишньої переяславщини важливим фактором була дуже розви-
нена мережа річок із великою кількістю заливних долин. води Дніпра напов-
нювали під час повеней численні джерела, озера. після зниження рівня води
та із приходом тепла, його луки та заплави вкривалися буйним луговим різ-
нотрав’ям та водною рослинністю. “при слиянии р. трубежа с Днепром во
время весеннего половодья получается такой разлив воды, что некоторое
время днепровские пароходы получают возможность доходить почти до са-
мого переяслава” [3, с. 15].

але щорічні повені завдавали жителям села і чимало клопоту. трапля-
лися роки, які запам’ятовувалися надовго шкідливими діями стихії. та все ж
“перші осадчі обирали місце під оселю здебільшого понад річками… вся
давня україна, тобто русь київська, зайняла Дніпро по обидва боки: найста-
ріші осади розкидані переважно понад Дніпром, що давав осадчим воду й
рибу, перевозив їх та був задля їх природним торговельним шляхом “із варяг
у греки”, велику культурну та економічну ролю відіграючи” [4, с. 9]. 

серед багатьох писемних пам’яток рукописних фондів інституту мистец-
твознавства, фольклористики та етнології ім. М. т. рильського нан україни
та національного історико-етнографічного заповідника “переяслав”, які мо-
жуть служити джерелами української історіографії, маловідомою для дослід-
ників на сьогодні залишається архівна та епістолярна спадщина Д. М.
косарика (1904-1992) – радянського письменника, науковця, що присвятив
себе дослідженню української культури, серед іншого вивченню історії та по-
буту с. андруші переяслав-Хмельницького району київської області. 

Досліджуваний населений пункт в кінці 50-тих рр. ХХ ст. зацікавив ан
урср:  “інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології прийняв
культурне шефство над селом. сюди протягом 1957-1959 рр. прибували з
києва письменники на чолі з поетом М. рильським, художники на чолі з в.
касіяном, музикознавець валер’ян Довженко, історик-етнограф кость гус-
листий, науковець та письменник Дмитро косарик” [5, арк. 23]. 

Д. косарик, взявся за написання “історико-етнографічного нарису про
село” [6, арк. 24]. перша частина роботи, в якій ішлося про село дореволю-
ційне була підготовлена до друку (“закінчив передруковувати дожовтневий
період і здав начальству та академічним пацюкам на вічне читання, бо мало
віри про надрукування його  в академії”) [7], але так і не побачила світу. це й
не дивно. здавалось, давно позаду часи, коли цензура не пропускала нічого,
що було пов’язане з українцями як окремою нацією, їхніми звичаями, побу-
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том. однак, вже достатньо часу ми прожили в своїй незалежній державі. та,
на жаль, дотепер не побачила світу колективна праця науковців, очолюваних
к. гуслистим, під умовною назвою “українці”: (“все марудимось, перероб-
ляючи “українці” після громадського обговорення. а що з того буде?!”) [8].
невже судилося їй життя в декількох екземплярах у вигляді макету? Що вже
казати про менш об’ємні матеріали, які висвітлюють значно вужчу тему, на
кшталт нашої. 

аналізуючи творчу спадщину письменника, відразу помітна особлива
увага дослідника до особи т. Шевченка, якому він присвячує значну частину
публікацій. зі слів старшого наукового співробітника іМфе ім. М. рильського
нан україни г.в. Довженок: “Дмитро косарик вважав себе далеким нащад-
ком т. Шевченка” [9]. працюючи над написанням нарису, він періодично про-
живав у селі, квартирувався у івана савовича Доброскока, спостерігав за
життям селян, відвідував весілля з метою фіксації обрядів, записував спогади
старожилів. галина федорівна кагарлицька– колишній бібліотекар, людина,
яка допомагала науковцю оформляти матеріали, згадує, що Дмитро Михай-
лович любив дивитися, як вони з матір’ю молотять ціпами жито. помічниками
у написанні, крім г.ф. кагарлицької, був учень місцевої школи петро Македон
[10]. 

перекази про цю людину жили серед односельців ще довго опісля. так,
зі слів віри петрівни Мельник, в минулому заступника директора з наукової
роботи ніез “переяслав”, уродженки андрушів: “він дуже любив та замило-
вувався тими дітьми, що цитували поезію Шевченка. так, Миколі козорізу за
це, навіть, посприяв у влаштуванні його в столиці, допомігши зі вступом на
навчання” [11]. Можемо припустити, що це село і зацікавило письменника та
науковця, перш за все, як місце, де в свій час перебував кобзар. історія від-
вела цьому насе-
леному пункту в
житті Шевченка
обмаль часу. але
краса та мальов-
ничість наддніп-
рянського села не
проходить повз
його увагу. відомі
замальовки з
краєвидами ан-
друшів, виконані
рукою таланови-
того художника та
поета (рисунок 1).
крім того,  із да-
лекого заслання в
листі до й. козач-
ковського виразно звучать слова : “Мені тепер здається, що й раю кращого
на тім світі не буде, як ті андруші!” [12, с.346 ].

розповідь про село Дмитро косарик розпочинає з давніх часів, коли ще й
поселення цього не існувало. з переписки дослідника з володимиром андрі-
йовичем Чубук-подольським, якого він називає андрушівським старожилом,
освіченим краєзнавцем [13, арк.233], стає зрозумілим, що науковець ґрун-
товно вивчає всю можливу літературу. згодом приходить до висновку, що в
передісторичні часи ця територія була залита течією Дніпра. ліве його плече
доходило до трьох Братніх могил, вітряної гори, навіть стін переяславського
замковища, де в нього вливались альта й трубайло. згодом Дніпро віддавав
рубіж за рубежем, терасу за терасою (андруші знаходились на другій його
терасі). так утворюються численні розгалудження: річище, старик, Джерело,
озеро. Дніпро віддав дев’ять кілометрів свого лівого берега. однак, протягом
віків з циклічністю біля одного разу у десять років він нагадував, що це його
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територія і заливав долини, поглинаючи прибережні села, знову досягаючи
вітряної гори. ці повені завдавали жителям чимало клопоту. свідченням
цього була встановлена в центрі села на постаменті чавунна дошка, яка гла-
сила: “в царствование императора николая і во время управления государ-
ственными крестьянами министра графа киселева, и при управлении сею
частию в полтавской губернии полковника арандаренка, заложено село ан-
друши мая 30 дня после разрушения его наводнениями реки Днепра в
1845г.”. Дмитро косарик спростовує те, що село було “заложено” в 1845 році.
крім того, це ж спростовує і сам напис, адже читаємо: “после разрушения
его…” звідси очевидним є те, що село існувало до затоплення. інша справа,
що після повені люди могли селитися вище на піщаних горбах. апріорі, так
виникає куток новоселиця. крім 1845 – роками найбільших повеней були
1877, 1896. у ХХ ст. – 1917 рік – “хати потонули до стріх”, 1931 рік – “вікна в
хатах потонули, а в печах соми ночували”, 1942, 1956, 1958, 1970 роки. ву-
лицями плавали на човнах, худобу виганяли  “на кошари” – піщані горби.
Жінок, дітей відправляли на суходіл, а господарі залишались доглядати за-
топлене подвір’я, хоч би й біля бовдура (найвища точка житла). автор порів-
нює їх з лелеками (місц. гайстри), що тримаються гнізда за будь-яких умов.
Минає стихія і люди, як птахи з вирію човнами, вбрід повертаються до мокрої,
але такої рідної оселі. спочатку на горище, згодом на піч і біля домашнього
вогнища оживає сімейний побут. на просохлих вулицях збираються сусіди,
хазяйновито гомонять, наче погорільці на пожарищі. спів молоді на човнах
чути аж до правобережних сіл Монастирка, зарубинець.

Щодо походження населеного пункту, то дані Д. косарика підтверджу-
ються і археологами. в основі назви лежить чоловіче ім’я (прізвисько) андрій
(андруша). в центрі села ще на 1959 рік зберігався кам’яний пам’ятник із за-
значенням року смерті (1634) козака якима андрущенка, а в реєстрах всього
війська запорозького 1649 р. у 6-й сотні переяславського полку записаний
козак пилип андрушко. відомо, що неподалік села на правому березі тру-
бежа, при впадінні його в Дніпро, знаходились залишки літописного “города”
устя, який згадується під 1096 та 1136 роками [14, 84].

кожний куток села мав свою назву: окіп, Мочар, староселиця, ситне, піз-
ніше з’явилася новоселиця. Д. косарик зазначає, що східна околиця села
окіп ще на 1959 рік зберігала залишки рову, Мочар – низинна місцевість, де
знаходились ями-ковбані для мочіння конопель. у назвах річища станіслав
(місц. станислов), станіславчик (пізніше Чубуків хутір, північно-західна око-
лиця села) – нагадування про станіслава конецьпольського, що привів у
квітні (за ст. ст.) 1630 року велику польську армію проти повстанців тараса
федоровича (трясила). з появою в селі монастирських земель з’являються
пов’язані з ними назви багатьох угідь та урочищ: Монастирська левада (між
церквою та кладовищем), Монастирський луг ( на західному березі річища
Джерело), Монастирський сінокіс – східний берег Джерела, архієрейська
(панська) купальня, Монастирський водяний млин – на з’єднанні річища Дже-
рело з озером Делемухою.  навпроти староселиці з’явився кам’яний замі-
ський архієрейський будинок на п’ять кімнат із теплою домовою церквою –
“чернечі покої”. поряд було збудовано корпус для архієрейського хору – “бу-
динок для півчі”. ці споруди стояли в мальовничому “чернечому гаю”. в. на-
уменко у часописі «киевская старина» за 1890 рік пише у цьому зв’язку:
“переяславская епископия имела свои угодья и дачи, в ряду которых не по-
следнее место занимало село андрюши, расположенное в 7 верстах от го-
рода по дороге к Днепру. здесь было устроено очень удобное архиерейское
подворье с обширным домом и с менее обширным корпусом для архиерейс-
кого хора. особенно известны были андрюши во времена преосвященного
сильвестра лебединского, бывшего епископом переяславским с 1799 по
1807 гг. он устроил не дачную, а постоянную резиденцию в андрюшах… он
любил принимать у себя в подворье наезжавших гостей, которых он угощал
всякими развлечениями, включительно до биллиардной игры, -- он при своем
громадном уме и начитанности, был большим любителем остроумных бесед,
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наречений, мелких острот и пр.” [15, 555-556]. з іншого джерела довідуємось:
“у преосвященного сильвестра был огромный и превосходный вокальный
хор; в числе певчих были и очень искусные игроки на разных инструментах.
Этот хор постоянно жил в андрушах, в отстроенном для него обширном кор-
пусе. Хор этот пел и играл за обеденным столом и после стола в день ангела
преосвященного сильвестра, в дни воскресные, праздничные и высокотор-
жественные” [16, 236].

необхідно зауважити, що Д. косарик, на відміну від попередніх авторів,
характеризує духівництво села андруші у стилі радянського  часу, як символ
поневолення, експлуатації селянства:

“Монастирські феодали приїдуть було в андруші, відбудуть закриту від-
праву в домовій церкві при своїх покоях у саду, покупаються на панських ку-
пальнях, перерахують урожай в скиртах, навантажать гарби яблуками та й
поїдуть” [17, арк. 50].

“всі жителі новоселиці, тобто більшої половини андрушів, щоб пройти до
церкви мусили перейти через невеликий клин монастирського володіння. Мо-
нахи замикали ворота і пускали новосельців лише два рази на рік у великі
свята” [18, арк. 82а].

“коли визначався напрямок дороги до пристані, був намір прокласти її по
стародавньому шляху – від староселиці (де була пристань) на переяслав.
та монастирські власники землі запротестували. з цієї причини і змістили
пристань майже на два кілометри униз по течії Дніпра. траса пролягла поза
селом через водне річище станіслав. від цього страждали селяни, бо раніше
прибутна вода без перепону сходила в основне русло Дніпра, тепер же цьому
перешкоджала дамба” [19, арк. 85].

роботи по будівництву греблі та дороги (соші) виконував у 1893 році під-
рядчик-підприємець Москальов. землевозами працювали жителі с. літок, що
на лівому березі Десни (згадують їх як “летковців”). кожен робітник мав од-
ного коня, запряженого в “каламашку”. в неї лопатами накидали землю (пудів
30-40), виїжджали на насип та, смикнувши за залізний ланцюг, розвантажу-
вали. андрушани дивувались цьому пристрою. таких транспортних засобів
працювало біля двохсот: одна сотня пересипала річище від Дніпра до ста-
ніслава, інша гатила греблю зі сторони переяслава, ідучи назустріч першій.
Місцеві жителі теж приймали участь у спорудженні дамби (особливо молодь).
в результаті було висипано п’ять кілометрів греблі, викладено каменем
дев’ять кілометрів соші. 

Щодо давніх занять-промислів андрушан Д. косарик згадує про чумацтво.
гурт односельців, біля восьми родин, робив собі “дебелі” мажі, ставив їх на
широкі колеса (спиці ясенові, берестові ободи), створював свою невелику
валку та й ішов чумакувать. гриценко виходив попереду (отаманували гри-
ценки), за ним решта, з розрахунку один погонич на два вози. за літо “обкру-
чувались” два рази. Дорога пролягала через переяслав. за містом біля
Богданової могили простягався цареградський шлях через Хоцьки, піщану,
золотоношу, іркліїв, Жовнин, градіжськ (городище). в кременчуці переправ-
лялись на правий берег. Чумак мав на возі по дві бочки, в які набирали густої
солоної ропи. Дома її в чавунах виварювали та продавали. взимку чумаки
мали інший маршрут. їхали через трахтемирівську переправу на правий
берег до “іржищева” (місц.) і перевозили хуру переяславським купцям. іноді
і літом виходили цим же шляхом і йшли на Чорні шляхи правобережжя. 

зниклий чумацький промисел з роками нагадував про себе. любов до не-
безпечних подорожей оживала у нащадків чумаків і гуртувались вони у “хуру”
навколо старших, досвідчених. такими були яків сулима, пилип плескач.
Часто хурував і лаврін касян поки й загинув у дорозі від злодійської руки.
Маршрути хурщиків були близькі й далекі. Близько однієї доби займали по-
дорожі до переяслава, на пристань, до станції переяславської. Доставка то-
варів до Борисполя, києва, яготина, золотоноші, ташані тривала дві-три
доби. на близьку хуру виїжджали і бідні селяни однокінними підводами, гру-
зили 30-40 пудів вантажу, самі ж ішли поруч, щоб більше заробити. на
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дальню хуру виїжджали лише парокінними підводами на “залізних” возах [20,
арк. 282-283]. Хура від переяслава до пристані оплачувалась по 2-3 коп. з
пуда, київська хура – 12 коп. найчастіше переводили зерно.

землеробство в досліджуваному населеному пункті було малорозвине-
ним з причини дефіциту орної землі. по-справжньому господарювали на
землі лише з десяток дворів. відзначались заможністю панько ісак та його
брати, брати касяни, кілька Бурчиків, із середняків – Доброскоки. у їхніх ко-
морах, крім свого зерна, чекав весняної навігації зсипаний хліб переяслав-
ських купців. зерноскупщики звозили до пристані стільки зерна з усього
повіту, що пароплави не встигали до замерзання ріки все вивезти. тоді ста-
вали в пригоді селянські клуні, повітки, комори, що перетворювались на цей
час у т. з. “лабази”. але більшість власників господарських дворів (із 180 –
75%), жили як щорічні заробітчани.

До цієї категорії належала переважно молодь, яка щовесни на початку
травня сідала на “дуби” (човни) та  пливла вниз по Дніпру до каховки. роз-
раховували так, щоб прибути на місце на весняного Миколая (9 травня за
ст.ст.) –  на  сорокатисячний “людський” ярмарок. звідти розходились по Хер-
сонських, таврійських економіях на заробітки. наймались на термін до се-
мена (1 вересня), покрови (1 жовтня) чи кузьми-Дем’яна (1 листопада).  в
андрушах навіть було кілька своїх “дубовщиків”, що займались перевозом
[21, арк. 91]. відомі роки, коли з села  відправлялось по 7 “дубів” заробітчан,
у кожному по 50-70 чоловік [22, арк. 93]. 

зазвичай, в дорозі  гуртувались навколо фізично здорового парубка, що
мав тверезий розсудливий характер, ходив не один раз на заробітки, знав
ціни на “строки”, вмів зторгуватись, оборонити інтереси кожного. він вантажив
молодь на “дуба”, розподіляв між парубками обов’язки гребців. при переїзді
через пороги, дівчат висаджували, на ночівлю  приставали до берега. вра-
ховуючи, що подорожі відбувалися від 1 до 9 травня i ночі могли бути ще хо-
лодними, тому, особливо за негоди, парубки лягали під прикриттям
перевернутого човна, дівчата просились у хати найближчого села. 

прибувши, ватажок наказував триматися гурту, не обговорювати ціну, не
найматись окремо. він сам вів розмову, відстоював ціну, прагнув знайти ро-
боту для всього товариства, або хоч по-сусідству; адже гуртом легше було,
веселіше, та й у випадку хвороби земляк не залишиться без догляду. Дівчата
прали білизну для хлопців-односельців. листи отримували вкрай рідко, пе-
реважно у випадку якогось лиха. Допрацювавши найчастіше до покрови, ва-
тажок забирав у наймача паспорти, відстоював, оберігав повний розрахунок,
але заробіток отримував кожен із рук наймача індивідуально.

Були й заробітчани, що працювали на пристані, або й “пробивалися” на
водний транспорт. “в батька хліба ні куска, син гармонію таска”, – говорили
про таких багатії. A вони, вантажники, а особливо матроси, виходили на ву-
лицю в шапці набакир, розчесавши кучері, співаючи гуртом парубоцької пісні. 

загалом з села андруші щороку 20-30 душ юнаків мобілізовувались для
служби на кораблях. Молодь прагнула служити у флоті, хоч і співається у
пісні:

“легше мені, моя мати, круту гору копати,
круту гору копаючи, хоч сяду спочину,

як надіну ж царське плаття – довіку не скину” [23, арк. 245].
проте, прослуживши певний час і прийшовши у відпустку, розуміли, що

навіть царська проклята казарма була легшим тягарем, ніж цей пригнічений
побут бідняка. служили переважно діти із малоземельних сімей, зокрема із
прийшлих родин, що не мали законного орного наділу: матроси Моспан опа-
нас, Дзюба петро. останній став капітаном пароплава “гоголь”, щоправда це
єдиний випадок в історії села.

про давнє заняття – виготовлення полотна – збирач говорить у хроноло-
гічній послідовності робіт, починаючи з того, що “й Бога у полотняну сорочку
одягають”[24, арк. 197]. підкреслює особливо шкідливі для жіночого здоров’я
роботи: тягання матірки з води пізньої осені після вимочування.  “полотно
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починається не в рушниках, а в печінках”, -- каже українське прислів’я. “поки
діждешся того білого полотна на сорочку, поки виробиш його кровавими тру-
дами, так воно тобі в очах уже не біліє, а чорніє”, -- говорить вдова пріська
Доброскок [25, арк. 206]. процес перемотування нитки із шпульки на мото-
вило часто виконувався чоловіками. і линула їхня розповідь, і заворожено
слухали діти: “не такою конопляною пряжею, насте, як ти оце напряла, а
срібною обмотають всі хати в селі. а тоді обмотають андруші з переяславом,
позв’язують аж до києва. поведуть нитку, аж поки весь світ обснують сріб-
ними нитками. і як ти тільки, насте, обізвешся в хаті, так твоє слово на весь
світ буде чути. і над цим світом попід небом полетять птиці з залізними но-
сами” [26, арк. 201-202]. так народжувався світ духовної культури.

з моменту перемотування на мотовило починався числовий облік пряжі.
одна нитка – первісна одиниця, три нитки – чисниця, десять чисниць – пасмо,
двадцять пасом – десятка (півміток, 600 ниток), тридцять пасом – тридцятка,
сорок пасом – міток (моток). в андрушах ткали лише жінки, а в в. каратулі
полотна витикали і діди-ткачі [27, арк. 204]. Дослідник підкреслює, що в селі
всі ткалі вміли високохудожньо ткати рушники, скатерті.

Щодо процесу вироблення сукна – він традиційний. Драти вовну возили
у трахтемирів до майстра діда савки. виткане дома сукно возили бити на
сукновальні нижче по Дніпру в сс. решітки, ліпляве.

лозоплетіння в андрушах теж займало не останнє місце. колишній мат-
рос Чорноморського флоту панас Моспан майстерно виплітав кобзи, верші,
корзини, вірейки, козубки, кошолки, кошики. та й не лише він. “цей промисел
розвивався під впливом ринку, бо андрушани змагались з козинськими майс-
трами на переяславському базарі в цім ділі” [28, арк. 209].

значну увагу дослідник приділяє громадському побуту. в андрушах, як і
по всій території російської імперії, купленою через банк землею розпоряд-
жалась земельна громада. на її чолі стояли староста, писар, зборщик пода-
тей, які обиралися щорічно. писарю громада щороку збирала 100-120 крб.
для сплати річного жалування. на цю посаду вибирали, як кажуть андру-
шани, “касянівське покоління” на прізвисько “писарьонки”, т.я. робота ця ви-
магала грамотності, вміння вести протокол. останнім писарем був петро
федорович касян. старосту традиційно обирали з найбагатших. останніми
роками найчастіше були Юхим іванович сулима, Данило Дмитрович Бурчик
(прізвисько куземенко), захар свиридович степаненко. крім цього вибира-
лись сотські, десятські та поліцейські. крім виборних поліцейських, в селі
були ще й представники царської поліції, що носили форму та були озброєні.
Будівлю, в якій містилось громадське самоврядування, звали зборнею або
поліцією. при ній існувала загратована камера (холодна, кутузка, буцегарня),
куди заходами поліції саджали затриманого.  громада, не маючи власної спо-
руди, щороку винаймала таку на новоселиці.

заможна частина села, захопивши кращу землю, не бажала часто робити
переділи, біднота  ж наполягала на зворотньому. останній перерозподіл
землі в андрушах відбувся в 1903 році. сільський сход визначив норми на-
ділу: по 2 десятини на кожну чоловічу душу. т. я. земля була різної якості, то
кожне урочище ділилось хоч би й на невеликі ділянки, але для кожного двору.
в результаті селяни отримували землю малими наділами в багатьох місцях.
це утруднювало господарювання, багато дорогоцінного часу йшло на пере-
їзди. як приклад, Д. косарик наводить угіддя селянина-середняка Доброскока
савки васильовича з новоселиці. він мав двох синів, п’ятьох дочок. його
орна земля була розкидана у шести урочищах, а сінокосна – у п’яти. увесь
наділ середняка – 5 десятин орної землі і 2 десятини сінокосу [29, арк. 221-
222].

у нарисі іде мова і про громадські будівлі, в яких продавались спиртні
напої. автор робить екскурс в історію, згадує про часи, коли спиртна продук-
ція була в приватних руках. після реформи 1861 р. держава запровадила мо-
нопольну торгівлю спиртним у “казенных винных лавках” чи “питейных
заведениях”, вивіски яких повідомляли в який спосіб реалізується продукція:
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“распивочно” чи “навынос”[30, арк. 226]. продавець звався “сидельщиком”
або “монопольщиком” [31, арк. 227]. в андрушах така крамниця звалась шин-
ком, пізніше з’явився термін “монополька”. саме тут ставили могорич громаді
(верхівці) прийшлі із-за Дніпра Дзюба, Моспан в розмірі “відра” горілки. в та-
кому разі їм нарізали ділянку землі для садиби з фонду громадських земель,
щоправда в малопридатному місці. лише ярмаркові могоричі під час купівлі-
продажу худоби відбувались біля воза однієї зі сторін або біля ятки (ярмар-
ковий пункт продажу горілки). в андрушах монопольку взяв в оренду опанас
лукич левченко, який перед цим старостував. його замінив каранський “си-
дельщик” та перевів крамницю у карань, поставивши її на більш вигідному
місці. 

після цього андрушівське товариство потребкооперації відкрило на го-
ловній вулиці новоселиці чайну. в ній стояло кілька столиків, на кожний по-
давався чайник з чаєм та три грудочки цукру кожному відвідувачу. тут же
існувала невелика бібліотека з літературою переважно жартівливого харак-
теру, на кшталт побрехеньки “сім мішків гречаної вовни або не любо – не
слухай, брехать не мішай”.

всебічно висвітлює дослідник і питання харчування андрушан. робить це,
порівнюючи стіл бідного хрущика, купця-лабазника та сніданок в чернечих
покоях. перелічує постові страви, характерні для бідноти: гречаники, го-
рох’яники, жиляники, яшники. особливу увагу дослідник акцентує на обря-
довому харчуванні, знову ж у порівняльному аспекті: харчування у страсний
четвер, великдень, різдво, а також харчування пастухів, перелічує різновид
страв у гарячу пору – жнива. підкреслює майстерність жінок в приготуванні
рибних страв. підсумовуючи, Д. косарик наголошує на святості хліба.

вечорниці, як форма молодіжного гуртування, також не проходять мимо
ока дослідника. в андрушах їх звали досвітками. Батьки не боялись такого
гуртового зібрання молоді, навпаки, сприяли їм. старшого парубка, якого оби-
рала молодіжна громада, звали “березкою”. одним із таких був Харитон зо-
зуль [32]. новачок при вступі до товариства вносив полтинник грошей і
пів-кварти горілки. Дослідник описує давній звичай роззування дівчатами
хлопців, з якими ті  залишалися ночувати на досвітках. “Дівки стелють посе-
ред долівки біля підніжжя столу велику в’язку соломи, поверх білі рядна.
умовлені парубки уходять в хату, чинно сідають на лаві і ждуть. кожна дівка
підходить до умовленого “ночувальника”, нахиляється і починає роззувати
його. сміливіша при цьому гляне у вічі, скаже слово, несмілива ж засором-
ливо опустить очі додолу” [33, арк. 10]. традиційних “складок” було три:
перша – на пущення (27 листопада) перед пилипівкою, друга – на Меланки
(13 січня), третя – після водохреща (коли “прострілювали” кутю). 

не проходить повз увагу збирача і питання будівництва житла, розташу-
вання будівель у дворі. в цьому зв’язку він торкається чудового звичаю гур-
тової роботи – толоки, переходить до супряги. з особливою любов’ю описує
жнива, працю біля парової та кінної машин. “соломоноси вправно носили со-
лому, зносили її по драбині аж на ожеред так, щоб “не проколовши рожном
неба”, обережно покласти тягар. Були майстри, що вміли вивершити ожеред
навіть за вітряної погоди, жінки, що подавали машиністу снопи, вміло
розв’язуючи їх і настилаючи під руку барабанщикові. підлітки возили воду до
машини. помічники кочегара, кочегари топили соломою двигун. треновані
погоничі коней, стоячи на приводі кінної машини, поганяли тварин довгим ба-
тогом. тут потрібна витривалість, були такі умільці, що вміли побігти по од-
ному вії до коней, поправити на ходу машини упряж або відчепити
зачеплений кінець батога і блискавично перебігти по середині дишла на
місце, щоб не спиняти привода, не спиняти виробничого процесу” [34, арк.
277-279].

ось так жила громада села в цьому мальовничому куточку україни. не
завжди життя було легким, та долали перешкоди, бо це рідна земля, рідний
край. але прийшло страшне слово “переселення”, яке внесло свої корективи
в повсякденні соціально-психологічні зв’язки, які у сільських громадах відзна-
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чаються особливою глибиною та міцністю. селяни виявилися відірваними
від того соціокультурного середовища, яке створювалося не одну сотню
років.

у 1974-78 роках було створено канівське водосховище, яке затопило
більше 10 населених пунктів переяслав-Хмельницького району, зокрема, на
лівому березі Дніпра село андруші (станом на 1965 рік – більше 1000 меш-
канців) [35, арк. 3,4,19,22]. Частина селян переселилась до спеціально ство-
реного для них мікрорайону андруші міста переяслава-Хмельницького, де
сформували своєрідну соціальну групу – переселенці. 

у переселенні можна виділити три основні етапи:
1. підготовчий (1963-66 роки) – місце проживання змінювали лише окремі

родини, а представники влади формували необхідні передумови для здійс-
нення цього процесу, а саме:

- 12 серпня 1963 р. прийнята постанова ради Міністрів урср № 929 “про
заходи по переселенню населення і перенесення на нові місця будівель і спо-
руд у зв’язку з будівництвом канівської гідроелектростанції” [36, арк. 20-21],

- у 1964 р. затверджений склад районної оціночної комісії по інвентирізації
будівель та іншого майна селян [37, арк. 20-21],

- у 1964 р. затверджений проект забудови західної околиці м. переяслава-
Хм. –  нові андруші [38, арк. 210-211].

2. Безпосереднє переселення (1966-73 роки) – мешканці запроектованих
під затоплення територій переселяються до нових місць проживання.

3. адаптація – вироблення нової повсякденності шляхом пристосування
до нових умов життя ( в тій чи іншій мірі до кінця життя людини, бо розру-
шився сталий мікросвіт, в ході переселення відбулася докорінна його транс-
формація). 

таким чином, можна зробити висновок, що минуле переяславської землі,
зокрема села андруші на переяславщині, не проходить повз увагу дослід-
ників. а це в свою чергу прищеплює цікавість у наступних поколінь саме до
регіональної етнографії. цінним є і те, що відомості про поселення зафіксо-
вані в різні періоди різними дослідниками та з різних точок зору, що дає змогу
простежити тяглість та вкоріненість тієї чи іншої місцевої традиції, оцінити
ставлення до неї в різний історичний період.  

особливу цінність складає рукописна спадщина Д. косарика, яка ще
чекає свого дослідника та видавця. вона представляє досить цікавий  науко-
вий інтерес як для краєзнавчих досліджень взагалі, так і для вивчення історії
села андруші зокрема. адже науковець, працюючи над темою, проживає в
автентичному середовищі, записує відомості з першоджерел, що сприяє
правдивому баченню і висвітленню матеріалу.

врешті, відомості про обстежуваний населений пункт були б неповними,
якби ми не торкнулися останніх днів життя села, періоду виселення мешкан-
ців із насиджених місць, їх ностальгії за минулим до кінця життя, насильне
знищення сформованої віками повсякденності та докорінної її трансформації. 
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цапенко в.,
в’язівська загальноосвітня школа і – ііі ступенів

городищенської районної  ради Черкаської області

З  іСтоРіЇ СЕла в’яЗівок

в україні  є 4 населені пункти із назвою в’язівок: у Дніпропетровській об-
ласті павлодарського району, полтавській області лубенського району, по-
лтавській області  Хорольського району і  Черкаській області
городищенського району.

село в’язівок  розташоване за 15 км від м. городища Черкаської області
і розкинулось по обидва береги річки вільшанки. протяжність села більше
десяти кілометрів, ширина 3-5 км.

перша письмова згадка про в’язівок датується 1653 роком, як містечко
при впаданні струмка свинарки в річку ольшанку . в першій половині січня
1654 року в’язівок згадується як місто, що належало до Брацлавського, піз-
ніше село ввійде до корсунського полку. територія була поділена на сотні та
десятки. в селі  і до сьогодні збережені назви сотень: сотня “ вільшанського
шляху”, сотня “лямівка”,  “Бобошківка”.

про походження назви села існує декілька версій , що їх пригадують ста-
рожили. одна з них говорить , що ніби перші поселення були розташовані
серед великих лісів де переважав в’яз, інша назва берест, це древо достатньо
поширене в лісостепу, а друге походження від в’язальних майстерень, в яких
виробляли кошики. про те, що майстерні існували на селі, свідчить той факт
, що й до цього часу жителі села займаються плетінням. Більш вірогідно, що
назва обумовлена якимось історичним фактом, про який немає достеменних
фактів. а  існує лише легенда, за якою  через цей населений пункт, де не
було на той час доріг,  проїздив якийсь пан і зав’яз у багнюці.

топонімічний словник – довідник усрс ( 1973 р.) дає пояснення, що назва
походить від в’язань, в’язель, в’язило, драговина, трясина , болото, заплави.
Дослівно “річка, на якій багато трясовини”.

село в’язівок має давню історію, яка тісно пов’язана з історичними по-
діями міст і сіл правобережної україни і  особливо придніпров’я .

на в’язівських землях були різні археологічні культури: трипільська, чер-
няхівська. про це свідчать археологічні знахідки жителів села. Було виявлено
на території села 2 поселення трипільської культури, а на  вулиці заводян-
ській (раніше хутір заводянк ) знаходяться могильники черняхівської куль-
тури.

Шляхом аерофотографування Черкащини на території села виявлені  кур-
ганні групи. 

відомий на сьогодні цікавий епізод з історії с. в’язівок. стало відомо, що
в роки національно-визвольної війни українського народу проти речі поспо-
литої (1648-1658рр.) в’язівок відіграв досить помітну роль. село не раз зга-
дується в джерелах про визвольну війну. так , 1 січня 1654 р. (за новим
стилем) через містечко (в той час село вязівок було містечком, старші жителі
й до цього часу називають центр села – “містечком”),  проїхали на Чигирин
російські посли радіон стрешньов та Мартемян Бредихін, які вели перего-
вори з Богданом Хмельницьким та його сподвижниками відносно ради в пе-
реяславі, щодо переходу гетьманщини під Московську корону.

а документи, виявлені в архівах польщі, свідчать, це сотенне місто
пов’язане з іменем сина Б.Хмельницького – тимоша. посол василя лупула
(молдавського господаря)  Міхалецький приїздив до тимоша, (зятя лупула)
саме у в’язівок.  після короткої зустрічі посол попрямував до Чигирина, де
знаходився Б.Хмельницький. повертаючись на батьківщину, посол знову за-
їхав до в’язівка  і в той же день, 19 квітня 1653 р. тиміш Хмельницький виру-
шив у другий молдавський похід.

в’язівські селяни були учасниками великого народного руху, відомого під
назвою коліївщина. Ходять легенди, ніби в село приїздив сам Максим заліз-

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

67



няк для освячення ножів, досі збереглася назва гайдамацький яр. 
з 1797 р. в’язівок – волосний центр Черкаського повіту київської губернії.

До волості входили Бурти, надточаївка, сердегівка. тут панували старі по-
льсько-гетьманські династії .

у 1885 р. глухівський купець Чернігівської губернії терещенко скупив у по-
льських поміщиків більшу частину земель волості. відомий підприємець те-
рещенко, видаючи заміж свою дочку Марію за поміщика іваненка, подарував
у посаг в’язівок та Бурти. 

після ліквідації кріпацтва 1861 р. в с в’язівку виникали одне за одним се-
лянські повстання через те, що після цієї реформи в селі з’явились 167 без-
земельних дворів. гостра сутичка між селянами й поміщиками  у 1879 р.
відбулася на ґрунті розмежування земель. недостатком землі і зумовлюється
бунтівний характер в'язівських селян, яких налічувалося на той час понад
8000 осіб.  але повстання були жорстоко придушені та покарані ті селяни, які
посміли виступити проти поміщиків.

всі історичні події XX ст. не оминули село в’язівок. у 1917 році в’язівок
був волосним центром, а з квітня 1923 року в’язівський районний центр було
розформовано. на січень 1926 р. в селі налічувалося 2096 господарств,
10008 жителів  села, з них чоловіків – 4636, жінок – 5372. 

Жителі відчули громадянську війну і першу світову, колективізацію і голо-
домор 1932-1933 рр., розкуркулювання і репресії (55 осіб), і велику вітчиз-
няну війну, яка прийшла в село 28 липня 1941, а закінчилась 7 лютого 1944
року. за офіційним даними у боях за в’язівок загинуло 93 воїни, в тому числі
8 офіцерів.  Більше двох років тривала окупація села. Було зруйновано ряд
установ, сільських хат. у німецьку неволю відправлено 327 молодих хлопців
і дівчат. 

в січні 1945 року  в селі було створено 4 колгоспи ( “кірова” , “тельмана”,
“комунар”) і 2 сільські ради, розпочалося навчання в школі, працювала лі-
карня.

25 січня 1951 р. всі колгоспи села було об’єднано в один, а з 29 травня
1954 р.  по 22 вересня 1992 р. – 2 колгоспи “родіна” і “радянська україна”.

після здобуття україною незалежності 1991 року українські села раптово
стали занепадати. цей процес не оминув і село  в’язівок. колгоспи розпа-
лися, жителі села втратили роботу, молодь виїздить на заробітки в великі
міста, або закордон в пошуках заробітку, зменшується приріст населення,
відповідно зменшується кількість дітей у навчальних установах села. за 10
років в селі зруйновано: цегляний завод, гранітний кар’єр, побутовий комбінат
із швейною майстернею, комбікормовий завод, дитячий садок “родина”, тва-
ринництво і сільськогосподарську техніку колгоспів розпродано. 

станом на лютий 2009 року в селі в’язівок проживає 2734 особи. кількість
всіх дворів 1779 . з них у 1087 дворах проживають люди, а  у 672 –  жителів
немає,  або двори належать дачникам.

у в’язівку діє сільська рада, дитячий садок “Берізка”, лікарня, загально-
освітня школа і-ііі ступенів,  сільський будинок культури, дві аптеки (одна дер-
жавна, інша належить підприємцеві), в’язівське селянське фермерське
господарство, птахофабрика “1травня” , фермерське господарство “Жак”, то-
вариство агрофірма “перемога”, товариство “кристал”, фермерське госпо-
дарство “сад”.  всього підприємців зареєстровано 24 особи, ветеранів
великої вітчизняної війни – 17 , воїнів-афганців  – 7осіб, ліквідаторів на Чор-
нобильській аес – 5 чоловік.

До великих підприємців належать: гава в.і., який займається вирощуван-
ням пшениці, ріпаку, соняшнику; Мироненко М.і., осауленко л.с; осауленко
в.М.; Хоменко в.с. який займається рільництвом і торгівлею.

головою сільської ради  є Шабадаш  н.о.; директором в’язівської зоШ і-
ііі ступенів – пилінко л.М., а заступниками директора по навчальній та ви-
ховній роботі –  лебединець в.і. та саранцева н.в.; дитячий садок очолює
паламар о.М. 

у в’язівській лікарні головним лікарем уже протягом  багатьох десятків
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років працює писанець л.М., 1945 року народження.
в’язівська земля щедра на красу природи, на врожаї,  а також на працьо-

витих і талановитих людей. у селі пам’ятають і згадують добрим словом ге-
расима Миновича пластуна, який працював у цк кпу. Ще один наш земляк,
підполковник василь Михайлович кучер, працював у Міністерстві оборони
срср. в’язівчанин федір іщенко – артист, знімався у кінофільмах, василь
прокопович сало працював Міністром будівництва  усрс . володимир ар-
сентійович Щасливий був одним із організаторів виробництва ракет-носіїв
для запуску супутників. 

семененко галина федорівна – народна артистка україни, артистка на-
ціонального академічного драматичного театру ім. івана франка також наро-
дилася в нашому селі  у 1938 року. на її рахунку найрізноманітніші образи у
виставах сучасного та класичного репертуару, багато з них ввійшли в історію
українського сценічного мистецтва: роксолана – “спасибі тобі, моє кохання”
о. коломійця, василина – “пора жовтого листя” М. зарудного, гелена – “ка-
ландра” лесі українки, Маріанна – “Дон сезар де Базан”  а. Деннері, ф. Дю-
менуа  та багато інших. 

власенко володимир Максимович народився в с. в’язівок 2 вересня 1934
року. у 1954 р. закінчив Черкаський ветеринарний технікум з відзнакою. з
1956 по 1961 рік навчався в Білоцерківському сільськогосподарському інсти-
туті. у 1964 р. вступив, а в 1967 року закінчив аспірантуру при кафедрі хірур-
гії. з 1977 року володимир Максимович власенко стає ректором
Білоцерківського сільськогосподарського інституту  і пропрацював на цій по-
саді до 2006 року.  у 1997 році він захистив дисертацію доктора ветеринарних
наук. під керівництвом 

власенко володимир Максимович 
в.М. власенка університет посідає найвищі місця у рейтингу вузів, який

проводить Міністерство аграрної політики. 
Микола федорович  карась , який народився 1949 року у в’язівку,  працює

хірургом у третій міській лікарні в місті  Черкаси. він не лише професіонал у
своїй професії, а і пише вірші, де часто згадує в’язівок, свою маленьку бать-
ківщину. а його син карась павло Миколайович є депутатом обласної ради.

сакун  Микола андрійович,  який народився в 1936 році на вулиці заво-
дянській,  працює у київській  сільськогосподарській академії і донині, незва-
жаючи на свій поважний вік. він  є кандидатом сільськогосподарських наук,
професор. свій вільний від роботи час Микола андрійович проводить у
своєму рідному селі, в батьківській хаті.

кучер Микола федорович 1972 року народження є керівником Мліївської
садстанції, має ступінь кандидата сільськогосподарських наук, а  його однок-
ласниця Бондар любов петрівна очолює городищенську філію приватбанку.
ці люди ніколи не стоять осторонь проблем школи, з якої вони вийшли, і на-
дають посильну спонсорську допомогу.

сало Микола васильович працює невропатологом у городищенський
районній лікарні. і це далеко не весь перелік видатних постатей села в’язівок. 

1. наш рідний край: Хрестоматія з історії Черкащини / упоряд. кузьмін-
ський а.і., суховершко г.в. , Чудновський в.я. – к., 1993. –

2. наш рідний край: Хрестоматія з історії Черкащини. Частина друга. /
упоряд. кузьмінський а.і., суховершко г.в. , Чудновський в.я. – к.: Молодь,
1995. – 

3. Чухрій в.і. історія села в’язівок городищенського району Черкаської
області. україна. – городище, 2005. – 97.

4. українське народознавство / за заг. ред. с. п. павлюка, г. й. горинь,
р. ф. кирчіва. – львів, 1994. – с. 209.

5. Мицик Ю.а. невідомий лист тимофія Хмельницького. – уіЖ. – 1984.
– № 1. – с. 128 – 131.

6. сказания о населенных местностях киевской губернии или статис-
тические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, мес-
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течках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал л. похилевич.
– Біла церква: видавець о.в. пшонківський, 2005. – 642 с. 

7. власенко володимир Максимович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за
1965–2004 роки / уаан, ДнсгБ, Білоцерків. держ. аграр. ун-т ; упоряд. М.о.
сокольська, с.о. заїка, Д.я. тимошенко; наук. ред. г.г. Харута, в.а. вергунов
; авт. вступ. ст. М.в. зубець. – Біла церква: БДау, 2004. – 112 с.

Додатки

з листа тимоша до волоського господаря

ясновельможний милостивий господарю землі Молдавської, мій вельми
милостивий пане отче і добродію. як я через перших своїх посланців пові-
домив вашу господарську милість, так і тепер через пана Михалецького,
посла вашої господарської милості повідомляю, що я вирушив з місця у ве-
лику суботу. зволь ваша господарська милість вислати мені назустріч своїх
послів, котрі повідомили б мене, де я маю прийняти вашу господарську ми-
лість. а в тім віддають ласці  вашої господарської милості.

наСЕлЕння С . в’яЗівок 
рік 1864р. 1900р. 1917р. 1924р. 1926р.
всього населення 4333 7888 1286 9147 10008

рік 1959 р. 1969р. 1987р. 1996р. 2008 р. 2009 р.
всього населення 6064 5018 3553 3221 2972 2734

Місцезнаходження курганів, могильників, поселень, 
розташованих на території с. в’язівок 

№ п/п назва № кургану Місце знаходження

1 курганна група - 4 2257 с. в’язівок, 
2,8 на пн . від центру села

2 курганна група -3 2258 с. в’язівок, 
біля східної околиці села на зх. від цвітково.

3 кургани -2 2259 с. в’язівок,
2 км. на пн. сх.від центру села

4 кургани -2 2260 с. в’язівок,
вул. Миру , 75 

5 курганна група -7 2261 с. в’язівок, 
на пд. від села

6 поселення Черняхівської культури 2262 с. в’язівок,
2.5 км на пн. сх від села біля хутора заводянка

7 поселення раннього залізного віку 3999 с. в’язівок,
2, 75 км. на пн.зх. від центру  села 

8 поселення трипільської культури 4000 с. в’язівок, 
лівий берег річки вільшанки, зх., околиця села

9 поселення трипільської культури 4001 с. в’язівок, 
пн. зх. околиця села біля гранкарєру

Четверта наукова краєзнавча конференція

70



з села в'язівок, в велику суботу ввечері.
надзичливіший син і слуга вашої господарської 
милості Хмельницький, гетьман війська запорізького рукою власною.

19.іV. 1653 рік. польща, м. краков . фонд піноцці № т363, аркуш   899

кількість учнів в’язівської  школи
роки кількість дітей роки кількість дітей

1979 468 1995 337

1980 468 1996 329

1981 460 1997 340

1982 467 1998 340

1983 441 1999 341

1984 413 2000 340

1985 416 2001 345

1986 411 2002 319

1987 378 2003 306

1988 349 2004 289

1989 349 2005 236

1990 357 2006 220

1991 377 2007 220

1992 361 2008 197

1993 345 2009 196

1994 353
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Матрос л.,
молодший науковий співробітник 

філіалу «Холодний яр»
нікз «Чигирин»

«СлавниЙ ГоРоД МЕДвЕДівка…»
(УкРаЇнСЬка наРоДна ДУМа)

особливе місце в історії україни займає Чигиринщина- історичне осердя
нашої держави. волею долі цьому краю судилося стати колискою українського
козацтва і нацціонально-визвольної боротьби українського народу за свою не-
залежність. як наслідок цього, в середині 17 століття, а саме, в 1648 році, в
Чигирині створюється Чигиринський полк як адміністративно - територіальна
і військова одиниця україни. До складу полку належали сім міст: Чигирин, су-
ботів, Медведівка, кам’янка, Жаботин, сміла, оловець та сімнадцять місте-
чок, городків і городищ [1,123]. Більш детальніше зупинимося на Медведівці.

Медведівка - досить давнє поселення середнього придніпров’я. за даними
археологічних розвідок на території селища виявлено залишки часів неоліту,
періоду бронзи, черняхівської культури. згідно ж писемних джерел, село, во-
чевидь засноване в іі половині 16 століття чигиринським і корсунським ста-
ростою яном Даниловичем, який для людей вільних, що в Чигирині вже не
вміщалися, вказав місце. тут виникло поселення, яке староста назвав Данилів
(за іншими відомостями – Данилів – град).

але згодом Данило-град перейменували на Медведівку. Місцеві старо-
жили та краєзнавці пам’ятають кілька переказів про походження цієї назви,
які передаються з покоління в покоління. з одного переказу дізнаємося, що
давньої-давнини на місці , де зараз розташована Медведівка, проростали дрі-
мучі ліси, водилася, сила-силенна всякого звіра. та найбільше в цих лісах
було ведмедів. от, мабуть, тому, і назвали село Медведівкою. за іншою вер-
сією назва пішла від назви річки Медведиці. але є ще й версія, яка з точки
зору мовознавства найбільш точно пояснює назву села. люди, колись в своїх
помешканнях, бджіл не розводили, а споживали мед диких бджіл, тобто, як
вони говорили: «Мєд вєдали» . то ж від слів «мєд вєдать» і пішла назва села
Медведівки [2].

а турецький мандрівник, дипломат і мемуарист евлія Челебі, котрий по-
бував в україні у 1667 році, навів ще один переказ про походження Медведівки
(раніше – Медведиці). це поселення заснував , нібито , покозачений татарин,
який прийняв християнство. його звали аю, що в перекладі означає ведмідь
[3]. Можливо, к кожному із цих переказів є певна доля правди.

гортаючи сторінки історії Медведівки, ми дізнаємося, що в 1611 році вона
була знищена, пограбована набігами турків і татар, але із часом відбудува-
лася. за матеріалами перепису корсунського староства за 1616 рік зазначено,
що в новому поселенні є двадцять міських будинків і 280 козацьких хат [4, 46].

у 1649 році у Медведівці створюється козацька сотня. Медведівка стає со-
тенним містечком. після 1654 року Богдан Хмельницький одержує містечко
Медведівку від царського уряду у власне користування [5,71]. а 15квітня 1659
року за клопотанням гетьмана Медведівка отримала Магдебургське право і
таким чином стала містом із усіма його ознаками, набула певної економічної
і навіть політичної автономії. Жителі Медведівки ходили на сходки й брали
участь у виборах на відповідні посади головного міста [6,23]. на жаль, за бра-
ком документів, ми не можемо досконало проаналізувати як соціальний, так
і національний склад міського населення. але можемо припустити, що посе-
ленцями тут були здебільшого, вихідці із галичини, волині, поділля. оче-
видно, що черкаські старости під час свого урядування привозили до Чигирина
на поселення як селян, а вони були, переважно, вихідцями із західної україни,
так і дрібну польську . литовську та українську шляхту, яка займала дрібні ад-
міністративні посади - так зване «послушне населення». але переважна біль-
шість поселенців була втікачами, які називали себе козацтвом [7,25].
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з прийняттям Магдебурського права за містом закріпився герб. герб Мед-
ведівки- це не тільки візитна картка даного населеного пункту, це і своєрідний
пам’ятник історії.

на білому полі у верхній частині зображено літера «М». у центральній час-
тині - лук із натягнутою стрілою [8,16].Чому саме лук зі стрілою став символом
міста? справа в тому, що Медведівка, заснована на межі з Диким полем, уже
в перші роки свого існування стає важливим оборонним пунктом правобереж-
ного порубіжжя. на карті гійома де Боплана позначено укріплений пункт «
Meddiedovka» як шести бастіонна фортеця. та найбільш правдивими свідчен-
нями 17 століття є люстрації. Медведівка згадується в люстрації корсунського
староства « до якого на той час відносилася Медведівка2 , що здійсненна між
1629 -1632 роками. Данилів або Медведівка лежить над річкою Медведівкою.
воно оточена частоколом, при цьому містечку є замок, оточений довкола па-
лями. є у ньому будівля для підстарости, сіни, біла кімната і пекарня, стайня
і погреб.

є у цьому містечку осади чотириста домів, між якими сорок міських домів
під замковою юрисдикцією [9].

у 1657 році в Медведівці побував евлія Челебі і теж залишив цікаві описи:
«ця міцна фортеця є підвладною польському королеві, а приватель її Доро-
шенко. війська в ній – сім тисяч козаків, озброєних рушницями. 

кожен із них войовничий, та всі вони вправні воїни. її цитадель – надійне
укріплення з урвистими стінами. цитадель тільки одна. у фортеці до двох
тисяч критих тесом домів без виноградників та садків. є три церкви. торго-
вельні ряди і базар розташовані у низу. зовнішній посад з усіх сторін оточений
земляний валом і колодним частоколом. з однієї сторони тече річка тясмин ,
вона неширока. з іншої сторони- болотисте місце, глибока трясовина [10].

у кінці 17 ст. місто Медведівка стає не тільки міцним форпостом , а й до-
сить значним торговим та культурним центром Чигиринщини. Медведівчани
проводили торги в неділю через кожні два тижні, а тричі на рік влаштовували
ярмарки (9 травня, 23 серпня, 18 жовтня), на яких завжди був вибір різних то-
варів. так як містечко із року в рік розросталося, то й виникла потреба в бу-
дівництві різних приміщень, крамниць, складів, жилих будинків, тому жителі
побудували цегельний завод, але крім цегельного був також скляний, цукро-
пісочний, пивоварений заводи і винокурня. підтвердженням того, що жителі
Медведівки були досить набожними, є те, що в свій час на території містечка
було 5 церков: Михайлівська, успенська (яка збереглася донині), приобра-
женська, троїцька, Богородицька. 

посилання
1. петровський М.н. нариси з історії україни. визвольна війна українського
народу проти шляхетської польщі і приєднання україни до росії.- к., 1940.-
вип.іV
2. МпД автора: руденко о.к., 1920 р.н. с. Медведівка
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9. Мицик Ю.Малознана люстрація корсунського староства і половини 18 сто-
ліття.
10. Челеби Э. книга путишествия.-вып.1. земли Молдавии и украины(пер.
под. ред. а.с. тверетиновой).-М.: наука, 196
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національного історико-культурного заповідника "Чигирин"

киЇвСЬкі МитРоПолити в ЧиГиРині 
У СЕРЕДині – ііі Чв. XVII Ст.

в листопаді 2011 року незалежна україна відзначає 90 років автокефалії
української церкви. на початку 20-х років ХХі ст. церква в україні має кілька
конфесій. зокрема на Чигиринщині існують: упц Мп та упц кп. в середині
XVII ст. київські митрополити вели активну боротьбу за соборну апостольську
українську православну церкву.

історично склалося так, що українська церква серед усіх православних
слов’янських церков у духовній і культурній сфері здавна знаходилась на пер-
шому місці. протягом століть вона збільшувала свої духовні сили на користь
своєму народові. це була дійсно апостольська церква андрія первозванного. 

із самого початку свого існування українська церква запровадила апос-
тольський канонічний устрій, тобто незалежність від світської влади. завдяки
цьому українське духовенство мало великий авторитет у державі. київський
митрополит був першим дорадником князя і реально впливав на державні
справи. він, як очільник колиски християнства на сході, користувався великою
повагою в суспільстві. його офіційний титул трактувався «Митрополит київ-
ський і всія руси» [1, 73]. 

на початку XV ст. в церковному житті україни скрізь встановилось ви-
борне право. вільними голосами обиралися священики, архімандрити, єпис-
копи. обирались навіть митрополити, а патріарх царгородський тільки
благословляв їх. у листопаді 1632 року отримав сан митрополита депутат
польського сейму, архимандрит печерський петро Могила. найбільшою за-
слугою петра Могили було те, що він оновив життя упц. провів реформи в
науці і культурі, дав їм нове формування, яке існує і до наших часів. наступ-
ником петра Могили став сильвестр косів. його служіння розпочалося в пе-
ріод польсько-католицького тиску на православну віру. саме ці часи
характеризують посилення тиску польських поміщиків на українське селян-
ство, що рішуче відмовлялося переходити в унію.

головною метою народного повстання 1648 року на чолі з Б.Хмельниць-
ким був захист православної віри та ліквідація унії. українське православне
духовенство підтримувало боротьбу Б.Хмельницького і брало в ній активну
участь. яскравим свідченням єдності козацтва і церкви був тріумфальний
в’їзд Богдана Хмельницького до києва на святвечір 1648 року. серед числен-
них зустрічаючих – вище духовенство, зокрема митрополит сильвестр косів,
єрусалимський патріарх паїсій. в період свого гетьманування Б.Хмельниць-
кий ставився до православної церкви шанобливо, не втручаючись у її внут-
рішні справи. гетьман був щедрим меценатом, наділяв монастирі землями
та маєтностями. в ці часи православна церква в україні зводилась після
тяжкої травми, яку заподіяла їй Берестецька унія. труднощі безперервної
війни змусили гетьмана піти на союз з Москвою, який би допоміг укріпити в
україні православну віру. Частина духовенства негативно поставилась до
угоди з Москвою. всі добре розуміли, що політичне з’єднання веде до з’єд-
нання церковного. найвищий представник упц сильвестр косів відразу став
у опозицію до Москви. 16 січня 1654 року, після молебені у софіївському со-
борі, він виголосив промову від якої плакало духовенство. інша група цер-
ковнослужителів на чолі із ніжинським протопопом Максимом филимоновим
привітала царського посланця. голова московської партії порівняв визво-
лення українського народу з-під польської влади з визволенням євреїв із єги-
петської неволі. його слова висловлювали думку простого народу. 

в період гетьманування Б.Хмельницького резиденцією митрополита ки-
ївського був древній київ, а столицею української козацької Держави - вій-
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ська запорізького – Чигирин. останні тижні січня 1654 року пройшли у першій
козацькій столиці в напруженій підготовці від’їзду послів до Москви. в цей час
прибув у Чигирин митрополит київський сильвестр косів. цей візит владики
був пов'язаний з підготовкою від’їзду делегації до Москви. прибув до Чиги-
рина й очільник посольства архимандрит києво-печерської лаври інокентій
гізель. зупинилося високе духовенство в осередку чернечого життя в Чиги-
ринській свято-троїцькій обителі. теологічне джерело «краткій очеркъ про-
шедшаго и настоящаго обители» «Чигиринскій свято-троицкій женскій
монастыръ» монахині парафенії дає інформацію «въ немъ обыкновенно
проживали все епископы являвшіеся по деламъ въ Чигиринъ, какъ админис-
тративный центръ… въ то время».

на Чигиринській раді 1654 року вище духовенство устами черкаського
протопопа федора гурського виступило проти приєднання україни до Мос-
кви. ця промова гурського зробила більше враження, ніж промова самого
Хмельницького. на раді знявся галас, пішов заколот проти Богдана, але ду-
ховенство нічого не вдіяло: Богдан великий умів поставити на своєму. Час
Богдана великого, був вирішальний для подальшої долі української церкви.

узгодивши справи з гетьманом, 20 липня 1654 року посольство виїхало
до російського міста смоленськ, де в той час була похідна царська резиден-
ція. 

Митрополит сильвестр передав через посольство грамоту з проханням
підтвердити права та привілеї української церкви, які вона мала перебу-
ваючи під юрисдикцією царгорода. інші прохання стосувалися підтвердження
прав української ієрархії, вільного вибору єпископів духовенством і миря-
нами. 

7 серпня 1654 року посольство було прийняте царем олексієм, який про-
ігнорував більшість прохань митрополита сильвестра, але пообіцяв, що мос-
ковські воєводи не втручатимуться у справи українського духовенства. 

за традицією різдво Христове 1656 р. Б.Хмельницький провів удома.
після завершення різдвяних свят відбулося весілля. гетьман, одну із своїх
дочок, віддавав заміж за Данила виговського. вінчав молодих київський мит-
рополит сильвестр косів. з митрополитом був Чернігівський владика зосима.
пробув сильвестр косів в Чигирині цілий тиждень. в цей час до столиці з’їха-
лось багато гостей, зокрема посли багатьох держав, старшина та родичі. тісні
відносини митрополита з гетьманом можна пояснити, якщо припустити, що
владика косів мав родинні зв’язки з сім’єю Хмельницьких. в свій час «мам-
кою», тобто нянькою, гетьманича тимоша була «баба київського митрополита
косова, которая хрестила його з теодосієм, чигиринським архімандритом»[2,
19]. весілля було приурочене до великої козацької ради, яка відбулася у січні
1656 року. на раді гетьман радився із військом запорізьким про зовнішні зно-
сини з країнами, що визнали українську козацьку Державу.

на початку 1656 року Чигирин стає центром активної дипломатичної ді-
яльності гетьмана. в квітні 1656 року до козацької столиці прибув «славний
луцький єпископ» [3, 98] Діонісій Балабан, майбутній митрополит київський
(1657-1663 рр.). втікаючи з волині, рятуючись від польських переслідувань,
він приїхав до Хмельницького на переговори, щоб гетьман приєднав луцькі
землі до гетьманщини. 

із весни 1656 року Б.Хмельницький тяжко захворів. з цього моменту, він
не покидав Чигирин, не рахуючи поїздок до суботова. в ім’я україни гетьман
мужньо боровся із хворобою. 15-21 квітня рада полковників призначила спад-
коємцем його 14-літнього сина Юрія. гетьман ревно слідкував за зовнішньою
і внутрішньою політикою козацької держави. наприкінці квітня Богдан Хмель-
ницький послав шляхтича Дешковського до віленського воєводи і литовського
великого гетьмана павла сапіги із вимогою захистити ліщинського архиман-
дрида йосипа нелюбовича-тукальського, який в цей час знаходився в Чиги-
рині.

влітку 1656 року відбулася визначна подія у церковному і культурному
житті Чигирина - повертаючись із Москви на Близький схід зупинився в гостях
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у Б.Хмельницького антиохійський патріарх Макарій із своїм сином архідия-
коном павлом алепським. вони активно підтримували визвольну боротьбу
українського народу. у неділю антиохійський патріарх, разом із духовенством,
особисто відслужив літургію в церкві успіння пресвятої Богородиці. у богос-
лужінні брав участь і невідомий єпископ, що був нібито послом речі поспо-
литої. Можливо, це був Діонісій Балабан, втікач із польських земель.

«краткий очеркъ прошедшаго и настоящаго обители» монахині парфенії
константує: «въ 1657г. въ Чигиринскомъ монастыре некоторое время жилъ
митрополит кіевскій сильвестръ коссовъ». отже митрополит відвідав Чиги-
рин в першій половині 1657 року, приїжджаючи до хворого гетьмана, ймовірно
уладнати церковні справи. помер митрополит київський с.косів 13 квітня
1657 року. 

Для Москви настав зручний час забрати під свою руку упц, але Бог-
дан уже мало довіряв Москві. він не поспішав повідомляти про смерть ко-
сова царю, вважаючи питання вибору митрополита своєю внутрішньою
справою. гетьман призначив містоблюстителем київської митрополії Черні-
гівського єпископа лазаря Барановича. вибори повинні були відбутися 15
серпня 1657 року. однак 27 липня 1657 року Богдан великий помер. похорон
гетьмана відбувся 02.09.1657 року (23.08)1657 р. з усіма військовими та гро-
мадськими почестями. літописець самійло величко пише: «лазар Баранович
архієпископ Чернігівський взяв з Чигирина, при великій публіці, і з церемо-
ніями тіло Хмельницького і, перенісши в його маєтність суботів, поховав його
в камінній церкві поставленій його ж, Хмельницького, коштом». 

Майже через два місяці після поховання Богдана Хмельницького в полі
під корсунем генеральна рада підтвердила обрання гетьманом івана вигов-
ського, який, ставши на чолі української козацької Держави, висунув канди-
датуру єпископа луцького Діонісія Балабана на київського митрополита. про
вибори нового митрополита гетьман навіть не повідомив Москву. на запит
московського царського представника, чи він «бив чолом після обрання го-
судареві і патріархові никону» [4, 102] новий митрополит відповів: «від по-
чатку святого хрещення київські митрополити один за одним благословення
приймали від святих константинопольських патріархів, і без їх повеління та
благословення на київську митрополію (від патріарха никона) не смію…»
[5,35]. але Москва не лишала в спокої українську церкву. вона тиснула на
гетьмана івана виговського, щоб він не посилав до константинополя затвер-
дження на митрополію обраного Діонісія. не дивлячись на це, все одно ут-
вердження в сані митрополита Діонісій Балабан отримав не в Москві, а в
константинополі від патріарха парфенія. 

Діонісій Балабан не піддавався на постійні наполягання московського
уряду підпорядкувати київську митрополію. навпаки, будучи митрополитом
він усіляко допомагав гетьману івану виговському у справі розбудови укра-
їнської держави. крім того підтримав заходи уряду щодо припинення виступу
М.пушкаря 1658 року, загрожуючи повстанцям відлученням від церкви. Юрій
Мицик в монографії «Чигирин гетьманська столиця» інформує, «що 3 серпня
1658 року митрополит Діонісій написав листа до Шереметьєва, в якому пові-
домляв, що він був запрошений Юрієм Хмельницьким на освячення церкви
в суботові» [6, 122].

архідиякон павло алепський у своїх нотатках згадує: «…щоб збільшити
велич палацу, будує проти нього на узвишині муровану церкву ім’я св. іллі
пророка». отже, Діонісій Балабан освятив храм святого пророка іллі, за
волею всевишнього, уже після смерті великого гетьмана. 

Митрополит київський також був присутній на раді, яка прийняла рішення
розпочати війну проти Московської держави. причиною цього було те, що ро-
сійський цар все нахабніше втручався у справи україни. після цих подій Діо-
нісій Балабан, щоб уникнути репресій із боку московських воєвод, не
повернувся до своєї митрополичої резиденції, а залишився жити в Чигирині,
потім переїхав до корсуня. при цьому безпосередня влада Діонісія Балабана
розповсюджувалась на львівську, перемиську, Холмську, луцьку та Мстис-
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лаво-Могилянську єпархію. на козацькій раді 20.09.1659 року під фастовом
гетьман іван виговський склав гетьманські повноваження. гетьманом став
молодший син Б.Хмельницького - Юрій. в цей час йшла складна диплома-
тична боротьба, польський король ян казимир прагнув схилити Хмельни-
ченка на свій бік. його підтримувало духовенство, зокрема ченець Бузький,
проповідник київського митрополита Діонісія Балабана, наполегливо агітував
гетьмана за союз україни із річчю посполитою. внаслідок тяжких поразок
влітку 1662 р. гетьман Юрій Хмельницький змушений був піти у відставку. на
його місце обрали чоловіка дочки Б.Хмельницького павла тетерю. із статей-
ного списку московського посла ф.лодиженського дізнаємося, «що колишній
гетьман Юрій Хмельницький постригся у ченці під іменем гедеона, і постриг
його 05.02.1663 р. київський митрополит Діонісій Балабан». існує кілька вер-
сій, де це відбулося. «памятная книжка кіевской епархіи» за 1882 р. подає
відомості, що це сталося в Чигиринському свято-троїцькому монастирі: «…
въ 1663 г., по известіямъ некоторыхъ, Юрій Хмельницькій былъ постриженъ
здесъ въ монахи под именемъ гедеона». інші джерела стверджують, що в
ірдинській обителі успіння Богородиці, недалеко від корсуня. невдовзі після
цієї події помирає і сам Діонісій Балабан. це сталося 30 травня 1663 року у
корсуні. смерть владики Діонісія посилила нестабільність у країні, а також у
її церковному житті.

на елекційному соборі було обрано двох кандидатів на київського мит-
рополита, -антонія винницького, кандидата гетьмана тетері, та йосипа ту-
кальського, за яким стояли духовенство та вірні. найавторитетніший
дослідник церков п.г.лебединцев та краєзнавці ХіХ ст. л.похилевич і і.фун-
дуклей вважають, що обирали митрополитів у свято-троїцькому монастирі
під Чигирином, після чого він став кафедральним. історик Юрій Мицик інфор-
мує, що це відбулося в корсуні. польський король визнав митрополитом
єпископа перемиського, самбірського та сяноцького антонія винницького.
йосипа нелюбовича-тукальського єпископа Мстиславського, оршанського
та Могильовського гетьман павло тетеря запровадив у Мальборкську в’яз-
ницю, нібито запідозривши його та свого швагра Юрія Хмельницького, а
також полковника ніжинського г.гуляницького у зраді. цей арешт викликав
негативну реакцію українців. павло тетеря зрозумів свою помилку, але вже
було запізно, бо мусив скласти гетьманські повноваження.

у жовтні 1665 р., на свято покрови пресвятої Богородиці в Чигирині пра-
вобережні полковники обрали гетьманом петра Дорошенка. він доклав ба-
гато зусиль, щоб визволити із в’язниці йосипа тукальського, Юрія (гедеона)
Хмельницького, полковника григорія гуляницького, залучивши до цієї справи
навіть кримського хана Мухамеда-гірея IV. у грудні 1665 р. всі вони були ви-
зволені. Митрополит йосип тукальський два тижні плив човном по Дніпру до
Черкас, а звідти його привезли до Чигирина. петро Дорошенко прийняв його
з любов’ю та із надзвичайними почестями, дав йому двір і добре утримання.
за свідченнями феодосія василевича-Баєвського – слуцького архімандрита,
київський митрополит жив разом з Юрієм (гедеоном) Хмельницьким у субо-
тові. після звільнення владики йосипа українська церква поділилася між
митрополитом антонієм, що правив галичиною, волинню, поділлям та не-
любовичем-тукальським, який мав церковну владу на правобережній україні,
Білорусії та литві. з приїздом владики активізувалося культурне життя у Чи-
гирині, ймовірно тут існувала духовна школа. під час облоги Чигирина 1674
р. московськими військами григорія ромодановського та лівобережного геть-
мана івана самойловича до них перебігло чотири місцевих жителі, у тому
числі «Митрополита тукальського 2 человєка школьников». владика йосип
став найближчим радником гетьмана петра Дорошенка. львівський єпископ
й. Шумлянський, який кілька разів відвідував Чигирин, писав, що Дорошенко
щоночі радиться із тукальським «…духом якого і гетьман живе і вся україна»
[7, 60]. гетьман петро Дорошенко подарував йосипу нелюбовичу-тукаль-
ському містечко стайки – важливу переправу через Дніпро, але митрополит
передав цей дар києво-Могилянській академії. згідно теологічних джерел
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йосип тукальський «въ 1667 году, … избралъ Чигиринскій монастыръ своимъ
постояннымъ местопребываніемъ» [8, 7], але на початку 70-х років XVII ст.
владика уже проживав у своєму будинку у нижньому місті.

воєвода Московський у києві Б.Шереметьєв в грудні 1667 року послав до
Чигирина послів. вони також вели переговори з митрополитом йосипом та
«старцем» гедеоном Хмельницьким. після цієї аудієнції Шереметьєв радив
царю визнати й.нелюбовича-тукальського митрополитом обох сторін Дніпра,
бо його підтримує вся україна, але Москва не поступалася.

після тяжкого для україни андрусівського перемир’я 1667 року патріарх
константинопольський Мефодій ііі 6 березня 1668 р. своєю грамотою затвер-
див йосипа тукальського київським митрополитом. цю грамоту було приве-
зено в Чигирин послом семеном портянкою. вселенський патріарх іменував
тукальського «архієпископом, митрополитом київським, галицьким, екзар-
хом київським, галицьким і всея руси, екзархом найсвятішого апостоль-
ського константинопольського престолу, архімандритом лещинським».
патріарх Мефодій надав митрополиту владу в пресвітлій короні польській і
великому князівстві литовському і руському над єпископами і всім духовен-
ством, а також над звичайними мирянами. Митрополит йосип нелюбович-
тукальський був останнім першоієрархом православної церкви в україні, що
одержав благословенну грамоту від патріарха константинопольського. 

ситуація в україні погіршилась і гетьману петру Дорошенку довелося шу-
кати виходу в союзі з османською імперією. у вересні 1668 р. на старшин-
ській раді в Чигирині було вироблено умови протекторату османської порти
над україною. владика йосип погодився з цим і навіть виступив із промовою,
обґрунтовуючи його необхідність. завдяки старанням йосипа нелюбовича-
тукальського в проект договору потрапили статті, що зумовлювали права ук-
раїнської церкви. зокрема, київського митрополита призначав
царгородський патріарх, православна віра повинна була бути з обох боків
Дніпра. на даній території мечетей не будувати і православних храмів не пе-
ретворювати на них. у випадку смерті вселенського владики нового патрі-
арха повинен обирати лише архієрейський собор. 

в цей час київський митрополит йосип тукальський почав рішуче висту-
пати проти всього, що було зв’язане із Москвою. так, він наказав, щоб по цер-
квах не поминали більше царя олексія, а щоб «о здравии» читали гетьмана
петра. з єпископа Мефодія филимоновича митрополит зняв панагію й мантію
та заслав в уманський монастир. «не достоїн ти бути в єпископах, бо при-
йняв рукоположення від московського патріарха» [9,9]. йосип тукальський
мав постійні зв’язки із козаками запорізької січі, брав участь у козацьких
радах, а також контактував з визначними діячами української церкви і куль-
тури. так у 1672 р. нелюбович-тукальський врятував від переслідувань по-
льської адміністрації св.Макарія овруцького. владика висвятив його на
архімандрита канівського успенського монастиря, де він прийняв мученицьку
смерть від турків, що захопили місто в 1678 р. 

згідно Бучацького миру, який було укладено між османською імперією та
річчю посполитою (27 жовтня 1672 р.), київського митрополита йосипа ту-
кальського визнав уряд речі посполитої. після різдва Христового у Чигирині
відбулася старшинська рада, на котрій обговорювалися питання про зов-
нішню політику правобережної гетьманщини. на ній митрополит йосип ту-
кальський публічно виявив негативне ставлення до союзу з османською
імперією. пізніше іван Мазепа свідчив, що чув у Чигирині від петра Доро-
шенка та йосипа тукальського про їх наміри помиритися з ляхами та Мос-
квою і вдарити на ординців. протягом всього 1673 р. до Чигирина приїздили
посли росії, речі посполитої та османської імперії із таємними місіями. геть-
ман і митрополит знали, що османська імперія готувалася до війни з по-
льщею і, «як чайка над дітьми» [10, 201], воліли відвести турків і татар від
україни. вони мали надію, що вдома, в Чигирині, очікуватимуть перемоги од-
нієї із сторін. але московське військо князя ромодановського розпочало на-
ступ проти правобережної гетьманщини. в червні лівобережний гетьман
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самойлович і московський воєвода ромодановський взяли в облогу військо
петра Дорошенка в Чигирині. Два тижні вони бомбардували місто, але козаки
Дорошенка оборонялися завзято. на допомогу гетьману прийшов кримський
хан. це змусило ворогів негайно зняти облогу. правобережна україна знову
повернулася під владу гетьмана п.Дорошенка, але якою ціною! край лежав
наполовину в руїнах. тисячі людей загинули, багато потрапило в татарську
неволю, а ще більше розбіглося, хто куди міг, аби вирватися з цього пекла.
авторитет гетьмана Дорошенка падав. Близькі до нього люди залишали його,
зневірившись в успіху його діла. він все більше втрачав контроль над ситуа-
цією, навіть вірний порадник митрополит київський й.тукальський просив
його розірвати відносини із турецьким султаном. під час боїв за козацьку сто-
лицю Чигирин, які 2 серпня 1675 року розпочали воєвода ромодановський
та гетьман самойлович, гарматне ядро розбило дім митрополита тукаль-
ського. Через це владика перейшов жити у верхнє місто. від пережитого
стресу у нього віднялися ноги і він осліп. Хан, почувши новину, прислав лі-
каря, щоб владику вилікувати. Хвороба прогресувала, гетьман Дорошенко
постійно його провідував. 5 серпня 1675 року порадник гетьмана київський
митрополит йосип тукальський помер. існує кілька версій щодо місця його
захоронення. в поясненнях до плану Чигирина 1678 р. із колекції Бібліотеки
російської академії наук стверджується, що й.нелюбович-тукальський був
похований у Чигирині в церкві святих апостолів петра і павла. всі інші істо-
ричні та теологічні джерела дають відомості, що похований владика йосип
був у Чигиринській свято-троїцькій обителі. на могилі митрополита був вста-
новлений надгробок із написом польською мовою:

«…тукальський лежить…одначе лиш тілом, бо мешка душа із господом
мило»

автор некрологу архієпископ Чернігівський лазар Баранович.
після смерті владики йосипа його архів передали у києво-печерську

лавру. в 1676 р. екзархом константинопольської митрополії київським мит-
рополитом був призначений антоній винницький. священик і краєзнавець
лаврентій похилевич у книзі «сказанія о населенных местностях киевской
губернии» зазначає: «Другой митрополит имевший резиденцію в Чигирине
был антоний винницкий». проживав він у Чигиринському свято-троїцькому
монастирі, а, можливо, в нижньому місті в «...епископском дворе…», за-
лишки якого збереглися аж до початку ХіХ ст.. владика антоній утримував
київську митрополію до 1679 р. 

вночі 12 серпня 1678 р. козаки і московські стрільці зірвали пороховий
погріб і почали відходити через «Мельничный мост и плотину за реку тясмин.
из объятой планемем церкви св. апостолов петра и павла казаки вынесли
раку с прахом митрополита тукальского» [11, 173]. прорвавши облогу турків
вони добралися до стану ромодановського. Чернець русанович «розповідав
усім, що те тіло з ракою було йому надзвичайно легке при несені» [12, 227].
це є промовистим фактом: вимушено залишаючи руїни Чигирина на поталу
ворогові, козаки все ж подбали, щоб урятувати раку із останками митропо-
лита. невдовзі прах йосипа нелюбовича-тукальського перепоховали в
спасо-преображенському соборі лубенського Мгарського монастиря. 

Більше ніж через три сторіччя (11серпня 2007 року) постать й.тукаль-
ського сповнена величі тієї місії, яку митрополит гідно виконав перед Богом
і народом україни постала під замковою горою, але вже у бронзі. пам’ятник
київському митрополиту виконав скульптор владислав Димйон. 

йосип нелюбович-тукальський був міцною опорою духовної та політичної
незалежності, яку відстоював петро Дорошенко. за це він страждав і на це
поклав своє життя.

аналізуючи релігійне життя гетьманщини в середині XVII ст. приходимо
до висновку, що Чигирин був не тільки політично-адміністративним центром,
а також і духовною колискою держави гетьманів Богдана Хмельницького,
івана виговського, Юрія Хмельницького, павла тетері та петра Дорошенка.

Дана робота – є спробою висвітлити сторінки історії упц в першій геть-
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манській столиці в часи гетьманщини. продовження досліджень архівних та
історичних джерел дадуть змогу висвітлити проблеми релігійного життя в Чи-
гирині у середині XVII ст.
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рябчич л.
Будищенська загальноосвітня школа і-ііі ст. 

ПаМ’ятки аРХітЕктУРи МоГо СЕла

Історія Мошногірського маєтку
Мошногірський маєток розташовувався в місцевості унікальному за

своїми природними характеристиками куточку подніпров’я. Мошногірський
кряж, Мошногір’я 

горбисте підвищення на придніпровській височині, на правобережжі річки
вільшанка (басейн Дніпра) – у межах сучасної Черкаської області. простяга-
ється смугою до 27 кілометрів завдовжки і завширшки до 4 кілометрів. се-
редня висота 160 – 180 м, максимальна – 202 метри над рівнем моря (гора
стрілиця) [19, 77]. Масив є складовою канівсько-Мошногірсько-городищен-
ського комплексу льодовикових утворень. Мошногір’я розложисті пагорби,
порізані глибокими ярами, вкриті густими широколистими та хвойними лі-
сами, і сьогодні нагадують карпатські гори в мініатюрі. вже одна романтично-
загадкова назва приваблює до себе. а як побуваєш тут хоч раз на весні, коли
всі схили вкриті барвистими килимами первоцвіту, або восени, коли все на-
вколо перетворюється в картату палітру багрянцю та позолоти вперемішку
із зеленню хвойних дерев .

новий поміщик, оглядаючи цю частину своїх володінь, був вражений
видом гір, що йдуть ланцюгом біля Мошен, між двома болотистими низи-
нами, – писав польський письменник Міхал грабовський. з їхніх вершин від-
криваються широкі краєвиди дикої, лісистої, але мальовничої околиці. князь
воронцов, який довго жив в англії й палко любив сади, захопився цим міс-
цем”.

у середині ХіХ ст. Мошногір’я було глухим місцем, що губилося серед об-
ширного лісового масиву. навіть із Черкас сюди було не так просто дістатися:
дорога пролягала чорним лісом. колеса брички мандрівників загрузали у пі-
щаному ґрунті. 

на під’їзді до Мошногірського парку стояли господарські споруди й уквіт-
чаний плющем і трояндами будинок самого князя, де подорожній міг зупини-
тися і відпочити. ,,ввічливість і готовність до послуг управителів будинку
упереджують кожне бажання відвідувача ”, – зазначав грабовський [4, 256].
Для гостей у спеціальній прибудові були обладнані комфортабельні квартири.

з вікон відкривався мальовничий краєвид Дніпра і містечка Мошни з
новою тоді спасо-преображенською церквою, унікальною для україни архі-
тектури. ,,вона – то й надає особливо захоплюючий вираз усьому видовищу,
додає Міхал грабовський. ви ніби милуєтеся з англійського парку англій-
ськими краєвидами” [4, 258].

втім, приїздили до Мошногірського маєтку не заради будинку, а заради
парку. До 1826 р. маєток використовувався як місце полювань на благород-
ного оленя, кабанів, бобрів. Михайло семенович воронцов був першим влас-
ником, який подивився на цю місцевість оком справжнього господаря. він
прибув до маєтку разом зі своїм ад’ютантом полковником гвардії іваном ти-
мофійовичем ягницьким й одразу заклав поблизу Мошен на кряжах високих
Мошенських гір, серед первісного лісу, свою садибу “ старий палац ” (де-
рев’яний, двоповерховий) .

князь воронцов М. с. перший безпомилково оцінив, що являє собою
Мошногірський маєток з точки зору природних багатств. Було складено плани
маєтку, прокладено магістральні дороги. під час перебування в маєтку гос-
подарів свідчив прапор, який завжди був піднятий, коли господарі покидали
маєток прапор приспускався.

обширі болота на ріках рось та вільшанка були осушені й каналізовані
на площі біля 10 тис. гектарів. одних каналів прокладено понад 60 км. ці
площі були перетворені на сінокоси та пасовища.
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з південного заходу маєток омиває річка рось, яка робить поворот на пів-
ніч в бік Деренківських висот. 

тут від повороту, було прокладено канал до річки вільшанки, на 3 км
нижче від села старосілля. нині цей канал носить назву річка фоса. під час
повені через нього скидалась вода з росі у вільшанку. сама ріка вільшанка
від її середньої течії від села старосілля до витоку в Дніпро виправлена в
30-х роках ХіХ ст. в канал завдовжки більше 30 кілометрів. вільшанку і досі
в Мошнах називають “канавою”.

роботи проводились під безпосереднім керівництвом господаря, а за його
відсутності – управляючим ягницьким і.т., який прослужив тут до свого ос-
таннього дня, аж до 1862 р. новий управляючий Михайло павлович яров
прийняв маєток у доброму стані. йому довелося втілювати реформу 1861 р.
Близько 16 тис. селян отримали тоді земельні наділи на пільгових умовах ви-
купу, а з 1877 р., коли управління маєтком перейшло до володимира Мики-
товича крітського, він знову стало одним з найкращих в південно-західному
краї. саме тоді поблизу городища було закладено один з найкращих цукро-
вих заводів росії – Мар’їнський

Створення Мошногірського парку
граф воронцов, пристрасний любитель англійських парків, вперше відві-

давши ці місця, був захоплений красою гір. тому господар наказав влашту-
вати для себе заміський будинок, а пізніше – парк. якомога менше змінюючи
вигляд перетворити місцевість у парк – таке завдання стояло перед садівни-
ком англійського парку.

влітку 1823 р. розпочалося будівництво парку. з’явилися нові посадки,
доріжки, місточки, оранжерея. садівником парку був карл Мінто, граф випи-
сав з англії найкращих інженерів. робітниками були не тільки місцеві, але і

виписані майстри з володи-
мирської губернії. архітекто-
ром був торічеллі., керував
роботами Де ля кво.

“ни с чем нельзя срав-
нить красоты гор покрытых
деревьями, далее они,
гряда за грядою, посте-
пенно склоняются и, нако-
нец, сливаются в
горизонтальную линию, те-
ряясь в отдалении. Эту кар-
тину нельзя ни с чем
сравнить. нигде, кажется,
природа не играет так при-
хотливо горами и оврагами,

не покрывает их такою багатою растительностью и не растилает за ними
таких пышных лугов, как в Мошнах. Мошенский парк превосходит своей ве-
личиною и красотою все сады украинские…”, – так описує красу гір Чернишов
М. у ,,киевских губернских відомостях” 1858 р. ті, хто бачив парк у всій його
красі, міг не їхати до англії: це був справжній англійський стиль.  

“кто не бывал в англии и хочет иметь понятие о настоящем английском
парке, пусть съездит в Мошны”, – писав дослідник парку М. грабовський [4,
257]. унікальні краєвиди і величезні розміри робили його ,,першим може бути,
на всьому просторі європи”.

парк розкинувся вздовж на 8 км. алеї його складали близько 50 км, пішки
обійти його було досить важко. тому ,,тієї самої хвилини, як відвідувачі зва-
жуються іти пішки, перед ними з’являються маленькі кабріолети на чотири
місця, для легкості оплетені дротяною сіткою. у кожний запряжені по чотири
маленьких англійських коники з підстриженими гривами. Двоє маленьких жо-
кеїв, сидячи верхи, правлять кіньми. Жокеї такі моторні та вправні, коні так
привчені до швидкої рисі, що екіпажі несуться як вітер. Для любителів вер-
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хової їзди замість кабріолетів пропонують осідланих коней. Для одиноких
мандрівників пропонувалася легка повозка запряжена двома мініатюрними
кониками” [13, 242]. 

парк, за свідченням грабовського М. , налічує 56 доріг та алей, які орга-
нічно розташовані між горами. композиція головної алеї розрахована на ди-
намічне спостереження під час кінних прогулянок . 

за будинком, на шанцях, були розставлені гармати, захоплені князем у
турків під плевною. на вер-
шині пагорба – влаштована
ротонда з іонічних колон, від
якої відкривається чарівний
краєвид на весь маєток. ро-
тонда була схожа на руїни
давньогрецького храму, зав-
дяки чому створювалось
враження, ніби відвідувачі
перебувають в елладі .

Хоча алея сформована
переважно насадженнями
дуба та граба, в її офор-
мленні вдало використову-
ються композиції з сосен,
беріз, осик та інших порід
дерев . Багато екзотичних рослин, звезених сюди зі всього світу, особливо
дивували дерева, які мали химерні форми, додані садівниками: це величезні
дуби у вигляді ліри, бочки, чарки! одна із найбільш масових видів екзотичних
рослин, висаджених в часи князя і яка росте до наших часів – бархатне де-
рево (бархат амурський). цей вид відноситься до сімейства рутових. Дерева
сягають висоти до 25 метрів при діаметрі стовбура до 70 – 75 см. Бархат
амурський росте до 300 років. 

Дерева мають світло-сіру кору, сильно зморшкувату, оксамитову, на внут-
рішній стороні з сильно розвиненим пробковим шаром. цей шар безболісно
для дерева зрізують, після чого він швидко відновлюється. Деревина окса-
миту амурського використовується в меблевій промисловості, використову-
ється також пробка, здобута з кори дерева. оксамит амурський широко
використовується як декоративне паркове дерево.

Мою увагу привернув і сумах ядовитий, рослина сік якої є ядовитим., якщо
ним потерти свіжу рану то вона надто довго не заживає. при графині Бала-
шовій він охоронявся і до рослини доступу не було. в роки великої вітчизня-
ної війни, винахідливі матері протирали свіжі рани на руках та обличчі
молодих дівчат, для того щоб уберегти їх від німецької неволі. німці боялись
різної зарази, особливо на обличчі, і таким чином дівчат не чіпали.

парк складався з двох частин: обгородженої території навколо головних
споруд пристосованої для піших прогулянок, та значною за розмірами час-
тинами так званого “звіринцю”, розрахованого для кінних прогулянок.

на жаль, про весь парк, його споруди, монастир, оранжерею, грецьку ро-
тонду, башту святослава доводиться говорити в минулому часі. все було по-
грабоване й знищене у роки громадянської війни та у 20-х роках минулого
століття. півтори сотні ланей та інших тварин із звіринцю перестріляли і з’їли
червоноармійці [20, 73].

краєзнавець Мануйлов в. за розповідями очевидців відновлює таку кар-
тину гибелі палацу: ,,в кінці жовтня 1919 р. банди з навколишніх сіл Байбузи,
Білозір’я, Хрещатик, тубільці під вечір (на 50 підводах) напали на палац; з
дикими п’яними криками почали його грабувати.

тягнули на підводи все, що попадалось під руки: гардини, подушки, по-
суду, легкі меблі. ”Хтось дістався до винного підвалу; чиркнув сірник. “пари
спирту, що скупчилися там, миттєво вибухнули, і почалася пожежа...” Бачин-
ський г. в 1921 році констатував: “...в цей момент всі будівлі, за винятком сто-
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рожки, або зовсім зруйновані, або близькі до цього…”
в середині “палацу знизу до верху все зруйновано. стоять лише одні

стіни, які зовні все – таки не втратили своєї краси... і вежа святослава, зок-
рема .скляна альтанка на самому верху зруйнована. в середині вежі такі ж
руйнування, як і в палаці…”

Багато, багато десятиліть жителі навколишніх сіл вивозили з маєтку цеглу.
але вежа не піддавалась, достояла до 1943-го. прийнято вважати, що оку-
панти висадили її як спостережний пункт партизан (інша версія, як орієнтир).

зі спогадів Миколи Микитовича Черниша, 1933 року народження. жителя
села Будище: ,,Мені було десять років, осінь була. німці привезли машиною
тротил, організували хлопців, які носили тротил на плечах до башти. потім
як рвонуло, то верхня будова (п’ятикутник) якось ніби підскочив і посипався
в різні сторони. все затягло пилюкою, нічого не стало видно. потім розвид-
нилось і башти не стало” [17,145].

після війни щебенем від вежі колгоспники вимостили лісову дорогу – “від
першого містка до канави”. також, зранений часом і людьми стоїть лише со-
фіїн стовп, береже спогади й таємниці Мошногірського парку. 

на долю сучасного покоління випало відроджувати святині, які мають сак-
ральне значення для сучасної цивілізації. відновлені успенський і Михайлів-
ський собори в києві і Храм Христа спасителя в Москві. на внутрішніх стінах
храму – пам’ятника – мармурові плити з іменами поранених і убитих в напо-
леонівських війнах. серед тисяч імен є і ім’я людини, яка будувала одесу,
крим і Мошнівський парк.

проїжджаючи попід Мошнівськими горами і вдивляючись в крони дерев,
здається, що ось вона – над деревами, мерехтить в повітрі. і не виключено,
що колись башта відновиться, адже як не дивно в наш час історичні пам’ятки
мають властивість повертатися із небуття.

2.Святославова вежа
на протилежному від палацу краю парку, на краю Мошногір, на горі, що

носить наймення Шпиль (біля сучасного санаторію “Мошногір’я), розташову-
валась висока башта, яку було видно здалеку, ще на під’їзді до парку (Дода-

ток ц).
збудована вона була в

1837 р. за наказом воронцова
М.с. і названа на честь князя
святослава [9, 68]. як твер-
дить легенда, давньоруський
князь причалював біля цієї
гори зі своїми воїнами під час
одного з походів на південь.
граф воронцов вибрав здавна
місце для побудови башти не
випадково. ця гора була край-
ньою в ланцюзі Мошно-горо-
дищенського підвищення. з неї
відкривався чудовий вигляд: на
гори, на навколишні землі і
Дніпро. Мабуть тому, архітек-
турна споруда спроектована по
типу італійських маяків. “Хотя
башню возвели не на самой
высокой из Мошенских гор, но
была видна на весьма дальнее
расстояние, а с её вершины, с
фонаря, открывался необъят-
ный горизонт и в ясную погоду
был виден канев (около 45 км
по прямой)”. 
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“Мошенський стовп” (як ще називали башту святослава жителі ближніх
населених пунктів) був ніби візиткою Мошен пізнього часу. До великої віт-
чизняної війни 1941 – 1945 рр. башта позначалася майже на всіх картах і слу-
жила своєрідним символом Мошен. після 1917 р. споруду взяла під свою
охорону держава як пам’ятку архітектури середини ХіХ ст. “святославова
башня на оконечности горы построенная вь 1841 году съ 158 ступенями и въ
27 саж. высоты до стеклянного фонаря, где по ночамъ горитъ огонь, а во вре-
мена редкого пребывания владельцевъ въ имении и откуда днемъ открыва-
ется превосходный видь на окресности” [17, 53] . 

основою башти слугувала трикутна будівля на два поверхи з навісами,
входами й східцями. в першому ярусі (поверсі) знаходилась кругла кімната
– простора зала, куди вели 27 сходинок. зала прикрашалась у мисливському
стилі, була обставлена дубовими стільцями середньовічного зразка з гер-
бами власника на спинках.

Біля стін висіли численні опудала голів диких кабанів, вовків, косуль, оле-
нів та інших тварин. сюди, до башти святослава, з’їжджались на відпочинок
після полювання господарі з гостями.

з нижнього приміщення кілька дверей вели в три бокові башточки з ам-
бразурами для стрільби.

Другий ярус являв собою оточеною зубчастою стіною платформу, з якої
підіймалась сама башта. вона мала форму п’ятикутника, на зразок італій-
ських башт. внутрішні кручені сходи вели наверх, де знаходився оглядовий
майданчик. звідси ще кілька сходинок вели до ліхтаря з різнокольоровими
скельцями; де вночі, під час перебування в маєтку господарів, горів вогонь.
висота башти 27 сажів, а це майже 60 метрів (20 поверховий будинок).

у записах т.г. Шевченка говорилося: ,,не мог я дознаться, на каком на-
родном предании основываясь, покойный князь воронцов назвал в своих
Мошнах гору обыкновенную святославовою горою, с которой будто бы пья-
ный варяг-разбойник любовался на свою шайку, пенившую святой Днепр
своими разбойничьими ладьми. я думаю, это пожелалося украсить свой ве-
ликолепный парк башнею вроде маяка, вот он и сочинил народное предание,
приноровив его к местности, и аляповатую свою башню назвал башнею свя-
тослава. а Михайло грабовский чуть-чуть было документально не доказал
народного предания о святославовой горе”. 

якими джерелами або відомостями користувався т.г. Шевченко, коли
писав про “пьяном варяге-разбойнике и его шайке”, історія змовчує. Мабуть,
автор неуважно прочитав і опис Мошно-городищенського парку, залишене
М. грабовським: вчений в своєму описовому оповіданні про садибу князя во-
ронцова в Мошнах не приводить якогось народного переказу про башту свя-
тослава. грабовський пише: ,,на самом месте памятника я не имел
возможности положительно узнать причину его наименования… поэтому на-
добно оставаться при одних предположениях…” [4, 257].

один із анонімних авторів (його записки знайдені в петербурзі), писав:
,,был ли здесь когда-либо великий князь, в память которого башня получила
свое название, кто может ручаться!...”

Можливо, воронцов, як і святослав, воював в горах кавказу і на Балка-
нах, і він не міг забути про київського полководця. тому пам’ятник святославу
в Мошнах – це є пам'ять про свою молодість і перемога над печенігами всіх
часів.

помилявся Шевченко і в своєму вислові про безплідну околицю. завдяки
перетворенням графа воронцова М.с. в Мошногородищенськім маєтку на
місці величезних боліт утворилися прекрасні луки та пасовища, землі були
розорані та засіяні.

краєвид, що відкривався з вершин башти, за спогадами сучасників, був
неперевершеним. у ясну погоду зі встановленої на майданчику зорової труби
було видно лівобережжя, полтаву, і навіть купол дзвіниці києво-печерської
лаври [17, 54].
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3. Софіїна гора
за стрілицею дорога приводить до софії-

ної гори (Додаток Х). Чи її назва пов’язана з
іменем доньки графа софії Михайлівни во-
ронцової, чи з таким же іменем доньки Бала-
шової к.а., історичні джерела не дають точної
відповіді .

за однією з версій, дочка воронцова
софія їхала на коні верхи (їй було 9 років в
1833 р.). в тому місці, де нині стоїть софіїн
стовп, кінь став дибки, і панянка впала та
дуже забилась. на “ознаменування” такої
події мати (графиня воронцова є. к.) веліла
спорудити стелу. 

але можна зробити припущення, що стелу
було споруджено десь наприкінці ХіХ ст., бо в
жодних описах середини ХVііі ст. вона не зна-
читься. стоїть вона і досі, правда в досить по-
нівеченому стані. 
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завгородський і.р.
Білозірська загальноосвітня школа і-ііі ст.

Черкаської районної ради

іСтоРія СЕла БілоЗіР’я СЕРЕДини ХVі-ПЕРШоЇ Пол. ХХ Ст.

упродовж всієї історії розвитку нашої держави провідну роль відігравав
саме аграрний сектор економіки, селянство було, і залишається, носієм тра-
дицій та національної культури. а так як село є моїм рідним краєм, в якому я
живу, для мене визначальним стало прагнення з’ясувати більше про історію
Білозір’я. потрібно зазначити, що за сучасних умов, коли сфера села пере-
буває під величезним впливом комерційних чинників, що створює реальну
загрозу для подальшого розвитку сільських структур, досить важливим та ак-
туальним є збереження освітніх та культурних традицій українського села.
крім того, для вироблення основ сучасної політики потрібно враховувати і
попередній досвід проведення реформ в цій галузі. Ми вирішили дослідити
цей процес на прикладі мого рідного села Білозір’я. 

об’єктом роботи є дослідження історичних процесів в українському сус-
пільстві на прикладі села Білозір’я протягом середини ХіV – першої половини
ХХ ст.

предметом дослідження є соціальні, економічні, ідеологічні та культурні
фактори, що впливали на освітні процеси в українському селі.

територіальні рамки дослідження обмежуються територією села Білозір’я,
хоча процеси, які ми досліджуватимемо, характерні для всієї території того-
часної україни.

Батьківщина для людини – це, передусім, батьківська земля, край, де
вона народилася і пізнала світ. тож без любові до рідного краю, свого села
чи міста не може бути любові до Батьківщини. а любов ця проходить через
глибинне усвідомлення власної причетності до поколінь минулих, відчуття
себе однією з ланок неперервного ланцюга історії. причому історії не сухої,
академічної, а сконденсованої в образі старовинної церкви чи випадково ви-
копаному на городі уламку давньої кераміки. саме це пробудило в мені ба-
жання роботи, яка веде до глибоких зацікавлень минулим рідної землі,
прокладає шлях до краєзнавчого пошуку.

Метою роботи є дослідити історичний розвиток на селі в – середині ХіV –
першої половини ХХ ст., проаналізувати чинники що цьому сприяли та з’ясу-
вати особливості розвитку українського селянства на окремих хронологічних
етапах цього періоду.

упродовж всієї історії розвитку нашої держави провідну роль відігравав
саме аграрний сектор економіки, селянство було, і залишається, носієм тра-
дицій та національної культури. а так як село є моїм рідним краєм, в якому я
живу, для мене визначальним стало прагнення з’ясувати більше про історію
Білозір’я. потрібно зазначити, що за сучасних умов, коли сфера села пере-
буває під величезним впливом комерційних чинників, що створює реальну
загрозу для подальшого розвитку сільських структур, досить важливим та ак-
туальним є збереження освітніх та культурних традицій українського села.
крім того, для вироблення основ сучасної політики потрібно враховувати і
попередній досвід проведення реформ в цій галузі. Ми вирішили дослідити
цей процес на прикладі мого рідного села Білозір’я. 

об’єктом роботи є дослідження історичних процесів в українському сус-
пільстві на прикладі села Білозір’я протягом середини ХіV – першої половини
ХХ ст.

предметом дослідження є соціальні, економічні, ідеологічні та культурні
фактори, що впливали на освітні процеси в українському селі.

Хронологічні межі дослідження середина ХіV – перша половина ХХ ст.
територіальні рамки дослідження обмежуються територією села Білозір’я,

хоча процеси, які ми досліджуватимемо, характерні для всієї території того-
часної україни.
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Батьківщина для людини – це, передусім, батьківська земля, край, де
вона народилася і пізнала світ. тож без любові до рідного краю, свого села
чи міста не може бути любові до Батьківщини. а любов ця проходить через
глибинне усвідомлення власної причетності до поколінь минулих, відчуття
себе однією з ланок неперервного ланцюга історії. причому історії не сухої,
академічної, а сконденсованої в образі старовинної церкви чи випадково ви-
копаному на городі уламку давньої кераміки. саме це пробудило в мені ба-
жання роботи, яка веде до глибоких зацікавлень минулим рідної землі,
прокладає шлях до краєзнавчого пошуку.

Метою роботи є дослідити історичний розвиток на селі в –середині ХіV –
першої половини ХХ ст., проаналізувати чинники що цьому сприяли та з’ясу-
вати особливості розвитку українського селянства на окремих хронологічних
етапах цього періоду.

реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:
- з’ясувати стан наукової розробки теми, рівень і повноту забезпе-

чення джерельної бази;
- визначити характер історичних процесів, що проходили в селі Біло-

зір’я в дореволюційний період;
- висвітлити ті зміни в соціальній політиці, що сталися з приходом

нової влади;
- дослідити, який характер мала політика радянського уряду в сфері

розвитку села у воєнний та післявоєнний періоди.
Джерельна база дослідження є досить різноманітною. вона включає в

себе документи, що видавалися царським урядом і були спрямовані на вирі-
шення нагальних потреб в сільській сфері, і що стосувалися саме даної міс-
цевості, також це матеріали, що видавалися місцевими органами влади. під
час написання роботи було використано матеріали Державного архіву Чер-
каської області та його багатий фонд і звід документів, які відображають іс-
торію нашого регіону.

активне використання фондів місцевих адміністративних установ, органів
державної влади і державного управління, організацій, навчальних закладів,
особового походження, фотодокументів дорадянського і радянського періодів
допомогли ще достовірніше розкрити обрану тему. 

розділ 1. історико – географічні , краєзнавчі відомості про село Білозір’я
село Білозір’я давнє і має цікаву історію.
Між широкими степами та сосновим бором розкинулося наймальовни-

чіше село україни - Білозіря. розташувалося воно в межах придніпровської
височини між Мошногірським підняттям та ірдино-тясминською низовиною.
з давніх віків воно славилося своєю трудовою славою,своїми синами та до-
чками.

сивий Дніпро, як свідчать наукові дослідження , в давні часи мав два
русла. одне нам відоме. воно проходило між свидівком і Будищем по сучас-
ному руслі річки ірдинь до сміли – Білозір’я в тясмин. а тясмин за Чигирином
впадав в Дніпро. великий острів, де розмістився майже ввесь сучасний Чер-
каський район, був покритий густими віковими лісами. Давні мисливці сели-
лися тут ще в кам’яному віці. 

на території села знайдені сліди людей, які жили в камяному віці. про це
повідомляла Білозірська волость в 1889 році. є два кургани, один з них
зветься «гостра могила». з неї піднято: черепки давніх горщиків грубої ро-
боти, кременеві ножі, стріли та осколки.

у 1962 році на території школи №3 випадково знайдено поховання брон-
зового періоду. 

пройшли роки і лівобережна частина Дніпра опустилася при відносному
піднятті правобережної. ірдинське русло змінило напрям, а старе перетво-
рилося в залив (велике озеро). залив був судноплавний.

у кінці XVIII ст. в колишньому Білому озері знайдено носову частину від
корабля і корабельний якір. про це повідомляє фундуклей у статистичному
описі київської губернії 1852 року. згідно переказів такі великі кораблі знай-
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дені в двох місцях. вони нібито були оббиті міддю і мідними цвяхами.
на протилежній частині від озера, через болото, на високій горі за часів

київської русі поселився в дерев’яній фортеці князь Юрій. під час набігів пе-
ченігів і половців князь зі своїми людьми тікав підземним ходом до болота і
змушений був ховатися в непрохідних лісах. 

під час татаро – монгольського нашестя фортецю було спалено, терито-
рію спустошено. це призвело до занепаду ремесел. населення пішло шукати
собі нове пристанище,але назва гори – Юрова збереглася до наших часів.

у 60-х роках ХіV ст. татаро – монголів витісняють з нашої територіі литов-
ські князі. у 1541 році феодальна литва ліквідувала удільні князівства і ство-
рила воєводства, які ділилися на повіти та волості.

До київського воєводства входив і Черкаський повіт. на чолі земельного
повіту (старостатства) стояв староста, який призначався великим князем на-
вічно. адміністративна структура у великому князівстві литовському не від-
різнялася від такого ж утворення і в наступні роки.

за люблінською унією 1569 року велике князівство литовське об’єдну-
ється з польщею і на Черкащину проникають польські пани, які посилюють
експлуатацію населення. знедолені селяни центрального подніпров’ я тіка-
ють на великий острів і селяться в густих лісах.

Життя людей в цих краях пов’язане з охороною від набігів кочових наро-
дів. ця обставина сприяла утворенню військової організації козаків. 

в кінці 15 ст. правобережжя україни в тому числі територія нинішнього
Білозір’я ввійшла до складу польщі. єдиним захисником населення стали
козаки. вони самі забезпечували себе всім необхідним для життя і військових
походів. заснували поселення ,в яких займалися господарськими роботами:
сіяли хліб, полювали, ловили рибу, виготовляли зброю. тут же вони прово-
дили навчання військовій справі новоприбулих козаків .

в 1552 році в описі Черкаського замку згадується уход « Біле озеро». ко-
заки в пошуках угідь прийшли до великого озера. з південно – західної сто-
рони від самого берега починався ліс, багатий дичиною. з протилежного боку
озера - родючі землі. в озері було безліч риби,в тому числі й осетер. в доку-
менті зазначено ,що особливо цінилася осетрина. з кожного улову одного
осетра мали віддавати черкаському старості. в озері поверхня біліла від лілій
, які цвітуть до пізньої осені. внаслідок цього озеро назвали Білим,а посе-
лення яке почало розбудовуватися – Білозером. однак інформації про по-
стійне поселення не має, крім опису Черкаського замку. але місцева влада
разом з депутатами села на сесії сільської ради вирішили вважати 1552 рік
роком заснування села Білозір’я.

в люстрації 1622 року Черкаського старостатства серед сіл і хуторів зга-
дується Білозеро (сучасне Білозір’я). землі були розподілені між козацькими
сотнями. їх було 24. на карті україни Боплана 1650 [документ 2] року вказано
село над Білим озером - Білозеро.

у 60-х роках ХіV ст. татаро – монголів витісняють з нашої території ли-
товські князі. у 1541 році феодальна литва ліквідувала удільні князівства і
створила воєводства, які ділилися на повіти та волості.

До київського воєводства входив і Черкаський повіт. на чолі земельного
повіту (старостатства) стояв староста, який призначався великим князем на-
вічно. адміністративна структура у великому князівстві литовському не від-
різнялася від такого ж утворення і в наступні роки.

за люблінською унією 1569 року велике князівство литовське об’єдну-
ється з польщею і на Черкащину проникають польські пани ,які посилюють
експлуатацію населення. знедолені селяни центрального подніпров’ я тіка-
ють на великий острів і селяться в густих лісах.

Життя людей в цих краях пов’язане з охороною від набігів кочових наро-
дів. ця обставина сприяла утворенню військової організації козаків. 

в кінці 15 ст. правобережжя україни в тому числі територія нинішнього
Білозір’я ввійшла до складу польщі. єдиним захисником населення стали
козаки. вони самі забезпечували себе всім необхідним для життя і військових
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походів. заснували поселення ,в яких займалися господарськими роботами
і сіяли хліб, полювали, ловили рибу, виготовляли зброю. тут же вони прово-
дили навчання військовій справі новоприбулих козаків .

у 1552 році в описі Черкаського замку згадується уход «Біле озеро». ко-
заки в пошуках угідь прийшли до великого озера. з південно – західної сто-
рони від самого берега починався ліс, багатий дичиною. з протилежного боку
озера - родючі землі. в озері було безліч риби, в тому числі й осетер. в доку-
менті зазначено, що особливо цінилася осетрина. з кожного улову одного
осетра мали віддавати черкаському старості. в озері поверхня біліла від
лілій, які цвітуть до пізньої осені. внаслідок цього озеро назвали Білим, а по-
селення яке почало розбудовуватися – Білозером. однак інформації про по-
стійне поселення не має, крім опису Черкаського замку. але місцева влада
разом з депутатами села на сесії сільської ради вирішили вважати 1552 рік
роком заснування села Білозір’я.

в люстрації 1622 року Черкаського старостатства серед сіл і хуторів зга-
дується Білозеро (сучасне Білозір’я). землі були розподілені між козацькими
сотнями. їх було 24. на карті україни Боплана 1650 [ документ 2] року вказано
село над Білим озером - Білозеро .

у 1648 році розпочалася національно – визвольна війна українського на-
роду проти панського панування. в цій війні брали участь і білозірці. про це
могла свідчити грамота Б. Хмельницького, видана білозірським козакам за
активну участь у визвольній війні. грамота підписана Богданом Хмельниць-
ким, про те, що він бере під свою охорону Білозірську церкву. До 1933 року
вона висіла в одній із церков села. однак церкву було зруйновано в процесі
радянізації,а грамота безслідно зникла.(за свідченням старожилів села )

в «сказаниях о населенных местностях киевской губернии» та вивче-
ними документами відомо, що село Білозір’я довгий час було містечком. 

в містечку є дві церкви – Богородицька та преображенська. Богородицьку
було побудовано в 1754 році на місці попередньої.

знахідки зброї на території села свідчать про те, що жителі села брали
активну участь у селянсько –козацьких повстаннях проти польської шляхти.

в січні 1654 року відбулася переяславська рада, за рішенням якої пра-
вобережна україна відійшла до росії. в цьому ж році росія розпочала війну з
польщею, яка тягнулася 13 років і закінчилася анрусівським перемир’ям 1667
року. згідно цього договору правобережну україну було передано польщі і
цим самим перекреслено всі завоювання українського народу протягом 1648-
1654рр. 

географічне положення Білозір’я виявилося наскільки вдалим, що разом
з основними завданнями (забезпечення козацтва всим необхідним ) почала
розвиватися торгівля, з’явилися ремісники і підприємці. поселення розрос-
талося. в 1791 році король польщі станіслав август надає Білозір’ю статус
містечка з гербом, певними вольностями і правами. у 18 ст. Білозір’я налічу-
вало населення більше 4 тисяч . Була школа, 2 церкви, синагога.

польська шляхта поступово посилює феодальний гніт. тілесні пока-
рання,вбивства, продаж і дарування кріпаків викликають народний гнів. на
Черкащині в 30 х роках виникає гайдамацький рух. в 1730 році гайдамаки
напали на смілу, а згодом цей рух вилився в повстання-коліївщину 1768 року
під проводом Максима залізняка. його отаман, семен неживий захопив
смілу. «зайнялася смілянщина, хмара червоніє» - пише т. г. Шевченко. з
сміли, переправившись через річку ірдинь, повстанці пішли на Білозір’я та
Черкаси. Білозірці поповнювали загони повстанців. під час коліївщини гай-
дамацькі курені були розташовані від сміли до Мошен.

в 1793 році,після поділу польщі правобережна україна знову відійшла
до складу росії. Білозір’я відносилося до черкаського повіту, київської губер-
нії. з 1795 по 1823 роки Білозір’я мало статус волосного містечка. на жаль
були ліквідовані всі привілеї надані королем польщі і подальший розвиток
села загальмувався. протягом ХіХ ст.. селяни і козаки ведуть господарство
по старому. супісчані грунти, мілка оранка, не достаток перегною робили вро-
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жаї мізерними і люди ледь животіли(особливо самий бідніший прошарок на-
селення).

в роки вітчизняної війни 1812 року на Черкащині було сформовано 2 ко-
зацьких і 2 ополченських полки. Деякі сотні Черкаського полку стояли на те-
риторії Білозір’я.

Містечко Білозір’я було поселенням вільних селян ,яке не входило у во-
лодіння поміщиків Бобринських. Через такий статус населення швидко зрос-
тає. в містечку проживає 3 936 душ обох статей, було 600 дворів, 2 церкви,
приходське училище і цегельний завод. Через велику кількість населення
землі всім не вистачало. Бідний прошарок був змушений займатися ремес-
лами, а більша частина його йшла на заробітки в маєтки графа Бобринського
за копійки.

після відміни кріпосного права в містечку швидко зростає дрібне капіта-
лістичне виробництво, а також кількість дворів і населення. так за 38 років (з
1862 по 1990рр) населення збільшується на 4555 чоловік, а дворів на 946.

головне заняття жителів - хліборобство і лісопереробна промисловість.
за містечком числиться 5813 десятин землі. з них церкві належить 101 де-
сятина, селянам 5 637, а іншим верствам населення 74 десятини. в містечку
три православних церкви, одна єврейська синагога, одна однокласна мініс-
терська школа, два лісопильні заводи,один смолокурний завод, 32 вітряні
млини,одна кузня, два хлібні магазини. один лісопильний завод належав р.я
. гаммеру. в ньому працює 19 робітників – 16 чоловіків і три жінки. Механі-
комна цьому заводі був о. й. каупе. Другий завод належав і. М. робінському.
в заводі працює 16 робітників – 13 чоловіків і 3 жінки.

в 1913 році в містечку Білозір’я Черкаський купець й.Ш. смілянський від-
крив двохповерхову ткацьку фабрику з нафтовим двигуном.

в майстерні працювало 55 робітників,які випускали рушники, платки,про-
стирадла. на всіх підприємствах працювали місцеві жителі.

але для такого великого містечка, як Білозір’я цих закладів праці і освіти
було замало. Дореволюційне містечко жило в темряві,неуцтві і злигоднях .
Багато селян змушені були йти із села, шукаючи кращої долі на заробітках у
панів на цукроварнях в смілі і Черкасах, на будівництві залізниць, а ще
більше селян виїжджало шукати щастя і землі на Далекий схід.

в 1905 році в містечку налічувалося 1200 дворів, а землі, яка відносилась
до містечка було 2000 десятин. Більша частина землі належала церкві та
сільським куркулям: горбенкам, крупам, кобзареві. куркуль круп мав 12 де-
сятин землі та паровий млин. Бідні селянські двори мали 1,2 десятини землі
під огороди. крім підприємців сільська біднота працювала на місцевих кур-
кулів, багатих орендарів та купців – лихварів, яких у містечку було дуже ба-
гато. наживалися на селянах і купці-євреї, що тримали великі магазини в
центрі Білозір’я: Балаховські, тартаровські, смілянський, шинкар Дудев. на
все містечко не було чоловіка із середньою освітою. церква і царська дер-
жава всіма засобами виховували молоде покоління в дусі пригноблення , го-
туючи собі покірних рабів.

в містечку була початкова школа і філія від неї на окраїні. але цього було
замало. Білозірський старшина Бас був неписьменний і щоб вести справи
його навчили розписуватись: бублик і напівбублик . в містечку газет і журналів
не виписув ніхто, але інколи купували в смілі, такі газети як «киевская місл»
та журнал «лічба» . 

в першу російську революцію 1905 року багато жителів Білозір’я брали
участь у страйках на підприємствах сміли, Черкас та свого рідного містечка.
27 річна вчителька олексанрівна георгівна нижегородова (яка прибула з
села пруси ), будучи членом рсДрп, розповсюджувала заборонену револю-
ційну літературу серед жителів містечка. вона призивала селян до збройного
повстання . за цю діяльність її схоплено жандармами і засуджено київською
судовою палатою до каторги. за революційну діяльність і «аграрні безпо-
рядки» понад 30 чоловік було вислано з містечка на заслання в вятську гу-
бернію та сибір. з них відомі: М.я. гуріненко, а. Чопенко, п.і. гончаренко.
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виселки та тюрми не змінили життя селян на краще, тому такі хвилювання
не припинялися. неодноразово старшину Баса витягували за бороду на сіль-
ський схід.

Хоча українська національно-демократична революція зазнала поразки,
проте змагання за волю не були марними. вони стали яскравим прикладом
майбутнім поколінням, дали неоціненні уроки боротьби за незалежність та
побудови власної державності.

на всіх етапах боротьби українського народу за становлення своєї дер-
жавності  жителі села брали активну участь. такі прізвища як плодистий
М.Д., Чубенко Д.і., Чмиренко г.п. завжди залишуться в пам’яті односельців.

в 1929 році було створено колгосп «велетень» на чолі з його головою і.
Д. тертичним. пізніше з нього було утворено три великих колгоспи.

проходили роки, зростав рівень життя людей. найбільшого апогею він
досяг в 1938 – 1939 роках. та  день 22 червня 1941 року надовго перекреслив
мрії людей про краще життя.

1. похилевич л. сказания о населенных местностях киевской губернии.
киев. типография киевопечерской лавры. - 1864.
2. архів школи
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алексеенко є.,
учениця 9 класу

Чигиринського нвк і-ііі ст. №2
консультант кравченко о.

іСтоРія ЧиГиРинСЬкоЇ ПоЖЕЖноЇ ЧаСтини

здавніх давен люди використовували вогонь в різних цілях. він викорис-
товувався і для приготування їжі, і для полювання, також для того щоб зігрі-
тися або забезпечити себе світлом в темну пору. але через людську
необережність, або незграбність як раніше так і зараз вогонь виходе із під
контролю і трапляються пожежі.

історія пожежної справи, при всій безлічі видань присвяченій цій темі, ще
досі залишається малодослідженою. тому і ми не виключаємо, що при про-
веденні нащадками ґрунтовного історичного дослідження, виявиться, що
перші протипожежні заходи та засоби боротьби з вогняною стихією започат-
ковували саме козаки-чигиринці. за часів військових дій, що точилися на те-
риторії Чигирина, коли він мав статус гетьманської столиці, збереглось ряд
описів, де крім баталій фіксувалися і роботи спрямовані на гасіння пожеж або
їх попередження. саме козаки на зміну спогляданню за пожежами почали
протистояти стихії, якої, через часті збройні напади, було не уникнути. спус-
тошення, перенесення запорізької січі і занепад краю, майже на сторіччя зу-
пинили розвиток пожежної справи, але вже у середині ХіХ сторіччя на
Чигиринщині виникає гостра потреба у створенні спеціальної служби – по-
жежної команди. усі наступні роки і до Другої світової війни пожежникам до-
водилось дуже важко, вони не мали державного чи міського утримування,
тому у вільний від гасіння пожеж час, заробляли пошиттям чобіт або вико-
нанням інших робіт. у 1941 році пожежні, залишивши справу, стали на захист
країни.

у важке повоєння, 1947 року міську пожежну команду в Чигирині тоді кі-
ровоградської області було відновлено і її очолив петро заіка. особовий
склад нараховував  п’ять осіб, вони мали одну пару коней та ручний  пожеж-
ний насос. на  боротьбу з вогнем доводилось виїжджати на возі, а у  вільний
час  заготовляти сіно для коней. проте вже у   1949 році на вулицях  міста
з’явився  перший  пожежний  автомобіль. у 1950 році посаду начальника ко-
манди посів іван терновський, а вже за рік його змінив Дмитро руденко.
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на момент створення області команду очолював василь попруженко.
саме тоді постало питання будівництва нового приміщення для підрозділу, і
вже за 5 років команда переїхала у нову будівлю. 

Для створення нормальних умов несення служби керівниками підрозділу
докладалось чимало зусиль. за керівництва Миколи сірченка (1960-
1972рр.)були добудовані гаражні приміщення, а будівля підрозділу оздоблена
облицювальною плиткою. у 1972 році місцеву пожежну команду переймено-
вують у професійну пожежну команду №12 , і того ж року її начальником при-
значено федора костенко, за три роки до керівництва повертається Дмитро
руденко.

у 1975 році Чигиринський підрозділ став одним із перших де було змон-
товано систему радіозв’язку із застосуванням радіо станцій. за деякий час в
частині запрацював централізований водопровід, була запущена опалю-
вальна котельня, створена база  гДзс. 

з 1978 і наступні 16 років підрозділ очолював Микола іванович фурман.
за його керівництва особовий склад підрозділу за сумлінну роботу неодно-
разово нагороджувався, нагрудними знаками, нагородами та почесними гра-
мотами. пожежі, які доводилось ліквідовувати, часто були складними і
масштабними та вимагали відмінного володіння професійними навичками. у
1989 році підрозділ ппЧ№12 працював понад восьми годин на гасінні 5 не-
жилих будівель аби вогонь не перекинувся на приватний сектор, де знаходи-
лись люди. у 1992 році дві доби тривала боротьба з пожежею хвойного лісу
у с.розсошенці, красносілля. на гасіння були залучені усі сили і засоби Чи-
гиринського району, крім машин ппЧ-12, прибули 7 пожежних машин псо,
два автомобілі Чигиринського держлісгоспу. 

у 1994 році професійну пожежну частину №12 реформовано у невоєні-
зовану пожежну частину (нпЧ-12), а її начальником призначено івана Бірка.
складні роки перебудови у державі впливали і на організацію пожежної охо-
рони. у 1995 році начальником частини призначено григорія пилипенка, а
вже за рік знову івана Бірка.

у 1997 році відбулась воєнізація, працівників підрозділу атестовано, на
базі ппЧ-12 створено сДпЧ-21. Через рік після воєнізації частину очолює
олександр лазоренко. по бойовій тривозі підрозділ по кілька разів на добу
залучався на гасіння пожеж, особливо складними були пожежі у літню спеку,
коли займались торф’яники. 
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у 2004 році з переходом управління пожежної охорони у систему Мнс на
базі сДпЧ-21 створено Чигиринський районний відділ головного управління
Мнс україни у Черкаській області. пожежникам довелось швидко переква-
ліфіковуватись на рятувальників, адже на їх допомогу почали розраховувати
і учасники Дтп, надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, і  інших надзви-
чайних випадках. серед числа врятованих є і незвичайні постраждалі. во-
сени 2007 року довелося рятувати навіть чотириногого брата меншого —
маленького бичка, що впав на дно погреба. всього півтори хвилини знадо-
билось, аби витягти тварину із земляної пастки цілою і неушкодженою. за
півроку — ще один незвичайний виклик: крихітна однорічна дівчинка застряла
між стіною та батареєю. невдовзі після приїзду рятувальників маля весело
сміялося на руках у вдячної матері.

пожежі продовжують тримати лідерство серед надзвичайних подій, що
трапляються у районі і особливо у сільській місцевості. аби виправити таку
ситуацію Чигиринщина стала першим районом, де з розумінням і відпові-
дальністю поставилися до виконання розпорядження голови облдержадмі-
ністрації і урочисто відкрили в с. Медведівка місцеву пожежну команду. на
початок 2010 року пожежну безпеку сільських населених пунктів забезпечує
ще 8 пожежно-сторожових охорон.

під опікою рятувальників і історико-культурні цінності територія Чигирин-
ського району входить до складу «золотої підкови Черкащини» і до цих  місць
завжди великий наплив туристів. у 2009 році з причини умисного підпалу в
ільїнській церкві у с. суботів було пошкоджено безцінний як для історії, так і
культури та духовності, іконостас. тому сьогодні до протипожежного захисту
історичних місць тут особливий підхід. саме для підвищення боєздатності
підрозділу, до Дня рятівника начальник головного управління віктор гвоздь,
вручив начальнику Чигиринського рв олександру лазоренку ключі від сучас-
ного оперативно-рятувального автомобіля «камаз».

з нагоди 360-річниці подій, пов'язаних з утворенням української козацької
держави 17 жовтня 2009 року на Батьківщині видатного гетьмана Богдана
Хмельницького у Чигирині пройшли святкові заходи. серед почесних гостей
які брали участь у святкових заходах був і Міністр україни з питань надзви-
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої
катастрофи володимир Шандра, який також відвідав Чигиринський районний
відділ головного управління Мнс в області. очільник Міністерства оглянув
приміщення та техніку, ознайомився із умовами несення служби та відпо-
чинку особового складу.

список використаної літератури
1. власні дослідження автора
2. http://101chigirin.inf.ua/
3. http://www.chigirinrda.org.ua
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височина є., 
Жашківська спеціалізована школа №1

СлавнЕ ДРиЖиПілля

Було колись – в україні
ревіли гармати;
Було колись – запорожці
вміли панувати.
панували, добували
і славу, і волю;
Минулося – осталися
Могили на полі.
т.г.Шевченко 

стаття написана відповідно до місцевого краєзнавчого матеріалу,який ви-
користано із поєднанням історичних джерел відомих дослідників історії XVII
століття. 27 жовтня 1654 року 50-тисячне військо речі посполитої на чолі з
коронним гетьманом станіславом потоцьким вирушило на поділля та Брац-
лавщину. 8 грудня шляхетське військо речі посполитої з’єдналося біля Брац-
лава з 30-тисячною татарською кіннотою, а 10 січня (20 січня) вони оточили
умань, яку обороняв полк івана Богуна разом з місцевими жителями, ввечері
у п’ятницю 19 січня (29 січня) 1655року, за чверть милі від охматова супро-
тивники зійшлися у долині річки Багви. недалеко від Жашкова на рівнині при
потоках Багви і Бурти, відбулася славнозвісна Дрижипільська (охматівська )
битва. ця рівнина дістала назву Дрижиполе. охматівська битва мала велике
значення (вирішальне) у визвольній війні.

я досліджую тему Дрижипільської битви, тому що вона відбулася на те-
риторії мого рідного Жашківського району, біля села охматова. це село дуже
близьке нам, це наша мала батьківщина, і ми повинні пам’ятати і вивчати іс-
торичні події,які відбулися на території рідного краю. охматівська битва мала
велике значення (вирішальне ) у національно-визвольній війні українського
народу XVII століття. в ході битви козаки показали справжню бойову май-
стерність боротьби за волю українського народу. незважаючи на сильний
мороз, вони боролись, і гріла їх любов до Батьківщини.

вивчаючи історію Дрижипільської битви, я опрацювала матеріали істо-
ричного музею, в якому є експонати під назвою “охматівська битва”. також
вивчила літературно – історичні матеріали Докії гуменної в районній бібліо-
теці, і мене вразило те, що крім цих документів та короткої довідки енцикло-
педії про битву майже нічого не залишилось. приємно відзначити, що
Жашківська райдержадмістрація за клопотанням краєзнавчого музею дала
згоду на встановлення пам’ятного знаку на честь Дрижипільської битви в ох-
матові, який урочисто відкрили 17 червня 2000 року, та відбулась урочиста
посвята в козаки Жашківської паланки. у школі ми вивчаємо історію україни
з найдавніших часів по новітній час,але донедавна в підручниках з історії
урср навіть не називалася Дрижипільська битва. краєзнавцям та історикам
добре відоме поважне, багатотомне видання “ советская историческая эн-
циклопедия”, що вийшла у Москві в 1961року. у двадцятому томі цього ви-
дання ми знаходимо: “ на україні польські і татарські армії під ахматовим
(січень 1655) від військ Шереметьєва і Хмельницького зірвали наступ речі
посполитої”. в “історії міст і сіл української рср. Черкаська область”[1, 788
с.] битву відносять до охматова. в багатьох виданнях Дрижипільська битва
згадується побіжно, і попри все це, вони рясніють багатьма неточностями і
хибними твердженнями. Дещо розважливіше і детальніше описав битву іван
крип`якевич у монографії “Богдан Хмельницький”[2, с. 180-190.], де він писав:
“на початку січня 1655р. на допомогу україні прийшло російське військо під
командуванням василя Борисовича Шереметьєва”.

історична битва відбулася в період складних російсько-українських та
українсько-польських відносин. так, 27 жовтня 1654року 50-тисячне військо
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речі посполитої на чолі з коронним гетьманом станіславом потоцьким ви-
рушило на поділля та Брацлавщину. тоді ж молодий кримський хан Мегмет-
гірей запропонував Богданові Хмельницькому відновити військовий союз,
розірваний після переяславської угоди: “ відкиньте від себе Москву, а з нами
будьте приязні “. проте Хмельницький відмовився.

8 грудня шляхетське військо речі посполитої з’єдналося біля Брацлава з
30-тисячною татарською кіннотою, а 10(20)січня вони оточили умань, яку обо-
роняв полк івана Богуна разом з місцевими жителями.

у ці дні до ставки Хмельницького під Білою церквою підійшла союзна 20-
тисячна московська армія на чолі з василем Шереметєвим і василем Бутур-
ліним та разом із 70-тисячним козацьким військом одразу виступила до
умані. військо мало 50-60 гармат. попереду йшов полтавський полк під
командуванням полковника Мартина пушкаря. Дізнавшись про це, поляки з
татарами відступили від умані й оточили загін пушкаря, який зайняв оборону
в невеликій фортеці охматова, а ввечері у п’ятницю 19(29)січня 1655року, за
чверть милі від села супротивники зійшлися у долині річки Багви. недалеко
від Жашкова, на рівнині при потоках Багви і Бурти, відбулася славнозвісна
Дрижипільська (охматівська) битва. ця рівнина дістала назву Дрижиполе.

на той час ні країни, ні держави україни, ні гетьмана не було. Хоча б тому,
що гетьман не державна і не урядова, а військова посада. ніде і ніхто в XVII
ст.. не титулував Хмельницького гетьманом україни, а всього лишень геть-
маном війська запорізького. не було на той час понять “росіянин” чи “украї-
нець”. зрозуміло, не було і “російсько-українських” військ і тим паче
“українсько-російського братства”, тому дивно читати в радянських, а тепер
і в українських виданнях, про те, як “українці та росіяни, потрапивши в кри-
тичне становище, виявили дивовижну стійкість духу й хоробрості” і що “чи-
мало українців билися голоблями”, і що українці й росіяни заходилися
зводити укріплення, використовуючи для них трупи людей і коней. при цьому
посилаються на свідчення учасників, очевидців, літописців. звернемося і ми
до них. отож, зимового дня горіло все село, дим стояв стовпом, бурхали гар-
мати. козацьке і Московське військо зустріло поляків і татар гарматним боєм.
польська артилерія відповіла. зав’язалась страшна нічна битва. одна з най-
страшніших, яку бачила ця кривава кампанія, продовжувалася чотири дні і
чотири ночі. кінець-кінцем козакам вдалося вибити поляків з табору і за-
мкнути його, поставивши вози на вози. а що ж орда? орда не показалася
зовсім, виправдовуючись, що не звикла битися вночі. с. Чернецький казав
татарам: “коли б хоч галайканням помогли, то навічний час заспокоїли б
україну”. літопис самовидця розказує: “ Билися вночі врукопаш. трупом пол-
ьським козаки отаборилися. Билися врукопаш. голоблями з саней, не так
стрільбою. Жовніри мусили відступати…”

у битві під охматовом відзначився очолений іваном Богуном вінницький
полк, який несподіваним ударом з тилу змусив ворогів відмовитися від рап-
тового нападу на українсько-російське військо до ранку збудувало укріплений
табір. за нестерпною ніччю наступили важкі дні 30-31 січня. обидві армії
стояли на цім каторжнім полі, обмінюючись гарматною канонадою і зводячи
час від часу кінні сутички. під ворожою канонадою не можна було ні зігрітися,
ні поїсти, ні спочити. у козацькому таборі не було ні дерева, ні води … се то
й було Дрижиполе… 

аж третього дня, 1 лютого,козацький табір рушив. як добилися козаки до
охматова, знову почалася битва - і ця битва дорого коштувала полякам. як
виглядало тоді польське військо? “сумне видовище…пішаки і челядь, втра-
тивши дух від незвичного морозу, он і ще брели тяжким кроком, а другі ле-
жали поміж військом…від лютої негоди військо потерпіло більше від
неприятеля…”

а Хмельницький пішов на Буки, став під торчицею, любачивом…Мос-
ковське військо розложилось між ставищами і Білою церквою…потім казали
поляки: “вискочив наш Хмельницький з горстки, як проворний заєць…”. але
в дійсності билися поляки з козаками. росіяни перелякались, а орда виявила
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неохоту встрявати в бій.
українсько-російський табір став між Жашковом та охматовом, над р. Баг-

вою, де не було ні лісу, ні палива, ні достатньої кількості води. табір укріпили
рядом возів, які ставили один на одного. ворожі війська оточили табір: з од-
ного боку - польські полки, з другого татарські загони. в оточенні українські
та російські війська були три дні на страшенному морозі… Бій вела тільки ар-
тилерія і піхота – стрільбою з рушниць. польське командування зразу ж пе-
реконалося, що козацька артилерія надзвичайно ефективна, а українська
піхота значно перевищує польську,- як висловився один з польських офіце-
рів,- “польська піхота тінь супроти їх піхоти”… Шляхетські війська намагалися
здобути цей табір. 20 січня в наступ пішли кінноти і піхоти, але козацька піхота
сильним вогнем відбили цей наступ. наступного дня почали штурм польські
і чужоземні піхотні частини. Дійшло до рукопашного бою: козаки глоблями
відбивалися від наступаючих. гори трупів вкрили передпілля і бійці влашту-
вали з них шанці серед морозу. табір залишився не здобутим. у ніч з 21 на
22 січня Хмельницький впорядкував табір і ранком рушив уперед у напрямі
на охматів, пробиваючись через польські застави. очевидно, насамперед
він намагався визволити полк пушкаря. польська кіннота, використовуючи
рух табору, кинувся розбивати ряди возів – почався бій на шаблях. але шля-
хетським військам не вдалося порушити замкнутості табору…

з того часу ця кампанія дістала назву “Дрижипільщина”, а учасників битви
називали “дрижипільцями”. в своїй книзі Докія гуменна “Дар евдотеї ” [3, с.
1-306.71-75]писала: “… під Жашковом за Хмельниччини була велика битва.
там за тетерівкою між охматовим та сабадашем, є таке урочище, Дрижипо-
лем зветься. “ой, скільки там виорюють люди усякої зброї, стрільна, шоломи
та різні інші недотлілі рештки, кості людей та коней”, - оповідав дядько Хве-
дір.-там така була битва, що аж поле дрижало, тому й зветься Дрижиполем..”

ці події занесені в підручник історії україни для 8 класу автора в.с.вла-
сова. всі учні україни вивчають битву за текстом: “19 січня 1655 року пол-
ьсько-татарське військо оточило українсько-московський табір під охматовом
(нині Черкаська обл..). облога тривала кілька днів і виснажила суперників.
особливо дошкуляли морози, отож сучасники називали місце бою “поле
дрожі”, або Дрижиполем. Битва завершився з незначною перевагою укра-
їнського війська, але Б. Хмельницький не спромігся завдати вирішального
удару польсько-татарській армії та звільнити територію Брацлавщини.”

то хто ж переміг під Жашковом на Дрижиполі ? ніхто, хоч поляки й хва-
лилися своєю перемогою. велике значення мають слова Чернецкого: “ якби
поляки дійсно перемогли, то навіки заспокоїли україну”. отже, бій під Жаш-
ковом мав вирішальне значення у всій Хмельниччині - та й у всій дальшій іс-
торії україни! 

свою точку зору стосовно Дрижипілької битви висловив краєзнавець, кан-
дидат історичних наук степан горошко[4, с.3.]. він говорить про те, що доне-
давна в шкільних підручниках історії україни не було навіть згадки про
Дрижипільську битву. академічні видання її теж не дуже жалували. отак собі,
парою рядочків, ніби між іншим, згадали, що між вороним і охматовим, чи,
може, між ставищем і охматовим відбулася битва. Доходило до курйозу, що
межував із абсурдом. 

наприклад, автори першого тому історії української рср ( котрий побачив
світ у києві, 1967р.) вирішили, що під охматовим були російські війська під
командуванням Шереметьєва. схожі твердження були характерні для дослід-
жень радянського періоду.

навіть видатний історик олена апанович не уникла їх.вона теж вважала,
що “на захист україни з росією були направлені значні військові сили, очо-
лювані Шереметьєвим”( апанович о.М. запорізька січ у боротьбі проти ту-
рецько-татарської агресії. 50-70-і роки XVII ст..)[5, с.49-58.]

Дещо детельніше описав битву іван крип’якевич у монографії “Богдан
Хмельницький”.він, як і багато інших радянських істориків писав: “на початку
січня 1655 року на допомогу україні прийшло російське військо під команду-
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ванням василя Борисовича Шереметьєва”. такої ж версії дотримувався і во-
лодимир головуцький. на його думку, “з Білої церкви виступило об’єднане
військо під орудою Хмельницького і Шереметьєва ”.

не лише до географії, а й до хронології не всі вчені ули уважні.адже існує
низка думок стосовно дати битви. одні вчені вважали що битва відбулася 19-
21 січня 1655року, а інші вважали, що 29-31 січня того ж таки року.

всі наведені факти свідчать, що тема “Дрижипільська битва” ще не досить
досліджена. Хоч документів і матеріалів для її дослідження чимало.Чи не
найповніше про битву розповів самійло величко. не обминули охматів і са-
мовидець, гряб`янка. 

отже, я в своїй творчій роботі спираючись на всі джерела в котрих є ін-
формація про Дрижипільську битву, можу сказати, що в історії є дуже багато
подій, які не повністю дослідженими, над котрими потрібно працювати. тому,
потрібно вивчати історію, і я надіюсь що, колись жашківщанин-патріот дослі-
дить цю битву повністю. адже нам жителям міста Жашків є чим гордитись, і
кого поважати та любити.

учні нашої школи глибоко вивчають історією рідного краю. під керівницт-
вом учителя історії любарської Юлії Михайлівни проводяться різні форми ро-
боти у цьому напрямку. так у 2010 році відбувся піший похід на Дрижиполе
до охматова. своїми враження від подорожі відтворила в поетичних рядках
учениця 5 класу Бурба Юлія,яка написала вірш “похід на Дрижи-поле”.

похід на Дрижи-поле
я із классом ходила у похід і події розказала, 
.аж на Дрижи-поле Що були на полі тім.
з Жашкова в охматів ми ішли 
на плечах портфелики несли. і тоді ми зрозуміли, 
як важливо знати
Юлія Михайлівна про історію країни 
цим походом керувала завжди пам’ятати.

Дрижипільська битва знайшла важливе місце у творчості місцевого поета
петра власюка, який знаючи історію рідного краю, майстерно описує хід,
особливість та значення битви.

Дума про битву на Дрижиполі
Шереметьєв із Богданом з кільця супостатів,
од Білої церкви Богун браттям на підмогу
поспішають в умань славну, спішить під охматів.
Де Богун безсмертний. як ударив Богун з ходу
за тетерівкою - доли. по ворожім тилу -
там, аж під охматів, захиталися за броди,
вкрили тьмою Дрижиполе трупом землю вкрили.
вороги прокляті а Богданові гарматами,
і кіннота й піші
на кривавім боєвищі по загарбниках проклятих
пекло дні і ночі: вдарили сильніше
гримить,стогне, кляне, кличе, і погнали лиходіїв,
Двигтить, клекоче… Б’ючи навздогінці,
а з умані із облоги вражу шляхту – за тетіїв,

аж за Буг – ординців.
Буде клятим супостатам
Дрижиполе сниться –
переяславської ради
пам’ятна річниця!
вивчати і любити історію рідного краю закликає у своїй творчості відома

жашківчанка,поетеса,керівник літературної студії «гірський тікич» - ольга
Чорна. її поезія просякнута патріотизмом і історичним духом. її вірш “Дрижи-
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пільська битва ”[8, с.7] - це яскраво доводить.
Дрижипільська битва
лютії морози, смерте, відступися!
все дрижить живе, волю б відстоять!
виступають сльози, враже, зупинися!
Хто ж у бій іде? нас тобі не взять!
ось поляк Чарнецький вороне, охматів
і татар орда, Мріють вдалині,
підступа Хмельницький рідні, теплі хати
на потік Багва… Маряться мені…

узагальненням головної ідеї мого дослідження є слова поетеси, які гучно
закликають любити і поважати історію свого народу.

Жашківщина
земля моя – скіфів родина, 
тут гонта із військом гуляв,
і ти, гайдамацька година,
Де гнівом народ вирував.
сліди тут Хмельницького бачу
в Дрижипільській битві страшній,
із вдовами болісно плачу,
землі поклонюся святій …
о.Чорна

19 січня 2010 року минула 355-та річниця Дрижипільської битви. Ми, жаш-
ківщанин проймаємось великою гордістю за український народ, який на нашій
землі відстоював волю україни. наш земляк, заслужений працівник культури
україни, іван сухий, до річниці написав вірш: «славне Дрижипілля»[10, с.4].

славне Дрижипілля
взгулялась наша воля, пам’ятають той світанок
розгулялась сила, польські сороки: ну, а слава Дрижиполя охматівський

старий замок
розгорнула крила і Болви потоки 
схрестилася віра з кров’ю, а грушевський і Докія
трупами стелили, в пошуках дерзали,
Бо козаки із любов’ю про подію цю хотіли,
землю боронили. Щоби пам’ятали.
а мороз такий же «адський», Шлях Богдана поліг дзвінко
все позамерзало, Далі на поділля,
не замерз лиш дух козацький, ця історії сторінка: 
Хоч тіло дрижало. зветься - Дрижипілля.
земля: чорнозем і глина, в охматові на рівнині, 
ядра споживала, зроби слід, нащадку! 
і не тільки Жашківщина - знак пам’яті постав нині,
вся земля дрижала. постав всім на згадку.
військо Богуна принесло, і у цю знаменну дату
наче Божу кару, не роби застілля:
перемога тут воскресла: Мовчки треба всім згадати
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Довгаль о.
Двнз «переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені григорія сковороди»

іСтоРія СЕла тиХонівка на ЧЕРкаЩині

кожна людина має маленьку батьківщину, рідний край, село чи місто, де
вона народилася. і хоча як далеко не поїхала, вона повинна пам'ятати де
вона народилася. я народилася в мальовничому селі тихонівка лисянського
району Черкаської області. я хочу розповісти про історію моєї маленької
батьківщини, в селі в якому я народилася. ця історія передавалася з поко-
ління в покоління через людей в усній формі, але згодом мій дядько сич с.
с. написав історичну розповідь про село тихонівку. на базі цієї розповіді я
почну свою доповідь.

тихонівка – село лисянського району Черкаської області розташоване на
південному заході від райцентру і окутане з трьох сторін лісом, але коли і хто
насади цей ліс не пам'ятає
ніхто, але знають, що йому
приблизно 300 років . в са-
мому селі знаходиться  три
ставка, а за селом протікає
невелика річка. на даний
час в селі проживають 240
чоловік. відстань від рай-
центру 17 кілометрів,
площа населеного пункту
займає 103 гектари.

на місті села тихонівка
до 1918 року була економія
адамівка пана пребель-
ського, пізніше радвансь-
кого, що належало графу
потоцькому [6, 340]. після
революції у 1918 році зем-
лемір на прізвище тихо-
ненко наділяв землю для
селян, від чого і пішла
назва села тихонівка.  а за
лісом був утворений хутір
тарасівка, близько 30 хат,
але під час голодомору
хутір почав вимирати,  а
решта людей пересели-
лась у село тихонівка. у
1931 році у селі було утворено артілі, які пізніше були об’єднані в колективне
господарство "Хлібороб" [6, 377]. у 1927 році було закінчено будівництво
школи і розпочато навчання в початкових класах, першою вчителькою була
вишнівська  надія федорівна. під час великої вітчизняної війни школа була
повністю спалена, а в 1953 році були виділені кошти для будівництва нової
школи, яка діяла по 1973 рік, потім школу закрили і перевели в сусіднє село
яблунівка, де діти навчаються по даний час. у 1987 році було капітально від-
ремонтовано приміщення школи і до 1996 року  в приміщені школи функціо-
нував дитячий садочок [1, 114-115].

в селі було 150 дворів, після голодомору залишилося 110 дворів, під час
голодомору померло 136 жителів, але точного рахунку ніхто не вів, людей хо-
ронили на ковальському кладовищі в одну яму по декілька осіб. під час ре-
пресій було репресовано 2 особи [6, 375]. на той час в селі було 2 вітряки,
але власників розкуркулили, а вітряки перейшли до колгоспу, а також були
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розкуркулені і менш за-
можні господарі. на сході
громади села було вирі-
шено встановити пам'ятний
знак на місцях масового за-
хоронення хутора тара-
сівка, і в 2008 році
пам'ятний знак було зроб-
лено Довгалем іваном,
моїм братом, того ж року
його встановили [1, 122-
123].

під час великої вітчиз-
няної війни село було повні-
стю окуповане фашистами,
село стало полем бою між

двома арміями, у лісах вирито сотні землянок, окопів, де могли ховатися пар-
тизани та селяни. а також там береглася зброя, навіть зараз люди находять
великі  бомбосховища. "у лісах же ховалися партизани, які час від часу звіль-
няли село від фашистів, ми готували їм їсти, пекли коржі і носили в ліс, туди
де вони ховалися." - розповідає сич явдоха, моя прабабуся [5]. навіть до
сьогодні землянки та окопи збереглися, їх доглядають місцеві жителі. "то як
бахне і всі ховалися в ями, хто куди міг, туди й ховались, хотіли жити... тяжко
було дивитися на мертвих сусідів, - з болем згадує сич явдоха, - німці при-
йшли в наш двір і почали кричати, щоб ми їм дали їсти, але в нас не було,
ми самі голодні були. тоді ж німці почали грозити, що підпалять колиску з
моєю дитиною. я злякалась і побігла до сусідів просити хліба. і так вони не
один раз ще приходили" [3].

фашисти грабували вбивали, спалювали будинки, забирали в полон ба-
гато молодих дівчат та хлопців і вивозили їх до германії. До рідного села з
германії із 200 осіб, повернулося  тільки 10 полонених селян в тому числі мої
дві  бабусі, вони пережили великий біль та жах, коли були в полоні. "а коли
поверталися, -  згадує Бойко Домаха, - ніби і раділи, але не зовсім. Багато
наших землячок, які перебували в таборах, приходили на рідну землю вже з
дітьми, але боячись позору з боку односельчан, залишали дітей в лісосмугах
помирати, а радянські солдати забирали цих дітей собі виховувати. а скільки
цих дітей було ніхто й не знає" [2]. під час корсунь-Шевченківської операції
військові частини попали в оточення. Бої тривали 14 діб, село неодноразово
переходило з рук в руки. "на війну забрали мого чоловіка і двоє синів, а по-
вернувся тільки один син та сліпий чоловік, інший син пропав безвісти…" -
розповідає Матвійчук параска, моя друга прабабуся [4]. село було повністю
зруйноване, жителів села було зігнано в конюшню і була команда запалити,
але з невідомих причин цю команду відмінили і людей погнали в сусіднє село
яблунівку. "під час відступу фашистів, які ішли полем біля сіл, за ними слідом
ішли радянські війська, - розповідає Матвійчук ніна степанівна, моя рідна
бабуся, - німці не встигали забирати своїх мертвих товаришів, кидали їх на
полях, а поля були встелені їхніми трупами. після відступу, селяни прикопу-
вали трупи німецьких солдатів прямо на полі. а коли окупанти проходили
через трясовину, під назвою кіндратове, дуже багато німецьких солдатів і
танків затонуло в болоті. на окраїні села стояв підірваний німецький танк, в
якому гралися місцеві діти, у 1956 році цей танк забрали німці до себе в гер-
манію" [3]. 

за визволення нашого села загинув молодий єфрейтор євстігнєєв о.с.,
уродженець свердловської області міста верхньої салди і за що йому було
присвоєно звання героя радянського союзу. похований у братській могилі
села тихонівки, на честь його названо одна з вулиць села. у 1979 році за
кошти комсомольців міста верхньої салди свердловської області та комсо-
мольців лисянського району було збудовано меморіал, автор меморіалу не-
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веров  леонід Юхимович. Ме-
моріал встановлено на по-
чатку села, біля братської
могили. в ній поховано 383
особи, з них відомо 185 осіб.
34 наших односельчан не по-
вернулося з війни. на початку
2011 року у лісі випадково
було знайдено поховання
шістьох наших визволителів. 

цього ж року відбулося пе-
репоховання знайдених сол-
датів на братській могилі в
селі тихонівка, біля меморіалу
встановленого на честь єв-
стігнєєва о.с."у сусідньому
селі яблунівка жив чоловік,
який передбачав майбутнє.
він багато розповідав: казав,
як і коли розвалиться срср,
коли закінчиться війна і хто в
ній переможе, все це збулося,
він і прорік долю села тихо-
нівки: якщо в селі будуть буду-
ватися нові хати біля лісу, то
села не буде. і дійсно це збу-
лося, хати побудували біля
лісу і після цього в селі мен-
шає і меншає людей, зали-
шаються тільки пусті хати. і на це боляче дивитися", - згадувала моя
прабабуся Матвійчук параска [4].

у 1950 році колективне господарство "Хлібороб" [6, 377], яке діяло на те-
риторії села, було приєднане до колгоспу ім. петровського села яблунівки, і
в 1992 році відновило свою діяльність у формі ксгп "нива", яке очолив
сивак п. і.. на території села було створено сільську раду (1993 рік), яку очо-
лив коновал л. Д.. у 2000 році ксгп "нива" було реформовано у стов
"нива ", яке очолив лоринець в. а. [6, 382], який занедбав усе господарство.
у результаті цього воно припинило свою діяльність. але згодом землі взято
в оренду тов "світанок" с. Жаб' янка [6, 381].

на даний час у селі працює фап, сільський клуб, бібліотека, сільська
рада. є торгова точка де можна придбати товари першої необхідності. на по-
чатку вересня 2007 року розпочато газифікацію села, проклали асфальтну
дорогу. взагалі коли сільським головою став сич с.с., а господарство очолив
попко я.в., село стало найкращим у районі, з'явилися робочі місця для
селян. і про війну вже ніхто не згадує, всі болі та розрухи вже в минулому.

1. лисянщина в контексті історії україни. – Черкаси, 1994. – с. 122-125.
2. МпДа. – спогади Бойко Домахи федосіївни, 1929 р. н., мешканки с. тихо-
нівки лисянського району Черкаської області.
3. МпДа. – спогади Матвійчук ніни степанівни, 1942 р. н., мешканки с. ти-
хонівки лисянського району Черкаської області.
4. МпДа. – спогади Матвійчук параски петрівни, 1900 р. н., мешканки с. ти-
хонівки лисянського району Черкаської області.
5. МпДа. – спогади сич явдохи павлівни, 1916 р. н., мешканки с. тихонівки
лисянського району Черкаської області.
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імені григорія сковороди»

Моя Мала БатЬківЩина: СЕло вЕЖиЦя
РокитнівСЬкоГо РаЙонУ РівнЕнСЬкоЇ оБлаСті

у північній частині теперішнього рокитнівського району рівненської об-
ласті розташоване невелике село вежиця. село, як і всі сусідні села навколо
нього, знаходиться серед непрохідних боліт, мішаних лісів та невеликих пі-
щаних горбів з епохи льодовика.

перші письмові відомості відносяться до середини XV століття. існує
думка, що назва села походить від старослов'янського слова вежъ, що оз-
начає «повідомляти». є і друга, більш точна думка, що назва походить від
слова веж, що білоруською означає «вежа». село знаходиться на межі ко-
лишнього турово-пінського князівства з галицько-волинським князівством.
у ті часи тут була вартова охорона, як це було по всій україні. завдання охо-
ронців було слідкувати за сигналами з других палаючих веж. (по сьогодні на
тому місці, де стояла вежа, є урочище, яке носить назву вежище.) не могло
обійтися, щоб біля цієї вежі не було якого-небудь вартового приміщення для
відпочинку людей і коней. спочатку його називали вежа, потім вежиця.

село вежиця знаходиться на шляху від томашгорода через старе село,
лісові бори до століна. на незаболочених ділянках даного населеного пункту
поселялися люди. за переказами, першими жителями були засланці по яки-
хось провинах неласки пінських князів. територія для поселенців була при-
ваблива і безпечна від нападу іноземців: непрохідні болота, великі бори, в
яких водилося безліч дикого звіра та птиці (вовки, лисиці, зайці, борсуки,
єноти, тхори, куниці, білки, дикі кабани, лосі, кози); в річках та озерах кишіло
від різновидної риби:(щука, карась, лин, в'юн, колюн, окунь); у водах жили
хутрові звірі (бобри, видри, норки, ондатри). у лісах росли столітні дуби,
сосни, ялини, буки, ясени, берези, вільха, осика, тополі, що давали матеріал
для будівництва житла. в дуплах дерев водилися дикі бджоли. в лісах росло
безліч різних ягід (чорниця, брусниця, ожина, малина); безліч грибів (білі
гриби, маслюки, лисички, підберезовики, сироїжки, семироги), а на болотах
росла лікарська ягода – журавлина [3].

відповідні кліматичні умови: нехолодна зима, тепле літо і відповідна кіль-
кість опадів, як зимою так і літом середньої родючості грунти і великі площі
пасовища для тварин – все це створювало відповідні природні та економічні
умови для поселення людей.

люди поселялися на хуторах по три-чотири двори. Хутори росли як гриби
після дощу. кожен хутір мав свою назву: по місцевості , по імені перших меш-
канців, по ремісництву певних людей.

населення в основному було однорідне – слов'янського походження. у
ближчий до нас час, на хуторах рідко селились люди інших народностей: лит-
вини, поляки, євреї.

люди тут жили до виникнення київської русі і в час існування її. знаряддя
праці, яким населення користувалося у часи київської русі, збереглося від
діда прадіда і по сьогодні, хоч воно вийшло з вжитку.

заняття населення було ружинне. на вільних від лісу і розчищених ви-
корчовуванням лісів ділянках люди сохою, яку тягли воли, орали землю, бо-
роною - суковаткою волочили і сіяли овес, жито просо, гречку, льон.
розводили велику рогату худобу. коней майже не розводили через болотисту
місцевість. як тяглову силу використовували волів. розводили свиней, до-
машню птицю.

територія північних сіл рокитнівщини відносилася до так званої Червоної
русі, згодом Білорусі. село у ближчий до нас час відносилося до столінського
повіту пінської губернії. назви окремих урочищ на території с.вежиця дають
повний і точний доказ, що на дану місцевість вдиралися окремі загони татар
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( на території села є два урочища, які називаються татарка). з середини
XIVcт. ця територія переходила з рук в руки литовським, польським феода-
лам, але зберігалася влада волинських князів. з посиленням російської цен-
тралізованої держави волинню володіла і росія. володіння польщі з
перервами тягнулося до андрусівського перемир'я, коли дана територія по-
вністю перейшла до росії. перебування під владою російської імперії про-
довжувалося до 1917 року. після революції 1917 та громадянської війни
вежиця опинилася у складі польської держави і відносилася до столінського
повіту Брестського воєводства до 1939 року [3].

після 1939 р. дана місцевість увійшла до складу радянської україни, по-
чалася колективізація.

люди неохоче віддавали худобу і с/г інвентар у загальнонародну влас-
ність, колгосп був дуже бідний. відкрилася школа, медпункт, магазин, клуб.

існування радянської влади було недовге. у червні місяці 1941 року те-
риторія була загарбана німецько-фашистськими окупантами. у 1943-44 pp.
на поліссі появилися партизани, до яких вступали люди села, боячись, щоб
їх не забрали німці.

з приходом радянських військ була оголошена мобілізація всіх дорослих
чоловіків, які в основному пішли на фронт. Багато людей із села загинули на
фронтах війни. учасники війни, які повернулися додому, були нагороджені
орденами.

у післявоєнний час життя було дуже важке через розруху господарства
війною. невистачало солі, цукру с/г продуктів, сірників, одягу. Держава орга-
нізовувала колгоспи. все це створювало тяжкі умови для селян. з тяжким
трудом відновлювався колгосп, який був бідний, через що люди отримували
малу платню. в 1946 році була організована початкова школа з однією вчи-
телькою, згодом відкрилася семирічна. Діти вчилися по хатах.

у 1960 році в селі почали будувати нову школу, будівництво якої закінчили
в 1968 році. приміщення школи мало 8 класних кімнат, кабінет директора,
учительську, бібліотеку. Було завезено нові меблі: дерев'яні парти, столи,
стільці, дошки. працювало в школі на той час 12 вчителів, двоє з них мали
вищу освіту.

у 1961 році село вежиця електрифіковано. провели радіомережу. люди
почали купувати електротовари.

у 1983 році було прокладено шосе і в тому році село було зв'язане авто-
бусним сполученням з рокитно. село почало розбудовуватися. якщо в 1911
році в селі було 12 дворів і декілька хуторів, то на 1998 рік - 230. До аварії на
Чаес в с. вежиця проживало більше тисячі чоловік. у 1998 році проживало
874 чоловіка.

в 1986 році с. вежиця спіткало чорнобильське горе, через що страждають
люди і вся природа. Багато людей переселяються в чисту від радіації зону.

за радянської влади було знищено церкву, яка була старинною архітек-
турною пам'яткою села. з розпадом радянського союзу і проголошенням не-
залежності україни в селі в 1998 році збудували нову церкву неподалік від
старої зруйнованої.

відновлюється приватна власність. якщо до 1980 років не дозволяли три-
мати коней і примусово влада відбирала у селян, відбирали лишки землі, то
з приходом незалежності україни майже кожен двір має коня, воза, плуга та
великі ділянки землі.

в 2000 році школа була реорганізована в середню школу.
на даний час в школі: 12 класних кімнат, комп'ютерний клас, майстерня,

спортзал, бібліотека, музей народознавства, і кімната школяра. працює в
школі 22 вчителі з вищою освітою. учнів в школі 222. за час свого існування
школу закінчило 1150 учнів [3].

побут села покращувався з кожним днем. на це вплинув індустріальний
розвиток україни і виїзду людей в другі області, де люди запозичували куль-
турний побут і звичаї почали будувати великі будинки і обставляти дорогими
меблями. все це сприяло культурному покращенню життя людей. але ста-
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ровнні прадідівські звичаї зберігаються. населення розмовляє українською
мовою з білоруським акцентом. Багато збереглося старинних назв урочищ
та легенд про них. споконвіків населення жило родами. До сьогоднішнього
дня в с. вежиця так і збереглися назви родів: лукаші, стрільці, ковалі, ар-
хипи, одами, Дефіси, потапи, примаки, гаврили,софині, Хомині, козаки. і,
навіть, на кладовищах померлих хоронять по цих же родах.

на окраїні села в урочищі підгорне росте старинне рідкісне дерево з роду
хвойних. говорять, що на планеті таких дерев є тільки три. і характерно для
нього, що воно не розмножується. в цьому селі і поза ним це дерево назива-
ють «цар - дерево». народ його обожнює. люди не тільки з цього села, а і з
других сіл та міст україни приходять до нього і просять в Бога здоров'я для
себе та рідних, чіпляють на це дерево цінний матеріал тканини (рушник, ска-
тертину, платки, стрічки, відрізки калини). а в дупло, яке є в цьому дереві, ки-
дають гроші.

про капличку ще здавна існує така легенда. колись одном священнику,
який все життя присвятив Богу, тричі приснилось, що на тому місці де зараз
капличка, спустилась жінка в червоному, вона вся сяяла. вона сказала, що
це місце святе і дерево закликала побудувати капличку для молитви, для того
щоб підтвердити сказане, жінка сказала, що ви знайдете під цар-деревом дже-
рело з свяченою водою. рано священник сказав всім свій сон і всі пішли на те
місце зі сну. і справді. під тим деревом знайшли джерело, а на том місці, де
приснилась жінка знайшли червоний клапоть полотна. там і збудували кап-
личку, туди люди приходили молитись, набиралі освячену воду і говорять, що
вона діє цілюще, а молитви збуваються. і вже більш за 200 років вона рятує
жителів с. вежиця від напастей, нещасть - це є оберіг нашого села [3].

з південно - східної сторони території села простягається заповідник
«сира погоня», який має площу близько 10 000 тис. гектарів [4].

колись дуже давно територія нашого села являла собою високі горби по-
криті лісамі, непролазними хащами в яких водились всякі звіри, а внизу цих
горбів було озеро, канави, які не раз одлякували людей своєю таємничістю.

на одном із горбів знаходився високий замок, у якому жив король з коро-
левою, а в них була єдина дочка, ганна. втіхи батьки більшої не мали. та не-
догледіли батьки доньки, відбилась від дому, заблудилась і втопилась у
глибоком чорном озері. казали, ніби лісовик її завів, який населяв наші ліси.

стражданню матери ганни не було меж. вона прокляла те озеро, після
цього там втопилось багато людей. люди які залишились, просто залишили
цю місцевість і поблукали далі від проклятого місця. Минули століття, замок
зник, озеро заросло, утворилось болото, яке назвали галом на честь тієї дів-
чини. а горбиста місцевість так залишилась до теперішнього часу.

на кінець 2000 року село поки що не має перспективи через сильну за-
брудненість території радіонуклідами. в даний час радіація у людей переви-
щує допустиму норму у 6-8 разів але люди настільки працьовиті і
наполегливі, хоч радіація впливає на здоров'я, освоюють болота, розбудову-
ють село, одружуються і будують незалежну україну [3].

весільні обряди проводилися так: в селі починалось сватанням, від мо-
лодого прийшли свати, батьки про все домовились зарання; потім були за-
ручини, а потім і весілля. у молодого пекли коровая. Місили його девять
коровайниць,. на дно миски клали гроші, говорили побажання такі як:

коровая месіла 
Дай Бога просіла, 
Дай Боже щастя й долю 
нашому молодому.

зверху на коровай з тіста садовили два голубки – символи любові. як ко-
ровай був готовий, його саджали в піч і співали:

а унашоє печи
Широкіє плєчи
треба у трох лєгті
коровая стерегти
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коровай спікся, його виносили на вулицю через вікно і там співали пісні.
потім заносили в хату, обходили три рази кругом столу і тоді ставили, молоді
дівчата прикрашали його, а потім стерегли коровая, шоб ніхто не вкрав, бо
треба було платити викуп [2].

на другий день їхали з короваєм до молодої. його ніс батько хрещений.
Молоду викупляли дружки. потім сідали за столи, веселі співали:

Мі бором єхалі
Да й сокиру невзялі
Да й лучину невзялі
Да й огню нерозклалі
й огню не кладемо.
вечери не варимо,
наша маті вдома,
нам вечера готова. 
на другий день з ранку їхали до церкви:
одчині попочку,
одчині церковку в етой час
Да й венчай дєточок,
Шо єдут до вас 

від церкви їхали до молодого. там його батьки накладали на дорозі із со-
ломи костьор і запалювали.

палі маті солому,
Бо син єде додому,
палі лучиною
Бо єде син з дочинною. 

коли заходили у хату, із короваєм обводили тричі кругом столу, потім сад-
жали за стіл під образами на вивернутий кожух:

вивернула теща овчину
на яку причину?
Хоче затя злякаті,
Щоб дочкі недаті,
а зать незлякавса
за дверима сховаса,
з-за дверей поглядає
Чи великі перевоз має? 

погулявши батько хресний ділив коровая. перш ніж починати – питав до-
зволу у батьків. кусень коровая міняли на подарунок для молодих. наприк-
лад:

Дару коробку гліни,
Щоб до году булі христіни. 

після весілля чоловік може забрати от матері та батечка. перевозив при-
дане, мати проводжала доньку за ворота:

кучерава та березонька,
а малеє ростояненько,
Дякуй тобе мой батенько,
Шо я втебе піла да єла,
важкого дєла да неробіла,
только міла та вишивала,
косу-русу да розчесвала.
ох коса моя руса.
Да кудаж ти забірєшса
ох чи вгай чи вдубровоньку,
Чи к свьокру вкомороньку? [2].

Для багатьох село вежиця завжди здавалось краєм світу. раніше взагалі
у вежицю можна було дістатися лише літаком. зараз же жителі північних сіл
рокитнівського району змушені трястися добрих дві години в автобусі. ніхто
не може вибрати де народитися, чи у великому місті, чи у віддаленому селі
віддаленого району.
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у с.елі вежиця є також "Будинок милосердя", засновником якого є кузь-
мич валерій Мусійович [1].

валерій Мусійович, діловий молодий чоловік, народився в 1967 році в
с.вежиця рокитнівського району, рівненської області. у 1973 році пішов до
вежицької загальноосвітньої школи, яку закінчив з відзнакою у 1982 році. від-
разу після школи вступає до коростишівського педагогічного училища Жито-
мирської області, яке закінчує в 1986 році також з відзнакою. після закінчення
училища армія, службу проходив в німеччині. з 1988 року працює вчителем
вежицької загальноосвітньої школи, викладає трудове навчання та крес-
лення, пропрацював 12 років.

у 1989 році одружується, дружина кузьмич галина кирилівна, 1971 року
народження з с.Дроздинь рокитнівського району. сім'я виховує десять дітей:
валентина (1990 р.н.), Юрій (1992 р.н.), вікторія (1995 р.н.), надія (1997 р.н.),
тетяна (1999 р.н.), Моисей (2001 р.н.), катерина (2002 р.н.), валерій (2004
р.н.), Марко (2006 р.н.), карина (2003 р.н.). Маючи своїх дев'ятьох дітей, вони
з дружиною галиною вирішили удочерити дівчинку карину, з великими гар-
ними карими оченятами. але у дівчинки немає однієї ніжки. за словами ва-
лерія після народження 9 дитини у сім'ї була дуже тяжка життєва ситуація,
син Марко народився в дуже тяжкому стані і практично був приречений на
життя інвалідом. та сім'я твердо вірила в те, що Бог буде милосердним і
зараз хлопчик розвивається добре. саме це і спонукало до прийняття рі-
шення взяти дитину на усиновлення, "нехай буде ще хоч одній дитині краще",
- каже господар. карина родом з луганської області, їй майже 5 років. у неї є
і мама, і тато, які відмовилися від дівчинки через її інвалідність. валерій спіл-
кувався по телефону з ріднею дівчинки, повідомив про удочеріння, проте
вони залишилися байдужими [1].

Будучи віруючою людиною до валерія приходить розуміння, що свою віру
в Бога треба підтверджувати найкращими справами. взявши дитину інваліда,
і спостерігаючи за життям інвалідів виникло бажання створити "Будинок ми-
лосердя". від знайомих віруючих людей дізнавався про скрутне становище
інвалідів та людей похилого віку. як віруюча людина, я дійшов висновку, що
говорити можна багато, але слова слід підтверджувати справами. і створив
благодійну організацію, яка називається "Будинок милосердя рокитнівщини".
його впевненість у своїй справі викликає повагу.

"Будинок милосердя" - це звичайний сільський будинок, оббитий вагон-
кою. обійстя ще не загороджене, дворових будівель поки немає. та зустрічає
будинок завжди тишею, чистотою та теплом. Чотири кімнати, кухня, ванна,
туалет. всі зручності. є другий поверх, але ще не добудований.

в одній із кімнат проживають дві старенькі жінки вакулич віра та кулаке-
вич агафія. одній уже за вісімдесят, іншій - за шістдесят. засновник "Будинку
милосердя" валерій кузьмич привіз їх хворих із старого села. вони вияви-
лись нікому не потрібними, навіть рідні.

в іншій кімнаті розташувалися три молоді дівчини: надія (27 років), ната-
лія (25 років) та ірина (23 роки), сестри, дівчата не можуть пересуватися без
сторонньої допомоги. тут живе і їх батько петро никонорович (54 роки), теж
інвалід.

сім’я поченюків жила на восьмому поверсі. Мама, тато, п’ятеро дітей: три
доньки і два сини. тато інвалід, у всіх п’ятьох дітей - церебральний параліч.
панельний дім, холодно, сиро. вони міняють квартиру на будинок в одному
із містечок Черкаської області. але і тут не все в порядку. До будинку підхо-
дить плавун, будинок починає руйнуватися. знову розмінюються на будинок
у селі. невдовзі помирає мама, згодом і два сини. сім"я залишається у скрут-
ному становищі, без догляду, і без допомоги...

взимку цього року валерій Мусійович забрав сім’ю до себе. Батько петро
никонорович та троє доньок: надія, наталія та ірина, хоч і мали якісь пере-
стороги, їдучи сюди, але залишилися дуже задоволені. в порівнянні з тими
умовами в яких вони знаходились, це видається розкішшю.

також проживає в будинку інвалід дитинства Моргун анжела 32 роки,
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родом із полтавської області. Мати залишила дівчинку в місті Миргороді на
залізничному вокзалі з неперев"язаною пуповиною. кругла сирота.

за інвалідами та людьми похилого віку доглядають няні, їх тут три. пра-
цюють по черзі, проте поки що на волонтерських засадах.

сам будинок належить валерію кузьмичу. Ще коли він працював у школі,
йому сільрада виділила житло. пізніше він побудував новий будинок, в якому
оселився, а цей віддав під "Будинок милосердя [1].

різні людські долі. одні живі-здорові і навіть не задумуються, що може
бути інакше.

такою є моя мала батьківщина – село вежиця на рівненщині.

1. валерій кузьмич – будинок милосердя [CD - диск] // Бібліотека с. вежиця
рокитнівського р-ну рівненської обл.
2. весільні обряди села вежиця [CD - диск] // Бібліотека с. вежиця рокитнівсь-
кого р-ну рівненської обл.
3. історія села вежиця [CD - диск] // Бібліотека с. вежиця рокитнівського р-ну
рівненської обл.
4. сира погоня. Документальний фільм студії «Мандри» каналу ртБ. [CD -
диск] // Бібліотека с. вежиця рокитнівського р-ну рівненської обл.
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Швидкий Ю.
Двнз «переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені григорія сковороди»

іСтоРія МоГо кРаЮ – СЕла БЕРЕЗна

Березна – одне із найбільших сіл володарського райну, київської області.
розкинулось воно на мальовничому березі річки рось та її притоки річки Бе-
резянки. за переказами у сиву давнину на території сучасного села ріс вели-
кий березовий гай, завдяки якому село і отримало свою назву. засноване село
було у 1593 році польським магнатом янушем збаразьким. але про існування
на цьому місці поселення давніх часів свідчать археологічні знахідки знарядь
праці кам’яного віку, бронзи і заліза, що знаходяться у шкільному історико-
краєзнавчому музеї. януш збаразький походив з українського князівського
роду, який у XVI ст. ополячився. прізвище збаразький походить від м. збаража
(тепер тернопільської області), яким володів засновник роду Дениско Моко-
сійович. рік народження збаразького невідомий, він був воєводою Брацлав-
ським. 1577 року переконав івана підкову поїхати в немирів на переговори
до польського короля с.Баторія, за наказом якого їх було зарештовано і стра-
чено у львові [1, 11]. Ще при житті збаразький продає село родині подгорських
(підгорських), які на той час уже володіли косівкою, антоновим, тарганом та
городищем пустоварівським, найбільшими селами сучасності і того часу. на
час придбання села, а це 1616 рік, в селі було 50 дворів. з моменту придбання
і до 1917 року Березна стала резиденцією польських князів подгорських.
новий будинок родина побудувала на початку XIX ст. він знаходився на кра-
сивому скелястому півострові, при впадінні р. Березянки в р. рось. за спога-
дами старожилів, мав багато кімнат, дзеркальну залу, зимовий сад. навколо
будинку на трьох десятинах землі розкинувся великий парк з різними декора-
тивними деревами і кущами, аллеями, обсадженими квітами [2].

з приходом польських магнатів на володарщину посилився феодальний,
релігійний, національно-культурний гніт українського народу. зневажливе
ставлення, постійні утиски, ріст панщини призводять до сельнсько-козацьких
повстань. після придушення всіх повстань польським магнатам здавалось,
що вони остаточно підкорили український народ, виступи на деякий час при-
пинилися і навіть період від 1638 до 1648 року дістав назву “десятилітнього
золотого спокою”. та становище українського народу під владою речі поспо-
литої в середині XVII ст. стало особливо тяжким. соціально-економічний ви-
зиск, політичний гніт, ідеологічний тиск з боку польського панства призвів до
націонольно-визвольної війни 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмель-
ницького [1, 14].

Березяни були активними учасниками національно-визвольної революції,
воювали у складі Білоцерківського полку, яким керував полковник Михайло
громика. за згадками польського історика руликовського, вважалося, що во-
лодарка була “гніздом характерників” у роки війни. за висловом посланця
Богдана Хмельницького яреми кончевького, котрий приїздив до місцевих по-
встанців, володарка була одним із центрів формування повстання. саме во-
лодарка, Березна, Біліївка, антонів сформували полк козаків і обоз для армії
Богдана Хмельницького [1, 15]. однак навряд чи це твердження не відповідає
дійсності, адже військо Богдана Хмельницького – це досить серйозна вій-
ськова  одиниця, яка потребує значної мобілізації людських і матеріальних
резервів. тому більш вірогідним буде припущення про те, що селяни та ко-
заки володарщини брали участь у національно-визвольній революції у
складі Білоцерківського полку.

по смерті Богдана Хмельницького та усуненні від гетьманування у 1659
р. івана виговського, україна переживає страшний період “руїни”, а за “віч-
ним миром” (1686 р.) між річчю посполитою і Московією територія південної
частини київщини, а значить і володарщина, ставала нейтральною зоною
між двома державами. а ще до цього наш край пережив “великий згін” (1678–
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1679 рр.) за наказом івана самойловича і фактично знелюднів, перетворив-
шись на пустку. це непокоїло польський уряд, оскільки через цей край без-
перешкодно ходили турецько-татарські загони, що становили загрозу для
поновлення польських воєводств. з огляду на це польський король ян ііі со-
бенський знову звернувся до козаків з пропозицією заселити пустки, надавши
козацтву “прадавні привілеї та вольності”. згідно з цією ухвалою козаки ство-
рювали на заселених ними землях власний полково-сотенний устрій. так від-
родилося 4 полки: Богуславський, корсунський, Брацлавський, фастівський
(Білоцерківський). останній очолював полковник семен палій. і саме до
цього полку входили володарські і відповідно й березянські землі. а ще, щоб
заохотити переселенців, шляхта і власники фільварків на цих землях нада-
ють певні пільги у веденні господарства. тому володарські землі заселяються
вихідцями з волині та поділля [1, 15].

у 1699 році польща уклала мирний договір з туреччиною. турецька за-
гроза ослабла, тож відпала потреба у козацтві, а польський сейм ухвалив лік-
відувати правобережне козацтво. це власне і стало причиною
національно-визвольного повстання 1702–1704 років під проводом семена
палія, в якому взяли участь селяни Березни, приєднувавшись до повстант-
ських загонів, що діяли на території володарщини [1, 15].

з приєднанням правобережної україни до російської імперії починається
нова сторінка в історії нашого краю. відповідно до нового адміністративного
поділу с. Березна належало до пархомівської волості сквирського повіту ки-
ївської губернії. зміна влади однієї держави на іншу нічим не позначилась на
становищі простого населення. тому повстання протии чиновницького сва-
вілля продовжувалися і на початку ХіХ ст. у 1812–1835 рр. в україні масовий
селянський рух відбувався під проводом устима кармелюка. про участь у
цьому русі свідчать численні перекази та урочище курмалія, що розташоване
на північному сході від села. за переказами, у ті часи там стояв густий, не-
пролазний ліс, в якому переховувались учасники повстання, існує легенда
про те, що там переховувався сам устим кармелюк [2].

Характеризуючи розвиток володарщини в ХіХ – на початку ХХ ст. слід
сказати, що володарка на той час стає досить великим для того часу насе-
леним пунктом. село Березна теж збільшується чисельно і територіально,
розбудовується, як і всі інші села, які належали роду підгорських. саме під-
горським було створено село городище-пустоварівське, саме через пересе-
лення жителів з села пустоварівки сквирського району на володарщину. і в
той же час підгорський на базі винокурного заводу побудував цукровий завод,
який в перший рік свого існування виробив близько 2 тисяч пудів цукру. також
поміщиком підгорським були побудовані цегельні, вальцеві млини, що вико-
ристовували енергію води у Березні, городище-пустоварівці, косівці, які
можна побачити і зараз. вже на початку ХХ ст. у маєток підгорських у Березні
було доставлено з італії двигун та генератор, які виробляли електроенергію
для потреб їх господарства та їх чудового палацу. згодом стефан підгор-
ський  придбав і перший в наших краях автомобіль французького виробниц-
тва [1]. а з 1892 року в поміщицькому маєтку був встановлений телефонний
зв’язок з володаркою та сквирою [2].

невирішеність селянського питання реформою 1861 року, подальше обез-
земелення та зубожіння селянства призводить до нової хвилі соціального
протесту, який вилився у революційні події 1905-1907 років. у травні 1906
року березяни організували страйк під час обробітку цукрових буряків, що на-
лежали підгорському. селяни були незадоволені низькою платою, трива-
лістю робочого дня та утисками управителя. організатор виступу був
висланий до сибіру, але страйк мав наслідки: зарплатню було підвищено до
20 коп., роботу закінчували о 20:00 год., налагодили підвезення свіжої
води.[2] 

Щоб поліпшити становище селян, з ініціативи прем’єр-міністра п.а. сто-
липіна в 1907-1909 роках була проведена реформа, за якою селянам реко-
мендувалося переселятися на неосвоєні землі російської імперії. Багато
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селян володарщини, в тому числі і з Березни переселились тоді на Далекий
схід росії (“зелений клин”). за цією ж реформою селянам було дозволено
виходити з сільської громади і оселятися на хуторах, де їм нарізалися зе-
мельні наділи. Для облаштування господарства селянин міг взятии позику у
селянському банк. але, знову ж таки кредитами могли користуватися в біль-
шості заможні селяни, оскільки банк вимагав застави. у Березні селяни, які
вийшли з общини, засновували нові поселення “куток”, “заріччя”, “слобода”,
“липки”, в яру за селом був заснований хутір Хмельницького григорія. згодом
більшовицька влада назве цих людей “куркулями”, а організаторів поселень
буде заарештовано і вислано з села як тих, хто чинив опір колективізації [1,
40].

перша церква в Березні була збудована у 1830 році. Була вона де-
рев’яною з солом’яною стріхою. у 1877 році дочка казімежа підгорського
зофія тяжко захворіла, для її швидшого одужання поміщик виділив кошти на
побудову церкви. Будівництво тривало до 1883 року, розпис церкви провели
монахи києво–печерського монастиря та сільські майстри. урочисте від-
криття та освячення церкви відбулось 21 вересня 1883 року на релігійне
свято різдво пресвятої Богородиці. церква проіснувала до 1960 року, потім
була закрита та використовувалась, як складське приміщення місцевого кол-
госпу. з 1991 року Березянська церква різдва пресвятої Богородиці відно-
вила свою діяльність. підпорядковується українській православній церкві
київського патріархату [2].

першою школою в Березні була церковнопарафіяльна школа, заснована
в 1860 р. настоятелем місцевої церкви, священником о. стефаном семено-
вичем Шебащенком. фундатор церковноприходської освіти в селі був досвід-
ченим пастирем і служив у місцевому храмі з 1856 року протягом кількох
десятиліть, заодно виконуючи обов’язки керівника та вчителя церковнопри-
ходської школи. у 1865 р. в школі нараховувалось 20 учнів та 6 учениць. в
1872 році в селі було урочисто відкрито нову державну школу, офіційна назва
– Березянсько-Михайлівське народне училище. Для її потреб було виділено
3 десятини землі, збудовано двоквартирний будинок для вчителів. Дітей на-
вчали два вчителя. з моменту заснування і до початку ХХ ст. у школі щорічно
навчалось до 80 учнів. термін навчання складав 4 роки. станом на 1925 рік
школу відвідувало 200 учнів. 1927 році постановою Білоцерківського окрви-
конкому на базі семирічної школи була відкрита школа сільської молоді, ди-
ректором якої став горовий Юрій. Школа сільської молоді відрізнялася від
звичайних шкіл тим, що в ній, крім звичайних дисциплін, вивчались основи
агрономії. у 1929 році в селі був створений перший піонерський загін, піонер-
вожатою якого стала Маркова Марія. з 1930 року школа сільської молоді пе-
рейменована у школу колгоспної молоді, при ній відкрили інтернат, їдальню,
та відкрили земельну ділянку, розміром 15 га. тоді ж і запрацювали перші гур-
тки: музичний, хоровий, драматичний [2].

на початку ХХ ст. у Березні діяв народний театр “Березіль”, художнім ке-
рівником якого став григорій Дмитрович сташук. він налагодив тісні зв’язки
з лесем курбасом, який в той час працював у м. Біла церква. курбас розро-
бив репертуар для театру. за спогадами народних аматорів приїздив до Бе-
резни на репетиції та спектаклі. театр розмістився у манежі маєтку
підгорських, там була влаштована сцена та зал на 300 місць. Декорації до
п’єс створював місцевий художник григорій назаренко. першою п’єсою, яку
поставив театр, була “Безталанна” і. карпенка-карого (1923 р.). народний
театр гастролював у м. Біла церква, сквира, тараща, рокитно, селах воло-
дарського району, брав участь у фестивалі театрів “Березілля”, який органі-
зував л. курбас у м. Харків. театр проіснував у Березні до початку великої
вітчизняної війни [2].

перша світова війна 1914 року, революційні події 1917 року не обійшли і
Березну. солдати, які повернулися з фронтів, вчинили розгром панського ма-
єтку і спалили його. нелегкого життя зазнали селяни і в період громадянської
війни. у 1918 році австро-німецькі війська зайняли Березну. на території села
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діяв загін самооборони. його командиром став Микола загородній. він орга-
нізував повстання проти окупантів, яке завершилося перемогою повстанців.
згодом загін перейшов на бік більшовицької влади і вів боротьбу з німецько-
австрійськими військами, формуваннями тютюнника, ворона, клименка.
загін загороднього брав участь і у запеклому бою між більшовицькими вій-
ськами та підрозділами унр на чолі з отаманами соколом і залізняком. у
червні 1919 року загін було вигнано, а повстанців розбито в районі сіл пет-
рашівки-гор-пустоварівки. у 1920 році на території села діяв комітет неза-
лежних селян і був створений комсомольський осередок, першим секретарем
якого обрали зарву івана васильовича, який згодом був обраний секретарем
цк влксМ [2].

з 1930 року в селі відкрилося перше поштове відділення. в роки непу
Маринич М., Чугай М., коцюренко а., гаврилюк п., Хмельницький Ю., та інші
відкривали свої майстерні, в яких виготовляли і ремонтували сільськогоспо-
дарський реманент, предмети домашнього вжитку, шили одяг, взуття. свої
магазини мали Меєр с., линчак к., качур і., сідак ф. [2].

у 1929 році був організований перший когосп, в який об’єдналося більше
ніж сто селянських господарств. першим головою колективного господарства
став линчак трохим федорович. Через тотальне вилучення зернових уже во-
сени 1932 року в селі почали голодувати, а взимку голод дав про себе знати
хронічним недоїданням. навесні, коли прийшла пора весняно-польових робіт,
розпочався голод. голодомор 1932–1933 років спричинив велику смертність
населення, в першу чергу серед дітей та людей похилого віку. від голоду в
селі померло 202 особи. у 1933 році під час проведення суцільної колективі-
зації та масових репресій селянства з ініціативи голови колгоспу Малахів-
ського петра був створений дитячий майдан для дітей, батьки яких загинули
під час голодомору, він же і попередив селян про масове вилучення продо-
вольства, що на той час можна було вважати подвигом. з 1934 року на базі
цього майданчика був відкритий дитячий будинок, що підпорядковувався об-
ласному відділу наркомпросу урср. першим директором дитбудинку став
Чорний в.і. [2].

поступово життя в селі налагоджувалося, запроваджувалася стійка оп-
лата трудодня, колгоспи почали отримувати сільськогосподарську техніку. у
1934-1935 роках проходить передача землі колгоспам. за державним актом
1935 року колгосп “вперед” отримав 5 тис. га землі. у цьому ж році в селі
вперше з’явились комбайни. першими комбайнерами стали остапець Ми-
хайло, Хмельницький олександр, цимбалюк григорій, сенчик владислав [2].

у зв’язку з великою кількістю посівних площ, для кращого їх обробітку
було прийняте рішення про роз’єднання колгоспу “вперед” на три окремі гос-
подарства (1935 р.): ім. с. Будьонного (слобода), ім. леніна (заріччя), ім. ф.
Дзержинського (куток) [2].

у кінці 30-х років в селі був відкритий медпункт, працювали сільська рада,
бібліотека, школа. перед іі світовою війною в школі навчалось 400 учнів,
школу очолював пугасій п.н., у 1941 році був призначений завідувачем во-
лодарського відділу освіти [2].

Мирну працю людей перебила радянсько-німецька війна, що розпочалася
22 червня 1941 року. Молоді хлопці села записувалися добровольцями в
діючу армію, часто приписуючи собі роки до повноліття. з села до армії було
призвано 280 чоловік, не повернулось із війни 126 жителів села, найбільше
їх загинуло в боях за визволення прибалтики. Майже всі, хто повернувся, на-
городжені бойовими орденами та медалями. фашисти окупували володар-
ський район 16 липня 1941 року, у нас в селі вони з’явилися 17 липня. Був
встановлений суворий окупаційний режим: за неякісне виконання робіт чи
запізнення міг бути призначений штраф, покарання різками або й навіть роз-
стріл. Молодь вивозили на каторжні роботи до німеччини. з Березни було
вивезено найбільше – 249 осіб: як місцевих молодих односельчан, так і стар-
ших дітей дитячого будинку, що був залишений напризволяще. Менші діти
розійшлись хто куди, частину дітей розібрали по домівках місцеві жителі [2].
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після визволення від німецьких військ в селі налагоджується робота з від-
новлення господарської діяльності колгоспу, запрацювала сільська рада, на
початку березня 1944 року відновилось навчання в школі, а з 1945 року за-
працював дитячий будинок, який проіснував у селі до 1955 року. у 1955 році
село було електрифіковане, а у 1967 році – радіофіковане. у 1955 році се-
мирічну сільську школу було реорганізовано у середню (десятирічну). у 9-
10-х класах навчалися діти з навколишніх сіл: гор-пустоварівки, тарасівки,
Щербаків, фастівки, Михайлівки. Для них при школі був створений інтернат.
Школа розміщувалась у троьх приміщеннях: власному, колишнього дитячого
будинку та пристосованому (колишній будинок поміщицького садівника) [2].

при голові когоспу золотаревичу М. (1957–1960 рр.) було побудовано та
відремонтовано силами колгоспної будівельної громади 80 житлових будин-
ків, 15 господарських приміщень колгоспу, приміщення магазину, три склад-
ських приміщення, баню, майстерню. у 1959 році когосп було нагороджено
Дипломом всесоюзної виставки народного господарства за високі врожаї
гречки. з грудня 1961 року головою колгоспу стає лініченко Микола. за роки
його керівництва було збудовано приміщення колгоспної контори (1963 р.),
дитячий садок (1965 р.), прокладено 1,5 км шосейної дороги по селу та збу-
довано міст через річку Березянку. нове приміщення проектною потужністю
536 учнів відкрилося 1 вересня 1975 року. у 1989 році школі було присвоєно
ім’я академіка антона пантелеймоновича комара, славетного земляка, який
народився в с. Березна 30 січня 1904 року. в 1950–1957 рр. – директор фі-
зико-технічного інституту ан урср у ленінграді. написав праці з ядерної фі-
зики, фізики і техніки прискорювачів, з фізичної електроніки, фізики металів.
лауреат Державної премії срср 1951 року. у зв’язку зі зменшенням контин-
генту учнів у 1996 році Березянську середню школу перепрофільовано у не-
повну середню, а з 2004 року на її базі було утворено навчально-виховний
комплекс “зоШ і-іі ступенів – дитячий садок” [2].

у 1994 році колгосп “вперед” був перейменований у селянську спілку
“вперед”. в 2000 році на основі сс “вперед” було створено приватне підпри-
ємство “вперед”, яке очолює єрьомін Дмитро Миколайович.

До 1978 року сільським головою була островська М.л., а з 1978 по 1998
рр. – кривошея олена федорівна. в результаті чергових виборів до органів
місцевого самоврядування  головою села з 1998 по 2006 рр. працював іва-
нець олександр вікторович, з 2006–2010 – премудрий андрій костянтино-
вич. а з 2011 по сьогодні на цій посаді працює сергій вікторович корчемний.

1. Бухонський Ю.в. володарщина: сторінки історії / Ю.в. Бухонський.
– володарка, 2010. – 184 с.

2. ткаченко і. Моє село – краплиночка на карті… від минувшини до
сьогодення / і. ткаченко // голос володарщини. №20, 2011.
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уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. т. г. Шевченка

науковий керівник: станчук л.

іСтоРія СЕла МоЩЕнЕ

Чим краще  ми  будемо  знати  минуле,
тим  легше,  тим  більш  глибоко  і  радісно
зрозуміємо велике  значення  
створюваного нами сучасного.

Максим горький

кожна людина має своє місце народження – батьківщину. про це вона
знає і пам’ятає все життя. Де б ми не були, де б ми не жили – спогади про
рідний край, милий розуму і серцю, завжди буде з нами.

село Мощене знаходиться в гайворонському районі кіровоградської об-
ласті. саме воно не дуже велике, але має насичену історію.

на південь чумаки везли збіжжя, а звідти – рибу, сіль. і ось на цьому би-
тому шляху між уманем та Балтою у вибалку де протікає невеличка річка,
зупинилися чумаки щоб попасти волів і самим перепочити під високими крис-
латими вербами. у цьому мальовничому місці чумаки викопали криницю, ви-
клали з каменю цямрину, вимостили під’їзд до неї. це місце подорожні стали
називати Мощена криниця, а згодом біля криниці була збудована корчма і
поселилися перші поселенці. так виникла невелика слобода за якою закрі-
пилася назва Мощене.

родюча земля, ліс, добрі природні умови сприяли тому, що ця місцевість
швидко заселилась і слобода стала селом під назвою Мощене.

за іншою легендою, викопана криниця була за вказівкою власника села
графа потоцького. коли він проїжджав великою транзитною дорогою умань-
Балта, тут зупинявся і йому сподобалась за смаковими якостями джерельна
водиця. тому й повелів облаштувати джерело. збереглась криниця до наших
днів [3].

старожили розповідали, що тут спочатку проживали шляхтичі, які чума-
кували і не освоювали ніяких ремесел. Хоч на околиці Мощеного ріс липовий
ліс, з деревини якого можна було виготовляти побутові предмети, зокрема
ложки, веретена та ін. а такі вироби вигідно було збувати у донських степах.
тому шляхтичі почали запрошувати в село циганів-ремісників, за якими при-
була і численна їх рідня. утворився циганський табір. граф ярослав потоць-
кий нових поселенців поступово закріпачив.

населення і землі села були приєднані до Хащуватського ключа маєтків
і належали панам лапушанським, а потім Брудницьким. останній із панів
Брудницьких, антон жив безтурботно, любив кататися на ковзанах, грати в
карти, так наприклад за одну ніч він програв шість волів і четверо коней.
скоро він програв всю землю і маєток перейшов до рук поміщика Богдана
Ханенка.

Ханенко мав 2400 десятин землі, церква 93 десятин, а на 1245 селян при-
пало 500 десятин, на одну селянську сім’ю припало по моргу землі, а біль-
шість селян були безземльні і жили з поденного заробітку в пана, одержуючи
за тяжку працю копійки.

Мощене старих часів – убоге село. укриті соломою хати – з малесенькими
віконечками. корчма, церква та церковно-приходська школа (додаток 1). оце
і все що було в дореволюційному селі.

в період громадянської війни дуже багато банд проходило через село Мо-
щене, які наносили збитки господарству селян і завдавали багато жертв. в
1920 році відбувся розподіл поміщицьких земель. землю розподілили між се-
лянами, поміщицьку і церковну – по одній десятині на кожного.

тяглову силу і реманент було поділено на кілька дворів по парі. економ з
села втік а панські будинки селяни розібрали.

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

117



в памятному 1929 році, коли селяни переконалися в перевагах колектив-
ного господарства, в Мощені було організовано спочатку товариство по спіль-
ному обробітку землі, а згодом колгоспи імені петровського, «наша праця»
та «нове життя» (додаток 2).

засновниками цих артілей були: Микола станіславович туловський, Ми-
кола Маркович зімовський, порфирій олексійович Добрицький, левко йоси-
пович радзієвський, ласієнко влас, неженцев іван, радзієвська параска.

Міцніло господарство артілі з кожним днем. збільшувались врожаї, під-
вищувалась продуктивність тваринництва.

про трудові будні Мощенських хліборобів йшла добра слава за межами
району. особливу славу вони завоювали високим врожаями цукрових буря-
ків. Бригада Дарії Микитівни федченко одержала по 500 центнерів буряків з
гектара, і її було нагороджено орденом леніна. Д. М федченко була першим
депутатом верховної ради срср. вона брала участь в роботі у ііі з’їзду рад,
який схвалив нову конституцію срср. колгосп був учасником всесоюзної
сільськогосподарської виставки. голова колгоспу М. я. кравець був нагород-
жений золотою медаллю. кращий бригадир рільничої бригади с. Ю василь-
чук нагороджений великою срібною медаллю.

у січні 1905 року в с. Мощене відбулась забастовка. причини забастовки:
надіслана такса оплати за щоденну роботу для чоловіків та жінок. таксу хотів
відмінити управитель понятовський, так як по таксі оплата за щоденну роботу
повинна бути більша. організатори забастовки розповіли селянам правду і
переконали їх щоб залишити панську роботу та розійтися додому. Для при-
душення забастовки управитель викликав жандармів.

Жандарми зарештували організаторів забастовки йосипа та толосія ку-
черенків, Бойко євдокію, акімову Маланку, Бойко гиву, волощука Данила,
слободяника Микиту. забастовка була придушена. оплата щоденної праці
залишилась та ж сама. такса була прихована від селян.

поверталися в село солдати із фронтів імперіалістичної війни. в село
було привезено першу газету в якій розповідалось про повалення царизму і
захоплення влади в руки трудящих. селяни зібрались на сходку, де вирішили
розібрати економію.

економ Мехачик використовуючи прихід різних націоналістичних банд,
намагався повернути майно економії. натиском збройної сили селянам до-
водилось зводити худобу, звозити хліб назад в економію. за самовіддану
працю багато колгоспників нагороджено урядовими нагородами, орденами і
медалями. серед них нагороджена орденом леніна знатна свинарка Юхима
Данилівна гончарук, петро Данилович продан, голова колгоспу левко йоси-
пович радзієвський, орденом трудового Червоного прапора завідуючий стф,
та бригадир рільничох бригади голобродський андрій антонович і слободя-
ник іван степанович, рядовий колгоспник імені сталіна Мартіян северович
Бойко, єфрем кравченко та інші.

перший храм збудували у 1781р., другий – у 1872 р. у 30-х роках мину-
лого століття церкву було закрито і через деякий час зруйновано. уродженця
села дьякона захарія стадницького лише за те, що проповідував слово
Боже, безпідставно заарештували і без слідства і суду розстріляли 17 червня
1938 р. після здобуття україною незалежності, віруючі Мощеного утворили
церковну громаду. за сприяння сільського голови сергія антоновича карма-
ліцького виділено приміщення, яке переобладнано під церкву. нині тут від-
буваються Богослужіння і здійснюються церковні обряди.

церковнопарафіяльна школа відкрита у 1865 р. а в 1892 р. паном Ханен-
ком збудовано для школи окреме приміщення, яке збереглось до наших днів.

понад 300 жителів брали участь у великій вітчизняній війні, 117 – заги-
нуло. 9 травня 1954 р. споруджено пам'ятник полеглим воїнам, що визволяли
Мощене від фашистських загарбників.

в 1948 році було примусово організовано колгосп «перемога». До складу
села входили два хутори: глибокий і Дзвеняцький, які були об’єднані разом
у одну сільськогосподарську артіль. вона займала 1260 га землі, в тому числі
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орної 867 га. пізніше до колгоспу «перемога» був приєднаний колгосп «Бу-
дьонного», який був організований на базі сусіднього села. в 1952 році ці два
колгоспи об’єднались в один колгосп ім. свердлова. в 1955 році колгосп Бу-
дьонного було від’єднано. Мощенська сільська рада займала територію села
Мощене і села загороддя, яке було приєднано разом із своїм колгоспом
«Червоний Жовтень». потім ще декілька разів, то колгоспи з’єднували то
роз’єднували. економіка села була низькою. в колгоспі не було сільськогос-
подарської техніки. голови колгоспу часто мінялися. в 1953 році при колгоспі
організовується парторганізація. організовано семирічну школу, клуб, мед-
пункт. колгосп посідає 1180 га землі, зроблено 80 га молодої посадки лісу. в
розпорядженні колгоспу появилася сільськогосподарська техніка (автома-
шини, трактори, комбайни) та життя колгоспників тільки в незначній мірі по-
кращилося. колгосп збирає високі на цей час урожаї цукрового буряка,
пшениці, ячменю, бобових. Доходи колгоспників з кожним роком збільшу-
ються. збільшилася оплата за трудодні. появилася в колгоспі змога закупити
додаткову сільськогосподарську техніку. в 1954 році село повністю радіофі-
кували. 1961 року колгосп ім. свердлова був об’єднаний із сусіднім селом і
перейменований в колгосп «правда». це об’єднання себе не оправдало. і в
1963 році цей колгосп був знову роз’єднаний. на території села Мощене був
утворений ринок «вишенський» (додаток 3), який мав плодово-ягідний на-
прямок.

у 1948 році в приміщенні сільського клубу відкрито бібліотеку. примі-
щення бібліотеки було невелике всього одна кімната. фонд нараховував 65
книг. Бібліотеку відвідувало 65 читачів. працював у бібліотеці учасник великої
вітчизняної війни петро васильович кармаліцький. у 1951 році петро васи-
льович передав бібліотеку грицай зої степанівні. вона ще 10 років працю-
вала у цьому маленькому приміщенні бібліотеки. на той час в бібліотеці
проводились бесіди, літературні години, голосні читання, огляди книг. Бібліо-
течне приміщення було хоч і маленьке, але там було завжди затишно, тепло,
чисто. Бібліотекар привітна і чемна жінка. Молодь гуртувалась навколо за-
кладів культури. у 1961 році розпочато будівництво сільського будинку куль-
тури. за проектною документацією на другому поверсі було відведено дві
кімнати для бібліотеки. і вже в 1965 році було новосілля – відкриття нового
будинку культури і бібліотеки. приміщення велике, чисте, тепле. у бібліотеці
уже було книгосховище, читальний зал, дитяча кімната. фонд бібліотеки
також збільшувався і вже нараховував 6000 примірників книг. зоя степанівна
була завжди серед людей. при бібліотеці було організовано пересувки. вони
діяли на молочнотоварній фермі, тракторній і рільничій бригадах. Бібліотекар
тісно співпрацювала зі школою, будинком культури, з керівниками місцевого
господарства. у 1974 році за відмінну роботу грицай зої степанівні при-
своєно звання «заслужений працівник культури». при бібліотеці і будинку
культури було організовано клуб за інтересами «затишок». на засідання
клубу приходили як молоді так і літні люди. зоя степанівна любила свою ро-
боту, вона робила все для того, щоб читач отримав потрібну інформацію, ре-
комендувала цікаві книги. у бібліотеці було також багато періодичних видань.
Для кращого задоволення запитів читачів книги замовлялись з єдиного
фонду, а також по МБа. проводились різні масові заходи, оформлялось ба-
гато актуальних та цікавих виставок, тематичних поличок. в 1977 році всі біб-
ліотеки було централізовано в єдину систему. Мощенська бібліотека стала
філіалом № 15. найбільшого процвітання набула бібліотека після централі-
зації. книгозбірня обслуговувала 1100 читачів, книговидача становила 20000.
при бібліотеці створено клуб за інтересами «корифей». його учасники при-
ймають участь у заходах, які проводяться в бібліотеці. в бібліотеці оформля-
ються книжкові виставки, тематичні полички, проводяться диспути,
літературні години, музичні вечори, вікторини, зустрічі. Бібліотека поповню-
ється новою літературою централізовано, а також за рахунок платних послуг.
книгозбірня тісно співпрацює з сільським будинком культури, школою, фель-
дшерсько-акушерським пунктом, сільською радою. Бібліотека обслуговує 580
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читачів, книговидача становить 11200. велику допомогу бібліотеці на всіх ета-
пах її існування надавали голови сільської ради: слободяник ф.М., сніжин-
ський в.М., зімовський М.М., Бойко Д.п., сіденко М.с. та кармаліцький с.а.

працює у селі кравецька майстерня побутового обслуговування насе-
лення. в 1968 році село повністю електрифіковане. рівень життя населення
дещо зріс. Багато колгоспників почали будувати нові хати. Через село була
прокладена шосейна дорога. колгоспна садиба почала розбудовуватися.
споруджено нові корівники, свинарники, побудоване зерносховище. в селі
споруджено магазин змішаних товарів. Багато молоді вчиться в середніх і мо-
лодших шкільних закладах. при клубі працюють гуртки художньої самодіяль-
ності: драматичний, хоровий. є кінозал, в якому 3-4 рази демонструють
кінофільми. в 1976 році реалізували нову школу, яка рахується однією з кра-
щих шкіл району. період найбільшого розвитку села припадає на будівництво
нової контори. побудований у 90-і роки. в селі зроблено асфальтову дорогу.
збудовано  дитячий садочок, що дало змогу жінкам краще працювати.

радянська епоха добігала свого кінця парадоксально, як усі імперії. най-
ліпше нашим людям жилося в срср саме у 1980-і роки, помітними були певні
свободи пересування, вищі зарплати. Діти навчалися у вищих школах, люди
мали працю. і хоч радянське життя не йшло у жодне порівняння із європей-
ським чи американським, але радянські громадяни тішилися вже з того, що
нарешті нема голоду, що ночами не шастають енкаведисти і нікого не виво-
зять до сибіру.

однак колективна праця була важкою і не давала бажаних результатів.
люди мріяли про те, щоб знову стати справжніми господарями своєї землі. з
проголошенням в 1991 році самостійної україни, колгоспна земля була роз-
пайована. Багато селян с. Мощене взяли на свої паї виділені ділянки землі і
почали самостійно господарювати. інша частина жителів здала свою землю
орендатору, яким була створена добровільна ап «Добрий самарянин». ним
же в селі споруджено млин, який вступив у дію у вересні 2002 року. Хоча млин
і є особистою власністю, та він покращив працевлаштування населення.

селяни, які самостійно обробляють свою землю, знаходяться в скрутному
становищі. вони не мають відповідної техніки для обробітку ґрунту. затрати
на обробіток дуже великі, а тому прибутки зовсім незначні. праця важка, ви-
снажлива. та в селі живуть чесні, трудолюбиві люди, які вірять, що з часом
життя повинно змінитися на краще.

сьогодні у селі функціонує загальноосвітня школа і-іі ступенів, Будинок
культури, бібліотека, відділення поштового зв'язку, фап, будинок, побуту, за-
клади торгівлі.

Мощене гордиться своїми земляками – генерал-майори й.с.туловський,
й.й.радзієвський, заслуженим агрономом україни Ю.Д.трохимчук, заслуже-
ним працівником культури україни з.с.грицай.

в наші дні у селі функціонують сільська рада, дитячий садок «Дзвіночок»,
сільський Будинок культури. при Будинку культури працює 8 гуртків, клуби за
інтересами. постійно проводяться вечори відпочинку для молоді, дискотеки,
літературні вечори, свята, присвячені відродженню українських традицій.

також у селі працює відділок зв’язку, фельдшерсько-акушерський пункт,
олійний цех, млин, ветеринарна дільниця, автозаправна станція, фермерські
господарства, приватні підприємства.

значні зміни відбулися в навчально-виховному процесі. учні вчаться в
гарно облаштованих класних кімнатах. є комп’ютерний клас, куди із задово-
ленням приходять на уроки школярі. обладнано експозицію-виставку «Моє
село, для мене ти – єдине», також можна пройтися по вулиці «Дитинства» і
пригадати кращі свої роки. є сучасний спортивний зал, їдальня.

учні беруть активну участь у предметних олімпіадах, спортивних змаган-
нях і конкурсах, неодноразово були призерами районних і обласних олімпіад
і спартакіади. змістовно проводиться виховна робота. предметні тижні, фес-
тивалі, творчі звіти, виступи учасників художньої самодіяльності – все це ро-
бить шкільне життя цікавим і різноманітним.
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на території Мощенської сільської ради є пам’ятки історії та культури:
Братська могила воїнів радянської армії – 1973 рік, на кладовищі могила не-
відомого льотчика – 1958 рік, могила героя радянського союзу с.т. новікова
і пам’ятник на честь воїнів-односельчан у центрі села – 1973 рік, пам’ятник
М.і. калініну – 1958 року, штаб-командуючого 4-м українським фронтом ф.і.
толбухіна – 1953році.

історія рідного села, рідного краю гідна того, щоб її не тільки знали, але
й пишалися. історія нашого села – дорогоцінна спадщина. кожна людина
прагне знати, що відбувалося на землі, де вона народилася й живе, що було
до неї, як жили її предки.

1. історія гайворонського району – к.: освіта, 2002. – 115 с.
2. історія міст і сіл української рср. кіровоградська область. – к.: го-

ловна редакція уре ан урср, 1972. – 816 с.
3. історія населеного пункту – Мощене // режим доступу http://www.gai-

voron.in.ua/istoriya_Moshchene/
4. Мощенська бібліотека №15. відділ культури і туризму гайворонської

рДа // режим доступу http://gayvoron-rvk.ucoz.ua/index/s_moshhene/0-23
5. розповіді найстарших жителів села
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ткаченко г.,
(переяслав – Хмельницький)

ЦЕРква ПРоРока іллі С. ЦиБлі: іСтоРія і СУЧаСніСтЬ.

в статті показано основні аспекти історії свято-іллінської церкви та її па-
рафії XVііі- XXі ст.

ключові слова: церква, церковна парафія, священик, хрест, меценати.

первісне село циблі існувало на узбережжі р. Дніпро до 1969 р. а в 1970
р. старе поселення було затоплене водами канівського водосховища, жителі
села переселені на територію природного підвищеного плато [1] . 

перші поселенці, так звані «своєвольні козаки», поселились на території
майбутнього села циблі в кінці ХVі ст. на островах болотистої місцевості, що
тепер називається «село». назвали свій виселок поселенці за назвою про-
тікаючої тут річки цибля. поселення було заховане в лісі і в’їзд до нього був
доступний не кожному. вперше село згадується в офіційних документа в
1634році французьким інженером Де–Бопланом. кількість населення с. циблі
до кінця ХVііст. і на початку ХVіііст. встановити неможливо. за документами
ревізії переяславського полку за 1726 рік видно, що до нього входило 20 со-
тень. село циблі , а також 13 ближніх сіл давали своїх козаків і «посполитих»
селян в одну переяславську сотню. за ревізією, в селі був уже різкий поділ
людей на стани. козаки обирали собі «ватажка», якого називали « отама-
ном». згідно з переписом 90 дворів села давали в сотню 118 козаків. 

згідно з писемних джерел, перша церковна споруда, імовірно, могла бути
споруджена в селі ще у ХVіііст. у 1736-1740рр. син священика циблівської
іллінської церкви кирила григоровича ружінського навчався в переяславській
словяно-греко-латинській школі. там же у 1771р. навчався син леонтія Ба-
ришковського, що був священиком села [2, 320]. перша церква поселенців
була дерев’яна і стояла на високому пагорбі, значно глибше в лісі.

на цьому місці до 1940р. стояла дерев’яна капличка і завжди горіла
свічка. Хто запалював ці свічки і оберігав на кутку «село» капличку невідомо.

високий острів, де було перше кладовище, заселилось пізніше і стало на-
зиватися кутком «слобода», кладовище ж перенесли на схил старого берега
Дніпра. в 1862р. на цьому острові була побудована кам’яна церква з престо-
лом св. іллі - пророка коштами мецената колезького – секретаря кирила оп-
лачка. він був багатий. свої кошти оплачко віддав на будівництво церкви з
тією умовою, що в церкві буде висвячено свято-кирилівський престол. сіль-
ська громада погодилась і престольне свято відзначали щороку під час ве-
ликого весняного посту. кирило оплачко дав гроші в такій сумі, що можна
було побудувати, обладнати, прекрасити її в середині і зробити камінну ого-
рожу всього церковного двору. Храм побудували і обладнали за гроші меце-
ната, а на огорожу грошей не вистачило. пізніше, коли зібрали гроші з
сільського приходу, подвір'я церкви обгородили добротною дубовою огоро-
жою [4, 42] .

парафія свято-іллінської церкви на поч. ХХст. становив: привілейовані
складали 15 осіб, міщани - 5, козаків - 1124, селян – 758. [5, 53].

Храм мав видовжену форму зі сходу на захід, впоперек пагорба, на якому
вона стояла, вівтарною частиною до дороги. церква будувалась декілька
років, клали її з рожевої цегли на вапняному розчині, який складався з води,
молока, яєчних жовтків. цеглу привозили воловими підводами з пристані та
переяслава. східна частина, ризниця зі входом до священка була одноя-
русна і тепла, а далі стояла основна, або центральна частина церкви- двоя-
русна, з великим іконостасом на два виходи ( на південь і північ). ця частина
була увінчана п’ятьма банями з позолоченим хрестом. середня баня була
велика, а чотири інших по боках менші. Бані і покрівля храму були вкриті зе-
леною бляхою. третя частина була видовжена, одноярусна з великими вік-
нами, трапезна (храмова зала). Четверта частина – дзвіниця, яку увінчував
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позолочений хрест. стояла вона на дубових пеньках, тому, що поруч було
болото і під час весняної повені вода підходила під саму церкву.

усередині храм був багатий і красиво оздоблений: дерев’яне різблення,
алебастрове ліплення з позолотою, коштовні ікони, фрески та розписи на біб-
лійні та євангельські сюжети. Хрести і хоругви блищали позолотою. вівтар
був триярусний з дорогими іконами. величне було панікадило. за допомогою
спеціального пристрою на позолоченному ланцюгу воно опускалось для за-
палення свічок і піднімалось на відповідну висоту центрального залу храму.
Два криласи для церковного хору були прикрашені різьбленням і позолотою.

священослужителями храму були: священик іоанн Честнейший в 1825р,
священик іоанн андрієвський в 1865р., 1889-1895рр.- священик Діонісій пла-
хотін, псаломщик симион рудєвіч, 1906р. - священик яків сушков, 1912р.-
священик леонтій Михайловський, псаломщик сімеон рудєвіч. 

циблівська церква простояла до середини 30рр. ХХст. в 1935р. пред-
ставники нквс заарештували отця Браташевського. а його сім'я : сини Жорж,
костянтин і віталій та дочки Марія, олена виїхали з села, залишивши в цер-
ковній сторожці саму матір – матушку Марію. весною 1936року в село циблі
завітала з району бригада по боротьбі з релігією. вони відкрили церкву і по-
били, порубали все, що можна було. але віруюча пелагея удод, яка жила
поряд з церквою, врятувала декілька ікон і віднесла їх в успенський собор м.
переяслава. як розповідає очевидець тих подій: «Ми учні 1-го класу, бігали
дивитись, що зробила ця бригада. я власними очима бачив величезну купу
серед центрального залу побитого, посіченого церковного майна. влітку
1937року циблівська комсомолія за наказом з району закінчила розгром
храму.

Хрести і дзвони були зняті раніше, а комсомольці звалили дзвіницю. тре-
тій поверх дзвіниці стояв на дубовому стовпі. при великому зібранні
односельчан хлопці прив’язали за верхній купол дві довгі вірьовки, підпиляли
стовп і, розгойдуючи за допомогою вірьовок , зломили верхню частину ку-
пола.

Жінки хрестилися і плакали, чоловіки стояли мовчки, а вся малеча кри-
чала, бігала навколо зеленого купола, виражаючи подив і задоволення.»[3,
43].

у роки великої вітчизняної війни церковні відправи були відновлені. цер-
ковним старостою було обрано степана гринька, а церковну парафію довгий
час очолював батюшка пантелеймон нутрієвський. на церковних банях ук-
ріпили дерев’яні хрести, а на місці дзвіниці на перекладині закріпили на лан-
цюгу величезний залізний балон від зрідженого газу. Дзвонарями були жителі
села григорій курило та іван вівдич. віруючі зібрали, що могли, і прикрасили
приміщення, обладнали вівтар, спорудили кілька виносних хрестів і хоругви
[3, 161].

у такому вигляді церква проіснувала до поч. 60-х рр. ХХ ст., поки її не
було закрито. у сер. 60-х рр. ХХ ст. почалося переселення жителів села на
нове місце. а церква залишилася стояти на березі канівського водосховища,
підлита водою, і ніби благає: «люди! Що ви наробили? покинули мене одну
помирати. та чи знайдуться ті, що мене порятують».

та настали нові часи. в червні 1995р. у с. циблях була створена церковна
парафія. 4грудня 1998р. вона була зареєстрована в статистичному управ-
лінні Міністерства Юстиції: 

свідоцтво про реєстрацію статуту релігійної громади 04грудня – 1998р.
№672\1035

цього дня зареєстровано статут релігійної громади української правос-
лавної церкви діяльність якої поширюється на с. циблі переяслав- Хмель-
ницький рн. київська обл. керівний орган громади розташовано в с.циблі
переяслав- Хмельницкий рн. київської обл. підстава для реєстрації закон
україни «про свободу совісті та релігійних організацій»

у 1996р. циблівська сільська церковна община підняла клопотання про
будівництво церкви у с. циблях. церковні богослужіння до цього часу прохо-
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дять в пристосованих приміщеннях. в даний час - у виділеному приміщенні
будинку культури. уже змінилося сім священиків. першим священиком був
о. анатолій Денисюк. потім о. петро – великий проповідник. Дев’ять років
очолював церковну парафію протоієрей георгій лазебник. з серпня 2009 р.
настоятелем свято – іллінської церкви став о. стефаній, в миру – степан
олександрович карпець, уродженець почаєва [6]. 

старості парафіяльної громади села плехневич галині андріївні дове-
лося багато раз звертатись в різні інстанції, добиваючись фінансової допо-
моги на будівництво свято- іллінського храму в с. циблі. вона писала
«заказні» листи на виділення матеріальної допомоги для будівництва: до ко-
лишнього прем’єр- міністра Юлії тимошенко 2005р., до колишнього голови
обласної адміністрації віри ульянченко, до кінаха а.к., який очолював кабінет
міністрів україни, до всеукраїнського об’єднання християн . на що була дана
одна відповідь, що фінансові можливості на поточний момент обмежені.

у 2004р. рішенням сільської ради с. цибиль була виділена земля під за-
будову церкви в центрі села. Місце для будівництва церкви було освячено
архієпископом Митрофаном. на освяченні були присутні: настоятель свято-
троїцької церкви архімандрит ніл, настоятель церкви успіння пресвятої Бо-
городиці м. переяслав- Хмельницький о. іоанн гайдучок, священик Хресто-
воздвижинської церкви с. Дем’янці о. григорій. Хрест простояв один місяць .
його спиляли… людей, які це зробили, незабаром не стало за різних обста-
вин.

на ново виділену земельну ділянку під церкву була виготовлена необ-
хідна документація. архімандрит ніл настоятель свято-троїцької церкви м.
переяслав – Хмельницького благословив громаду с. циблі на будівництво
церкви св. пророка іллі. 

у 2006р. за кошти громади на освяченому місці було закладено фунда-
мент і зведено цоколь. Був виготовлений проект церкви. але за три роки бу-
дівництво майже не просунулось ні на крок. старості парафіяльної громади
плехневич галині андріївні довелося багато разів писати заказні листи- про-
хання про виділення матеріальної допомоги для будівництва церкви : до ко-
лишнього прем’єр- міністра Юлії тимошенко 2005р., до колишнього голови
обласної адміністрації віри ульянченко, до кінаха а.к., який очолював кабінет
міністрів україни, до всеукраїнського об’єднання християн . на що була дана
відповідь, що фінансові можливості на поточний момент обмежені.

нарешті, по милості Божій, місцевий бізнесмен петро Боярин виділив і
завіз на будівництво церкви необхідну кількість цегли, допоміг коштами.
значну грошову спонсорську допомогу виділили цибляни: софія коробка,
олександр лукавенко, євгенія яковенко, василь пузир, виборчий штаб сер-
гія тігіпка.

на будівництві благодійно працювали жителі цибиль: петро лихогра, Ми-
кола кравченко, сергій ворона. силами сільського комунального господар-
ства «заповіт» до будівельного майданчика було безкоштовно підведено
воду. церковна парафія добилась в райенерго підключення електропоста-
чання, оформила акт на землю, взяла дозвіл на будівництво церкви від від-
ділу археології, від енергетиків, екологів. в червні 2010р. розпочалось
будівництво храму. Будувала свято-іллінську церкву бригада місцевих буді-
вельників: трімпол віктор, кузьменко валерій, підсобник орел.

головні організатори й виконавці будівництва церкви і.а.лихогра,
п.М.кравченко, М.в.ворона [7]. 

Для побудови церкви члени парафіяльної громади, добровільні помічники
проводили і проводять збір пожертвувань серед односельців. 

переяслав – Хмельницька державна адміністрація надала допомогу для
будівництва церкви, виділивши дерево для встановлення даху церкви.

циблівський майстер «золоті руки» Микола красовський виготовив і вста-
новив в новозбудованїй церкві двері, за що отримав ікону - оберіг від отця
стефанія і членів громади.

на церкві збудований дах, встановлений купол та хрест. в середині її по-
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тинькували і готуються до розпису.
Храм зведений за індивідуальним проектом відомого вітчизняного архі-

тектора георгія рогожина. нова церква – хрестоподібна, цегляна, одноку-
польна. купол церкви покритий булатом і має діаметр 4 x 4 м. висота храму
– 16м [8 ].

таким чином, переглядаючи історію церкви пророка іллі с. циблі слід від-
значити , що на розвиток церкви пророка іллі в різні періоди її існування мало
великий вплив суспільне життя, від якого церква не була осторонь. але не
можна забувати , що рушійною силою історії були і є люди з їх натхненням та
прагненням мати свою церкву.

нелегко сьогодні зводити храми. зазвичай не вистачає коштів, самотужки
зібраних сільською громадою. тож добре, що в такій потрібній людям справі
знаходяться благодійники. коли ми говоримо про національну еліту, то ду-
маємо про ті найпозитивніші спрямування , які відповідають за духовне оз-
доровлення суспільства. коли ми втрачаємо розуміння ролі церкви в своїй
історії, ми неодмінно втрачаємо свою етнічну самосвідомість.
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гребенюк н.,
Мошнівська зоШ і- ііі ступенів

СПаСо- ПРЕоБРаЖЕнСЬка ЦЕРква

за 30 кілометрів від Черкас по дорозі на канів розкинулось старовинне
село Мошни Черкаського району. Багата історія Мошен. і це не випадково,
адже історична пам'ять забезпечує зв'язок між поколіннями минулими і при-
йдешніми. знання історії, збереження пам'яток - це прямий шлях до відрод-
ження духовності і розвитку національної свідомості народу.

як свідчать письмові джерела, село Мошни виникло понад 500 років тому
на берегах сучасних річок вільшанка та Мошна.

з південної сторони села простяглись Мошногори - величне, вкрите віко-
вічним лісом пасмо гір льодовикового походження. Більше як на 100 метрів
підносяться вони над довкіллям, надаючи неповторного вигляду краєвидам
Мошен.

вперше Мошни згадуються під 1494 роком у дарчій грамоті великого князя
литовського олександра, записаною в литовській метриці. 

але за археологічними дослідженнями ця місцевість була заселена
здавна. тут виявлено багатошарове поселення, поселення доби бронзи та
черняхівської культури, велика курганна група з 33 насипами [1, 123].

у нашому селі є різні пам’ятки архітектури це і католицький костьол ХіХст.,
приміщення земської лікарні, збудоване за проектом автора “ Будинку  химе-
рами” в м. києві – архітектора в.в. городецького в 1894 році.

перлиною нашого села є спасо–преображенська церква.
на початку XVI ст.. Мошни належали в. Домонту, у якого село купив о.ви-

шневецький. саме він випросив для Мошен в польського короля сигізмунда
ііі, 9 лютого 1592 -го року, Магдебурзьке право. у цей час згадується побудову
першої великої дерев'яної церкви, яка одержала при посвяті назву “спаська”.
стояла вона в центрі села, біля базару, відтоді це місце для всіх наступних
храмів стало традиційним, бо всі нові церкви будувалися саме на цьому місці.

існували в той час ще два храми: Миколаївська церква, котра стояла на
схід від спаської, (нині перехрестя Шевченка та вул. рибальської), та успен-
ська, яка стояла на подвір'ї колишньої перевалки. спаський храм завжди був
на чільному місці. так у січні 1654 року, за переяславською угодою боярин
тимофій спаситель - представник російського уряду, прийняв від жителів при-
мошногір'я присягу на вірність росії саме біля цієї старої дерев'яної церкви.
проіснував той храм з 1677 по 1679 роки і був спалений разом із Мошнами
під час чергового великого нападу турецько-татарських орд [2, 54].

у 1721 році в Мошнах була збудована нова церква на тому ж місці також
дерев'яна, яка одержала при посвяті назву “преображеніє господнє”. народ
уперто називав її спаською (за іншими джерелами збудований храм був ще
в 1708 році). то була відбудова містечка після занепаду та пустки, коли на
мошнівські терени знову повернулося життя. у 1737 році вона була закрита
бо її настоятель федір кленицький відмовився служити по-уніатському об-
ряді, але в 1739 році довелося і їй переходити на уніатське богослужіння. ті
дві церкви, що були в Мошнах, уже давно служили по-новому, а майно на-
стоятеля спаського храму уніати спалили та погрожували вбивством йому
самому.

прихожан у тій церкві майже не було, тоді уніати заганяли туди жителів
силою. у відповідь на таке свавілля жителі містечка зібралися в гайдамацькі
загони та 1768 році вигнали губернатора Мошен підгорецького. пронеслося
тоді україною повстання під назвою «коліївщина», а спаський храм знову пе-
рейшов на православне богослужіння. [3, 56]

у 1819 році Мошни перейшли у власність єлизавети ксаверіівни Бра-
ницької, як посаг на весілля. Чоловіком її був граф Михайло семенович во-
ронцов, досить багатий та прогресивний чоловік. 

Дерев'яний храм тоді простояв більше ста років, не радував око, бо його
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дерев'яна конструкція місцями вже почала підгнивати та руйнуватись. саме
тоді й було прийняте графом рішення про побудову нового храму із цегли.
він збудований у досить незвичайному стилі, ближче до готичного. його було
добре видно з палацу золотопарку в Мошногорах - перлини паркового мис-
тецтва.

Будівництво храму розпочалося 1830 року. існують досить цікаві записи,
як велося будівництво в ті часи. першим ділом був не проект споруди, а ма-
теріал яким буде скріплена цегла. тому тоді були підготовлені три великі ями,
на спід яких кинули по дохлій коняці, засипали вапном та залили водою, а
все це засипали землею. у будівельників існував свій ритуал: загашене вапно
повинне лежати в ямі не менше семи років. готовим вважався матеріал тоді,
коли коняка, розкладалася в результаті хімічної реакції. за цей час архітектор
георгій іванович торічеллі виконав проектні роботи. До речі, ями з вапном
були поруч із будівництвом, зліва від нинішнього входу на територію храму.
збудований там пожежний резервуар для води стоїть якраз на місці одної з
них. негашене вапно завозили туди кіньми грабарі, а вози їхні мали спеці-
альну конструкцію. у власності воронцових був цегельний завод, який стояв
на межі між Мліївом та городищем, тому цеглу для будівництва храму робили
саме там. Дуже цікава розповідь про спосіб доставки тієї цегли на будівниц-
тво. в окремі дні виходили всі кріпаки Мошно-городищенського маєтку у за-
значені місця та по ланцюгу передавали цеглу на будівництво аж у Мошни.
то був живий конвеєр, який і забезпечив будівництво цеглою. вся будівля
змурована із паленої цегли розміром (260x140x70 мм.) жовтого кольору. [4,
78]

у процесі будівництва в розчин, яким скріплювалася цегла, додавали
білки з курячих яєць, що надавало розчину особливої міцності. тепер, стоячи
біля такої високої споруди можна лише уявити, скільки ж для цього витратили
отих курячих яєць. такою «валютою» розраховувалися люди за різні податки
наперед, приймалася вона за різні розрахунки, причому робилося це пла-
ново, за потребою на будівництві. але приймали лише одні білки, без шкар-
лупи та без жовтків.

фундамент храму (44 х 20 м.) має форму непропорційного хреста, який
лежить своєю вершиною на схід. він був закладений ззаду дерев'яної церкви,
що діяла, тому споруда нового храму дещо відійшла від традиційного місця
на схід. Для фундаменту споруди були спеціально виготовлені блоки із цегли
(360x140x180 мм.). Довге приміщення храму має шість напівкруглих ніш із
вікнами, які виступають назовні та мають зверху урізані бані, припасовані до
основного приміщення споруди. вхід до храму традиційний: із західної сто-
рони - це великі в чотири метри заввишки двопільні двері. вони ведуть у пе-
реднє приміщення, над яким збудована—у висоту майже сорокаметрова
квадратна дзвіниця. обабіч у цьому приміщенні є двоє дверей, дещо менших
за розміром від вхідних, які ведуть у перші дві ніші з великими вікнами. ліво-
руч вхід до гвинтових східців на дзвіницю, яких налічується аж 153, а право-
руч - вхід до приміщення для господарських потреб. Далі двері, що ведуть в
основне приміщення храму.

це довге приміщення має ще чотири малі ніші по обидва боки. у них за
два метри від підлоги збудовані вікна в чотири метри висотою. Далі ще дві
великі ніші, наче уявна перекладина хреста. обабіч, у самих нішах є двоє
дверей, які виводять назовні. потім прямо перед вами буде ще одна ніша -
вершина отого уявного хреста. стеля храму виконана в класичному готич-
ному стилі й має досить оригінальний розпис.

Будівництво храму було закінчене повністю в 1839 році, а освячене в 1840
році як спасо-преображенську церкву. перерив від закінчення будівництва
та його освяченням був дещо вимушеним, бо треба було розібрати стару де-
рев'яну церкву.

розповіді про спаський храм записані зі спогадів федора федоровича тка-
ченка, колишнього її паламаря. як стверджував нині покійний старожил села,
була в церкві книжечка, церковне видання в якому були записані всі відомості
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про храм, історія його побудови та інше. звісна річ, що переповісти зміст кни-
жечки слово в слово чоловік не зміг, залишилися лише найяскравіші спогади
від прочитаного. звідси відомості про те, що новий храм стоїть не на місті
тих, що були до нього, про те, що побудова воріт до нього сталася дещо піз-
ніше, уже після того як розібрали старий храм та інші відомості. здається ві-
домості незначні, але в офіційних архівах вони не відображені. та й архівних
матеріалів про спаський храм, на жаль, залишилося не так уже й багато.

коли розпочався ремонт храму, і були очищені його стіни від старого
вапна, то стало добре видно цеглу. вона без гострих кутів та ніби відшліфо-
вана, це й вказує на те, що передача з рук у руки й залишила її саме такою.

розміри цегли на храмі та на воротях зовсім різні (розміри цегли на воро-
тях 270x140x70 мм). отже, ті споруди були побудовані не одночасно, і вихо-
дить, що розповіді старожилів усе - таки мають якесь підтвердження.

іншим, цікавим фактом про те, що храм при побудові відійшов дещо на
схід, є відсутність захоронень на його східній стороні, де за традицією ховали
померлих настоятелів. згідно архівних відомостей, дерев'яні храми існували
тут ще з 1600 років. отже, такі захоронення в цьому місці, без сумніву, були,
але храм при побудові зайняв їхнє місце. про долю тих захоронень відомос-
тей немає, а біля спаського храму з 1892 року є лише один кам'яний хрест.

та як би там не було, а за наказом та на кошти графа Михайла семено-
вича воронцова була збудована та освячена київським митрополитом філа-
ретом 6 серпня в 1840 році ця споруда.

з тієї пори на канівській дорозі в Мошнах постав новий храм висотою
майже 40 метрів, що не схожий ні на жоден із діючих на україні. ажурно пе-
реплітаються готичний стиль із барокко, є елементи від мечеті та суто
слов'янські бані. тих бань, великих та маленьких, на споруді аж 24, а гвинтові
сходи до дзвіниці нараховують, як згадувалося, аж 153 сходинки.

вражає розпис високої стелі всередині храму, його внутрішня освітленість
та прекрасна акустика. архітектору торічеллі вдалося поєднати в одній спо-
руді всі досягнення світового будівництва культових споруд. реставраційні
роботи, проведені всередині храму, зберегли його первинну красу. просторе
приміщення має чотири напівкруглих ніші, над входом до нього є своєрідний
балкон. туди ведуть дерев'яні сходи, там під час пасхальних служб, коли в
храмі багато людей, співає великий церковний хор.

посередині стелі над приміщенням вмонтовано гак, на якому висить блок
із ланцюгом та противагою. на ньому тримається церковна люстра, а проти-
вага потрібна для її опускання. це унікальний витвір майстрів початку вісім-
надцятого століття. люстра металева, кована, досить масивна з місцями для
встановлення свічок. нині свічок, при виконанні обрядів, на ній горить неба-
гато, там є електролампочки, але краса люстри від цього нічим не змінилася.

Храм цей однопрестольний, знаходиться престол перед іконостасом. сто-
їть він за серединою залу. у кінець залу поставлений іконостас, своєрідна
Біблія для неписьменних. там на іконах зображено життя та діяння ісуса. До-
сить багате зібрання ікон, левову частину того зібрання посідають ікони з іко-
нописної майстерні Мошногірського вознесенського монастиря. за час
існування храму сюди потрапили й інші ікони з розібраних та знищених цер-
ков. кожна з них має свою непросту історію, тому нецінних ікон тут немає. з
історичних джерел випливають відомості про те, що була в цьому храмі ве-
лика ікона, подарована його творцем графом М. с. воронцовим. називалася
вона «воскресіння». на тому полотні було зображене воскресіння ісуса, де
ангели відвалили камінь біля входу він не був першим його настоятелем.
саме цей факт повинен зацікавити істориків та дослідників минувшини. 

16 липня 1926 року цей храм набув статусу пам'ятки архітектури респуб-
ліканського значення, таким він залишається й нині, вже набувши значення
державного. [5, 89]

як і в людській долі, у долі цієї споруди були свої злети та падіння. Двічі
вона була на межі знищення, але доля виявилась прихильною до неї, тому
маємо нагоду побачити її вже в ХХі столітті.
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страшними сторінками історії спасо-преображенського храму був період
війни. як відомо, 18 серпня 1941 року фашистські війська окупували Мошни.
у листопаді місяці в храмі спорудили концтабір для військовополонених. ві-
домості про той важкий період в історії села та храму донесли до нас пере-
кази старожилів.

пізніше в повоєнні роки храм діяв, але фінансування його було дуже
скрутним.

влада не була послідовною в наданні фінансової допомоги, хоча ця спо-
руда має статус пам'ятки архітектури.
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грушко Ю.,
учень 10 класу гельмязівської зоШ і-ііі ст.

науковий керівник: раку Юрій, вчитель історії
золотоніський район

тРоЇЦЬка ЦЕРква СЕла ГЕлЬМяЗів

село гельмязів на золотоніщині має дуже багату й цікаву історію, та особ-
ливе місце в ній займає історія його духовної святині – троїцької церкви.

Ще з ХVіі століття служба Божа в містечку гельмязів правилася в успен-
ській церкві. згодом було відкрито Миколаївську церкву, але з-поміж усіх хра-
мів Божих найпомітнішою була троїцька церква – визначна пам’ятка
архітектури XIX століття, вишукані архітектурні форми церковного зодчества,
започатковані ще в минулі сторіччя, радують око жителів села й зараз [1, 15].

троїцький храм, який і сьогодні прикрашає центр гельмязова, був спро-
ектований російським академіком петербурзької академії Мистецтв василем
петровичем стасовим (4.08.1769 – 5.09.1848) [2, 193]. він був творцем ве-
ликої архітектурної спадщини, зведеної в петербурзі, Москві, саратові, кос-
тромі, нижньому новгороді та інших містах. творам в.п. стасова властиві
величність архітектурного образу, виразність строгих композицій, продумана
стриманість декору. він був представником класицизму ХVііі ст. за цим же
проектом у місті омську побудований нікопольський собор.

фінансування цієї святої будови здійснив місцевий меценат – заможний
селянин федір савенко, він виділив для цього більшу частину знайденого на
своїй землі під час копання криниці монетного скарбу. за свідченням одного
з видатних науковців і вчених україни, сучасника й однодумця Шевченка й
гоголя, першого ректора київського університету Михайла олександровича
Максимовича, викладеними у його історико-географічних описах, значиться,
що церква святої трійці в гельмязові збудована козаком савенком, якому
наносили багатство працелюбні бджоли. Храм будувався 5 років – з 1936 по
1840 рр. за участю всієї сільської громади. зведення такої споруди було знач-
ною подією не лише для жителів гельмязова. тарас григорович Шевченко,
перебуваючи в прохорівці у Максимовича, відвідав гельмязів і милувався
храмом, а ім’я диякона левицького з цього храму згадав у своєму творі "Близ-
нецы" [3, с. 41].

по закінченню будівництва церкви, приймаючи у будівельників роботу,
федір федорович савенко трагічно загинув (упав з дзвіниці храму і розбився).
головний дарувальник коштів на будівництво храму був похований на подвір’ї
церкви, а на його надгробку було викарбовано такий напис: "Божою милос-
тию сей троицкий храм основан на средства в. старца, ф. савенко в 1840
году. Благодарим тебя, основатель, за доброе дело. Благодарные прихожани
г. гельмязов". [4] про велич зведеної споруди свідчить і те, що найбільший
дзвін на його дзвіниці важив 81 пуд.

у 1840 р. кам’яна церква, названа троїцькою, почала працювати. служив
там місцевий священик Михайло Богацький, а син його Микола служив у Ми-
колаївській церкві. 

люди в гельмязові завжди були дуже набожними. у тогочасних школах
дітей навчали закону Божого, проводили такі заняття місцеві священики,
було так і в гельмязові, та все змінилося з приходом до влади більшовиків.
про перші роки радянської влади згадував іван семенович гречанівський,
який працював у гельмязівській школі в 1919 – 1920 роках на посаді учителя
та завідуючого школи: "5 квітня 1919 року одержали повідомлення повітового
відділу народної освіти про відокремлення школи від церкви, і про припи-
нення викладання в школі закону Божого. всі вчителі висловили одностайну
думку: "ви, як заступник завідуючого, мусите оголосити про це отцю Миколаю
(Михайловичу Богацькому)".

отець Миколай – огрядний чолов’яга, кремезний, з гривою чорного во-
лосся на голові. із зовнішнього вигляду можна було зробити висновок, що
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перед тобою людина крутого характеру.
Другого дня в отця Миколая були уроки. прийшовши до школи він сів в

учительській, чекаючи свого часу. я підсів до нього й повідомив про розпо-
рядження відділу народної освіти. отець Миколай почервонів по самі вуха,
здавалося от-от вибухне гнівом. але, не сказавши ні слова, посунув до две-
рей. так наші дороги розійшлися того дня, і я з ним більше не зустрічався".

у лютому 1922 року радянський уряд ухвалив рішення про обов’язкову
передачу всіх релігійних атрибутів із золота, срібла та коштовних каменів у
фонд допомоги жертвам голодомору, який лютував на україні з вини того ж
таки радянського уряду.

у день пасхи 1923 року в гельмязові спалювали церковні ікони. скинули
дзвін із дзвіниці, який, упавши з висоти, розбився. за переказами старожилів,
у підвалі церкви знайшли її золотий макет. у 30-х роках ХХ століття було ро-
зібрано дерев’яні церкви села – успенську та Миколаївську. з однієї побуду-
вали Будинок культури в селі гладківщина, який згорів у 1943 році, а з другої
збудували в гельмязові районну управу, яка також згоріла у 1943 році.

троїцький храм вистояв і діяв у період революційного буревію. зберігся
навіть у 30-ті роки повального руйнування культових споруд. у 1940 році
дзвони з троїцької церкви були зняті та відправлені на переплавку. найбіль-
ший з них важив 81 пуд, тобто 1296 кілограмів[5]. Діяв у роки великої вітчиз-
няної війни й після неї, а на початку 60-х знайшлися в гельмязові люди, чия
рука не здригнулася перед архітектурною красою споруди – храм почали руй-
нувати. з храму було вилучено всі матеріальні цінності, що їх надбали наші
діди та прадіди. Було знищено іконостас, спалено ікони, із риз священика та
риз святого престолу відомими у гельмязові людьми було пошито простий
мирський одяг. у храмі свого часу була школа механізаторів, був склад па-
ливно-мастильних матеріалів. і хто знає, може б, і сьогодні на місці храму
бовваніли руїни, якби за скаргами прихожан у справу не втрутилася обласна
влада. 1987 року храм було реставровано.

у приміщенні відбудованої троїцької церкви, завдячуючи невтомній і без-
корисливій старанності учителя-краєзнавця павла терентійовича германа,
було відкрито історико-краєзнавчий музей. з жовтня 1988 року по травень
1990 року в троїцькій церкві був музей історії с. гельмязів [3, с. 173].

у 1990 році Храм святої тройці було передано віруючим села [6]. з того
часу в церкві проводиться Божа служба, яку проводить отець савва. в цьому
храмі він служить 2 роки. 

з 1992 року настоятелем гельмязівської церкви стає отець олександр.
восени 1994 року у церкві святої трійці у гельмязові відбувалося особ-

ливе служіння з освяченням відремонтованого і опорядженого храму. на уро-
чистості прибув владика софроній з Черкас, настоятель церкви міста
золотоноша, настоятелі з с. піщаного та таганчі канівського району. за-
знавши руйнації, осквернення, храм потребував переосвячення. Чотири роки
віруючі села йшли до цього святкового моменту в історії храму та парафії.
Чотири роки готувалися, ремонтували, відновлювали втрачене, не шкоду-
вали своєї трудової копійки на відродження храму. і ось це відбулося в день
пам’яті Дионисія аеропагіта єпископа афінського [7].

з 1996 року й до цього часу настоятелем гельмязівської православної
свято-троїцької церкви є отець іоан, (саварін іван). він служить усі релігійні
свята, в нашому храмі відбуваються обряди хрещення, вінчання, відспіву-
вання померлих, панахиди.

сьогодні неможливо собі уявити село гельмязів без церкви, яка у всі часи
була його духовним та культурним осередком, його серцем. так само немож-
ливо уявити собі Черкащину без її монастирів, соборів і церков. недарма
древні мудреці говорили, що людина сита не хлібом єдиним, людська душа
завжди прагнула до чогось світлого, вищого за повсякденні турботи і про-
блеми. тому й не втратили люди за буремні роки війн та голоду потягу до
прекрасного, світлого та вічного. 
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старший науковий співробітник

національного історико-культурного
заповідника «Чигирин» 

ЦЕРква СвятоГо іллі в СУБотові: ПЕРлина тУРиСтиЧниХ
МаРШРУтів ЧЕРкаЩини

Чигиринський край багатий історичними пам’ятками. проте найбільш при-
тягальною для численних відвідувачів є свято-іллінська церква в родинному
маєтку Хмельницьких суботові – один з найбільш знаних не лише в україні,
а й за її межами шедеврів кам’яної сакральної архітектури пізнього серед-
ньовіччя.

споруджений коштом Богдана Хмельницького впродовж 1651- 1656 рр. в
стилі українського бароко, храм поєднує в собі риси культової, громадської
та оборонної споруди. прослідковується схожість архітектури будівлі з зам-
ковою церквою в Меджибожі, що може бути темою подальших студій над іс-
торією побудови обох храмів. 

за літописними джерелами, в серпні 1657 р. іллінська церква стала уси-
пальницею гетьмана [1,40-47 ]. однак, вказівок на точне місце поховання її
фундатора в приміщенні храму відомі на цей час джерела, на жаль, не дають.
ця проблема хвилювала і продовжує хвилювати дослідників не одного поко-
ління. 

відомостей з історії споруди періоду руїни, та й подальших десятиліть
поки що не виявлено.

згідно клірових відомостей, станом на кінець ХYIII ст. приміщення храму
потребувало ремонту. населення села було малочисельним, і його духовні
потреби могла цілком задовольнити новозбудована в 1796 р. свято-Михай-
лівська церква. обставини склалися таким чином, що в травні 1797 р. помер
настоятель Михайлівської церкви. в іллінській церкві на цей час було два
священики - прокопій Ботвиновський та його син кирило. громада села звер-
нулася до Чигиринського духовного правління з проханням не присилати но-
вого настоятеля храму, а об’єднати приходи обох храмів і причислити всіх
мешканців села до Михайлівської церкви. після належного розгляду про-
хання мирян було вирішено позитивно, і з того часу довгих сім десятиліть за
усипальницею гетьмана зберігався статус цвинтарної приписної до свято-
Михайлівської церкви [2, 2-9 ]. 

прикметно, що пролити світло на долю храму наступних десятиліть до-
помагають не стільки документальні джерела, як мистецькі твори п. сплетс-
сера, т.Шевченка, Д. Де ля фліза, к. прижичиховського [3, 17-21]. 

першим, хто привернув увагу громадськості до храму насамперед як до
історичної пам’ятки, а не лише культової споруди, став суботівський священик
роман орловський. саме його подвижницька діяльність сприяла врятуванню
церкви від зруйнування з наступною (першою за 200-літнє існування) рестав-
рацією 1869 р. показово, що о. роман заручився підтримкою передових на
той час представників історичної науки: зокрема, звертався за консультаціями
до М. Максимовича [ 4, 507 ]. 

реставраційні роботи здійснювалися під керівництвом відомого дослід-
ника і знавця старожитностей професора київської духовної академії тео-
фана лебединцева з відома археографічного товариства, яке попередньо
провело дослідження в приміщенні храму, на прилеглій до нього території і
на місці садиби Хмельницького [5, 6-81 ]. 

першою спробою увічнення пам’яті гетьмана можна вважати мідну таб-
личку з написом: “здесь было погребено тело Богдана Хмельницкого», уста-
новлену справа на стіні біля входу до церкви з ініціативи отця романа
орловського. як констатував згодом відомий мистецтвознавець М. Біляшів-
ський: “отже, одну з найдорогоцінніших історичних пам’яток збережено ще
на багато років” [ 6, 507 ].
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під час наступної реставрації кінця 80-х рр. ХіХ ст. табличку було зали-
шено на місці. 

з проголошенням радянської влади почався новий, далеко не найкращий
період в історії усипальниці гетьмана. 

восени 1921 р. вченим-археологом гнатом стеллецьким у приміщенні
церкви та на прилеглій до неї території було проведено розкопки з метою ви-
явлення останків Б. Хмельницького. тоді ж археолог наділив себе повнова-
женнями зняти табличку зі стіни храму “як таку, що не відповідає історичній
справедливості”, - (дослідник помилкововважав місцем поховання гетьмана
церкву святого архістратига Михаїла в суботові) [7 ].

низка архівних документів доносить до нас цікаві подробиці становлення
пам’яткоохоронної роботи в краї.

1923 р. на Черкині створюються повітові та окружні комітети охорони
пам’яток старовини, мистецтва й природи (окркописи).

пам’яткоохоронні функції даних інституцій на початку 1925 р. перейшли
до новоствореного всеукраїнського археологічного комітету (вуаку). 

завдяки подвижницькій праці уповноваженого вуаку на Черкащині олек-
сандра александрова за суттєвої допомоги членів і кореспондентів комітету
було обстежено і поставлено на облік значну кількість пам’яток історії та куль-
тури Чигиринського краю.

першою з шести пам’яток Чигиринського повіту, занесених до “реєстру
монументальних пам’ятників культури на Шевченківщині, які прийняті на облік
і під охорону вуак від 26 червня 1926 р.”, стала “ церква Богдана Хмельниць-
кого (іллінська) в суботові, збудована 1651 року, мурована, стиля “ Барокко”,
фортеційного типу з бійницями. Має історичне значення, як місце поховання
гетьмана Богдана Хмельницького. 

за свідченнями архівних документів, за сприяння о. александрова, влітку
1926 р. споруду було побілено, а восени цього ж року місцева релігійна гро-
мада за її клопотанням отримала фінансову допомогу на пофарбування даху
[8, 242-243]. неодноразово піднімалося питання про ремонт даху, який не
могли відремонтувати „ за відсутністю на Чигиринському ринку покрівельного
заліза” окрім того, „правління релігійної громади зобов’язано про неприпу-
щення реставрації ”.

о. александров особисто переймався належною оцінкою ”археологічних
дослідів” г.стеллецького, поверненням до храму вилученої ним таблички, до
пошуків якої долучилися, за його клопотанням, і фахівці археологічної комісії
академії наук урср [9, арк. 6 ].

зі створенням 24 грудня 1926 р. Шевченківської окружної комісії з охорони
пам’яток культури і природи при окрінспектурі народної освіти активізувалася
робота з виявлення та взяття на облік старожитностей краю. найбільш діє-
вим заходом виявилося розповсюдження анкет “ для обліку пам’ятників ма-
теріальної культури подніпрянського краю”, які були розповсюджені серед
адміністративних. наукових, культурно-освітніх установ і свідомого приват-
ного громадянства. в районах було створено тимчасові комісії “по виявленню
пам’яток та ознаків старовини”[10, 243]. 

така комісія стала працювати і в Чигиринському районі. 
в зв’язку з тим, що в районі були відсутні відомості про пам’ятки, робота

з їх виявлення покладалася на вчителів, які проводили її шляхом опитування
населення за спеціально розробленою анкетою. Шляхом практичного обсте-
ження значної кількості монументальних памяток архітектурно-художнього,
історичного, меморіального значення, окружною комісією було взято на облік
30 пам’ятників культури, серед яких і “іллінська церква 1651 р.– місце похо-
вання Б. Хмельницького в суботові”[11, 244].

одним з вагомих результатів роботи Черкаського окружного комітету з
охорони пам’яток старовини, мистецтва і природи краю є зародження орга-
нізації і проведення туристсько-екскурсійних заходів.

в зв’язку з постійним зростанням інтересу до культурної спадщини краю,
необхідності її популяризації за пропозицією інспектури народної освіти Шев-

Четверта наукова краєзнавча конференція

134



ченківського округу комісією з охорони пам’яток культури і природи з метою
ознайомлення з культурно-історичними й природніми багатствами Шевчен-
ківського краю, було розроблено два туристських маршрути. До складу од-
ного з маршрутів введено і суботів–«версаль українських гетьманів.
суботівську іллінську церкву стиля «барокко» - місце поховання Богдана
Хмельницького. краєвид з дзвіниці на волчий шпиль, село, долину тясьмина
й кучугури за тясьмином…» [12, 244 ]

як бачимо, під час проведення екскурсій використовувався різноплановий
пізнавальний потенціал не лише усипальниці гетьмана, а навколишнього іс-
торичного ландшафту.

принагідно зазначимо, що очолюючи протягом 1924-1930 рр. культурно-
історичну комісію при уан, Михайло грушевський констатував: “Між завдан-
нями і обов’язками цивілізованої держави звичайно рахується також і
береження та роблення приступними – для досліду і вивчення, культурних
вартостей, які служать або можуть послужити до пізнання краю та її людності,
їх сучасного і минулого життя...

від старої держави сю спадщину приймає нова..., прикладаючи всі ста-
рання не тільки до того, щоб в цілості заховати перебрані збірки і пам’ятки,
але й зробити їх приступнішими трудящаму народові, а з другого боку поши-
рити їх круг і зміст відповідно розвиткові і поглибленню завдань соціального
і історичного досвіду... кожне десятиліття, кождий навіть рік робить тут жах-
ливі спустошення, котрі нічим не можуть бути заступлені, ні огороджені.

коли поруч київської софії, Михайлівського й кирилівського монастира,
лаври... стануть моделі Чернігівського спаса, п’ятниць, іллі, канівського св.
Юрія..., коло ренесансових і барочних будов львівських Богданова церква
суботівська, чернігівський “Мазепин Дім”, і все інше монументальне багат-
ство україни, аж тоді знайде воно своє історичне освітлення, і заразом про-
речисто засвідчить культурно-історичну єдність української землі і її народу)
[13]. прикро, що місцеві можновладці вирішили по-іншому...

впродовж 1929-1941рр. приміщення храму використовувалося спочатку
як сільський клуб, пізніше – як зерносховище. 

за німецької окупації на прохання суботян в іллінській церкві було понов-
лено службу [14, 217-226]. 

напередодні святкування 300-річчя переяславської ради в 1953 р. екс-
педиція інституту історії і теорії архітектури академії архітектури урср на
чолі з г. логвином виконала перші історико-архітектурні дослідження в при-
міщенні храму. науковці провели розвідкові розкопки. г. логвин опублікував
свої архітектурні реконструкції і матеріали досліджень [15]. 

1954 р. в церкві встановлено символічний надгробок Б.Хмельницького,
виконаний за проектом і. Шмульсона. оскільки, згідно з затвердженими уря-
дом заходами, роботи проводилися коштом місцевого колгоспу ім. Б. Хмель-
ницького, місцерозташування надгробку було вказано без дотримання
історичної правди тодішнім головою колгоспу григорієм красотою. зрештою,
в літописних джерелах не вказується, в якому саме місці храму було похо-
вано гетьмана. 

тоді ж Черкаським обласним управлінням культури було прийнято рі-
шення про облаштування в приміщенні церкви та прибудові, що з’єднувала
храм з дзвіницею, краєзнавчого музею. 

за спогадами одного з перших директорів музею степана вахника, екс-
позиція, що відображала минуле краю з прибудови хронологічно плавно пе-
реходила до споруди церкви, де висвітлювала основні віхи визвольних
змагань 1648-1657 рр. та життя і діяльності гетьмана, співіснуючи при цьому
з елементами церковного начиння. заідеологізована експозиція на-
віть не поділялася на окремі розділи. основний акцент ставився на показі
особи Б. Хмельницького як талановитого полководця, видатного державного
діяча, основним результатом далекоглядної політики якого стало возз'єд-
нання україни з росією. наявністю раритетів експозиція не відзначалася. 

постановою ради Міністрів урср від 27 липня 1961 р. іллінську церкву
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було взято на облік як пам'ятку архітектури і прийнято рішення про закриття
храму як культової установи. 

однак відібрати у громади церкву виявилося не так просто. Місцевій владі
довелося прикласти максимум зусиль для виконання урядової постанови.
Досвідом антирелігійної боротьби в краї секретар обкому партії о. стешенко
ділився в одному з чисел всесоюзного видання “агитатор” за 1961 р., відзна-
чаючи, що “найважливішим результатом проведеної роботи є відібрання зна-
менитої іллінської церкви для організації музею і виступ у пресі священика
цієї церкви, в якому він зрікся не тільки сану, а й релігії взагалі”.

Музей ще впродовж кількох років продовжував функціонувати.
однак, в зв’язку з незадовільним фінансуванням, експозиція музею но-

вими експонатами не поповнювалася. постійно змінювалися керівники за-
кладу, більшість з яких, очевидно, були випадковими людьми в даній справі,
не вболівали за розбудову експозиції. з музейної документації інколи здійс-
нювався лише облік відвідувачів, інвентарні книги не велися взагалі. в зв'язку
з цим нерідко мало місце зникнення більш-менш цінних музейних речей. за-
фіксовано випадки, коли з переходом на роботу в інші музейні установи спів-
робітники закладу вилучали з експозиції і забирали з собою окремі музейні
предмети. поступово музей зовсім занепав.

остаточній реорганізації структури сприяли наступні археологічні дослід-
ження експедиції інституту археології ан урср (1969-1973 рр.) [16].

Будівля потребувала негайної реставрації. цикл реставраційно-відновлю-
вальних робіт проводився за проектом с. кілессо [17, 69-73] . Музей-усипаль-
ниця гетьмана став діяти лише в 1979 році.

з нагоди святкування 325-річниці переяславської ради було прийнято рі-
шення про поповнення експозиції музею-усипальниці раритетними експонати
з фондів музейних установ києва, переяслава-Хмельницького, Черкас. 

оновлена експозиція привертала увагу численних відвідувачів з різних
регіонів країни та закордонних гостей.

зі створенням 1989 р. Чигиринського державного історико-культурного за-
повідника церкву як видатну пам’ятку історії та культури взято на баланс ус-
танови з правом безоплатного використання місцевою релігійною громадою
для проведення богослужінь.

суттєві реставраційні роботи виконано в 1993-1995 рр. зокрема, повністю
замінено покрівлю храму, потиньковано й побілено стіни, встановлено іко-
ностас. в 1998 р. завдяки спонсорській допомозі укртелекому оздоблено іко-
ностас, настелено дерев’яну підлогу в храмі. 

оскільки усипальниці гетьмана надано статус пам’ятки архітектури за-
гальнонаціонального значення, всі витрати на реставрацію та опорядження
храму покладено на державу.

стосунки між релігійною громадою та заповідником регламентуються ос-
новними положеннями охоронного договору на пам’ятку культурної спад-
щини, який щорічно поновлюється. 

з боку адміністрації та працівників заповідника виконуються всі пункти
договору з метою збереження пам’ятки, привернення до її проблем уваги гро-
мадськості, відвідувачів, прикладено чимало зусиль для співпраці з настоя-
телями храму та активом громади. 

згідно розпорядження кабінету Міністрів україни від 27 вересня 2002 р.
за № 564-р “про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного
подолання негативних наслідків політики колишнього срср стосовно релігії
та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій” адміністрація
та співробітники закладу прикладають максимум зусиль, щоб і віряни, які вба-
чають в церкві святого пророка іллі насамперед храм Божий, і тисячі турис-
тів, які прибувають сюди, щоб поклонитися пам’яті гетьмана, завжди
почувалися комфортно, максимально могли задовольнити свої моральні і ду-
ховні потреби. 

історію храму зберігали, досліджували, примножували кращі представ-
ники різних верств населення ХіХ-ХХ століть. Ми не маємо права нехтувати

Четверта наукова краєзнавча конференція

136



результатами їх часто подвижницької діяльності, повинні донести до кожного,
хто переступить поріг храму, відомості про їх внесок у збереження пам’ятки.

в результаті багаторічної дослідницької роботи науковців закладу та спів-
праці з колегами інших музейних і наукових установ країни зібрано воєдино
скупі відомості щодо історії храму. 

останнім часом виявлено і введено до наукового обігу потужний пласт
архівних матеріалів, що дозволили зробити суттєві доповнення і уточнення
стосовно минулого усипальниці гетьмана. 

зокрема, в 2001 р. в процесі розробки даної проблеми під час досліджень
в архівах кракова генеральним директором нікз “Чигирин” полтавцем в.і.
було виявлено низку нових історичних документів, введення яких до науко-
вого обігу сприятиме успішному дослідженню даної проблеми. 

вагомі результати у встановленні історичної істини, безперечно, може
дати залучення до з’ясування даних питань науковців інших закладів. нала-
годжено співпрацю з центром охорони і досліджень пам’яток археології уп-
равління культури полтавської облдержадміністрації, директором якої
кандидатом історичних наук олександром супруненком введено до науко-
вого обігу кресленик гната стеллецького з досліджень церкви св. пророка
іллі в суботові.

Iсторичний ландшафт прилеглої до храму територiї потребує подальшого
збереження. згiдно генерального плану розвитку заповiдника передбачено
вiдновлення елементiв фортифiкацiйних споруд замку Хмельницьких з по-
дальшою консервацiєю археологiчних об'єктiв.

концепція відтворення та музеєфікації пам’яток суботова передбачає
комплексні археологічні дослідження, подальше виявлення та опрацювання
архівних і літературних джерел.

відрадно, що останнім часом суттєво активізувалися реставраційно-ар-
хеологічні студії навколо усипальниці гетьмана. 

2005-2006 рр. розвідувальною експедицією інституту археології нан ук-
раїни під керівництвом надії Шевченко було відновлено археологічні дослід-
ження храму. результати досліджень, що проводилися з використанням
сучасного пошукового обладнання, дозволили зробити цікаві висновки щодо
архітектурно-конструкційних особливостей споруди [18].

впродовж 2006-2009 рр. згідно Державної програми „золота підкова Чер-
кащини” проводився черговий цикл ремонтно-реставраційних робіт в примі-
щенні храму та на прилеглій території. Було налагоджено підігрів підлоги,
установлений новий символічний надгробок, виготовлений з білого мармуру.
групою самбірських сніцарів під керівництвом ярослава Шийки з липової де-
ревини виготовлено і покрито сусальним золотом барочний іконостас.

залишається вiдкритим питання щодо обгрунтування точного мiсця роз-
ташування поховання гетьмана в Iллiнськiй церквi та відновлення автентич-
ного надгробка над могилою Богдана Хмельницького роботи по виявленню і
опрацюванню матеріалів, які б проливали світло на дані питання, потребує
ретельних досліджень в архівах україни, росії, польщі, туреччини. 2 серпня
2003 р. церква в ім’я святого пророка іллі відзначила свій 350-річний ювілей.
її історію зберігали і примножували люди прогресивних поглядів. і цю, ще не
досить вичерпну інформацію, подану в даній роботі, нам вдалося відслідку-
вати лише завдяки їх напрацюванням. 

логічним підсумком святкувань стало проведення науково-практичної кон-
ференції “свідок козацької слави: погляд крізь століття”, в роботі якої взяли
участь науковці академічних та музейних установ україни. 

Матеріали конференції опубліковані в збірнику, який на сьогодні залиша-
ється найбільш повною збіркою статей, що висвітлюють історію усипальниці
Богдана Хмельницького [19].

відрадно констатувати, що свято-іллінська приваблює до себе досить ве-
лику кількість шанувальників минувшини, потік яких щорічно зростає, розши-
рюється географія.

Безперечним доказом того, що усипальниця гетьмана стала візитівкою не
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лише Чигиринського краю, а й козацької україни в цілому, може слугувати те,
що її виділено з-поміж численних святинь вітчизняного зодчества для зобра-
ження на 5-гривневій купюрі національної грошової одиниці. 

Чи не знаковою подією є обставини, що в процесі розробки ескізів май-
бутньої національної валюти першою було створено саме купюру номіналом
в 5 гривень?! 

назвати це випадковістю не можна, адже саме Богдан Хмельницький є
творцем першої незалежної української держави, і саме це надихнуло тала-
новитого художника василя лопату розпочати відповідальну місію зі ство-
рення моделі національної гривні з зображення гетьмана та іллінської
церкви. 

Хоча задум художника було втілено в життя ще 1992 р., офіційним днем
народження гривні вважається 2 вересня 1996 р., коли гривня була введена
в обіг як єдиний платіжний засіб на території україни. 

за свій майже п’ятнадцятирічний вік 5-гривнева купюра, як і купюри інших
номіналів, дещо змінила свій дизайн, проте первісну ідею її автора василя
лопати було збережено.

Дизайн найбільш поширеної серед населення краю банкноти став пред-
метом особливої його гордості. приваблює і пошановувачів історії з різних
куточків україни, близького та далекого зарубіжжя. особливе захоплення ви-
кликає в гостей з загостреним почуттям патріотизму. Часто навіть знайомство
із старожитностями суботова з ініціативи самих екскурсантів розпочинається
з розгляду 5-гривневої купюри та порівняння її з автентичною пам’яткою. 

однак, як уже зазначалося, зробити необхідно ще багато. в даному
контексті першочерговими завданнями є:

- продовження роботи в вітчизняних і зарубіжних архівних установах по
з’ясуванню автентичного вигляду надгробка гетьмана з подальшим його від-
новленням, позаяк, залишається відкритим питання про встановлення точ-
ного місця поховання Б. Хмельницького в іллінській церкві; 

- поглиблення студій з атрибутації поховань, виявлених в приміщенні
храму; 

- потребує ретельних розкопок і прилегла до храму територія, де впро-
довж кількох століть знаходився цвинтар; 

- доцільно було б провести археологічні дослідження і на місці старовин-
ного кладовища, що на козацькому майдані;

- в музейних установах країни слід продовжити пошуки мідної таблички,
знятої гнатом стеллецьким зі стіни церкви. 

принагідними в даній ситуації є ідеї Михайла грушевського, що не втра-
чають своєї актуальності дотепер: “...існують такі сфери, де всяке гайнування
часу, відкладання на пізніше, збирання, дослідження та консервування форм
старого життя, безсумнівно, є непростимою провиною перед майбутніми по-
коліннями, і вона всім тягарем своєї відповідальності лягає на державні ус-
танови, оскільки вони в своїх руках концентрують всяку культурну ініціативу,
всі засоби і можливості дослідницької праці” [20]...
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*подається кількість відвідувачів, охоплених екскурсійним обслуговуванням.
** 2005 р. різке збільшення відвідувачів спостерігалося через ажіотаж, що
виник в результаті виставки в музеї Богдана Хмельницького в Чигирині.
***2008 р. спостерігається значне збільшення кількості відвідувачів, тому що
в зв’язку з виконанням ремонтних робіт музей Богдана Хмельницького в Чи-
гирині не проводив екскурсійного обслуговування.
**** 2009 р. в порівнянні з 2008 р. відмічено суттєве зменшення кількості від-
відувачів в зв’язку з оголошенням карантину через загрозу епідемії грипу
A/H1N1, який припав якраз на розпал осіннього екскурсійного сезону.
***** як бачимо, всупереч негативній тенденції різкого зменшення кількості
відвідувачів, яка в останні роки спостерігається практично в усіх музейних
об’єктах україни, свято-іллінська церква продовжує гідно утримувати свої
позиції.
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РаДіСтЬ іЗ СлЬоЗаМи на оЧаХ…

67 років минуло з того дня, коли було здобуто остаточну перемогу над не-
нависним фашизмом. три покоління наших співвітчизників про страхіття
війни довідуються зі спогадів своїх рідних, художніх творів, документальної
хроніки… 

напередодні цієї вікопомної дати науковці заповідника, вчителі та учні су-
ботівської школи опитали старожилів села, як вони зустріли радісну звістку
про довгоочікувану перемогу. 

ось кілька фрагментів їх оповідей:
каплоуха зоя євдокимівна, 1927 р.н. : «з нашої родини воював брат, Чор-

нобай прокіп, який помер у Бессарабії після тяжкого поранення. звістку про
перемогу я дізналася ще 5 травня 1945 року. як сьогодні пам’ятаю, хтось при-

їхав верхи на коні зі степу до нас у бригаду, там я працювала, і вигукнув, що
війні наближається кінець, а наша армія отримає перемогу над фашистами.
з перемогою у людей з’явився веселий настрій, всі стали радіснішими і щас-
ливішими. Часто біля річки збиралися співати пісень. я і раділа, і плакала,
адже з війни не повернувся брат…» 

(записала на початку травня 2010 р. андрієнко люба – учениця Х кл. су-
ботівської школи)

кириченко Марія федотівна, 1920 р.н.   пригадує: «… у 1945 р. закінчи-
лася війна… яка то була радість! Жінки обіймали чоловіків, рідні сміялися і
плакали від радості. почали повертатись додому чоловіки, сини, брати. Дій-
шов до Берліна і мій рідний брат кириченко олександр федотович.

у багатьох сім’ях було і горя багато. з війни повернулися до суботова да-
леко не всі наші захисники. важко згадувати про війну… скільки людей заги-
нуло! Моя молодість припала на війну. у 1943 р. я працювала бригадиром
рільничої бригади. одного разу ми пололи біля Хреста у Довгенькому (уро-
чище при в’їзді в суботів з боку Чигирина – н.к.) біля провалля. помітили,
що понад дорогою собаки щось тягали і гарчали. коли ми підійшли туди, то
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побачили, що вони повигрібали з землі людські тіла. по залишках одягу було
видно, що то були наші солдати. очевидно, їх погано закопали, бо з землі
виглядали руки і ноги. солдатів тут було поховано багатенько. всі люди, які
працювали на полі, позбігалися до цього місця. які останки можна було зіб-
рати, їх люди відкопали і десь перепоховали. Деякі тіла або ж самі кістки про-
сто глибше закопали. ніяких документів при солдатах не було. односельці
робили перепоховання тихо, таємно, щоб не дізналися німці. 

це була страшна картина. я й зараз, як чую про війну, відразу плачу, бо
сама отаке страхіття бачила… (записала на початку травня 2010 р.  Михай-
люта оксана Миколаївна – вчителька історії суботівської школи)

пасічник євгенія іванівна, 1927 р.н. : «виросла і навчалася в суботові. з
моїх рідних на фронт воювати пішов брат. він загинув в селі Мотронівці на
кіровоградщині. 

звіску про перемогу почула в радгоспі – на той час мене в суботові не
було. в радгоспі люди святкували звістку про перемогу. Ми, молоді дівчата,
раділи, сміялися, плакали та обіймалися. з’явилися якісь плани на майбутнє,
а то ж працювали на війну…» ( записали на початку травня 2010 р.  сівак
ольга, загуба ольга – учениці Хі кл. суботівської школи)

Жук надія андріївна, 1925 р.н.:  «під час війни я працювала на тракторі,
моя сестра Марія брала участь у відновленні зруйнованих фашистами мос-
тів, залізниці…на щастя, всі мої рідні зустріли перемогу живими і здоровими. 

звісточку про перемогу я почула 9 травня 1945 р. саме тоді працювала в
полі на тракторі. Хоча з нас так і капав мазут, хоч які ми не були стомлені пра-
цею, всі зірвалися з місця і побігли виставляти могоричі, справляти гуляння.

проте були ці гуляння не в кожній хаті. Бо в кого всі повернулися з фронту
живими, то в тих і гуляння були на думці, а в кого ні – жалоба…

Бенда іван васильович. 1941 р.н.:» …як почули радісну звістку про пе-
ремогу, люди раділи, але при цьому не приховували своїх сліз. напевно, це
були не сльози радості, а деякого смутку, тому що повсюди була розруха –
все спалене, зруйноване. працювати було важко, а колгосп вимагав робочої
сили. Більшості сімей, які втратили на війні когось із своїх рідних, було не до
гулянь. та й в багатьох родинах, в тому числі і в нашій, не було чого їсти, на-
віть крихти хліба. однак в селі, звичайно, були сім’ї, які на радощах весели-
лися і днями, і ночами…

Бондаренко Борис захарович, 1925 р.н.:» воював мій батько захарій гри-
горович. повернувся додому живий, але з тяжким пораненням.

я з жовтня 1942 р. працював на тяжких роботах на заводі в німеччині,
куди мене вивезли ще 16-річним хлопцем. звіску про перемогу почув від нім-
ців. але додому відразу не повернувся, бо в 1946 р. мене заслали до росії,
де я ще вісім років тяжко працював у складі робочого батальйону. До субо-
това повернувся лише в 1956 р…

кучер агафія Юменівна, 1933 р.н.: « …з моєї родини на війні були два
дядьки. обидва загинули невідомо де. До цього часу не знаю, де вони похо-
вані.

звістку про перемогу над фашистами у село приніс бригадир. а потім ба-
буся почула по радіо цю радісну новину. 

цю довгоочікувану подію святкувало все село. оплакували тих, хто не по-
вернувся з фронту. люди раділи – життя стало спокійнішим. та найбільше
раділа, мабуть, молодь, бо під час окупації її забирали до німеччини на важкі
роботи… ( записали на початку травня 2010 р.  турик наталія та ліщишина
віра – учениці Хі кл. суботівської школи)

топчій Марія Хомівна, 1929 р.н. : «про перемогу радянських військ над
фашистами я дізналася 9 травня 1945 року. Ми були дітьми і чули, як про це
говорили батьки. я тоді дуже раділа, але ще все-таки було страшно. Жителі
села раділи, але святкували ті, у кого всі повернулися з війни додому живими,
а в кого хтось загинув – плакали, проклинали війну. » 

нескреба варвара романівна, 1933 р.н. : «у нашій родині з війни повер-
нулися всі живими. я була малою і дуже боялася німців, а тому намагалася
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якнайменше виходити на вулицю. того дня, 9 травня 1945 року, ми з братом
сиділи в ярку і ховалися від солдата, який йшов вулицею. він нас побачив,
підійшов, почав гладити по голові і сказав: «не бойтесь, детки, война уже за-
кончилась». в ту хвилину ми дуже зраділи і побігли до батьків.» 

Шевченко Марія петрівна, 1938 р.н.: «з моєї родини у бойових діях брав
участь  брат, ряднина андрій. його було вбито, але не знаю, за яких обставин
і де. звістку про перемогу почула 9 травня 1945 року від батьків. Ми були ма-
ленькими, ще не до кінця усвідомлювали те, що відбувалося, але бачили, як
раділи наші батьки, і ця радість передавалася й нам.» 

Шевченку федору  кузьмовичу, 1928 р.н. запам’яталося, що на базі кол-
госпу влаштували мітинг. коли він поспішав на мітинг, по дорозі зустрів мо-
лодого білявого чоловіка, який грав на гармошці і співав частівку про
пепемогу над фашистами, яку, очевидно, сам щойно і склав. (записала на
початку травня 2010 р. Бенда віталія -  учениця Х кл. суботівської школи

каплоуха Мотря йосипівна, 1931 р.н. розповіла, що звістку про перемогу
у село приніс бригадир колгоспу, який їздив по вулицях  верхи на коні і кричав,
що війна закінчилася, фашистів розбито…(записала Бондуровська антоніна
- учениця Х кл. суботівської школи

Безклуба ганна Дмитрівна, 1934 р.н. згадує, що на радощах односельці
намагалися відзначити свято перемоги. з продуктами харчування було дуже
сутужно. натерли буряка, перемішали з житнім борошном грубого помолу –
зліпили щось на зразок оладків, вкинули в киплячу воду – отримали ось такі
своєрідні «ласощі»… (записала на початку травня 2010 р.  Мінська ірина -
учениця YII кл. суботівської школи)

Дерев’янко ірина прокопівна, 1926 р.н.: «коли розпочалась війна, мене
забрали до німеччини у концтабір. там я і почула 9 травня 1945 року звістку
про перемогу. в той час нас, полонених, радянські війська виводили із табору,
як по радіо прозвучала радісна новина. Мене охопила велика радість, адже
з’явилася надія повернутися додому, та в рідне село я приїхала аж 27 червня
1945року.» (записала на початку травня 2010 р.  семчук лілія, учениця іХ-го
класу суботівської школи)

пашкуй ольга олександрівна, 1930 р.н.: «на війну забрали мого батька,
лимаря олександра карловича, 1903 р.н.  потрапив у полон, перебував у
фашистському таборі. повернувся додому у 1945 році, але після виснажли-
вих місяців полону тяжко хворів і у 1948 році помер. 

9 травня 1945 року близько опівдні в центрі села по радіо передавали ра-
дісну звістку про перемогу наших військ. люди, як мурашки, сходилися з усіх
кутків села у центр, щоб почути останні новини. всі раділи, але при цьому
плакали. гулянь ніяких не влаштовували, тому що люди не знали, чи всі з
їхніх родин повернуться живими» (записав на початку травня 2010 р. Мін-
ський віктор, учень 10-го кл. суботівської школи)

як бачимо, така вистраждана перемога стала для мешканців суботова
жаданим святом, де радість змішалася зі смутком і скорботою. адже із 435
наших односельців, які брали участь в бойових діях, до рідних домівок не по-
вернулося 130 осіб. 9 суботян загинули від рук німецьких карателів та їх по-
сіпак-поліцаїв…

у фондах заповідника «Чигирин» зберігається унікальна аматорська світ-
лина, де невідомий для нас фотограф зафіксував щасливу мить святкування
першого Дня перемоги мешканцями суботова, яка красномовно переносить
нас в той сонячний весняний день, який давно вже став історією… 
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головний зберігач фондів

ікони "ХРиСтоС виноГРаДаР" 
У ФонДовіЙ ЗБіРЦі нікЗ “ЧиГиРин"

"спас лоза істинна" ("спас виноградна лоза"), або більш звична для на-
шого регіону назва "Христос виноградар" ("спас виноградар") - малопоши-
рений іконографічний тип, що належить до символічних зображень Христа
[1], який втілює у живописній формі слова євангелія "я правдива виногра-
дина, а отець Мій – виноградар" (іоан.15:1), "я – виноградина, ви – галуззя!"
(іоан.15:5). "лоза істинна", "Христос лоза істинна", "Христос виноградна
лоза" – одне з символічних найменувань Христа. 

Дана іконографія склалась, як вважають дослідники, в грецьких монас-
тирях у XV - XVі ст.ст., а в XVII - XVIII ст.ст. набула поширення в церковних
розписах та листках виховного змісту [2;3]. розрізняють кілька варіативних
композицій даного іконографічного типу. найбільш ранніми вважаються
зображення Христа в образі пантократора, оточеного виноградною лозою, у
вітах якої зображено апостолів, а іноді Богородицю та іоанна предтечу. єван-
геліє розкрите на відповідному уривку (іоан.15:1), в грецькому варіанті ікона
підписується "Αμπελος", що, власне, і означає "виноградна лоза". ця компо-
зиція є в буквальному змісті втіленням слів євангелія: Христос – виноградна
лоза, віти – його учні, а лоза та виноградні грона – вино і хліб причастя, тіло
і кров Христа [4, c.470]. 

в XVіі - XVііі стст. з’являються нові варіанти зображень даної ікони, метою
яких є посилення євхаристичного змісту сюжету. з гроба господнього чи з
проколотого ребра спасителя виростає виноградна лоза, гроно якої спуска-
ється йому в руки, а Христос вичавлює з нього вино в потир. таким чином, з
часом, символіко-алегорична композиція перетворюється в дидактично-ви-
ховну, кожна деталь якої має глибокий символічний зміст [5]. зупинимося на
розгляді окремих зображень-символів даної ікони.

так виноград - це один з найдавніших символів в історії людства, що спо-
конвіків є уособленням плодовитості, достатку, життєвої сили та безсмертя.
одночасно ця рослина виступає символом мудрості, духовного життя та від-
родження, а в християнстві стає одним з символів Христа. лоза з листям ви-
нограду чи птахи, що клюють грона, відображають центральне таїнство
церкви – євхаристію (перетворення вина в кров Христову) [4, с.733-734]. сік
винограду нагадує людську кров і символізує жертвоприношення (в христи-
янстві – самопожертву) [2; 6; 7].

виноградна лоза – символ плодючості та життя, Древа Життя та Древа
пізнання. в християнстві Христос є істинною лозою, а послідовники – віти її.
вона символізує церкву та віруючих. зображення виноградної лози у вигляді
Древа життя з голубами, що відпочивають на його вітах, символізує духовну
плодовитість та душі, що спочивають у Христі ("я – виноградина, ви – га-
луззя! Хто в Мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без Мене
нічого чинити не можете ви." (іоан. 15:5). а лоза в поєднанні з колоссям хліба
символізує євхаристію [2; 6; 17; 8]. 

Чому ж саме в якості символіки було обрано виноградну лозу? Дослідники
даної тематики відзначають, що в писанні, до розповіді про потоп, згадок про
виноградну лозу взагалі не зустрічається. а після розповіді про вихід ізраїль-
тян з єгипту, виноградна лоза дуже часто використовується як символічний
образ для опису їх життя та їх відношення до Бога. це, на думку дослідників,
пов’язано з тим, що в палестині того часу виноград був поширеною тради-
ційною сільськогосподарською культурою, основою господарювання місце-
вого населення [2; 8; 7].

ісус Христос називає себе "істинною виноградною лозою". в даному ви-
падку прикметник "істинна" має значення такого, що належить до вищого
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світу, але діє в цьому світі серед людей, подібно до того, як діє підпорядко-
вана закону органічного життя лоза: відношення господа до людей подібне
відношенням виноградної лози до своїх віт. Бог-отець – це виноградар, гос-
подар, що посадив істинну виноградну лозу – Христа, пославши його у світ.
віти лози – Христа – це всі віруючі. Добрих, праведних, тих, що дають духовні
плоди, Бог очищає шляхом тяжких випробовувань, інших, грішників, – відсікає
від спілкування з Христом. саме тому Христос є "істинна виноградна лоза"
[2; 6; 7].

серед символічних зображень даного іконографічного типу зустрічаємо
зображення розквітлого хреста, що є одним з найпоширеніших у православ’ї
символів Животворного Хреста господнього, який свідчить про позбавлення
роду людського від первородного гріха, дароване спасителем ціною своїх
хресних мук. в розглядуваному нами іконописному типі найбільш поширеним
стало зображення розквітлого хреста, оповитого виноградною лозою, що ви-
ростає з ребра спасителя. Христос вичавлює гроно з виноградної лози в
чашу. на іконі міститься напис "пийте от нея вси...". 

виключно важливим зображенням даної ікони є чаша-потир, яка в хрис-
тиянському мистецтві стала символом жертвенного серця Христа, що дарує
Боже милосердя; символом віри [4, с.299; 9, с.562].в фондах нікз "Чиги-
рин" зберігається три ікони іконографічного типу "Христос виноградар", які
за композиційними особливостями можемо віднести до зображень типу
"пийте от нея вси...". розглянемо кожну окремо.

ікона "Христос виноградар" (кв-2621 Ж-29) (іл.1), невідомий народний
майстер ХіХ ст.; полотно, дерево, олія. по краях – залишки оздоблення з ме-
талевої фольги. ікона виявлена в Чигирині в 1996 р. в приватній оселі.

зображення виконано на темному тлі. Біля підніжжя Животворного
Хреста стоїть гроб господень у вигляді кам’яної лежанки. на ньому, напіво-
бернений, в червоному лентіоні, з золотистим круглим німбом над головою,
сидить Христос. Біля спасителя колінопреклонно схилилися два ангели в
зелено-червоних шатах з круглими золотистими німбами над головами. з
проколотого ребра спасителя проростає виноградна лоза і, огинаючи вгорі
його постать, спускається до рук. Христос вичавлює гроно в потир, який три-
має ангел. окремі краплі вина, що не попали в потир, скапують до ніг Христа
у великий круглий посуд.

Хрест латинський, зображений у вигляді розквітлого хреста червоного ко-
льору, оповитого виноградною лозою; вгорі, над раменами, розміщена біла
прямокутна табличка з написом "і.н.ц.і." ("ісус назарей цар іудейський" ).

ікона "Христос виноградар" (кв-412 Ж-55) (іл.2), невідомий майстер ХіХ
ст.; полотно, олія. по краях – залишки оздоблення з металевої фольги. ікона
виявлена в с.галаганівка Чигиринського р-ну в приватній оселі. за змістом
та композицією дуже схожа з попередньою іконою.

зображення виконано на тлі бірюзового неба. Біля підніжжя Животвор-
ного Хреста стоїть гроб господень у вигляді кам’яної лежанки. на ньому, на-
півобернений, в червоному лентіоні, з золотистим круглим німбом над
головою, сидить Христос. Біля спасителя колінопреклонно схилилися два
ангели в зелено-червоних шатах з круглими золотистими німбами над голо-
вами. з проколотого ребра спасителя проростає виноградна лоза і, огинаючи
вгорі його постать, спускається до рук. Христос вичавлює гроно в потир, який
тримає ангел. окремі краплі вина, що не попали в чашу, скапують до ніг
Христа у великий круглий посуд.

Хрест латинський, зображений у вигляді розквітлого хреста червоного
кольору, оповитого виноградною лозою; вгорі, над раменами, розміщена
білий прямокутний аркуш сувою з написом "і.н.ц.і." ("ісус назарей цар іу-
дейський").

в горішніх кутах ікони, в сиво-блакитних хмарах, зображено маленьких
янголят, що тримають сувої з написами тексту євангелія.

ікона "Христос виноградар, священномученики Харлампій та власій" (кв-
8343 Ж-212) (іл.3), невідомий народний майстер ХіХ ст.; полотно, олія. ікона
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надійшла з фондів Чигиринського краєзнавчого музею.
зображення виконані на темному тлі переважно в коричнево-червоному,

зеленому, білому кольорах. на передньому плані, з обох сторін ікони, розмі-
щено зображення священномучеників Харлампія та власія (зображення свя-
тих виконано в 2/3 зросту, в єпископському строї, над круглими німбами
зроблено відповідні підписи білою фарбою). центральну частину полотна
займає іконографічна композиція "Христос виноградар". Біля підніжжя Жи-
вотворного Хреста стоїть гроб господень. на ньому, напівобернений, в чер-
воному лентіоні, терновому вінці, з золотистим круглим німбом над головою,
сидить Христос. Біля ніг спасителя колінопреклонно схилилися два ангели
в червоних шатах з круглими золотистими німбами над головами. над нім-
бами написи білою фарбою, частково стерті, - "с. ар. рафаилъ" та "…ар.
гаври…" (святі архангели рафаїл та гавриїл). з проколотого ребра спаси-
теля проростає виноградна лоза і, огинаючи вгорі його постать, спускається
до рук. Христос вичавлює гроно в потир, який тримає архангел рафаїл. над
горизонтальним раменом, по обидва боки, зображено двох маленьких янго-
лят. під горизонтальним раменом, по обидва боки, зображено двох янголят
з сувоями тексту євангелія в руках.

Хрест латинський, зображений у вигляді розквітлого хреста червоного ко-
льору, оповитого виноградною лозою; вгорі, над раменами, розміщена білий
прямокутний аркуш сувою з написом "і.н.ц.і." ("ісус назарей цар іудей-
ський"). 

в нижній центральній частині ікони розміщено зображення символу "ада-
мова голова" (в темному овалі зображення черепа з перехрещеними кіс-
тками). згідно християнської традиції, прах адама знаходився на голгофі, де
відбулося розп’яття Христа. кров спасителя омила череп адама і в його
особі все людство від гріха, даруючи цим можливість спасіння. таким чином,
"адамова голова" є символом звільнення від смерті та символом спасіння в
християнстві [10]. 

також в нижній частині ікони можемо бачити оруддя страстей Христових:
молоток та цвяхи, якими спасителя прибивали до хреста; кліщі – оруддя
зняття тіла з хреста; колона з мотузками, яку підтримує архангел гавриїл, –
оруддя знущання; гральні кості, якими визначали жереб при поділі риз
Христа; півень – символ зречення апостола петра [11].

таким чином, представлені ікони з фондової збірки нікз "Чигирин" реп-
резентують малопоширений іконографічний тип символічних зображень
Христа "спас виноградар" та є виключно цінними зразками ікономалярства
ХіХ ст.. 

1. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / [ авт. - уклад. к. корольов
]. – М.: ексмо, с.-п.: Мідгард, 2007. – 608 с.: іл., с. 562.

2. Энциклопедия символов / [уклад. в.М. рошаль]. – М., с.-п.: сова,
2007. – 1007,[1] с.: іл., с. 299, 470, 733 - 734.

3. иконография "икона Христос виноградная лоза" [електронний ре-
сурс]: справочно – информационный портал алчевского благочиния. - режим
доступу: http://alchevskpravoslavniy.ru/ikony/ikonografiya-ikona-xristos-vinograd-
naya-loza.html

4. икона господа иисуса Христа Христос лоза истинная (Христос ви-
ноградная лоза) [електронний ресурс]: каталог икон на сайте Pravicon. com.
- режим доступу: http://pravicon.com/icon-443 

5. Магические растения виноград [електронний ресурс]: magiyatrav.ru
Магия трав. – режим доступу: http://www.magiyatrav.ru/mag_v4.html 

6. основы иконографии конспект лекций, прочитанных в криворож-
ской епархиальной иконописной школе [електронний ресурс]: криворожская
епархиальная иконописная школа шимени преподобного андрея рублева. -
режим доступу: 
http://ikona.dp.ua/library/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%
8B%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
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%D1%84%D 0%B8%D0%B8-
7. гнутова с.в. орудия страстей Христовых на русских крестах ХVіі –

ХіХ веков [електронний ресурс]: Христианство в искусстве иконы, фрески,
мозаики…. – режим доступу: http://www.icon-
art.info/book_contents.php?book_id=53 

8. Христос виноградная лоза [електронний ресурс]: Эликсир сила
жизни! - режим доступу: http://elixir.ua/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=86%3A2010-03-07-12-00-06&catid=42%3A2010-03-07-11-56-13&Ite-
mid=1

9. иконы и техника иконописи Христосвиноградная лоза [електронний
ресурс]: www. Uкона.ru.-режим доступу: http://www.ukoha.ru/article/iko/hric-
toc_vinogradnaa_loza.htm

10. распятие Христово [електронний ресурс]: википедия, свободная эн-
циклопедия . - режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1
%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B
E%D0%B2%D0%BE

11. православная иконография иисуса Христа [електронний ресурс]:
википедия, свободная энциклопедия . - режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1
%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%
BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
%D1%8F_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%
D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0

Четверта наукова краєзнавча конференція

146



МиХайлЮта о., 
вчителька історії суботівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів

МиХайлЮта C.
учень Vіі кл. суботівської загальноосвітньої  школи і-ііі ступенів

ПРо Що РоЗПовіСтЬ вУлиЦя, на якіЙ я ЖивУ

в нашому селі
є вулиць багато
але серед них 
найрідніша одна.
це та, де я вчився 
Ходити і гратись,
яка в перший клас
Мене привела,
яка з кожним роком 
ставала все краща:
зелена, квітуча,
неначе весна.
і сміх, і кохання
вона дарувала,
надію на краще 
в людей зберегла.

я народився і виріс на вулиці і.коваленка. вона знаходиться у центрі
села. Моя вулиця дуже красива. це я кажу не лише тому, що вона моя, а й
тому, що це справді так. обабіч усієї вулиці ростуть абрикоси, яблука, груші,
шовковиці, сливи. ледь не біля кожного двору. і коли на початку літа дерева
цвітуть білими пелюстками, все навколо здається білим, наче це рай. 

так за що я люблю свою вулицю? Бо саме тут я ходив ще малечею з бать-
ками, сюди я прошу дозволу вибігти погуляти. тут проходить моє дитинство.
тут я робив свої перші кроки, вперше плакав, усміхався, радів, почувався
щасливим.

на кожній діляночці цієї вулиці залишилися мої сліди, це історія мого
життя, за яким доглядала моя вулиця. я не маю проблем, складних обов'яз-
ків, ми всі — діти — робимо те, чого бажає серце. Ми такі безтурботні! на ву-
лиці ми проводимо цілий день, а якби вночі не хотілося спати, то і ніч.
піжмурки, футбол, ще якісь ігри, - це все приваблює нас, роблячи щасли-
вими.

походження назви вулиці
як свідчать старожили моєї вулиці, до великої вітчизняної війни вона на-

зивалась романівською. у багатьох жителів цієї вулиці було прізвище рома-
ненко, і це, мабуть, вплинуло на її назву. зараз у селі людей з таким
прізвищем практично немає. після війни вулицю перейменували на честь її
жителя – івана коваленка, який загинув у роки війни.

коваленко іван Митрофанович – колишній директор суботівської школи.
Мав дві освіти: медичну та педагогічну. Дуже любив дітей і людей. Був тала-
новитим, грав на багатьох музичних інструментах, а особливо любив скрипку. 

з посади директора пішов на війну. спочатку був на передовій команди-
ром, а потім зв'язківцем партизанського загону в нашій області. одного разу
попав у засідку до поліцаїв. Мужньо тримався на допитах у Чигиринському
гестапо, після страшних тортур був розстріляний.

його дружина - зінаїда никифорівна - виховала двох дітей сама. її вже
немає серед живих. Донька тамара іванівна в даний час проживає у м. гло-
бино полтавській області. пам'ять про коваленка івана Митрофановича живе
в їхній родині і в пам'яті жителів нашої вулиці, що названа на його честь.

Долі людські…

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

147



Багато подій, які відбувалися на україні, відбилися на долях жителів моєї
вулиці. вони зазнали колективізації, голодомору та лихоліть великої вітчиз-
няної війни. 

…на місці садиби курятенко ольги савівни, моєї сусідки, колись була
хата родини романенків, яка була заможною, мала добре господарство. у
роки колективізації романенків оголосили куркулями. всі господарські спо-
руди у їхньому дворі (сажі, сараї, клуні) було розібрано активістами, а дере-
вину забрано до новоствореного колгоспу. згодом у будинку романенків
залишилося дві особи - мати та донька. До них поселилася квартирувати
сім’я курятенків - ольга савівна та анатолій петрович.

з часом вони викупили подвір'я та збудували тут свій будинок, облашту-
вали обійстя. анатолій петрович працював у нашому колгоспі на різних по-
садах: був трактористом, бригадиром, механізатором, комірником. на той час
колгосп ім. Б. Хмельницького, в якому він трудився, процвітав, давав бага-
тьом робочі місця та славився високими врожаями.

ольга савівна все життя пропрацювала в місцевій школі ім. Б. Хмель-
ницького вчителем біології та хімії. Має численні відзнаки за сумлінну педа-
гогічну працю. 

…нелегка доля випала ліщині оксані трохимівні 1930 р.н. Босоноге ди-
тинство і юність пройшли у тяжкій роботі. з 14 років вже працювала у радгоспі
в ланці, обробляючи по 0,10 га землі щодня. освіту здобула лише початкову
- 4 класи. війна перервала навчання, а далі не було грошей та і часу навча-
тись. працювала на Бужинському зерноприймальному пункті. там, на еле-
ваторі, по трапу носила клунки із зерном. Ходила за жаткою, стояла за
молотаркою, в'язала на полі снопи. потім знову повернулася в рідне село,
де працювала дояркою, доглядачкою молодняка, свинаркою. а ще вона
вміла копати криниці. заміж вийшла за простого хлопця – ліщину петра те-
рентійовича, який теж весь вік пропрацював у місцевому колгоспі. у мороз і
дощ, найбільшу спеку розвозив він на підводі, запряженій кіньми, корми ху-
добі. До роботи ставився відповідально, мав веселу вдачу, за що його пова-
жали односельці. на таких людях і трималося господарство нашого села, та
доля у важкі часи їх не милувала.

…у будинку, де зараз мешкає Дума галина, 1941 р.н, проживали колись
сестри катерина та ольга. ці дві жінки потрапили у наше село з хутора вдо-
вичиного. про своє дитинство сестри розказують неохоче. вже від жителів
села дізналися, що через страшні події на вдовичиному у роки війни, вони
залишились сиротами. переїхали до суботова, купили на нашій вулиці бу-
динок і стали вдвох господарювати. Багато років обоє працювали у місцевому
колгоспі. професії мали нелегкі: катерина працювала свинаркою, а ольга –
телятницею та дояркою. згодом сестри продали будинок теперішній його гос-
подині – галині. 

Хочу декілька слів сказати і про неї. ця жінка приїхала жити в село з
м.Черкаси, де працювала зварювальницею. а професію цю здобула само-
стійно, вдосконаливши свої професійні навички аж до спеціаліста Y - го роз-
ряду. вона навіть і зараз жартує, що у свої 72 роки могла б утерти носа
молодим, приваривши щось не гірше за них.

не обминула моїх односельців і трагедія на Чорнобильській аес 1986 р.
є серед жителів вулиці ліквідатор цієї аварії - пономаренко григорій зінові-
йович, який з перших днів потрапив до атомного вогнища. це підірвало його
здоров’я, відбилося на його особистому житті. прикро, що посвідчення лікві-
датора Чорнобильської аварії чоловік так і не має, а тому ніякої допомоги від
держави не отримує. 

в радянські часи моя вулиця славилася невтомними трударями, передо-
виками сільського господарства. на жаль, немає серед живих, Бондаренка
івана Хомовича - ветерана праці, який працював у колгоспі комбайнером,
займав перші місця за результатами жнив. Був і трактористом. його портрет
багато років прикрашав колгоспну Дошку пошани.

на даний час я проживаю у будинку своєї прабабусі - кириченко параски
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варивонівни, яка теж була ветераном праці, мала нагороди. працювала лан-
ковою, у рільничій бригаді, обліковцем, завфермою. я гордий від того, що
мешкаю на вулиці, де жили і живуть такі працьовиті люди.

учасники художньої самодіяльності села
Жодне свято у нашому селі не обходилось без самодіяльного співочого

колективу, який складався із жінок різних професій. До його складу входили
і жінки з моєї вулиці: прохач варвара іванівна, кириченко катерина йосипівна
та Мішенко лідія іванівна, які наділені співочим талантом. 

прохач варвара іванівна пройшла трудовий шлях від агронома до голов-
ного бухгалтера сільської ради. саме завдяки її клопотанню по нашій вулиці
протягли водогін. 

Мішенко лідія іванівна тривалий час працювала нянею у дитячому садку
“смородинка”, кілька років була директором суботівського Будинку культури.

кириченко катерина йосипівна і сьогодні співає у самодіяльному ансам-
блі “зозуленька”. 

вона довгий час працювала у колгоспі бригадиром-овочівником. робота
ця не з легких, бо потребує довготривалого перебування на полі за будь- яких
погодніх умов, точності у веденні обліку кількості та якості вирощеної продук-
ції. розсада на колгоспні поля вирощувалася під керівництвом катерини йо-
сипівни. ця робота потребує певних вмінь та навичок, організаторських
здібностей.

у повоєнний період в нашому селі значно покращилось медичне обслу-
говування. саме на моїй вулиці було зведено будівлю нового фельдшерсько-
акушерського пункту, в якому була аптека та пологовий будинок для місцевих
жінок.

ось що розповідає ривак ганна іванівна, 1934 р.н.:
”у фельдшерсько-акушерському пункті, що по вулиці коваленка, я пра-

цювала техпрацівницею. працювати там усім було важко, адже не вистачало
кваліфікованих працівників, недостатньо було потрібних медикаментів, був
відсутній постійний транспорт, та й сама “родільня” (так у селі називали по-
логовий будинок – о.М.) була замалою. та пізніше, як кажуть, діло налади-
лось… “

взагалі в селі були ще й інші - нелегальні «хати-родільні», де пологи при-
ймалися у домашніх умовах. приємно усвідомлювати, що на моїй вулиці на-
роджувалися на світ немовлята, з'являлися нові громадяни держави.

працівники фельдшерсько-акушерського пункту за даними ривак ганни
іванівни).

1972 р.- Макуха надія іванівна (фельдшер)
1975 р.- розова тетяна іванівна
1978 р.- кириченко надія варивонівна
1983 - 1986 рр. - козубенко лідія Михайлівна
1987 р. - кириченко надія варивонівна
ця будівля протягом тривалого часу виконувала різні функції. у 1980 рр.

в цьому приміщенні знаходилась сільська рада. в 90-х роках вона була служ-
бовою квартирою для новопризначених медичних працівників, на даний час
тут постійно проживає дві суботівські сім’ї.

прогресивні зміни на вулиці
у післявоєнний період зростав добробут жителів суботова. змінилося

село і зовні. за період 50-80-х рр. минулого століття його повністю електри-
фікували та радіофікували. 

ці приємні і такі довгоочікувані зміни не оминули і мою вулицю. 
у 2007 році вулицю газифікували.
Щовесни прилітають красен-лелеки до рідного гнізда, яке звили на стовпі

моєї вулиці. лелеки весело стукають дзьобами, висиджують своє потомство,
приносять людям радість.

стародавні імена мешканців моєї вулиці
Жіночі: пестина, явдоха, варвара, Марія, ганна, Мар'яна, ліза, лідія, ок-

сана, зінаїда, параска.
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Чоловічі: федір, петро, зіновій, іван, никифір, Хома, трохим, григорій.
сьогодні на вулиці налічується 15 дворів з 25 мешканцями. три двори

пустують. 
за спогадами старожилів, у післявоєнний період тут проживало 59 осіб.

родини складалися щонайменше з 5 осіб.
До осушення річки тясмин населення вулиці займалося рибальством, су-

шена риба висіла чи не під кожною стріхою хати. Близький вихід до берега
давав можливість розводити водоплавну птицю. та й сьогодні вулицею же-
нуть на берегові пасовища худобу з різних куточків села.

Моя вулиця маленька в порівнянні з іншими, та у неї велике минуле. адже
історію, подвиги часто творять прості робочі люди, доля до яких не завжди
ставилася прихильно. а моя вулиця якраз і населена такими трударями, які
все своє життя віддали важкій самовідданій праці. їхніми руками визволялася
Батьківщина від ворогів, вирощувався хліб, піднімалося післявоєнне госпо-
дарство україни,вершилася її слава. 

Честь і хвала вам, мої односельці!
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трощинська о.,а
молодший науковий співробітник

нікз «Чигирин»

СиМволи ПтаХів в наРоДниХ ПіСняХ ЧиГиРинЩини

за свою багатовікову історію наш народ створив високомистецьку куль-
туру. одним з її найяскравіших проявів є українські народні пісні, в яких від-
билась мудрість багатьох віків, матеріальні та духовні цінності. за словами
о.Дея: «народна словесна творчість – це та специфічна галузь духовної
культури, яка була водночас і мистецтвом, і філософією, і наукою, і літописом
життя» [1, 64]. українські народні пісні наскрізь пронизані ліризмом, сумови-
тістю, тужливістю, медитативною задумливістю. така їх особливість поясню-
ється історичними, політичними та соціально-економічними чинниками життя
народу. українські пісні вражають багатством мотивів, народно-поетичної об-
разності, символіки, в них відбита народна вдача, мораль, щирість, любов
до свободи, справедливості. зрозуміти специфіку фольклору неможливо без
вивчення його місцевої своєрідності.

Мета даного повідомлення – простежити особливості символіки птахів на
матеріалі українських народних пісень, записаних на Чигиринщині. записи
здійснювалися в різні роки науковцями національного історико-культурного
заповідника «Чигирин» та учасницями фольклорно-етнографічного ансам-
блю «козачка» в селах Чигиринського району: Боровиця, розсошенці, сте-
цівка, суботів, Чмирівка та х.вербівка. зібрані веснянки, щедрівки,
соціально-побутові та пісні про кохання і родинне життя. наші предки осмис-
лювали дійсність через призму своїх переживань, які відразу породжували
відповідні емоції, прагнення поділитися ними з іншими.

українські пісні донині мають явні ознаки свого міфологічного походження.
«першопочатки народної поезії губляться в доісторичному творенні самої мі-
фології, у так званому міфологічному процесі духовного життя народу» [2,
14]. на початках пізнання людина отримувала різні відчуття від впливу ото-
чуючого світу, помічаючи схожість між собою та навколишньою природою. це
стало першим кроком до оживлення природи в уяві людини: поклало початок
створенню антропоморфічних міфів та виникненню пантеїстичної релігії (пан-
теїзм – релігійно-філософське вчення, за яким Бог ототожнюється з приро-
дою). «Давня українська пантеїстична релігія була причиною, що народна
українська поезія розкішно розвивалася, за поміччю розкішної природи і ба-
гатої народної фантазії» [3, 67]. 

персонажі народних пісень часто звертаються до сил природи, що надає
їм особливого казкового колориту і є відлунням давніх язичницьких вірувань
і пов'язаних з ними магії, ворожінь, замовлянь, обрядових ритуалів. первісне
єднання наших предків з природою спричинило виникнення великої кількості
архетипів та символів на основі природних явищ, рослинного та тваринного
світу, що дійшли до нас в пісенній творчості [4, 328]. ці мотиви споріднюють
її з міфологією. за словами М.костомарова: «судячи по залишках нашої мі-
фології в піснях, здається, мало у якого народу була так оживлена і осимво-
лізована рослинна природа: дерева і трави часто говорять і між собою, і з
птахами, і людьми, і мають символічне застосування до людини» [5, 229].
птахи використовуються у багатьох обрядах, магічних діях. Часте звертання
за порадою до птахів є залишком ритуалів птаховолхвування – ворожіння за
польотом птахів чи їх поведінкою. «воно проявляється в народній поезії в
двох формах: запитують у птахів про майбутнє або що робить відсутній і пе-
ресилають через птахів вісті до рідних та друзів» [5, 88]. До нашого часу
дійшло багато міфів, легенд, що свідчать про культове ставлення до птахів.
Часто вони ставали тотемами – охоронцями й заступниками роду. а людина
віддячувала тим, що утримувалася від вбивства свого тотему. Давніми тоте-
мами-птахами були зозуля, лелека, орел та ін. наші предки любили і шану-
вали птахів, які прилітають із вирію-раю: вони були вісниками весни,
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приплоду, врожаю, добра, здоров'я, щастя. птахів поділяли на чистих (свя-
тих, добрих) і нечистих (диявольських, злих). До нечистих належали: ворона,
галка, яструб, сова, сич, горобець. До чистих – голуб, ластівка, лебідь, чайка,
журавель [6, 400]. їх образи часто зустрічаються в народній поезії Чигирин-
щини.

народнопісенні символи птахів несуть у собі вже наперед задані емоції й
трактування. н.кобринська в статті «символізм в народній пісні» зазначає,
що «коли народ дійсно найфантастичніші речі оповідає як би найпростіші
події дня, то в самій експресії почування народна творчість буває дуже часто
символічною» [7, 369]. образи птахів у народній поезії несуть різне смислове
навантаження. Часто пісні ґрунтуються на паралельності дій людини і птаха,
як, наприклад, в пісні «стоїть явір над водою», записаній в с.суботів:

летить ворон з чужих сторон
та й так собі кряче – 
сидить бурлак та в неволі
тяжко-тяжко плаче [8].

як уже зазначалося, ворон – нечистий птах, пов'язаний із потойбічним
світом. цей образ зустрічається в козацьких піснях, як вірний страж убитого.
він – вісник смерті, що приносить матері звістку про загибель сина. Ми й сьо-
годні вживаємо фразеологізм «каркати, як ворона», що означає віщувати, на-
кликати нещастя. але в народній уяві трактування цього образу не було
однозначним. це амбівалентний символ, що разом з тим виражає мудрість,
довголіття, йому приписувалось добування живої та мертвої води. 

поширеними в українських піснях, особливо ліричних, є зачини у формі
психологічного зіставлення образу-символу птаха та людини, як у пісні «за-
кувала зозуленька» з с.стецівка:

закувала зозуленька
на стодолі, на розі…
заплакала дівчинонька
в батька на порозі [9].

взагалі, кування зозулі в заспіві вже вказує на сумний зміст пісні. на Чи-
гиринщині записано чимало пісень, в яких зустрічається образ зозулі. це
одна з найбільш міфічних пташок, багатозначущий символ наших пращурів.
саме з зозулею в найбільшій мірі пов'язаний ритуал птаховолхвування, від-
голоски якого дійшли й до наших днів. коли хтось вперше почує кування зо-
зулі, питає її, скільки років він проживе: скільки разів зозуля прокує, стільки
проживе той, хто запитує. почувши зозулю, дівчата ворожили на чоловіків:
«зозуленько, зозуленько, чи довго я буду в батька?» якщо зозуля більше не
куватиме, а здійметься й полетить, то це знак, що дівчина цього року заміж
піде [10, 357]. землероби за куванням зозулі визначали, чи вдалим буде рік.
найчастіше зозуля символізує самотню, трагічну, сумну, позбавлену щасливої
долі жіночу душу. в пісні «летіла зозуля», записаній в с.суботів звучить мотив
туги молодої жінки, яка живе на чужині, за своїм родом:

ой то не зозуля, то рідная мати,
вона прилетіла дочку рятувати.
якби мама знала, яка мені біда,
вона передала б горобчиком хліба.
горобчиком хліба, синичкою солі,
ой, мамо, ой, мамо, як тяжко без долі [8].

зозуля символізує матір, наречену, сестру, що оплакують вбитого козака.
також цей образ присутній в сирітських піснях, в яких український народ спів-
чував нелегкій долі сироти. прикладом є пісня «ой летіла зозуленька», за-
писана в с.Боровиця: 

ой летіла зозуленька
Через круту гору,
нема неньки, нема долі,
зосталась подова [11].
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зозуля й вісниця весни, тому цей образ зустрічаємо у веснянках – обря-
дових піснях, дуже давніх за своїм походженням. крім зозулі у веснянках
діють голуб, соловейко, ремез, перепілонька, ластівонька. 

залишки птаховолхвування за допомогою ластівки теж дійшли до наших
днів. «Дитина, що її обличчя всіяне веснянками, побачивши ластівку гукає:
«ластівко, ластівко, на тобі веснянки, дай мені білянки!» після цього біжить
умиватися «весняною» водою, щоб ластовиння не було» [10, 161]. по по-
льоту ластівки передбачають погоду. вважалося, що руйнувати її гніздо – ве-
ликий гріх. якщо ластівка в’є під чиєюсь оселею гніздо, то це передвіщає
щастя тій родині [2, 331]. наші предки вірили, що весну приносять на своїх
крилах птахи, а їх треба вітати. існував такий звичай на сорок святих: «гос-
подині печуть сорок кренделів з медом у формі пташок і роздають їх дітям –
щоб птиця водилася» [10, 168]. а ластівка – це символ весни, сонця, життя.
цей образ зустрічаємо у щедрівці. новорічні святкування раніше відзначали
в березні, чим і пояснюється зміст щедрівки:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
прилетіла ластівочка.
стала собі щебетати,
господаря викликати [8].

ластівка приносить свято, від неї залежить благополуччя родини. в щед-
рівці назви речей та істот вжиті у пестливій формі: щедрівочка, ластівочка,
овечки, ягнички. і це є доказом дуже давнього походження пісні, коли магія
дії поєднувалася з магією слова. звичайними словами не привернеш до себе
вищі сили, тому й вживалися пестливі форми.

образи птахів служать для створення відповідного настрою, є «своєрід-
ним камертоном, що настроює у певному емоційному ключі [1, 107]. прикла-
дом є пісня «ой у вишневому садочку», що побутує в багатьох регіонах
україни, в т.ч. і на Чигиринщині:

ой у вишневому садочку
там соловейко щебетав.
фіть-фіть, тьох-тьох, ай-ай, ох-ох
там соловейко щебетав [9].

подібно до ластівки й зозулі, соловей приносить весну в гаї та ліси. він
розвиває сади, а коли вони перецвітають, затихає помалу й пісня солов’я [6,
413]. він символ радості, молодості, вісник кохання, краси; образ вимріяного
дівчиною милого. спів соловейка такий гарний, що нікого не залишає байду-
жим. цілими родинами виходили ввечері до саду, щоб тільки послухати со-
ловейка – співця добра та кохання [6, 413].

раз увечері пізненько,
як мати заснула,
вийшла слухать соловейка,
Мов зроду не чула [9].

соловей також є символом волі, тому у народних піснях його часто нази-
вають «вільною пташкою» [12, 96]. До соловейка дівчина звертається за до-
помогою. і це також відголосок птаховолхвування:

соловейко мій маленький,
ти високо літаєш,
ти все чуєш, ти все бачиш,
Де мій милий гуляє [11]. 

засобом звертання до птахів часто підкреслюється самотність героїв, без-
порадність у горі, біді, турботах. лірична героїня пісні «соловейко мій, пта-
шечко моя», що записана в с.стецівка, ніби прагне знайти в соловейка
співчуття й співпереживання:

соло, соловейку мій,
пташе, пташечко моя,
ой не літай так рано
рано на зорі.
Чоло, чоловіче мій,
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Дружи, дружино моя,
ой завіз так далеко,
Де роду нема [11]. 

в українських піснях навколишня природа акомпанує людським пережи-
ванням, створює емоційний фон, настроює на відповідні почуття. «у народ-
них творах небесні світила, дерева, рослини, квіти, річки, звірі, каміння, вітри
і т. ін., - усе було живе й очоловічнене, і дохристиянській людині це не була
проста метафора, як це сприймаємо тепер, - це була для неї релігійна
правда» [12, 14]. птахи в піснях завжди антропоморфуються, розуміють мову
і розмовляють:

із-за гір, з-за гір
ой вилітав сокіл. гей! 
а з-під хутора
ой вилітало два.
один другого 
та й братом назива [11].

сокіл в українській міфології – першоптах, що народився із сльози, яку
зронило всевидяче око. культ сокола відображений у колядках та щедрівках,
де описується початок творення світу. Часто говориться про те, що на світо-
вому дереві сидить сивий соколонько і в’є гніздечко на вершечку. на гілках
сидять зозуля та ластівка. у колядках сокіл служить господареві, як добрий
геній [6, 492].

а в народних піснях найчастіше сокіл виступає уособленням молодості,
хоробрості, сили, розуму. за повір’ями, він дуже далеко бачить «сокіл в на-
родній пісні майже все приносить людям вісті з далеких сторін» [7, 370]. не-
рідко він є єдиним свідком, від якого мати може дізнатися правду про
загибель сина:

видав я, брате,
ой зелене жито. гей!
зелене жито 
ой не скороджено. гей!
козака вбито
ой не схоронено [11]. 

в українських піснях сокіл часто згадується разом з орлом, який символі-
зує сміливість, рішучість, благородство, велич. він вважається царем птахів
і господарем неба. орел – геральдичний знак. емблема орла з 326 року
ввійшла в державну символіку, коли візантійський імператор костянтин ве-
ликий наказав прийняти чорного двоголового орла як символ влади імпера-
тора над східною та західною римськими імперіями [13, 469].

існувало також в наших предків повір’я, що орел навчив людей орати
землю. Дослідники допускають спорідненість слів: орел – орач – ратай – рать.
в двох піснях, записаних на Чигиринщині, образ орла зустрічається в пара-
дигмі орел – вода. в одній пісні:

Ходить орел понад морем
та й заглядає пильно в воду [11].
в іншій:
копав, копав криниченьку
неділеньку – дві…
любив козак дівчиноньку
людям не собі.
а вже з тої криниченьки
орли воду п’ють…
та вже мою дівчиноньку 
До шлюбу ведуть [9].

копати криницю – означає кохати дівчину. а копати криницю і не пити з
неї воду – те саме, що любити дівчину, але не одружитися з нею [14, 126].
вище йшлося про те, що орел – символ рішучості. якщо логічно поєднати в
одне ціле названі значення, то виходить, що знайшовся хтось рішучіший за
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козака, хто й повів дівчину до шлюбу.
з найдавніших часів людина ставила питання: як виник світ? у колядках,

що дійшли нашого часу описується, що світ створили птахи. найчастіше та-
кими птахами-деміургами виступають голуби. голуб є символом чистоти, очи-
щення, миру. в народній поезії голуб – образ кохання, подружньої злагоди,
ніжності. про закоханих в пісні говорять: «кохалися, як голубів пара». в ук-
раїнській мові є слово голубити, тобто виявляти ніжність, ласку. пара голубів
– це традиційна символіка для пісень про кохання, що записані на Чигирин-
щині:

сидить голуб на черешні,
а голубка на вишні,
«ой скажи, ой скажи, серце дівчино, 
а що в тебе на мислі?» [9].
розлуку закоханих зображують в такій картині:
та налетіли гуси з далекого краю,
замутили воду в тихому Дунаю.
Да бодай сірі гуси з пір’ячком пропали,
Що нас розлучили, як голубів пару [9]. 

в даному контексті гуси – це, очевидно, люди, які розлучили закоханих.
також «образ гуся присутній у народній демонології. відомі легенди про
появу нечистої сили місячної ночі у вигляді гуся» [6, 403].

Давні міфологічні витоки має й таке повір’я: «якщо побачиш журавлів
уперше навесні, коли вони летять з вирію, то треба називати їх веселиками,
а не журавлями: хто назве веселиками, тому буде цілий рік весело, а хто жу-
равлями, той буде цілий рік журитися» [12, 344]. Журавель – це птах сонця,
символ вірності. в с.стецівка побутує пісня «налетіли журавлі»:

налетіли журавлі, 
сіли-впали на ріллі. 
Де журавка ходила,
там пшениця вродила.
Де журавель походив,
то там кукіль уродив [9].

зрозуміло, що в пісні йдеться не про птахів, а про людей: це символи
батька та матері в їх ставленні до дітей, як розкриває дальший зміст пісні.
Часто за «взятим ніби з пташиного світу малюнком, насправді стоять людські
відносини, конфліктні ситуації, причиново-наслідкові зв’язки» [1, 57]. 

таким чином, звернення до образів птахів в народних піснях Чигиринщини
має конкретне символічне значення та функції: введення в світ ліричного
твору, створення відповідного емоційного тла шляхом порівняння чи зістав-
лення образу птаха та людини, функціонування в складі традиційних поетич-
них образів, врахування певних якостей птахів з їх застосуванням до рис
характеру людини. пісенні традиції Чигиринського краю не втрачені. особ-
лива заслуга в цьому належить учасницям фольклорно-етнографічного ан-
самблю «козачка», які протягом багатьох років збирають та виконують
українські народні пісні. вони і сьогодні є важливим джерелом для вивчення
історії народу, його ментальності, збереження етнічної самосвідомості. 
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зелена о.,
старший науковий співробітник

національного історико-культурного
заповідника «Чигирин»

СЮЖЕтна виШивка на виШитиХ РУШникаХ ЧиГиРинЩини 
(на оСнові ФонДовиХ МатЕРіалів нікЗ «ЧиГиРин»)

в фондовій колекції нікз «Чигирин» близько трьохсот рушників. Більшість
датується серединою ХХ століття. використана, переважно, техніка «хрест»
та «гладь». вишиті рослинні орнаменти, багаті кольорами і реалістичним зоб-
раженням квітів. значну частину колекції становлять рушники поч. – пер. пол.
ХХ ст., на яких збережені архаїчні мотиви. вирізняються і особливо ваблять
око рушники з сюжетною вишивкою. упродовж ХХ століття майстрині-виши-
вальниці вміло поєднували сюжетну вишивку з традиційною. 

певні історичні умови впливали на тематику композицій і у вишивці. на
зламі століть відбувається зрушення у психології і самосвідомості народу, пе-
реосмислення естетичних поглядів, з’являється нове розуміння і утвер-
дження ідеалів прекрасного. народне мистецтво зазнає певного впливу
міської культури. у вишивці відчувається інтенсивний процес втрати прита-
манного їй художньо-образного світобачення і формування нової стилістики
художньої мови [1,136].

з кінця ХіХ століття масовим тиражем випускаються дешеві малюнки та
посібники по рукоділлю, які публікуються у додатках до журналів «нева»,
«ваза», «вестник моды», «родина» та ін.. особливо популярними були дру-
ковані картинки із сценками з народного життя. сюжети мали ситуаційно-по-
бутовий характер. Часто вишивка доповнювалася рядками з відомих пісень,
колядок, казок або ж влучних висловів повчального змісту. улюблена тема
«козак і дівчина біля криниці», «побачення» відображалися в живописі кін.
ХіХ- поч.. ХХ ст.ст. в цей період відомі художники створили чудові живописні
полотна: «на кладці» (трутовський к.о., 1902р.), «українська ніч. побачення»
1912р., «Біля криниці» 1902р. (пимоненко М.к.), «залицяння» (львов і.М.
1903р.), «зустріч» (Манастирський а.і. 1914р.).

Майстрині – вишивальниці теж захоплювалися даними сюжетами та пе-
реносили їх на рушники. 

так, на рушнику з с. Бужин (іп-3822. і пол. ХХст.) (мал.1) за допомогою
техніки «хрест» в червоно-чорній кольоровій гамі вишито побутову картинку
«зустріч хлопця і дівчини». композиція доповнюється двома ярусами рос-
линного орнаменту. третій ярус – сюжетна вишивка. епізод зустрічі відбува-
ється біля тину під деревом. Хлопець біля тину на вулиці, а дівчина  на
своєму подвір’ї. зображення будинку, тину, хвіртки, двох дерев створюють ці-
лісний фрагмент міської садиби. Будинок виконаний досить натуралістично:
білі стіни виділяються завдяки обшитим контурам, червона смуга внизу під-
креслює, що хата «підведена». Два вікна з віконницями  ( на одному не по-
містилась одна віконниця). Дах «з гребенем», що є характерною особливістю
накриття подніпрянських хат ХіХ ст.

головні персонажі зображені в українському національному вбранні. Дів-
чина у вишитій сорочці, керсетці, спідниці, поверх якої фартух. Майстриня
зуміла передати вишивкою  навіть мережку внизу фартуха. взута дівчина в
черевички на підборах. на голові стрічка обвиває волосся, зібране в косу. 

Хлопець одягнений в сорочку-косоворотку «на випуск», яка підперезана
поясом, штани заправлені в чоботи. на голові бриль або ж капелюх. обличчя
мають рот, ніс, очі, брови. 

символічно доповнює даний сюжет вишита велика літера «М». прагнення
дівчини вдало вийти заміж, мати сім’ю зі статком виливалося в молитвах до
Богородиці. 

літера «М» може бути названа в числі вишиваних знаків, що приносять
щастя. у рушниковому орнаменті україни ця літера виглядає як оберіг на
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оберегові. [2,75]
подібну картинку бачимо на рушнику з с. вершаці (іп-3134. і пол. ХХ ст.)

(мал.2). вишивка виконана в техніці «хрест» чорними і червоними нитками.
рушникова композиція складна багатоярусна, насичена поєднанням архаїч-
них елементів, з популярною най час сюжетною вишивкою, та ще й допов-
нена написом: «о мисяц, ясный свитыть над водою / а я нещасный, жыву
сыротой / Хлопче, молодче, який ты ледащо / задумавъ, женыця, та немає
зашчо». 

написи душеспасенного повчального змісту, прислів’я, монограми й лек-
сичні присвяти стають звичайною складовою рушників подніпров’я, лівобе-
режжя та півдня україни. [3,78]

зустріч парубка і дівчини відбувається біля дерева. Дівчина стоїть за
тином на своєму подвір’ї, а парубок на вулиці, за тином. вишито: будинок,
тин, хвіртку, два дерева. одягнуті головні персонажі в українське національне
вбрання: дівчина у вишитій сорочці, керсетці, спідниці, поверх якої фартух.
взута в чобітки на підборах. на голові стрічка, яка обвиває голову та впле-
тена в косу. парубок у сорочці косоворотці, штани заправлені в чоботи. на
голові капелюх. 

Будинок вишитий в традиційний спосіб контурного обшиття, завдяки чому
білі стіни чітко вирізняються. вишиті вікна, віконниці, дах з «гребенем». 

смисловим доповненням до картинки є парне зображення птахів. 
на рушнику (іп-91. і пол. ХХ ст., Чигиринський р-н) (мал.3) вишиті дві пари

закоханих на побаченні. вишивка багатоколірна в техніці «хрест», в чотири
орнаментальні ряди. сюжетна композиція розміщена по одній лінії, зобра-
ження подається без перспективи. Дві пари зображені ідентично. Дівчина на
одному фрагменті стоїть ліворуч від парубка, на іншому – праворуч. зобра-
ження профільні. парубок одягнутий в сорочку – косоворотку, широкі штани,
заправлені в чоботи. на голові – бриль. Дівчина одягнена у вишиту сорочку,
керсетку, спідницю, поверх якої фартух. взута в чобітки. на голові віночок з
стрічками. Даний тип вбрання характерний для наддніпрянської україни
1900-1940-х р.р.. 

зустріч відбувається під деревом. Характерною особливістю сюжетної ви-
шивки нашого регіону є введення в композицію дерева або ж рослини- де-
рева. 

Дерево і людина об’єднані символічно відтвореним у вишивці процесами
зародження, розвитку і кульмінації – дозріванням, зрілістю. [2,165] 

цікавим є напис, який доповнює сюжет даної вишивки: «ой на кристи моя
любов/под крестом моя могила». він визначає найважливішу мрію дівчини
– вічну любов. сталі морально-етичні норми, родинне виховання, віра - про-
тягом століть формували уставлені сімейні цінності. тому, якщо одружуватись
– то раз і назавжди. 

цікавим і рідкісним в нашому краї є сюжет вишитої картинки на рушнику
з м.Чигирина (іп-1483. 1947 р.) (мал.4). вишивка виконана нитками черво-
ного, чорного та синього кольорів в техніці «хрест». Даний рушник, можливо,
був завезений з росії або північно-східних областей.

першим орнаментальним рядом тут є побутова картинка «хлопець і дів-
чина танцюють під супровід балалаєчника». постаті одягнуті в російський на-
ціональний одяг. Дівчина в сорочці, сарафані. взута в туфлі. на голові –
кокошник. Хоч зображення схематичне, але по динаміці руху зрозуміло, що
вона танцює. в руці, над головою тримає хустинку. Хлопець, який посередині,
зображений навприсядки, в руках тримає балалайку. поряд з ним, праворуч,
танцює другий. одягнуті хлопці в сорочки-косоворотки, підперезані поясками,
короткі штани. взуті в чоботи. Між постатями зображено розлоге дерево,
можливо, кущ (втрачено фрагменти вишивки).

таким чином, можна говорити про певну залежність сюжетної вишивки на
рушниках від одних картин, в усякому разі у походженні, одного з централь-
них образів – образу дівчини. проте прототипу постаті парубка, що танцює в
народних картинах не прослідковується [4,91].
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вплив північного сусіда на українське народне мистецтво можна побачити
і на вишитому рушнику с. Медведівка (іп-1989. поч. ХХ ст.) (мал.5). 

вишивка багатоярусна виконана в техніці «хрест» нитками червоного, зе-
леного та синього кольорів. в основі композиції побутова картинка «зустріч
парубка і дівчини». зустріч відбувається біля будинку. Дівчина зображена
праворуч від будинку. зображення профільне, повернуте вліво. вона стоїть
за тином біля дерева, а парубок на вулиці. Дівчина одягнута в українське на-
ціональне вбрання: вишиту сорочку, керсетку, підтичку, спідницю, поверх якої
фартух. взута в черевички. на голові – вінок з стрічками. парубок одягнутий
в сорочку косоворотку, короткі штани. взутий в чоботи. в руках тримає, імо-
вірно, музичний інструмент. зовнішній вигляд парубка вказує, що він – росія-
нин. народна пісня застерігає: «ой, кохайтеся чорноброві, та не з
москалями!».

подібні сюжети мігрують в різних районах україни, росії, Білорусії, іноді
співіснують, а частіше витісняють традиційну, притаманну кожному осередку
художньо-образну мову вишивки, нівелюють її особливості. народна вишивка
еволюціонує у бік сюжетності, оповідальності, конкретно-реалістичного
сприйняття дійсності [1,137].

рідкісним є зображення на фрагменті рушника з м. Чигирина (іп-3540.
поч. ХХ ст.) (мал. 6). вишивка виконана в чотири яруси нитками червоного
та чорного кольорів в техніці «хрест». в основі побутової картинки зобра-
ження дівчини на своєму подвір’ї. вона вишита в профіль, повернута вліво.
зображення схематичне, але зрозуміло, що дівчина виходить на вулицю. 

так як маємо лише частину рушника, тому не відомо, якою була вишивка
на іншій частині. спробую припустити, що канонічна картинка «побачення
парубка і дівчини» була розділена на два краї рушника. Можливо, хлопець
виходив їй назустріч. коли рушник був підвішений – вони «зустрічались». 

Дівчина вишита в національному одязі. 
Будинок вишитий з ганком та відчиненими дверима. Білі стіни виділені

завдяки обшитим контурам. Чітко зображені три вікна з віконницями. на
франтоні даху три маленьких віконця та двері на горище. Дах з «гребенем».

на дереві ліворуч вишиті плоди, можливо, яблука. таке зображення рід-
кісне у сюжетній вишивці. Частіше дерева зображаються з листям та цвітом.

символічно до сюжету додано вишиту велику літеру «а». за досліджен-
ням с.китової, рушникове «а» означає певну подію, яка була головною, ви-
значальною в роботі, до якої належала вишивальниця [2,76].

напевно, для майстрині вийти заміж було дуже важливо. Даний рушник
міг бути частиною приданого. 

в техніці «хрест», в червоно-чорній кольоровій гамі вишито побутову кар-
тинку «Біля криниці» на рушнику з м.Чигирина (нд-2851. і пол. ХХ ст.) (мал.
7). головними персонажами тут виступають жінки. центральне місце ви-
шивки займає криниця. обабіч дві жінки. одна йде з коромислом на плечі,
друга – набирає воду. криниця має «прикриничний журавель», поряд – ви-
шитий кущ калини. 

Дівчина в українському фольклорі символізує воду, криницю і навпаки –
криниця символізує дівчину. криниця має особливе значення божества або
місця перебування особливого роду духів. Духи криниці – богині родючості.
[5,195] 

Жінка, яка ліворуч, одягнута у вишиту сорочку, сарафан, поверх якого
фартух. на голові очіпок, поверх пов’язана хустка. взута в черевички. в руці
тримає маленьку корзинку або сумочку. поряд стоїть відро. Жінка праворуч
одягнута в сорочку, керсетку, спідницю, поверх якої фартух. взута в чере-
вички. на голові – очіпок та хустка. на плечі тримає коромисло з двома від-
рами.

завдяки зображенню головного убору – очіпка, можна стверджувати, що
це саме не дівчата, а заміжні жінки. 

у системі морально-етичних народних уявлень українців, міцно утверди-
лася символіка, пов’язана із елементами головного вбрання, що також від-
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творювало уставлені етичні норми. вважалося, що заміжня жінка повинна
була обов’язково ховати своє волосся під очіпок чи убрус. [6,1187]

Дотримуючись канонів сюжетної вишивки майстриня зобразила квітку-де-
рево, а саме, улюблену українцями – мальву. 

продовжувались традиції сюжетної вишивки і в іі половині ХХ століття.
цікавим за сюжетним вирішенням є рушник, вишитий коцуренко п.с. з с.су-
ботова (іп-3681. 70-ї р.р. ХХ ст.) (мал. 8). авторка висвітлила в своїй роботі
притаманне українцям доброзичливе ставлення до своїх сусідів. особливо
теплі відносини складалися між сусідками. вишивка виконана в техніці
«хрест» нитками червоного і чорного кольорів. сюжетна композиція «сусідки»
доповнена ярусами рослинно-геометричного орнаменту, традиційного для
нашого краю першої половини ХХ ст.. вишиті дві жінки, які йдуть назустріч
одна одній. зображення профільне. Між ними будинок, обабіч якого – де-
ревця та тин. Жінки одягнуті в українське національне вбрання: вишиту со-
рочку, керсетку, спідницю, поверх якої фартух. взуті в черевички. на голові
очіпок. Хоч зображення і схематичне, можливо зрозуміти, що в руках жінки
тримають якийсь дарунок або гостинець. 

Будинок вишитий традиційним способом контурної обшивки. завдяки ви-
шитим рядам прямокутників, можна припустити, що дім цегляний. Дах досить
складний, можливо різьблений, вгорі віконце. Чітко вишитий димар. 

натуралістичні образи хаток можна розглядати як складову частину руш-
никового примітиву кінця позаминулого – поч. минулого століття, але ж при-
мітив також  має символіку. в даному випадку зображення хаток
сприймається як символ недалекого минулого нашого села, а з точки зору
майстринь, це, мабуть, прагнення затишку, родинного щастя [2,210].

цікавою ілюстрацією до української народної казки «лисиця і журавель»
є вишивка на рушнику з с.Мельники (іп-1796. і пол. ХХ ст.) (мал. 9). вишивка
багатоярусна в червоно-чорній кольоровій гамі, виконана в техніці «хрест».
на одному кінці рушника зображений епізод коли лисиця запросила до себе
в гості журавля. на галявині, по центру, стоїть широка миска з кашею. обабіч
неї лисичка їсть, а журавель лише намагається щось вхопити. каша виділена
нитками жовтого кольору. під картинкою напис: «еш куманек еш голубчик».
на іншому – журавель запросив лисичку до себе. зображено на галявині
вузьку посудину, біля якої сидить лисичка і старається всунути мордочку у
вузьке горло. каша теж виділена жовтими нитками. нижче напис: «еш ку-
мушка еш голубушка». Дана робота є прикладом багатогранності тем, які ви-
користовували вишивальниці у своїй творчості. 

унікальним є рушник із с. Мельники (іп-3121. іі пол. ХХ ст.) (мал. 10). ви-
шитий він на фабричному тисненому полотні в техніці «болгарського хреста».
використані нитки червоного, синього, коричневого, світло-коричневого, чор-
ного, помаранчевого кольорів. в основі композиції зображення жінки з собач-
кою. Жінка вишита профільно, повернута праворуч. на плечі тримає
коромисло з двома відрами. одягнута у вишиту сорочку, керсетку, спідницю
або плахту, на ногах чобітки. на голові очіпок. поряд жінки сидить собачка.
обабіч вишито дві рослини-дерева. роль позему виконує лінія геометричного
візерунку.

Дана тема одинокої жінки, жінки-вдови поширена в українських народних
піснях, фольклорі, живописі. 

отже, для майстринь-вишивальниць Чигиринщини тема «зустрічі па-
рубка і дівчини» була улюбленою у сюжетній вишивці. в даній картинці про-
слідковується героїко-епічні та ліричні риси. парубок – це і воїн-богатир в
казках, і козак в легендах та думах, це і коханий в ліричних піснях. 

слід зауважити, що в сюжетній вишивці, як і в орнаментальній, не було
чіткого копіювання, кожна майстриня щось добавляла, змінювала та усклад-
нювала композицію. 

Дані творчі роботи стали важливим джерелом для вивчення української
народної культури. вони дають нам змогу більш глибоко зрозуміти і відчути
життя українців певного часу.
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гава л.,
в’язівська загальноосвітня школа і – ііі ступенів

городищенської районної  ради Черкаської області

тРаДиЦіЙнЕ ДавнЄ в'яЗівСЬкЕ вЕСілля

весі́лля — комплекс церемоній і обрядів, часто народних традицій,
пов'язаних з укладенням шлюбу; має етнічні, релігійні, географічні та інші
особливості в різних народів і у різних країнах.

з давніх-давен українське весілля було одним з найжаданіших , найбільш
хвилюючих родинних свят. з ним пов’язували не тільки шлюб молодих та по-
єднання двох родів .це була подія масштабна, надзвичайно відповідальна,
в якій брало участь чимало людей. Молоді, йдучи вулицею, чемно кланялися
кожному стрічному, навіть малій дитині. а що казати про весільні ритуальні
пісні й обряди! якщо колись їх непорушно дотримувалися, як високої заповіді
предків, то тепер про ті традиції та обряди майже всі забули .

Ми втрачаємо пам’ять предків. Багатьом нашим сучасникам, невтямки,
що дотримуватися весільного ритуалу куди важливіше, ніж отримати штамп
у паспорті, адже  ритуали магічно поєднують молодих на довге й щасливе
життя .

як свідчать етнографи, керувати весільним дійством з давніх-давен дові-
ряли поважному дядькові з боку молодого, який був одружений і мав досвід
старостування. весільний староста відповідав на весіллі за найважливіші
етико-моральні норми. весільні звичаї, що обіймають багато величних ритуа-
лів, пов’язані із сонячними циклами року. наш народ впродовж своєї багато-
вікової історії ,коли звідусіль накочувалися орди завойовників, окупантів,
прагнув вберегти свою окремішність, як найбільший духовний скарб. це вже
у двадцятому столітті, коли прийшла радянська влада, стало модою не у на-
родному вбрані і вінку йти до шлюбу, а у фаті, яка, до речі, дуже нагадує го-
ловнийубір, який надягали дівчині-покритці. 

як бачимо, настав занепад смаків і понять, вони фактично були знищені
комуністичною ідеологією. а діти, народжені у шлюбі, який відбувся не за
звичаєм, не несуть тієї культури, яка колись була притаманна навіть зовсім
неписьменним людям. Ми дійшли до того, що весілля для більшості українців
перетворилося просто на привід зійтися і випити. ця тенденція веде нас до
прірви. куди поділися величні образи молодої й молодого, яких спрадавен
називали князем і княгинею? Чи ж відповідають своїм ролям і свати, хоча у
них на рушниках і виписане слово “сват”? 

з давніх давен весілля у нас, в україні, унікальний театр, і тієї вистави,
що там твориться, годі десь іще пошукати! До речі, у давні часи, як свідчать
етнографи, не вінчання у церкві було вирішальною подією, а саме весілля з
його магічними ритуалами. церковний шлюб був обов’язковим хіба що для
князівта бояр, а для народу головним було саме весілля – людське благос-
ловення й найсердечніші побажання. знецінення нашої весільної обрядовості
відбувається і тоді, коли святкують весілля в якомусь  кафе чи ресторані.
адже, відомо, що рідна оселя - це храм, де все сповнене святощів. тут ви-
росли молоді, тут усе пройняте оберігаючою силою батьківської й материн-
ської любові. саме в рідній хаті має здійснитися величний ритуал народного
весілля. 

нині святкують весілля кому коли заманеться. а за традицією ця подія
має відбуватися у ритмі космічних дій. спрадавнє весілля справляли або во-
сени (на покрову), або починаючи зі свят після різдва, коли розпочався новий
сонячний цикл. таким чином, весілля впродовж тисячоліть ставило людину
у плин світобуття. завдяки цьому космічні сили регулювали і народження ди-
тини і всі дії буденного життя ставили у річище, де все було згармонізовано.
колись ніхто не одружувався влітку, коли дуже багато роботи, а навпаки, ве-
сілля святкували тоді, коли був зібраний урожай. весілля завжди було схоже
на дивний килим, переплетений ритуалами глибокого духовного змісту. в цій
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події стільки радісних емоцій, стільки світлих побажань, стільки душевної чис-
тоти, отого внутрішнього нерозмінного духовного скарбу. весілля - це і магія,
і святощі, що вберігають нашу ідентичність, роблять нас незнищенним наро-
дом.

сватання
традиційно український обряд весілля умовно ділився на три етапи:

перед весільний, власне весільний і після весільний. першим обрядовим
дійством слід вважати прихід старостів у дім нареченої, як правило,
ввечері.вдалим днем для сватання є субота. за давнім ритуалом, свати за-
ходили до хати молодої тримаючи хліб, гречно віталися і тут зав’язувалася
розмова в поетично-інтригуючій формі.

— найясніший господарю, полювали ми зістрільцем-молодцем і зайшли
аж сюди. заманила нас куниця — красна-дівиця. Довго йшли і сюди дійшли.
просимо тебе, віддай свою куницю — красну дівицю — та нашому стрільцю-
молодцю. виголосивши промову, старший староста низько кланяється, спи-
рається на палицю і чекає відповіді. господар відповідає:

- не знаю, про яку куницю ви говорите, добрі люди. не прибігала ніяка ку-
ниця в мою господу, може, помилився ваш стрілець-молодець. Може, до
іншої господи прибилася куниця?

старости:
— ні, господарю, куниця в твоїй господі, ми йшли її слідом.
тоді господар дає знак і хтось з родини вводить до хати стару жінку:
— ось вам і куниця, панове стрільці, за нею гнались?
— ні, дорогий господарю, то булла золотошерста, очі в неї — як зорі, зуби

— як перли, вуста вишневі. як гляне вона, то неначе сонечко засяє.
Батько дівчини віповідає:
— ніколи такої куниці не бачили. помилились ваші очі, стрільці-молодці,

не тим слідом ви пішли. — Добре, коли очі помилились, то не помилиться
наша зброя. Будемо вбивати куницю.

після цих слів господареві вклоняються і кажуть:
— є, правда, у нас ще одна куниця, але вона дуже боязка і сором’язлива.
заводять наречену і кличуть молодого, який стоїть у сінях. після того, як

молоді прилюдно виявляють згоду на шлюб, дівчина пов’язує руки молодого
хусткою, старостів — рушниками. на знак згоди обмінюються зі старостами
хлібом і запрошують їхдовечері.

якщо траплялася відмова, то дівчина виносила сватам гарбуза, що вва-
жалося великою образою.

Другою складовою весілля є заручини. на цю подію запрошували родичів
з обох родів. на заручинах повторювали деякі сцени, які були на сватанні.
тут, мов літургія, велично звучав хор весільних свашок, які створювали особ-
ливу атмосферу свята. знаками зарученої дівчини були червона стрічка в
косі і прикріплена до хустини квітка.

випікання короваю
у п’ятниць перед весіллям запрошували коровайниць на приготування

весільного хліба. весільний хліб набирав різноманітних форм і назв. у нас
це  велика кругла або овальна паляниця, оздоблена квітками, шишками,
пташками з тіста, і зветься цей хліб  короваєм. спеціально запрошені жінки
( обов’язково одружені і що добре живуть з чоловіком у парі ) приходили на
коровай, приносячи з собою яйця, цукор, брали борошно двох сортів: пше-
ничне і житнє. весільна мати перев’язувала коровайниць хустками. Жінки за-
мішують коровай і співають:

Благослови,Боже, 
пречистий госпоже, 
Ще й і ти , рідна мати,
коровай зібгати.
наша піч регоче,
короваю хоче,
а припічок усміхається,
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короваю сподівається.
коровайниці закінчують ліпити коровай і, готуючись садити в піч, кличуть

чоловіка, якого називають кучерявий. просять його вимести піч і посадити
коровай. а коровайниці тим часом співали:

кучерявий піч вимітає,
кучерява в піч заглядає.
не виметеш печі –
наб’єм тобі плечі.
коровайниці брали діжку і носили її по хаті, піднімаючи вище себе і тричі

били  нею в сволок , щоб коровай був високий та  гарний. адже за короваєм
передбачали майбутнє молодих.  весільна мати пригощає коровайниць. коли
повечеряють,  помоляться Богові і виймуть коровай, загортають його в руш-
ник , кладуть на стіл і співають:

славлене , прославлене,
на столі поставлене,
йди , молода , подивися, 
Батенькові уклонися.
весілля
у неділю молодий з боярами , світилками, сватами ідуть до молодої. по

дорозі співають:
Мати сина вродила.
Місяцем огородила.
зорею підперезала
і в доріжку випроводжала
приходять до хати молодої . на порозі співають:
на день добрий тому,
а хто в цьому домі?
старому й малому 
і Богу святому.

світилки підспівують:
Бодай здорові були,
Що нас не забули.
за старого, за молодого,
за господа святого.
заходять у хату , молодий і старший боярин  шукають молоду. коли   знай-

дуть , то виводять посеред хати.Молода прикріплює букет молодому,  дружка
-  бояринові ,  співають:

ой дай ,  мати, голку,
Ще й нитку шовкову.
Ми пришиєм бояринові квітку
із зеленого барвінку.
Молодих виводять на двір, несуть образи, свати – хліб всі вирушають до

церкви на вінчання і співають:
а ви, сусіди – вороги,
не переходьте дороги, 
та нехай перейде родина, 
Щоб була щаслива година.
та нехай перейде чоловік,
Щоб були щасливі навік.
після вінчання ідуть у дім молодого. Батько й мати зустрічають їх з хлібом

– сіллю. Молоді кланяються, а дружки співають:
Доки будем стояти, 
цю травицю топтати:
Чорними чобітками,
срібними підковками.
всіх запрошують за стіл. линуть пісні. закінчують обідати. гості танцюють,

веселяться. під вечір батьки молодого виводять молодих і свашок за ворота,
проводжаючи до молодої. по дорозі співають весільних пісень підходячи до
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хати, співають :
пусти, свате , в хату, 
нас тут небагато:
Четверо та п’ятеро, 
та усіх девятеро…
Хлопці з вулиці викупляють молоду - «ворітне». зустрічають батьки. Мо-

лоді підходять, тричі кланяються. а ті підносять хліб- сіль. Другий викуп – в
сінях, викуп беруть дружки.  Щоб сіти коло молодої за столом, молодий по-
винен відвоювати місце ще й і у брата – підлітка, який стоїть біля молодої і
розмахує палицею . одержавши викуп, дає місце молодому. світилці ве-
сільна мати молодої ставить другу свічку і запалює їх. потім пришиває  лєнту
молодому менша сестра, яка стає  на стілець, надіває собі на голову картуз
чи шляпу із лєнтою і простягає пусту тарілку для викупу, при цьому співаючи:

зятю мій коханий, 
ти ж мені непоганий.
ти ж мою сестру любиш,
ти ж у мене лєнту купиш.
Далі відбувався ритуал із гільцем. старший боярин звертається із про-

ханням нахилити гільце старшій дружці. старша дружка зламує вершок
гільця, на якому привязано червоною лєнтою калина і колоски жита. це все
дружка передає молодій на зберігання. всіх пригощають, проходить дару-
вання. потім розпочинається ритуал з короваєм. піддружній тримає високо
коровай, звертаючись до старости:

- старосте і пане підстаросто. Благословіть цей святий хліб порізати і на
родичів роздати. ті три рази кажуть: «Боже, благослови!». весільна мати пе-
ревязує старост . староста розрізує коровай і обдаровують всіх родичів і за-
прошених. в останню чергу музикантам дарують підошву ( нижню частину
короваю) . після цього всі виходять із – за столу, танцюють.

весільна мати виряджає молодих із двору. Молоді кланяються в чотири
сторони. по дорозі молоді жонаті хлопці переймають молодих. Молодий бере
на руки молоду і переносить її на руках через багаття. Молоді підходять до
хати молодого, де його мати розстеляє від порога килим. Молода йде по ки-
лиму, вклоняється свекрусі. свекруха заводить молодих до хати, садить за
стіл, сідає поруч. всі прибулі з молодою сідають за стіл. весілля триває.
потім молодий  знімає вінок з молодої і запинає ій голову  тим платком, яким
вона його перев’язала на сватанні. а свашки співають:

гребла дівка сіно , 
клала у копиці,
вставайте , дівчата, 
та сідайте молодиці.
понеділок
Молода встає сама перша, вмиває свекрів. родичі молодої приносять

зранку молодій снідати. всі, хто був гостями на весіллі і має зранку вільний
час, приходять знову з живими курми. присутні переодягаються в одяг цига-
нів і йдуть до тих, хто не мав змоги прийти. все це проходить весело, із жар-
тами. а ввечері знову збираються всі разом і продовжують святкувати
весілля, де основною стравою на столі є кури та борщ.

весільні пісні

(коли молода йде із церкви)
ой місяцю – ріжку,
світи нам доріжку, 
світи нам дорогу, 
До самого дому.
ой були  ми в церкві, 
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та й  бачили диво:
Два вінці на стільці. 
а третій на голівці
на молодій  дівці.

ой вороги, вороги з дороги,
не переходьте нам дороги,
нехай перейде нам родина, 
Щоб була нам дорога щаслива.
ой вороги, вороги з дороги,
не переходьте нам дороги,
Хай перейде ненька моя,
Щоб була нам дорога щаслива.

ой скупії селяни скупії, 
поробили улички тіснії.
ні проїхати, ні пройти,
ні нашої молодої провести.
на добрий день тому,
старому й малому
отцу й паніматці,
всій нашій родиночці

(співають за весільним столом перед переділом короваю)
старша свашка – не ліпашка,
Шишок не ліпила.
Шишок не ліпила.
Дружкам не дарила ( кожній дружці дають шишку й

стрічку)

старший дружко коровай крає,
семеро дітей має.
та всі з торбинами, 
всей коровай забрали.

Ми пшеницю пололи,
руки й ноги покололи.
а ви совість майте,
й нам короваю давайте.

(Молода прийшла до матері, а свашки співають)
схилилася вишня, 
як матінка вийшла
з рубленої хати
До свого детяти.

(коли молода йде від матері)
вигрібай, мати , жар–жар.
Буде тобі дочки жаль-жаль.
вигрібай же й дрова
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та будь же здорова.
(Молода прийшла до свекрухи, а свашки співають)
топи мати грубу –
привезли невістку лбу.
любу чи нелюбу –
топи мати грубу

(Молодий викупляє молоду)
Дружки – панянки
ставайте на лавки.
Давайте дорогу
зятеві молодому.

Ми думали - зять багатий,
а він – скупуватий.
на боярів поглядає.
грошей позичає.

а ми зятя обдурили,
з кропиви вінок пришили.
а він думав, що з барвінку.
кладе гроші на тарілку.

(Бояри набирають на старшу дружку)
на городі грушка та грушка,
не говорить старшая дружка.
куди іде – то похилиться,
а що скаже, то помилиться.
Дайте ж дружці їсти та пити,
Щоб змогла вона говорити.

(Молодій розплітають косу)
ой дай, мати, масла,
я корову пасла.
гонила на росу,
Дай масла на косу.
гонила на бережечки,
Дай масла на пиріжечки.

використані джерела:
1.газета «село і люди», листопад1994 р., № 46, ст. 6.
2.свідчення жителів села ( сивак М.у., цапенко в.М., Міщенко г.т.)
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№ п /п рік кількість 
укладених
шлюбів у с.
в’язівок за

рік 

№ п /п рік кількість ук-
ладених

шлюбів у с.
в’язівок за

рік 

1 1959 49 19 1977 61

2 1960 43 20 1978 51

3 1961 47 21 1979 46

4 1962 47 22 1980 36

5 1963 32 23 1981 39

6 1964 35 24 1982 40

7 1965 46 25 1983 30

8 1966 42 26 1984 23

9 1967 61 27 1985 23

10 1968 44 28 1986 19

11 1969 56 29 1987 30

12 1970 46 30 1988 27

13 1971 46 31 1989 23

14 1972 48 32 1990 33

15 1973 52 33 1991 29

16 1974 53 34 1992 22

17 1975 51 35 1993 19

18 1976 42 36 1994 19

37 1995 25 45 2003 19

38 1996 21 46 2004 17

39 1997 47 2005 10

40 1998 48 2006 9

41 1999 49 2007 10

42 2000 50 2008 8

43 2001 51 2009 14

44 2002 14 52 2010

Додатки
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зуй г., 
учениця 11 класу кривоколінського нвк і-ііі ступенів 

МікРотоПоніМіка СЕла кРиві коліна

історія села – це історія усієї нашої держави. походження назви населе-
ного пункту криві коліна нерозривно пов’язане з річкою гірський тікич. роб-
лячи численні повороти, вона утворює вигини - «коліна». цей топонім
найкраще відбиває географічне розташуваня села і є первісною його назвою.
таку назву має один-єдиний населений пункт україни. 

Мікротопонімія кривих колін уже була предметом спеціального краєзнав-
чого дослідження у художньо-публіцистичній праці „криві коліна крізь терни
і роки. в історії села – історія україни. історико-краєзнавча, художньо-публі-
цистична оповідь” (автори: в. Мовчан, і. нерубайський, в. олійник). 

необхідність дослідити її з точки зору лінгвістики, зібрати й проаналізу-
вати мікротопонімію населеного пункту зумовлена тим, що впродовж останніх
десятиліть спостерігаємо підвищений інтерес до історичного розвитку мови
рідного краю, здійснення етимологічного аналізу, встановлення зв’язку з конк-
ретними мовами, виявлення мовних та діалектологічних ареалів тощо. на
даний час багато власних назв зникають або зазнають значних змін. у науці
ці назви називають мікротопонімами. 

Мікротопоніми – це назви малих географічних об’єктів, до яких належать
іменування природних реалій (боліт, горбів, гір, джерел, долин, шляхів, лугів,
пасовищ, полів, ставків, струмків, урочищ, ярів тощо) та іменування антро-
погенних невеликих об’єктів

( вулиць, кутків і частин села, доріг, стежок, криниць, мостів, кладовищ,
хуторів) [1, 3].

Для вивчення топонімів використовуються дані ономастики – науки про
виникнення та поширення власних назв[3, 844]; історичної лінгвістики; ети-
мології – науки, що вивчає походження слів[3, 357]; семантики; морфології;
фонетики та діалектології.

Джерелами для створення онімів є фізико-географічні, історико-етногра-
фічні, соціальні, культурні та інші події. специфіка мікротопонімів тісно й ор-
ганічно пов’язана з різними особливостями іменованих об’єктів. 

лінгвістичний аналіз мікротопонімії кривих колін передбачав виконання
таких завдань: з’ясувати назви малих географічних об’єктів на території ре-
гіону; визначити роль різних розрядів апелятивної та онімної лексики у тво-
ренні мікротопонімів; дослідити словотвірну структуру мікротопонімів.

протягом багатьох років топонімію аналізували різні дослідники та на-
уковці. зачинателем української топономастики був М. кордуба, який уперше
здійснив структурно-семантичну і етимологічну класифікацію місцевих назв.
його послідовниками вважаються Д.Бучко, к.галас, Ю.карпенко, в.лобода,
о.Мельничук, т.поляруш та інші мовознавці [1, 5].

аналізуючи мікротопонімний матеріал, ми дійшли висновку, що він роз-
глядається у межах двох класів, визначених з погляду семантики твірних
основ: мікротопоніми, утворені від апелятивів, та мікротопоніми, утворені від
онімів. 

твірна основа – основа тієї базової назви, від якої утворився мікротопо-
нім.

семантика – те лексичне значення ( пряме чи метафоричне), з яким ужи-
валася відповідна базова лексема доти, доки вона не стала власною назвою
мікрооб’єкта [1, 6]. 

Мікротопоніми, утворені від апелятивів співвідносяться з лексемами двох
тематичних розрядів, які характеризують рельєф та структуру чи властивості
грунту.

перший тематичний розряд охоплює деривати, співвідносні з лексемами:
круча, скала, шпиль. До нього відносять назви климова круча, панська круча,
трав’янська скала, Червона скала, Шпиль. 
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климова круча знаходиться в південно-західній частині села, біля кру-
тівки. назва мікротопоніму утворилася від імені чоловіка клима, який жив не-
подалік від кручі. народжена у народі назва збереглася і дотепер. панська
круча має подібну етимологію, проте утворена вона від основи, яка вказує
на соціальний стан особи – пан [2, 145].

Мікротопонім трав’янська скала походить від імені колишнього власника
прилеглих до неї земель - трав’яна. на даний час назва мало використову-
ється у суспільстві. її пам’ятають тільки люди старшого покоління [2, 156].

Мікротопонім Шпиль утворено від апелятиву “шпиль”. зливаючись в одне
русло, гірський і гнилий тікичі утворюють між своїми гирлами конусний вис-
туп – півострів із високим посередині горбом, або шпилем, який став власною
назвою [2, 158].

неподалік від Шпилю розташовувався камінь червоно-бурого кольору,
який було названо Червона скала. отже, мікротопонім Червона скала було
утворено від фізичних властивостей об’кта, а також від форми рельєфу цього
об’єкта [2, 159].

основи, які відображають від’ємний рельєф, мотивовані такими лексе-
мами, як: левада, яр. До таких дериватів належать назви левада, глибокий
яр. куток левада розташований у південно-східній частині села, на лівому,
нижньому коліні гірського тікича. він вважається наймолодшим кутком села,
оскільки заселяти його почали на початку 1920-х років. назву він отримав
саме через свої природні особливості та місце розташування. відомо також,
що у кінці 50-х років ХХ століття на леваді було виявлено ознаки поселення
трипільської культури [2, 144].

глибокий яр розташований на південних околицях села, між двома вели-
кими горбами. етимологія назви сягає сивої давнини. Ще у народі його про-
звали глибоким, зважаючи на його особливості. старі люди розказували, що
за панських часів усі схили горбів яру викладали великими шматками дерену,
аби дощові та снігові води не зносили до тікича землю. Береги ж у той час
взагалі не розорювали, а використовували для випасу та сінокосів [2, 157].

також до основ, які відображають рельєф належать лексеми пологи та
Бинди. пологи – це рівнинна місцевість, яка з усіх сторін омивалась водою.
назвали її так, зважаючи на її положення. Бинди – це рівнинна місцевість, на
якій вирощували городину. Бинда – діалектне слово, яке означає “стрічка”.
[2, 155] 

основа мікротопоніму старий сад вказує на призначення та використання
площі. сад розташований на південному сході за левадою. висадили його
ще в 1936 році, через це його й прозвали старим. нині від нього залишилася
тільки назва. [2, 151]

найбільшу кількість серед топооснов, що позначають антропогенні геог-
рафічні об’єкти, становлять ті, що пов’язані з назвами різних споруд. у цьому
розряді є групи топооснов, які вказують на різні споруди:

а) господарські та побутові (бригада, водокачка, гребля, клуб, магазин,
стадіон, школа);

б) культові (каплиця, хрест, церква, цвинтар). 
розташування поселення, його загальний вигляд, події, пов’язані з виник-

ненням його назви, стали вирішальними чинниками при творенні мікротопо-
німів, основою яких є апелятиви, пов’язані з просторовими ознаками об’єкта:
центр, кут. 

основи мікротопонімів, що вказують на народну метрологію, є своєрідним
відображенням давніх способів вимірювання площ, наділів землі. 

назва кутка Ділянки вказує на частину від цілого. а основа кутка крутівка
вказує на форму об’єкта, а також існує версія, що цей мікротопонім утворено
від прізвища круть. адже на цій вулиці раніше жило багато людей на пріз-
вище круть. за переказами, походили вони від козака крутя, який поселився
тут [2, 140].

небагато основ, відображених у мікротопонімії кривих колін, становлять
апелятиви з первісним значенням особи. з морфологічного погляду, це –
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іменники, які виражають індивідуальну належність іменованого об’єкта ко-
лишньому його власникові. у мікротопонімії кривих колін цей семантичний
розряд охоплює групу основ, що вказують на соціальний стан особи: Ма-
тушка, панська круча. 

Мікротопонім Матушка утворився ще на початку ХХ століття, коли в су-
сідньому селі колодистому поселилася матушка. вона придбала собі частину
кривоколінських земель, зводила на них цегляні будинки. та настав тяжкий
буремний 1917 рік. всі будинки були зруйновані. тепер нічого, окрім назви,
там не залишилось. [2, 159]

крім апелятивів, базою творення мікротопонімів кривих колін, виступають
і власні назви. у ряді випадків уже наявні імена, прізвища та прізвиська
людей, як назви мікрооб’єктів. Ми зафіксували багато мікротопонімів, побу-
дованих на їхній основі: це вулиці – Богдана Хмельницького, івана Мазепи,
лесі українки, петра сагайдачного, тараса Шевченка. всі вулиці були пере-
йменовані у 2009 році. 

також утворені від імен назви климова круча, лигорова криниця, Мака-
ришина криниця, Матросова криниця, рашина криниця, спиридонова кри-
ниця, трав’янська скала, Мусієнкова гребля, кутки: цандрівка («цандр» -
діалектизм, змінений від олеклексанр) , йончаківка( колись тут осів один з
трьох присланих на поселення козаків на ймення йон) [2, 142]/

з етимологічної точки зору, ці мікротопоніми були побудовані на основі
імен та прізвиськ людей, яким належали або поблизу яких розташовувалися
ці об’єкти. 

Мікротопонім перехрешній шлях утворено від перехрестя двох доріг. ле-
жить воно на західній околиці села, де перетинаються дві дороги: тальне –
Чеснопіль і павлівка і – криві коліна. певний час на цьому перехресті, в на-
прямку до кривих колін, стояв знак із написом “привітне” [2, 159].

недалеко від водяного млина над річкою стояла гуральня. в ній варили
горілку для потреб місцевого населення. поміж гуральнею та млином через
річку був брід, який так і називали “Брід біля гуральні” [2, 149].

фоса – широкий рів, канава, прокопана від річки у верхів’ї вниз. рішення
прокопати канаву, довжиною до двох кілометрів і шириною 8-10 метрів, на-
лежало кривоколінському поміщику Михайлу григоровичу писанку. адже,
щоб працював водяний млин, варто перегородити річку греблею і пустити
воду у лотках на млинове колесо. та замість будівництва нової греблі, помі-
щик вирішив пустити воду до свого млина від існуючої вже греблі, що стояла
за селом, фосою [2, 147].

верхня гребля за цандрівкою і йончаківкою булла збудована ще до ре-
волюції, на початку ХХ століття. служила вона селу аж до початку 1950-х
років, коли на її місці розпочалося будівництво кривоколінської гес [2,149].

кривоколінська гес стала для людей найкращим місцем відпочинку до-
рослих і дітей. тут купалися, грали в різні ігри, проводили свято івана купала.
та ті часи відійшли в небуття. гес має непривабливий вигляд. проте зараз
активно займаються її відбудовою. [2, 151]

стігло ( діалектне) – стійло, тобто місце на випасі чи біля нього, де худоба
скупчується під час спеки для відпочинку. воно було розташоване недалеко
за селом, на півнвчній околиці за йончаківкою, одразу за скелею, що напроти
гес. великий круглий камінь із плоскою поверхнею, який розташовувався
біля гес, прозвали “стіл”. із нього завжди діти стрибали в глибоку й тиху річку
[2, 153].

аналізуючи мікротопоніми, ми дійшли висновку, що назви ніколи не фун-
кціонують ізольовано, кожна назва виникає лише серед інших найменувань.

за структурою мікротопоніми поділяються на два розряди:
1) прості (однослівні) мікротопоніми;
2) складені мікротопоніми. 
До простих ( однослівних) відносимо лексеми, які мають складну чи про-

сту основу, оформлену за лексико-граматичною моделлю іменника або при-
кметника в чоловічому, жіночому, середньому роді або у формі однини чи
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множини. 
однослівні мікротопоніми: крутівка, тімбоця( походить від “на тому боці”),

йончаківка, левада, Хутірець, Ділянки, гуральня, фоса, пологи, Бинди,
Шпиль, Матушка, стігло, “стіл”.

До складених мікротопонімів відносять: вулиці Богдана Хмельницького,
івана Мазепи, тараса Шевченка, лесі українки, петра сагайдачного;

панська круча, климова круча, верхня гребля, Мусієнкова гребля, старий
сад, трав’янська скала, Червона скала, глибокий яр, перехрешній шлях,
Матросова криниця, Макаришина криниця, рашина криниця, лигорова кри-
ниця, спиридонова криниця. 

аналіз мікротопонімії села криві коліна показав, що назви мікротопонімів
є особливим чином організованою системою, що співвідноситься з місцевими
географічними умовами й історією краю. 

лексико-семантичні групи мікротопонімії досліджуваного об’єкта відобра-
жають специфіку навколишнього середовища і заселення регіону. серед них
можна виділити значну кількість відантропонімічних мікротопонімів, що відоб-
ражають особливості природних умов навколишньої місцевості і населеного
пункту, назви водних джерел (гідроніми) та ін.

переважна більшість мікротопонімів – власне українського походження.
семантичний аналіз назв підтверджує семантичні закономірності, вияв-

лені іншими дослідниками при вивченні мікротопонімії україни, і дозволяє
уточнити і доповнити їх новими фактами. 

серед мікротопонімів досліджуваного населеного пункту відмічені харак-
терні діалектні назви. 

узагальнення виділених нами ознак у сфері топонімії с. криві коліна до-
зволило виявити загальні й конкретні принципи номінації мікротопонімів, а
також ряд мікротопонімічних моделей. основні типи словотворення мікрото-
понімів села такі ж, як і в інших українських регіонах: морфологічний (суфік-
сальний і складання), морфолого-синтаксичний, лексико-семантичний. 

із багатої палітри словотворчих засобів, якими представлена мікротопо-
німія кривих колін, домінуючим є суфіксація з різноманітним набором топо-
формантів. 

у цілому спостереження над мікротопонімією нашого села показали, що
в ній відображаються історичні і соціально-культурні факти розвитку краю.

Частина первинних назв була змінена, у результаті ми позбулися багатьох
оригінальних і самобутніх назв (тімбоця, йончаківка, левада, , фоса, Бинди,
стігло).

існує необхідність у ґрунтовному вивченні мікротопонімів населених пунк-
тів сільської місцевості, особливо її якнайдавніші пласти, що стане приклад-
ним аспектом дослідження як історії рідного краю, так і історії своєї країни і
народу. це служитиме для кращого розуміння національної культури та мови. 

Дослідження мікротопонімії не просто поповнює парадигму наших уяв-
лень про семантичну мотивацію й структурну організацію топонімів, а й на-
буває виняткової ваги, так як мова йде про тенденції функціонування
українських топонімів узагалі.

література:
1. лісняк н.і. Мікротопонімія західного поділля - ужгород , 2004.- с.3-6
2. Мовчан в.п., нерубайський і.а., олійник в.й. криві коліна крізь терни і
роки. в історії села – історія україни. (історико-країзнавча, художньо-публі-
цистична оповідь).
3. великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. 
та CD ) / уклад. і голов. ред. в.т.Бусел. – к.; ірпінь: втф «перун», 2007. – 1736
с.: іл.
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Басик М.,
учениця 11 класу

Чигиринського нвк і-ііі ст..№2
консультант кравченко о.,

ЧиГиРинСЬкиЙ РУШник - оБЕРіГ і ДУШа наРоДУ!

...минуле мого рідного народу.
в гарячих візерунках пломенить
пролита кров за правду і за волю,
і кожна нитка райдужно горить-
розказує про україни долю.
розвісила дружина рушники,
запахли в хаті трави, сонце, квіти,
і почали поля, ліси, струмки –
та вся земля зі мною говорити.
і.гончар

всі ми чули про рушник, але інколи навіть не задумувались що він зна-
чить. це ніби клаптик душі, який має свою індивідуальну енергію. побутує
визначення: рушни́к — прямокутний шмат лляного чи конопляного полотна.
рушник має на кінцях, а часто і по всьому полю різноманітні вишиті або ви-
ткані композиції, які відображають світогляд та звичаї наших предків, несуть
інформацію про добро, достаток, здоров'я тощо. рушники є символом мате-
ріальної культури слав'ян, важливою складовою обрядів та ритуалів.

український рушник... оздоблений квітами, зірками, птахами, скільки він
хоче розповісти кожному з нас! 

Щоб посправжньому оцінити і дослідити рушник потрібно його розуміти.
в ході мого дослідження , було виявленю характерну сигматику для Чигирин-
ських рушників.

Для початку давайте розглянемо – символи архаїки, що застосовували
наші предки при вишиванню рушників.

у центрі рушника зображено багатокінцевий розгалужений хрест, що має
30 кінців. форма його може втілювати ідею розповсюдження християнства по
всій землі.

посередині хреста вишито восьмигранник, від якого в різні боки відходять
промені. це - язичницький знак сонця - джерела світла, тепла і життя, що в
християнській інтерпретації стало уособленням родючості землі, символом
добра і щастя. Біля хреста зображені розетки - давній знак сонця. це як за-
клинання світла, добра і достатку.

з обох боків до хреста схиляються людиноптахи - ангели, образи яких
зустрічаються на багатьох Жаботинських рушниках з подібними сюжетами.
нижня частина рушника, відділена горизонтальною лінією землі, зашита рос-
линним орнаментом, в основі якого лежить культ поклоніння природі, рослині.
завитки стебел і листя переходять у стилізовані жіночі фігурки - символи
жінки-матері плодоріддя, а також нескінченності людського життя. коли по-
глянути на цей орнамент з іншого боку, в ньому можна побачити обриси дзво-
нів, що також досить часто зустрічаються у вишивані як відомий символ
заклику віруючих до богослужіння. взагалі дзвони в україні - улюблений знак
урочистості й оберіг. рушник, про який іде мова, міг виготовлятися й до свята
трійці. це підтверджується написом: "тебе, господи, тройческое кі", а також
трикратністю орнаменту: рослини мають по 3 листочки, 3 пелюстки на квітах.
цифра 3 символічна: вона означає три стадії людського життя, три стихії
(воду, вогонь, повітря), а в християнстві - святу трійцю, науковці вважають
також, що в основі подібних орнаментів, де квіти мають дзвіночкоподібну
форму, міг бути крин тобто (лілія) – один з давніх знаків-символів.

в основі крину як знаку лежить ідея народження паростка, зерна, що тріс-
кається. на рушниках він складається з трьох пелюсток, дві з яких відігнуті в
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різні боки, а центральна пелюстка - у формі овалу листочка або бруньки,
спрямованої догори. таким чином зображується рослина в процесі її народ-
ження. а в широкому розумінні - це момент зародження життя. 

узор, в який вкладена ідея життєвого начала, направлений верхівкою се-
рединних листків наростка "на всі чотири боки". словами це можна сказати
так: "нехай буде всюди життя!" [3,553].

Щу було знайдено рушники, в яких переважали квітковімотиви і зобра-
ження птахів. на верхній частині зображено хрест у вазоні з квітами. Буяння
рослин навколо хреста символізує весняне пробудження природи і разом з
тим - воскресіння спасителя. у вазонах наші майстрині зазвичай зображу-
вали дерева і квітнучі кущі - трансформований образ дерева життя, що піз-
ніше міг замінюватися хрестом. взагалі хрест можна розглядати як
геометричний символ дерева.

прообразом вазона науковці вважають церковну чашу - потир, з якого під
час причастя роздають вино і воду [2,172].на кінцях хреста сидить 3 пташки:
вгорі - голуб з піднятими крильцями, по боках - пташки зі складеними кри-
лами, повернуті голівками один до одного.

птахи - улюблений образ рушників, зображення їх на рушниках пов`язане
з культом неба. птах - то посланник сонця, символ весни, радості і щастя .
голуб у даному випадку - то небесний вісник, образ його тут має релігійне
забарвлення і символізує святий Дух. Хрест на рушнику оточений рослинним
орнаментом з вигнутих гілочок з ягідками та трояндових віті в.

Багато науковців вважають, що зображення троянд прийшло в українську
вишивку досить недавно і було просто перенесене на тканину з фабричних
зразків. інші дослідники стверджують, що троянда - одна з улюблених квіток
українців, і зображення її на полотні не випадкове.

слід згадати, що в християнській символіці троянда - томістичний центр,
що є одночасно й універсальним знаком небесної довершеності й Бога.

композиція нижньої частини рушника складається з геометричного орна-
менту. це кілька перехрещених ліній, що утворюють ромби з крапками - квад-
ратами всередині, причому кожна з ліній закінчується "сосонкою".

відомий вченийБ. рибаков, вважає що ромбокрапкова композиція - це
древній знак землі, відомий ще з доби енеоліту (мідно-кам`яний вік - IV - III
тис. до н.е.), який побутував протягом кількох тисячоліть [3, 524,525]. ромб
чи квадрат, поставлений на кут і розділений на 4 частини, був символом поля
і плодоріддя, крапка - це сім`я. такі знаки можна побачити в оздобленні ке-
раміки, виробів з каменю, на прадавньому металі. зокрема, ми можемо спос-
терігати ромбо-крапкову чотирискладову композицію на трипільському
посуді, ритуальних глиняних жіночих фігурках, що мали забезпечити родю-
чість землі та жінки. Думка давніх художників поверталася до такої чотирис-
кладової композиції тому, що для землероба вона асоціювалася з чотирма
сторонами світу (північ, південь, захід, схід), а головне, - зі сторонами пря-
мокутного поля" .у вишивку цей знак прийшов уже пізніше, але смислове на-
вантаження його залишилося початковим, пов`язаним з аграрним достатком,
плодоріддям людини і землі.

орнамент "сосонка" ("ялинка"), широко розповсюджений у вишивці ХіХ-
ХХ ст., копіює верхньої верхньопалеолітичні наскельні малюнки - нанизані на
вертикальні лінії кути, вершиною догори та донизу. в основі таких "ялинок"
лежить кут - знак, відомий ще з початків становлення мистецтва. кути ніби
відтворюють знаки роду, бо кут вершиною донизу - жіночий знак, вершиною
догори - чоловічий. таким чином в період верхнього палеоліту позначали лю-
дину. 

а зараз трохи детальніше я вам розповім про значення квітів на рушни-
ках.

троянди
промовте слово ружа (так раніше називали троянди) і ви з легкістю знай-

дете в ньому древню назву сонця – ра. а може, воно означає вогненну кров,
бо староукраїнська назва крові – руда.
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узори з трояндами укладалися за законами рослинного орнаменту, що
означало безперервний сонячний рух з вічним оновленням.

там, де троянди складені в систему геометричного узору, ці рослини – не
просто квіти – це квіти-зорі, що уособлюють уявлення народу про всесвіт як
систему. Можна помітити, що зорі з’єднані ланцюжками. це також свідчить
про непорушний закон космосу.

лілеї
таємницю життя приховує в собі і квітка лілеї. в легендах квітка лілеї –

то символ дівочих чарів, чистоти та цноти. вишита квітка лілеї допоможе роз-
гадати таємницю тих чар.

якщо пильно придивитися до контурів геометричного узору, то вимальо-
вуються силуети двох пташок – знаку любові та парування. крім квітки,
невід’ємною частиною орнаменту є листок і пуп’янок, що складають нероз-
ривну композицію триєдности. у ній закладено народження, розвиток та без-
перервність життя.

в орнаменті лілею неодмінно доповнює знак, що нагадує собою хрест.
він магічний, тому й благословляє пару на утворення сім’і. адже хрест є пра-
давнім символом поєднаних сонячної батьківскої та вологої материнскої
енергій.

іноді над квіткою вишиті краплі роси, які також означають запліднення.
та чому ж саме лілея є жіночим символом? а тому, що вона сама є суттю

вологої енергії. це підтверджує й давня назва квіткі – крин, – порівняймо цю
назву з однокореневим словом криниця.

Маки
з давніх-давен на україні святили мак і обсівали людей і худобу, бо ві-

рили, що мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла.
а ще вірили, що поле після битви навесні вкривається маками. ніжна тре-

петна квітка несе в собі незнищену пам’ять народу. Дівчата, в сім’і яких був
загиблий, з любов’ю і сумом вишивали узори маку на сорочках, а на голови
клали віночки з семи маків, присягаючи цим зберегти й продовжити свій рід.

виноград
символіка винограду розкриває нам радість і красу створення сім’ї. сад-

виноград – це життєва нива, на який чоловік є сіячем, а жінка має обов’язок
ростити й плекати дерево їхнього роду.

Дуб і калина
Дуб і калина – мотиви, що найчастіше зустрічаються на парубочих сороч-

ках і поєднують у собі символи сили і краси, але сили незвичайної, краси не-
вмирущої.

Дуб – святе дерево, що уособлювало перуна, бога сонячної чоловічої
енергії, розвитку, життя. про калину вже було сказано як про дерево роду.
отже, хлопці й молоді чоловіки мали при собі чудодійний оберіг життєдайної
сили роду.

калина
калина – дерево нашого українського роду. колись у сиву давнину вона

пов’язувалася з народженням всесвіту, вогненної трійці: сонця, Місяця і
зірки. тому і назву свою має від давньої назви сонця – “коло”. а оскільки
ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду.
ось через це весільні рушники, дівочі і навіть парубочі сорочки тяжкі тими
могутніми гронами.

Міцний космотворний український ланцюжок: крапелька крові – жінка –
народження – україна – відродження.

проводивши збір свідчень, було виявлено що рушники це важливий сак-
ральний оберіг, який може передавати емоції і почуття. вишивальниці вкла-
дали в рушники душу, вони ніби створювали свою долю, по рушнику можна
було прочитати історію сім`ї. є різні види рушників : пасхальні, весільні, різ-
двяні, майже до кожного свята вишивали особливий рушник. 

найпопулярнішим рушником був рушник долі: центральним образом було
дерево життя, яке вишивали дуже ретельно, адже вважалось, яке буде де-

Четверта наукова краєзнавча конференція

176



рево таке буде й життя. кількість гілок означало скільки діток буде у родині.
Часто дерево було в горщику, що означало опора - від батьків чи чоловіка.
Чим вище та розлогіше було дерево тим краще. Часто до нього додавали
різні квіти, хрести, та різні символи, в залежності від вподобання та надій гос-
подині. 

рушники - несли колосальну енергію, і супроводжували людину все її
життя. рушниками часто проводжали в далеку дорогу, благословляли, одру-
жували, приймали народження дитини… це була частинка життя, щось важ-
ливе і сокровенне зв`язане з рідними. Бережи і цінуй рушники, адже це
величезний спадок та історія народу. навіть дотепер рушники не втратили
своєї цінності, їх використовують в різних обрядах життя українців. адже це
наше минуле, колоритне і неповторне.

Додаток№1
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РЕПРЕСовані аРХЕолоГи ЧЕРкаЩини

на початку XX ст. археологічні дослідження охопили практично всю тери-
торію сучасної україни. археологія стала однією з провідних навчальних дис-
циплін в університетах києва, Харкова, одеси, львова. продовжувалися
дослідження пам’яток епохи палеоліту, трипільської культури, курганів епохи
міді, бронзи, розкопки античних міст північного причорномор’я, започатковані
у ХіХ ст. після революції 1917 р. археологічні дослідження не припинилися.
у 1919 р. була створена комісія зі складання археологічної карти україни –
перша археологічна установа всеукраїнської академії наук (вуан). у києві
працювало українське наукове товариство зі спеціальною секцією археології.
у 1921 р. у складі вуан була організована археологічна комісія – вища нау-
кова установа республіки у галузі археології, мистецтвознавства, архітектури,
музеєзнавства, етнографії. у 1923–1924 рр. її перетворили на всеукраїнський
археологічний комітет (вуак), який одночасно був головним органом укра-
їнської науки у справі охорони та реставрації стародавніх пам’яток. крім
вуаку, у структурі академії наук діяв кабінет антропології ім. ф. вовка, за-
снований у 1921 р. у 1934 р. на базі вуаку і кабінету антропології був ство-
рений інститут історії матеріальної культури. у 1938 р. він був
реорганізований в інститут археології ан урср [1].

вагомий внесок у розвиток української археології 1920–30-х рр. зробили
уродженці Черкащини академік М.ф. Біляшівський, в.г. ляскоронський, п.п.
курінний, к.Ю. коршак, т.т. тесля. за іронією долі з перерахованих осіб лише
двоє уникли жахливого сталінського терору 1930-х рр. тому, що померли
власною смертю до початку масових репресій – М.ф. Біляшівський у 1926 р.,
а в.г. ляскоронський у 1928 р. у добу “великого терору” займатись дослід-
женням української історії, зокрема археологією, етнографією, музейною
справою, стало дуже небезпечно. Будь-який науковець, що не досить послі-
довно дотримувався класового, інтернаціонального підходу, міг бути запідо-
зрений у націоналізмі, що межувало із звинуваченням у фашизмі,
контрреволюційній чи шпигунській діяльності тощо. Жертвами подібних зви-
нувачень стали й наші земляки, які присвятили своє життя вивченню мину-
лого рідного краю.

курінний петро петрович (1894–1972) – історик, археолог, етнограф, фун-
датор та перший директор уманського краєзнавчого музею, професор укра-
їнського вільного університету в Мюнхені, один із засновників української
вільної академії наук. народився 4 травня 1894 р. в умані в родині адвоката,
який мав селянське походження. про родовід археолога дізнаємося зі свід-
чення н. полонської-василенко, яка писала: “Батько його був видатною по-
статтю: походив з козацького роду, але не з тих козаків, що дістали
шляхетство в ХVііі ст., а з тих, що творили [історію?] і приєдналися до віль-
ного селянства. петро петрович завжди підкреслював своє селянське поход-
ження” [2].

інтерес до історії та археології у п.п. курінного з’явився ще під час на-
вчання в уманській гімназії. на формування його здійснив великий вплив вчи-
тель історії і географії Д.М. Щербаківський, який, залучивши широкі кола
громадськості, розпочав археологічне та етнографічне дослідження уман-
щини. зі спогадів п.п. курінного про Д.М. Щербаківського: “почавши виклад
з опису розкопів, що він сам зробив, він так захопив мене історією і археоло-
гією, що я зараз же почав збирати черепки і несподівано відкрив на полі с.
кочершинець рештки селища людини кам’яної доби на україні т. з. трипіль-
ської культури (ііі–іV тисячоліття до р. Х.), що було справжнім відкриттям і
раз назавжди зв’язало мене з археологією, прихилило під авторитет Д.М.
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Щербаківського” [3, арк. 29 зв.–30]. з ініціативи вчителя був організований
гурток любителів старовини та етнографії, до складу якого входили в основ-
ному гімназисти (серед них був і п. курінний). проте після революційних
подій 1905–1907 рр. гурток розігнали за підозрами у політичній неблагона-
дійності [4, 11].

велике значення мали і розповіді ще одного викладача гімназії – г.М. Да-
нілова, який щороку брав участь у розкопках ольвії. Мабуть, саме з його ре-
комендації п.п. курінний після закінчення гімназії у 1913 р. теж взяв участь
у дослідженні цього античного міста-держави під керівництвом видатного ар-
хеолога Б.в. фармаковського [3, арк. 32].

вирішальну роль у професійному визначенні, очевидно, відіграла прак-
тика під час навчання у києві, яку майбутній археолог проходив у київському
музеї “Древностей и искусств” у в.в. Хвойки та М.ф. Біляшівського [5, 288].

по закінченні київського університету св. володимира археолог поверта-
ється до умані і розпочинає викладання у чоловічій гімназії, а згодом в укра-
їнській громадській гімназії ім. Б. грінченка. Молодий вчитель активно
береться за продовження справи Д.М. Щербаківського, а саме координує ро-
боту відродженого краєзнавчого гуртка, залучає до збору старовини гімнази-
стів. один з учнів п. курінного, о. грім, у своїх спогадах писав: “у вихідні, а
часом і в робочі дні, ми охоче ходили з своїм учителем на розкопки в околиці
міста умані. побували ми не раз в Білогрудівській дачі, Дмитрушках, війтівці,
городецькому, паланці, сушківці, піківці. … всі експонати, що мали музейну
цінність, петро петрович приймав і впорядковував, виставляв на вітрини, на-
скільки дозволяло тісне приміщення” [6, арк. 1–2]. о. грім також звертав увагу
на високу педагогічну майстерність п. курінного, вдале використання зібра-
них археологічних матеріалів як наочності. слід зазначити, що серед учнів
археолога були такі відомі постаті, як М. Бажан та л. первомайський [7, 353].

цікаві свідчення про п. курінного залишив краєзнавець та археолог в.
стефанович. він згадував, що перший директор музею проявляв неабиякі
організаторські здібності. завдяки старанням петра петровича музей при гім-
назії швидко зростав. зокрема, коли у 1918 р. в. стефанович оглянув зібрану
колекцію, вона розміщувалась у 2 шафах, проте вже у 1919 р. було виділено
окрему кімнату для музею, а через деякий час – ще одну. однак це не вирі-
шило проблему нестачі музейного приміщення: книги і далі розміщувалися в
коридорах, а картини – на стінах класних кімнат. але саме в цей складний
час музей почав працювати на постійній основі, став доступним для відвіду-
вачів [8, арк. 66–68]. 

п. курінний продовжував роботу над розбудовою музею. зокрема, було
організовано збір коштів на облаштування експозиції, а у 1919 р. археолог
склав “покажчик історичного музею уманщини в році 18-му”, який досі зали-
шається одним з найцінніших джерел для вивчення історії створення умансь-
кого краєзнавчого музею. саме петро петрович розпочав вести і першу
інвентарну книгу [4, 18]. загалом протягом 1913–1919 рр. була закладена ос-
нова сучасного фондового зібрання музею. збірка старовини складалася в
той час з 5 відділів і нараховувала близько 1000 інвентарних номерів [7, 352].
завдяки послідовній позиції археолога, у 1923 р. для музею було надане
окреме приміщення, в якому він знаходиться до сьогодні, а наступного року
(чи того ж року) йому було надано статус державного та нову назву – окруж-
ний соціально-історичний музей уманщини [7, 354]. у 1924 р. п. курінний за
рекомендацією М. Біляшівського й о. новицького був викликаний на роботу
до києва. новим директором уманського музею було призначено Б. Безвен-
глинського.

27 квітня 1924 р. призначений директором лаврського музею, з 1926 р. –
всеукраїнського музейного містечка, де під його керівництвом було розпочато
широкі наукові дослідження. з 1925 р. був дійсним членом всеукраїнського
археологічного комітету вуан, а з 1929 р. його вченим секретарем. активно
працював над проблемами музейної справи [9, 266]. з 1926 р. секретар три-
пільської комісії вуак. у 1928–1930 рр. – науковий співробітник кафедри ми-
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стецтвознавства при вуан. Був головним редактором збірника “український
музей” (1927). окреме питання – внесок археолога у вивчення археологічних
пам’яток україни. петро курінний – дослідник білогрудівської та трипільської
культур. саме він відкрив у 1918 р. білогрудівську культуру. у 1925–1928 рр.
за дорученням вуан керував експедиціями на поселеннях трипільської куль-
тури в райках, Молодистому, плискові, Чернявці, красноставці, Берендичі,
Біликівці, ягнятині, на києво-кирилівських висотах. у 1925 р. брав участь в
експедиції М. Біляшівського на Борисівському городищі в іллінецькому рай-
оні. у 1925–1928 рр. проводив розкопки великого трипільського поселення в
с. томашівці поблизу умані, яке дало назву томашівській локальній групі три-
пільської культури. Досліджував околиці києва, Чернігова, переяслава, ка-
нева та інших міст [2; 10].

внаслідок перевірки комісією цк за “відсутність класового підходу у нау-
ковій діяльності, захоплення старовиною і нерозуміння процесу нового со-
ціалістичного музейного будівництва” підданий різкій критиці [11, 96]. п.
курінного разом з в. козловською, к. Мощенком, ф. ернстом, М. рудницьким
та іншими музейними діячами було звинувачено у використанні музеїв як за-
собів націоналістичного виховання. організатором контрреволюційної діяль-
ності було названо вже покійного тоді Д. Щербаківського.

у ніч з 24 на 25 лютого 1933 р. петро курінний був заарештований київсь-
ким обласним відділом Дпу. спочатку він заперечував усі звинувачення, але
під тиском слідчих визнав себе винним у належності до контрреволюційної
організації і дав необхідні свідчення: “Бажаючи цілковито і щиро роззброїтися
в усій моїй попередній контрреволюційній діяльності проти пролетарської ре-
волюції та радянського будівництва повідомляю, що усю свою попередню
контрреволюційну діяльність вважаю за помилкову й цілковито засуджую її,
ідейно та організаційно пориваю та відмежовуюся цілковито від усієї контр-
революційної зграї шкідників соцбудівництва – агентів міжнародного фа-
шизму і надалі обіцяю все своє життя і діяльність спрямувати виключно у бік
конкретного будування соціалізму” [3, арк. 5].

у своїх свідченнях відомий археолог був змушений усю свою попередню
науково-педагогічну діяльність трактувати як антирадянську, свої погляди як
націоналістичні, “фашистські”. Мабуть, працівникам Дпу було цього замало,
тому що у кінці протоколу допиту зберігся висновок слідчого: “протокол не-
повний. повної щирості немає. змазує цілий ряд моментів практичної роботи
організації. роботу організації змальовує як шкідництво на культурному
фронті. необхідна подальша робота з ним по виявленню повстанської діяль-
ності організації і повстанських кадрів” [3, арк. 27]. з невідомих причин петру
курінному вдалося вирватися з катівень Дпу. у травні 1933 р. він був звіль-
нений з-під варти, а 16 липня 1934 р. справа проти нього була припинена [3,
арк. 59–60].

за постановою президії вуан від 5 травня 1933 р. петро курінний був
звільнений з роботи. після звільнення з-під арешту був позбавлений права
працювати за фахом, викладати та друкувати. працював як економіст гео-
логічної партії з відводу шахтних вод у рудниках кривого рогу, складання ка-
дастру малих річок україни, кодексу глиняних покладів україни й
проектування “великого києва” у перспективі трьох п’ятирічок [11, 96]. у
1938–1941 рр. працював старшим науковим співробітником інституту архео-
логії ан урср, був консультантом центрального історичного музею урср (м.
київ). під час гітлерівської окупації у 1941 р. був інспектором охорони
пам’яток міської управи м. Харків, з 1942 р. – заступник директора краєвого
музею первісної та стародавньої історії в києві [12, 523]. з квітня по листопад
1942 р. працював у київському Музеї переходової доби [10].

у 1943 р. археолог повертається до умані, щоб врятувати від розграбу-
вання один з найбагатших на той час музеїв. ця сторінка біографії п. курін-
ного зазвичай оминається увагою дослідників, оскільки трактується далеко
не однозначно. за спогадами в. стефановича, частина музейних скарбів до
1943 р. була вже втрачена, що глибоко вразило петра петровича: “курінний
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знав у Музеї музейні цінності, він пред’являв вимоги до якимовича, де нуміз-
матика, де персидський килим, де картини іванова та інше, був похмурим,
роздратованим. від’їзджаючи з Музею, залишив нас не помічаючи” [8, арк.
69]. цей період у житті археолога був надзвичайно складним. в умовах не-
певності та глибокого розчарування, п. курінний вирішив, що єдиним спосо-
бом врятувати фонди, буде їх евакуація до німеччини. а тому разом з в.
стефановичем він спакував музейні цінності і їх було вивезено [13, 57]. проте
більша частина матеріалів була втрачена. серед них особливе місце нале-
жить колекції трипільських знахідок, яка нараховувала близько 2100 одиниць
зберігання [14, 38]. лише невелика кількість музейних предметів була повер-
нута в україну, однак не потрапила до уманського музею і зберігається у на-
ціональному музеї історії україни [5, 558]. зникли і картини відомих
художників, зокрема окрасою довоєнної колекції були твори рембрандта, ай-
вазовського, іванова та ін. [8, арк. 68].

у 1943 р. п. курінний супроводжував потяг із фондами українських музеїв,
які вивозила окупаційна влада з україни до кракова, а згодом – до м. гох-
штадт (німеччина). після закінчення війни залишився у німеччині, де став
одним із фундаторів уван. після переїзду центральних органів академії до
сШа – президент уван на європу. Був обраний надзвичайним (з 4 лютого
1946 р.), звичайним (з 15 листопада 1949 р.) професором українського віль-
ного університету у Мюнхені. 13 червня 1947 р. обраний дійсним членом
нтШ. з липня 1954 р. – член асамблеї інституту вивчення історії й культури
ссср у Мюнхені. у 1954–1961 рр. очолював українську редакцію інституту,
що видала 17 томів “українських збірників” (1954–1960 рр.) та низку моно-
графій. у рукописах лишились праці петра курінного “варіянти трипільської
культури в україні”, “кадіївці”, “крутобородинці-2, “Борисівський варіянт три-
пільської культури”, “совєтська етнографія на службі соціялістичного будів-
ництва” тощо [11, 96; 12, 523].

після 1944 р. археолог постійно проживав у Мюнхені, де і помер у ніч з
24 на 25 листопада 1972 р. всебічне дослідження біографії п. курінного, його
ролі у музейному будівництві україни, внеску у розвиток археологічних до-
сліджень ще попереду. це зумовлено обмеженою джерельною базою, ос-
новна частина якої зосереджена у німеччині.

коршак кирило Юхимович (1897–1937) – український археолог і поет. на-
родився 12 травня 1897 р. в с. Дирдин городищенського району Черкаської
області в селянській родині. на жаль, відомості про його життя і діяльність
досить обмежені і неточні. кирило коршак навчався у Черкаській учительській
гімназії. працював учителем на Черкащині – у с. Дирдин, Мліїв, Балаклея.
невідомо, коли почав писати вірші, але друком твори вийшли у першій по-
ловині 1920-х років. з 1924 р. виступав з віршами в журналах “Життя й рево-
люція”, “Червоний шлях”, “глобус” та ін. тоді наш земляк пристав до спілки
селянських письменників “плуг”, філія якої організувалася у Черкасах. твор-
чий псевдонім теж обрав собі від нив, полів і степів – олександр лан [15; 16,
57]. писав народною, добірною мовою, вважався майстром сільских та місь-
ких пейзажів. Був членом всеукраїнської спілки пролетарських письменників
(вуспп), створеної у 1927 р. автор збірок поезій “отави косять” (1928), “на-
зустріч сонцю” (1930), “Долоні площ” (1930). з часу появи перших його пое-
тичних публікацій його творчість стала об’єктом офіційної критики [12, 203].
переслідування у пресі змусили к.Ю. коршака відійти від літературної твор-
чості. він активно зайнявся науковою роботою, продовжуючи писати “у стіл”.

у 1929 р. кирило коршак закінчив суспільно-економічне відділення фа-
культету профосвіти київського інституту народної освіти. під час навчання
найбільшу увагу приділяв археології, тому після закінчення кіно молодий
науковець став аспірантом київського історичного музею, а згодом археоло-
гічного музею вуан, брав участь у випуску журналу “Хроніка археології та
мистецтва”. після закінчення аспірантури у 1931 р. (за іншими даними 1932
р.) захистив дисертацію з археології. у 1932–1934 рр. к.Ю. коршак працював
співробітником археологічного музею вуан. у 1934 р. виступив одним із за-
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сновників інституту історії матеріальної культури ан урср, в якому до арешту
обіймав посаду секретаря-редактора видань інституту. публікував статті з
археології в журналах “Хроніка археології та мистецтва” (1930–1931), “наука
и жизнь” (1935), “наукові записки інституту історії матеріальної культури”
(1934–1935).

як археолог наш земляк брав участь у розкопках поселення трипільської
культури в 1934 та 1936–1937 рр. у с. Халеп’я (обухівський район київської
області) та в 1935 р. скіфських курганів біля м. нікополь. Був фахівцем з пи-
тань економіки суспільств епохи енеоліту та бронзового віку на українських
землях [12, 203; 16, 57; 17, 285].

6 листопада 1937 р. він був заарештований як “активний учасник укра-
їнської націоналістичної організації на терористичних позиціях”. після кількох
допитів 19 грудня 1937 р. був затверджений обвинувальний висновок, згідно
з яким к.Ю. коршак звинувачувався в тому, що був активним учасником ан-
тирадянської української націоналістичної терористичної організації, яка
мала на меті знищення радянської влади й відокремлення україни від срср;
повністю поділяв терористичні настанови організації й виявляв терористичні
настрої; особисто залучив в антирадянську терористичну організацію лаврі-
ненко; проводив активну підривну роботу, тобто у злочинах за ст. 54-8, 54-11
кк урср [17, 290]. одним з доказів у справі проходили свідчення т.т. теслі,
черкаського археолога, заарештованого у той самий час [17, 286]. 21 грудня
1937 р. на закритому засіданні виїзної сесії військової колегії верховного суду
срср кирила коршака засудили до розстрілу. вже наступного дня вирок
було виконано [15].

22 грудня 1960 р. посмертно реабілітований “за відсутністю складу зло-
чину”. повторне слідство показало повну безпідставність звинувачень.
вперше перевидання вибраних творів к.Ю. коршака (о. лана) було здій-
снене в Черкасах у 1997 р. [18].

тесля трохим трохимович (1903–1937) – український археолог і музейний
працівник. народився у 1903 р. в с. Мошни Черкаського району. Батько тро-
хима був гарним майстром-каменярем, працював на будівництвах залізнич-
них вокзалів. у родині теслів з десяти дітей трохим був другою дитиною. у
рідних Мошнах він закінчив однокласне училище, у 1920 р. вступив у комсо-
мол. після закінчення Черкаської партшколи працював секретарем райкому
комсомолу в ротмистрівському та Медведівському районах на київщині (нині
Черкащина).

під час служби в Червоній армії трохим тесля був секретарем політвід-
ділу 23-ї стрілецької дивізії. після армії вступив до Харківського робітфаку.
під час навчання він так захопився археологією, що вирішив присвятити науці
своє життя.

у 1926 р., ставши кандидатом у члени вкп(б), швидко розчарувався, й у
1928 р. вийшов з партії, як “незгодний з політикою партії в питаннях внутрі-
партійної демократії” (з анкети заарештованого т.т. теслі).

восени 1929 р. трохим тесля, вже як молодий археолог, працював на роз-
копках Донецького городища на південно-західній околиці Харкова, а в 1930
р. був призначений завідувачем відділом рабовласницького суспільства Хар-
ківського історичного музею.

у 1931 р. на базі Харківського археологічного музею розпочинає роботу
український науково-дослідний інститут історії матеріальної культури. тро-
хим трохимович вступив до аспірантури інституту на археологічний відділ.

під час навчання в аспірантурі брав участь у роботі Дніпровської (Дніпро-
гесівської) археологічної експедиції наркомпросу україни (Даенку) (1928–
1932 рр.). очолити її було запрошено видатного історика, археолога та
етнографа Д.і. яворницького. у різні роки в складі експедиції працювало чи-
мало знаних археологів, з якими довелося працювати т. теслі. кістяк експе-
диції склали представники історичної науки нового покоління – історики,
археологи, краєзнавці, спеціалісти з досвідом польової практичної роботи:
а.в. грінченко, а.в. Добровольський, п.а. козар, і.ф. левицький, М.о. Міл-
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лер, М.я. рудинський, п.і. смоличев, о.к. тахтай та ін. як писав Михайло
Міллер, нестачу молодших археологів Д.і. яворницькому вдалося ліквідувати
шляхом запрошення співробітників Харківського історичного музею т.т. теслі
та н.г. авраменка [19].

у 1931 р. в експедиції вперше створюються загони археологів за напрям-
ками дослідження: палеолітичний, неолітичний, сарматський. Для керів-
ництва палеолітичним загоном був запрошений відомий фахівець з первісної
археології і.ф. левицький, відряджений Житомирським музеєм. у цей загін
потрапили молоді археологи з Харківського музею н.г. авраменко та т.т.
тесля [20, 54]. у 1931 р. відомий археолог Михайло олександрович Міллер,
тоді заступник голови експедиції, досліджував пам’ятки на Дубовому острові
та обох берегах Дніпра аж до ненаситецького порогу. перебравшись на
острів, М. Міллер передав розвідки т.т. теслі. з 1 по 15 вересня 1931 р. М.
Міллер змушений був поїхати до таганрога для вирішення особистих справ
“…передавши матеріальну відповідальність т. теслі” [21].

працюючи в Дніпрельстанівській експедиції протягом 1931–1932 рр., тро-
хим трохимович досліджував палеолітичні пам’ятки на ділянці між вовнігівсь-
ким та ненаситицьким порогами, у кайстровій балці, балці осокорова і
(разом з і.ф. левицьким), Дубова (разом з н.г. авраменком) [22, 22].

Хоча перші згадки про знахідки палеолітичних знарядь на порогах нале-
жать до 1888 р., відкриття надпорозького палеоліту належить саме до 1931
р., коли у районі с. петро-свистуново у балках кислій, росохуватій, голій т.т.
теслею було вилучено пізньопалеолітичні знаряддя і кістки викопних ссавців.
До наукового доробку трохима теслі також належить детальне дослідження
відкритої археологом а.в. Добровольським першої в подніпров’ї мустьєрсь-
кої стоянки в балці сажавці, на околиці старих кодаків [23, 8]. у 1934 р. ним
були відкриті окремі поховання кочівників у курганах на території будівництва
новомосковського заводу на Дніпропетровщині [24].

робота у Дніпрогесівській експедиції стала гарною науковою школою для
трохима трохимовича, так як за словами земляка теслі археолога петра ку-
рінного: “експедиція дала дуже важливі археологічні матеріали, в кількості
більшій, ніж було надбано всіма музеями україни за 100 років їх існування”
[25, 85].

у 1933 р. після закінчення аспірантури, трохим тесля блискуче захищає
дисертацію (німецькою мовою) на здобуття наукового ступеня кандидата іс-
торичних наук та за направленням від’їжджає на посаду наукового працівника
до Дніпропетровського історичного музею. трохим трохимович працював у
Дніпропетровську з грудня 1933 р. по травень 1934 р. [26]. на той час акаде-
мік Д.і. яворницький був звільнений з посади директора Дніпропетровського
музею і відсторонений від роботи з опрацювання матеріалів Дніпрогесівської
експедиції.

1933 рік став трагічним не тільки для українського селянства, а й для укра-
їнської інтелігенції. у цей час починається “лiквiдацiя ворожих буржуазних”
археологiв, етнографiв, антропологiв. наприкінці 1933 – на початку 1934 р.
органами Дпу урср фальсифікується справа так званого “російсько-укра-
їнського фашистського блоку”, який за версією слідства мав близько 40 осе-
редків у різних містах. Членами їх виявилися співробітники музеїв Харкова,
києва, одеси, Дніпропетровська, Чернігова, Житомира.

у цей тривожний період, у 1934 р. трохим тесля був переведений на ро-
боту у київ до всеукраїнського музейного містечка, що знаходилося на тери-
торії києво-печерської лаври, на посаду завідувача відділом центрального
історичного музею. під час роботи у лаврі трохим трохимович брав участь у
розкопках Десятинної церкви, протягом 1935–1937 рр. працював у відряд-
женнях у музеях Москви та ленінграду. під час відряджень йому неоднора-
зово пропонують залишитися працювати у російському музеї в ленінграді.
проте тесля не погодився залишити батьківщину. під час роботи у києві тро-
хим тесля співпрацював з російським археологом М.о. рогачовим, якого за-
прошував на обробку колекції з кайстрової балки [27].
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та залишитися осторонь масових репресій т. теслі все ж не судилося –
київське музейне містечко вважалося одним з осередків “націоналістичних
сил”. 28 жовтня 1937 р. військовий прокурор київського військового округу
видав постанову про арешт трохима теслі, а вже наступного дня його було
заарештовано. після арешту довгий час ніхто не знав про подальшу долю
нашого земляка. видатний археолог, Михайло Міллер, (під час війни емігру-
вав до німеччини) у своїй праці, виданій у Мюнхені, згадує фахівця-археолога
трохима теслю, який “безслідно зник”, очевидно був репресований у 1930-х
роках [26]. лише через десятки років стала відомою трагічна доля нашого
земляка.

під час допиту теслі одним з перших питань слідчого було питання про
академіка яворницького та його взаємовідносини з молодим археологом.
трохим тесля не заперечував своїх близьких стосунків з яворницьким, з яким
йому разом довелося працювати. але слідчим нквс потрібні були не дружні
зв’язки, а безкінечні пошуки ворогів народу та іноземних шпигунів.

слід підкреслити декілька характерних прийомів слідчих, які використо-
вувалися для отримання фальсифікованих зізнань у найстрашніших злочи-
нах, що заслуговували на розстріл. вони чітко проглядаються у справі
трохима теслі. спочатку в заарештованих бралися дані про колег по роботі
та знайомих, а вже на наступному допиті всі вони перетворювалися в учас-
ників контрреволюційної націоналістичної організації чи терористичної групи.
Часто ці покази були заздалегідь заготовлені, а підписи вибивалися вже ві-
домими способами.

стосунки яворницького й теслі було розцінено як замасковану під наукову
основу спільність контрреволюційних поглядів. у протоколі допиту записано,
що трохим тесля ще до знайомства з яворницьким, під час його навчання в
аспірантурі Харківського інституту матеріальної культури був вихований у на-
ціоналістичному дусі тим середовищем, в якому він знаходився. особливо
підкреслювалася роль колишнього ректора інституту професора о.с. федо-
ровського, який “всіляко намагався впроваджувати аспірантам націоналі-
стичні погляди та збуджувати ненависть до радянської влади” [28, арк. 7].
сам Дмитро яворницький з 1933 р. знаходився під тиском звинувачень у від-
критій пропаганді фашистської теорії про чистоту раси, яку показував “всіляко
ідеалізуючи запорізьке козацтво” [28, арк. 8]. за матеріалами архівно-кримі-
нальної справи, до антирадянської організації в києві тесля був залучений
археологом грінченком, який також “у минулому учень націоналіста – явор-
ницького” [28, арк. 10]. До складу організації слідчі залучили “націоналістично
настроєних працівників музею, а також завідуючого Музейним відділом сов-
наркому україни знойко”. основним завданням організації була шкідницька
діяльність по зриву музейної роботи.

стан центрального історичного музею було піддано критиці в партійній
пресі, зокрема журналі “комуніст”. у газеті “комсомолець україни” писали:
“унаслідок шкідництва український історичний музей приведено до розвалу.
Директор музею грінченко та його “адъютант” – науковий працівник [трохим]
тесля зробили все, щоб розвалити цей важливий заклад” [11, 171].

слідчі довели свою справу до кінця. постановою трійки київського облу-
правління нквс від 17 листопада 1937 р. трохим трохимович тесля засуд-
жений до розстрілу: “обвинувачувальний висновок по справі № 817 по
звинуваченню теслі трохима трохимовича за ст. 54-7, 54-8, 54-11 кк урср.
управлінням Державної Безпеки нквс урср розкрита і ліквідована антира-
дянська українська націоналістична терористична організація, яка очолюва-
лась колишніми боротьбистами, що мала своїм головним завданням
насильницьке повалення радянської влади на україні і встановлення фа-
шистського ладу. одним з активних учасників цієї організації був заарешто-
ваний 29 жовтня 1937 року і притягнутий по цій справі в якості
обвинуваченого тесля трохим трохимович. слідством і зізнанням самого об-
винуваченого теслі встановлено, що він з 1936 р. був активним учасником
антирадянської української націоналістичної організації, в яку був завербо-
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ваний грінченком…” [28, арк. 23–25].
смертний вирок був виконаний 27 листопада 1937 р. у м. київ. Через дея-

кий час дружині вірі іванівні повідомили, що трохим тесля був засуджений
до 10 років таборів без права переписки. незабаром, дружина та дворічний
син Юрій були виселені з квартири і виїхали з києва. лише у 1956 р., після
звернення дружини трохима теслі до військової колегії верховного суду
срср та до голови президії верховної ради срср к.є. ворошилова з про-
ханням повідомити про місцезнаходження її чоловіка, вивчивши справу та
знаючи, що тесля був засуджений до вищої міри покарання та розстріляний
ще у 1937 р., але, керуючись вказівкою кДБ при рМ срср № 106сс від 24
серпня 1955 р., слідчий кДБ написав у довідці про розгляд заяви: вважаю
можливим повідомити про те, що трохим тесля помер 18 грудня 1942 році у
таборах від туберкульозу горла [28, арк. 49].

у 1956 р. визначенням військового трибуналу київського округу від 12
жовтня 1956 р. рішення трійки при київському управлінні нквс урср від 17
листопада 1937 р. по справі теслі скасовано і справа закрита за відсутністю
доказів злочину [28, арк. 58].

Місце поховання т. теслі було знайдене лише після розкриття документів
архівів сБу стосовно масових поховань у Биківні. з цих документів стало ві-
домо, що з осені 1936 р. Биківнянський ліс на північно-східній околиці києва
став “спецзоною для потреб нквс”. тіла всіх розстріляних у києві від осені
1936 р. до осені 1941 р. відвозили до Биківнянського лісу.

трагічна доля наших земляків доводить антигуманний характер сталінсь-
кого державного управління. за статистичними даними жертв репресій 1930-
х рр. стоять конкретні людські долі, страждання і загибель невинних
громадян, нащадки яких живуть серед нас, тому сучасники мають знати
правду про ті роки, якою б жорстокою вона не була.
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ПРЕЗЕнтаЦія кРаЄЗнавЧоГо наУково-ПоПУляРноГо виДання
«аРХЕолоГія ЧиГиРинЩини»

Черкаська область ба-
гата на археологічні
пам’ятки. сьогодні в архео-
логічній інспекції управ-
ління культури і туризму
Черкаської обласної дер-
жавної адміністрації заре-
єстровано 3326
археологічних пам’яток, які
із внутрішньокомплексним
підрахунком складають
8833 археологічних об’єк-
тів. серед них відомі такі
пам’ятки: 7203 – кургани,
1259 – поселення, 137 – го-
родища, 50 – ґрунтові мо-
гильники, 180 – інші
пам’ятки (печери, підземні
ходи, льохи, вали, святи-
лища, замчища, майдани,
зольники, скарби та ін.).

значне місце в архео-
логічній спадщині Черка-
ського краю займають
археологічні пам’ятки Чиги-
ринщини. за даними ар-

хеологічної інспекції, сьогодні на території району взято на облік 156
археологічних пам’яток, які із внутрішньо комплексним підрахунком склада-
ють 392 археологічних об’єкти. серед них відомі такі пам’ятки: 305 – кургани,
58 – поселення, 9 – городища, 3 – ґрунтові могильники, 17 – інші пам’ятки
(підземні споруди, зольники, монастирище, монастирська дамба, місце пе-
реправи, залишки монастиря, кам’яні хрести, майстерня по виготовленню
крем’яних знарядь, пізньосередньовічне місто, пізньосередньовічний посад).

три пам’ятки Чигиринщини віднесено до реєстру пам'яток археології на-
ціонального значення: городище «Мотронинське» з культурними шарами
скіфського часу (VII-V ст. до н.е.), черняхівської (іі-V ст. н.е.) та пеньківської
(Vі-Vііі ст. н.е.) культур, пізнього середньовіччя (XVіі-XVIII ст. н.е.) в Холод-
ному яру; курганна група скіфського часу (VII-ііі ст. до н.е.) в Холодному яру;
городище білогрудівської (Хіі-Х ст. до н.е.), чорноліської (іХ-VIII ст. до н.е.),
зарубинецької (ііі ст. до н.е. – і ст. н.е.) культур біля с. суботів.

але ще багато археологічних пам'яток Чигиринщини мають величезне 
значення для археології, давньої історії та культури україни. До найбільш

відомих археологічних пам’яток на території сучасної Чигиринщини відно-
сяться: поселення епохи неоліту та енеоліту «Молюхів Бугор», багатошарове
поселення «тетянчине», поселення ямної культури «Десятини» та «попове
озеро» поблизу села новоселица, кургани-близнюки зі святилищем ямної
культури біля села топилівка, курган «Барабашівка» біля села Боровица з
похованнями ямної та культури багатопружкової кераміки, кінотаф білозер-
ської культури, курган біля села адамівка з 15-ма похованнями катакомбної
культури, курганні могильники поблизу сіл іванівка, Матвіївка, новоселица,
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між селами рацево та вітово, біля Чигирина, поселення культури багатоп-
ружкової кераміки «панський острів», скарб кам’яних сокир з села стецівка,
адамівські та іванівські зольники, суботівське городище білогрудівської та
чорноліської культур, поселення та городища чорноліської культури біля сіл
полуднівка, івановка, вітове, поселення та городища скіфського часу поблизу
сіл вітове, Чмирівка, полуднівка, Мельники, Мотронинське городище і кур-
ганний могильник скіфського часу в лісовому урочищі Холодний яр, ранньос-
лов’янске поселення стецівка-1, поселення і могильники зарубинецької
культури в селі суботів, кам’яна стела із села суботів, археологічні об’єкти
XVII- XVIIі ст. в місті Чигирин і селі суботів городище XVII-ХіХ ст. в селі Мед-
ведівка, залишки свято-Миколаївського монастиря біля села трушівці, Чиги-
ринського свято-троїцького монастиря в місті Чигирин, підземні споруди
XVI-XVIIі ст. в лісовому урочищі Холодний яр, монетні скарби із сіл вітове,
зам’ятниця, Медведівка. 

вперше з археологічними пам’ятками Чигиринщини ми познайомилися
восени 1987 року, коли в ході створення «зводу пам'яток історії та культури
україни» обстежували всі відомі на той час археологічні об’єкти району
(близько 200 курганів та понад два з половиною десятки різночасових побу-
тових пам'яток – поселень та городищ). за результатами обстежень ми під-
готували «звіт» та 50 статей до «зводу». Матеріали археологічної розвідки
стали також джерелом кількох публікацій та виступів на краєзнавчих науково-
практичних конференціях з питань охорони пам'яток та розвитку туризму.

в ході археологічних розвідок Чигиринщини нашу увагу привернуло по-
селення доби нео-енеоліту Молюхів Бугор, яке за друкованими джерелами
на той час мало вже вичерпаний культурний шар. здійснивши шурфування
поселення у 1992 році, ми вдруге відкрили цю цікаву археологічну пам’ятку
для науки і вже протягом п’ятнадцяти польових сезонів розкопуємо її. резуль-
тати розкопок висвітлені на сторінках кількох спеціальних та краєзнавчих ви-
дань в 30 наукових та науково-популярних статтях. в останні роки
археологічні матеріали із розкопок пам’ятки разом з нами вивчають наші учні
– члени Малої академії наук україни, які виступають з ними на учнівських
краєзнавчих конференціях в Черкасах, Чигирині, суботові, Медведівці.

в 2011 році ми видали краєзнавче науково-популярне видання «архео-
логія Черкащини», в якому подали матеріали про понад три десятки відомих
та найбільш досліджених археологічних пам'яток Чигиринщини [1], а також
збірку туристичних маршрутів «10 подорожей Черкащиною», в якій найвідо-
міші археологічні пам’ятки Чигиринщини висвітлюються в трьох публікаціях
[2;3;4].

отже, з археологічними пам’ятками Чигиринського краю ми знайомі не
тільки по друкованій та архівній літературі, а й в ході власних археологічних
розвідок і розкопок та підготовки узагальнюючих науково-популярних праць
з археології Черкащини. так чи інакше, ми їх досліджуємо вже упродовж 25
років. Мабуть, тому і виникла ідея популяризації археологічної спадщини Чи-
гиринщини, яка сьогодні пропонується вашій увазі на сторінках нового кра-
єзнавчого науково-популярного видання «археологія Чигиринщини» [5]. воно
допоможе вам, шановні читачі, глибше пізнати давню історію та культуру од-
ного із куточків Черкащини, славних своєю героїчною історією та багатогран-
ною традиційною культурою. 

видання складається із трьох розділів та п’яти додатків.
перший розділ подає сторінки історії археологічного дослідження Чиги-

ринщини. вона, якщо рахувати перші повідомлення про укріплення Мотро-
нинського городища в працях «история российской иерархии, собранная
новгородской семинарии префектом, фило-софии учителем, соборним ие-
ромонахом амвросием» 1813 р. та «Zastana-wienie sie nad mogilami» по-
льського письменника липпомана 1832 р., має вже 180-200 років.

в середині ХіХ – на початку ХХ ст. дослідниками археології Чигиринщини
були т.г. Шевченко, Домінік п’єр ляфліз, і.і. фундукдей, л.і. похилевич, в.Б.
антонович, М.Ю. Бранденбург, о.о. Бобринський, в.в. Хвойко, Б.і. Ханенко
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та ін. 
в 1920-х роках археологічні пам’ятки краю обстежували Д.п. Бочков, с.с.

гамченко, с.с. Магура, г.я. стелецький, п.і. та с.і. яременки, о.а. єримо-
вич, о.М. олександров та ін. в кінці 1930-х років на Мотронинському городищі
працювала і.в. фабриціус.

в 1950-1970-х роках археологію Чигиринщини вивчала ціла плеяда відо-
мих українських археологів і науковців: М.і. вязьмітіна, і.в. фабриціус, р.й.
ветштейн, о.і. тереножкін, і.М. самойловський, г.н. логвин, в.М. Даниленко,
е.ф. покровська, Д.т. Березовець, є.в. Максимов, с.с. Березанська, в.п.
петров, е.о. симонович, г.т. ковпаненко, в.г. петренко, в.о. круц, М.М.
Шмаглій, в.а. іллінська, р.о. Юра, п.а. горішній, М.Ю. Брайчевський, о.г.
Шапошникова, н.М. кравченко та ін.

в 1980-1990-х роках археологічні розвідки та розкопки на Чигиринщині
проводили такі знані в україні археологи, як Д.я. телегін, о.М. титова, М.п.
кучера, п.а. горішній, г.т. ковпаненко, с.с. Бессонова, с.а. скорий, о.М.
приходнюк, в.і. клочко, н.п. Шевченко та ін. поруч з ними працювали молоді
археологи та історики, наші сучасники, багато з яких й сьогодні продовжують
дослідження археологічної спадщини Чигиринського краю: о.в. Білецька,
в.п. григор’єв, М.п. сиволап, л.г. сиволап, т.М. нераденко, в.в. нерода, г.а.
Мудрицький, в.і. гугля, о.і. солодар та ін. рятувальні розкопки та розвідки в
ході виділення земельних ділянок під будівництво проводили співробітниники
археологічної інспекції управління культури Черкаської облдержадміністрації:
М.о. суховий, Д.п. куштан, а.в. Дєткін, а.в. лазоренко, с.і. смоляр, і.в. па-
лагута, М.п. кривенко, о.в. назаров, о.т. савко, о.а. пашковський та ін. 

на загальну справу вивчення та збереження археологічної спадщини
краю працювали й місцеві краєзнавці. працюючи в сільських школах чи му-
зеях, саме вони першими дізнавалася про існування та руйнування давніх
поселень, городищ, могильників, саме до них потрапляли випадкові знахідки,
які іноді виявлялися унікальними стародавніми артефактами. серед них: о.т.
петриченко, о.п. прокоф’єв, в.п. арутін, М.і. Шмиголь, М.М. Мінаєв, г.к. Міх-
ненко, о.а. найда, М.в. сайко, г.в. Михайлюта та ін. один з них – в.і. по-
лтавець – з 1989 року очолює національний історико-культурний заповідник
«Чигирин».

сьогодні археологічні пам’ятки Чигиринщини є невід’ємною частиною на-
укових досліджень співробітників нікз «Чигирин» – о.в. Брель, н.в. Де-
рев’янко, в.і.гуглі, я.л.Діденко, в.і. капусти, н.в. кукси, о.М. Маламуж,
г.п.Мартинової, а.і.перепелиці, о.о.пискун, с.в.руденка, в.і.терновського
та ін. розділ ілюструється фотоматеріалами із розкопок різних пам’яток 1950-
початку ХХі ст. 

Другий розділ присвячений археологічним пам’яткам регіону. він побудо-
ваний за принципом довідника, статті якого розташовані в алфавітному по-
рядку, де перше слово статті – назва населеного пункту, в якому чи біля якого
розташована пам’ятка. Далі подається назва пам’ятки, основні дані про її
культурну приналежність, місце розташування, відкриття та дослідження, ос-
новні результати розкопок, датування та головні джерела для самостійного
поглибленого знайомства з нею. пам’ятки в межах одного населеного пункту
подаються за хронологією. пам’ятки, про які збереглося мало відомостей,
об’єднані в одну статтю, яка йде першою серед пам’яток населеного пункту.
варто зазначити, що ми намагалися розповісти про всі археологічні пам’ятки,
які відомі за друкованою літературою та архівними джерелами, які існують
на сьогодні або знищені за різними обставинами: затоплені кременчуцьким
водосховищем, пограбовані скарбошукачами, розорані внаслідок багаторіч-
ної оранки земель, зруйновані під час будівництва та ін.

урахування всіх відомих на території району пам’яток (і тих, що існують
на сьогодні, і тих, яких уже немає) дало нам наявність щонайменше 531 ар-
хеологічної пам’ятки, серед яких представлені: близько 50 курганних груп (в
яких знаходяться від 2 до 115 насипів), 27 поодиноких курганів, 166 поселень
(в тому числі тимчасових стоянок, стійбищ і місцезнаходжень), 35 городищ
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(в тому числі й городищ-майданів), 18 ґрунтових могильників, 94 поодиноких
поховань (в тому числі ґрунтових, підкурганних, кенотафів), 23 – монетних
скарбів, 118 – інших пам’яток, серед яких, окрім названих вище, залишки обо-
ронних споруд, бастіонів та веж, залишки монастирських і церковних споруд,
підземні ходи, печери, підземелля, стародавні колодязі, речові скарби та ін.

із внутрішньокомплексним підрахунком вони складають щонайменше
1250 археологічних об’єктів. в це число не увійшли монети із скарбів та ви-
падкові поодинокі знахідки стародавніх речей і монет. їх підрахунок в окремих
випадках утруднений із-за неточності та неповноти повідомлень.

у названі 1250 пам’яток увійшли всі курганні насипи, адже кожен курган
може вважатися окремою пам’яткою, всі поодинокі поховання в складі ґрун-
тових і курганних могильників, всі відомі культурні шари на багатошарових
пам’ятках, оскільки кожен з них є свідченням існування на одному місці ок-
ремого поселення в різні історичні періоди.

в кінці розділу подано ілюстративні матеріали по найбільш відомим та
дослідженим пам’яткам. 

третій розділ знайомить з музейними експозиціями з археології Чигирин-
щини, які розміщені в музеях міст Чигирина, Черкас, києва, села вершаці Чи-
гиринського району, та фондівськими збірками, що зберігаються в інституті
археології нан україни, нікз «Чигирин», музеї археології середньої над-
дніпрянщини Черкаського національного університету імені Б. Хмельниць-
кого, Черкаському обласному краєзнавчому музеї тощо. розділ ілюструють
фотографії, які знайомлять з названими археологічними експедиціями.

Додаток 1 пропонує довідник «персоналії» з біографічними відомостями
та фотографіями дослідників археологічного минулого регіону, серед яких ві-
домі українські та іноземні вчені, науковці черкаських музеїв і заповідників,
місцеві краєзнавці та вчителі сільських шкіл. Матеріали подано в алфавіт-
ному порядку і знайомлять з біографіями 71 і фотографіями 66 дослідників
археологічної спадщини Чигиринщини, від антоновича володимира Боніфа-
тійовича (1834-1908) до яременка степана івановича (1886-?).

у додатку 2 подано довідник «археологічні періоди і культури» з 38 стат-
тями, у додатку 3 – словник «археологічна термінологія» з 277 статтями.
обидва проілюстровані археологічними знахідками із пам’яток україни, Чер-
кащини, Чигиринщини. оскільки наше видання розраховане, насамперед, на
шкільну та студентську учнівську молодь, широку аудиторію читачів, які не
мають спеціальної археологічної освіти, вважаємо ці додатки доречними і та-
кими, які допоможуть читачеві краще опанувати матеріали з археології та
давньої історії Чигиринського краю.

Додаток 4 представляє огляд археологічних пам’яток з території істо-рич-
ної Чигиринщини, яка значно ширша за сучасні адміністративні межі Чиги-
ринського району Черкаської області. протягом століть історична
Чиги-ринщина неодноразово змінювала свої межі та назви: в середині XVII
ст. тут існувало Чигиринське староство; в 1795 році був утворений Чигирин-
ський повіт як адміністративно-територіальна одиниця російської імперії, спо-
чатку у складі вознесенського намісництва, у 1797-1920, 1923 рр. – київської
губернії, у 1921-1922 рр. – кременчуцької губернії; в 1923 р. створено Чиги-
ринський район у складі Черкаського, пізніше Шевченківського округу; в 1939
р. район перейшов до складу нової кіровоградської області урср. і лише в
1954 р. Чигиринський район у складі Черкаської області отримав сучасні
межі. але в 1958 р. у зв’язку зі створенням кременчуцького водосховища час-
тина сіл була затоплена, а їх мешканці переселені в нові населені пункти, які
частково зберегли старі назви. огляд археологічної спадщини території істо-
ричної Чигиринщини значно розширює нашу уяву про давню історію і куль-
туру краю, в той час, як сучасні адміністративні межі Чигиринського району
штучно обмежують археологічне надбання краю.

якщо ми звернемося до археологічних пам’яток, які відомі в межах та по-
близу населених пунктів історичної Чигиринщини, то археологічна спадщина
краю стане значно численнішою та багатшою: щонайменше на 307 пам'яток,
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які з внутрішньокомплексним підрахунком дадуть додатково 874 археологіч-
них об’єктів. відповідно, реконструкція історичного розвитку краю буде більш
повною, цілісною та такою, що не обмежується штучними адміністративними
межами сучасних районів та областей, а ґрунтується на єдиному історико-
культурному просторі лісостепової смуги правобережжя середньої наддніп-
рянщини.

Додаток 5 містить каталог археологічних пам’яток Чигиринщини, складе-
ний о.в. Білецькою в 1996-1999 рр. (в редакції в.в. нероди). його публікація
в цьому виданні є виявленням нашої поваги до праці та особистості архео-
лога, яка плідно займалася вивченням археологічних пам’яток Чигиринського
краю, але, на жаль, рано пішла з життя і не встигла завершити задуманого.
з о.в. Білецькою ми познайомилися під час роботи в Черкаському обласному
краєзнавчому музеї (1984-1995 рр.), пізніше разом працювали в національ-
ному історико-культурному заповіднику «Чигирин» (1996-1997 рр.). вже оди-
надцять років немає з нами талановитого археолога, цілеспрямованого
дослідника, висококваліфікованого спеціаліста пам’ятко-охоронної та музей-
ної справи. пам’ять про неї та її творчу і натхненну працю живе в серцях тих,
хто знав ольгу віталіївну, та надихає на завершення її починань.

за розділами і додатками йде післямова, в якій підводяться підсумки до-
слідження археологічної спадщини Чигиринського краю. Далі пропонується
список літератури, який був використаний під час підготовки «археології Чи-
гиринщини» та допоможе зацікавленим читачам у поглибленому вивченні ар-
хеології та давньої історії краю. Джерельну базу видання складають близько
800 друкованих та архівних джерел. вони дають можливість констатувати
факт, що на території сучасного Чигиринського району Черкаської області на-
багато більше археологічних пам’яток, ніж сьогодні обліковано та охороня-
ється державою. Багато з них вже втрачені для науки з різних причин, але їх
найповніша фіксація дозволяє скласти більш об’єктивну картину археологіч-
ного минулого краю.

в кінці видання увазі читачів пропонуються покажчики (іменний, населе-
них пунктів Чигиринщини, історичних періодів та археологічних культур в
краї), резюме російською та англійською мовами, список скорочень.

видання орієнтоване на учнівську молодь, студентів, істориків, археоло-
гів, музеєзнавців, співробітників пам’яткоохоронних служб, викладачів на-
вчальних закладів, краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться археологією,
давньою історією та культурою Чигиринщини, Черкащини, середньої над-
дніпрянщини, україни, східної європи.
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ворошнін с., пятаченко к.,
подзьокіна н., кравчук М., Хоменко і.,

колишні і сьогоднішні учені-члени 
Малої академії наук україни

Слово УЧнів ПРо СвоГо УЧитЕля –
аРХЕолоГа, кРаЄЗнавЦя і ПЕДаГоГа т.М. нЕРаДЕнко

Ми всі дуже різні за віком, освітою, уподобаннями, навіть, місцем прожи-
вання. ворошнін сергій – учитель фізики та інформатики Черкаської зоШ №
24. пятаченко катерина – юрист однієї з юридичних фірм у одесі. подзьол-
кіна наташа, слєсарєв євгеній – студенти-історики кну імені         т. Шев-
чкенка та Чну імені Б. Хмельницького, кравчук Максим – студент-еколог
Білоцерківського сільсько-господарського  інституту, Хоменко іван – учень 11
класу Чорнобаївської гімназії. але всіх  нас об’єднують археологічні експе-
диції на Молюховому Бугрі, перші незабутні археологічні знахідки, пісні і без-
кінечні розмови у нічного вогнища під безмежним зоряним небом
Чигиринщини. також – перші наукові дослідження в Малій академії наук, які
багатьох із нас назавжди пов’язали з історією. всі ми –  вдячні учні нераденко
тетяни Миколаївни, відомого на Черкащині археолога, краєзнавця і педагога,
під керівництвом якого кожен з нас в свій час пройшов «першу школу життя»
в наметовому таборі під палящим сонцем заплави тясмину. там ми навча-
лися долати труднощі і негаразди,  радіти всьому, що нас оточує, допомагати
один одному, радити успіхам товаришів, цінувати справжню дружбу та перше
кохання…

у вересні 2012 року тетяні Миколаївні виповнилося 55 років з дня народ-
ження, майже 40 років з яких  вона  займається улюбленою справою – ар-
хеологією. і хоч дати ніби-то і не ювілейні, але круглі. Ми вітаємо нашого
учителя і бажаємо їй всього самого доброго в житті. а ще – хочемо розповісти
вам, шановні читачі, про цю неординарну, талановиту, яскраву людину.

народилася тетяна Миколаївна 26 вересня 1957 року в м. грозний Че-
чено-інгушської арср в родині будівельників. 

Мати  – антоніна іванівна, донська козачка родом з м. калач воронізької
області. Батько – Микола олександрович, волзький козак родом з м. астра-
хань. Доля занесла їх по «комсомольським путівкам» на початку 1950-х років
в м. грозний на будівництво хімічного  заводу-гіганту  по  переробці  нафти.
але  родинні  коріння,  звичаї та козачій  вільний дух завжди панували в ро-
дині.

у 1974  році  тетяна Миколаївна закінчила   середню  школу   № 41  м.
грозного. в початковій школі займалася в балетній студії, пізніше –   настіль-
ним  тенісом.  Двічі   була  чемпіонкою  республіки  серед школярів (1971,
1973 рр.).

у 5 класі захопилася археологією після  історичного свята, яке  проводи-
лося  у школі «виноградівською краєзнавчою школою», що діяла при місце-
вому університеті та знайомства з життям та діяльність генріха Шлімана,
відомого відкриттям та розкопками  легендарної  трої. велику роль у  ста-
новленні тетяни Миколаївни як професійного археолога, науковця, краєз-
навця, педагога, особистості з певними життєвими принципами та
світоглядом зіграв відомий вчений-кавказовед, доктор історичних наук, про-
фесор віталій Борисович віноградов та його учні володимир олександрович
петренко і сергей леонидович Дударев. під їх керівництвом у шкільні роки
відбулися і перша археологічна експедиція в горах інгушетії, і перший виступ
на місцевому телебаченні в програмі “люби і знай свій рідний край”, і перший
виступи на студенської наукової конференції на тему“культ сонця у вайна-
хів”.

у 1975-1980 рр. навчалася на історичному факультеті Чечено-інгушського
державного університету імені л.М. толстого. приймала участь у археологіч-
них експедиціях та студентських конференціях, друкувала замітки  в вузів-

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

193



ських газетах «за кадри» та «акінак», почала рахунок справжніх наукових
публікацій у вузівських науково-популярних виданнях “археология та краэ-
ведение – вузу и школе”, “археология и вопросы этничной истории север-
ного кавказа“, “археология и вопросы социальной истории северного
кавказа”.

на іХ-й регіональній студентській археологічній конференції серед групи
кращих студентів – молодих науковців була делегована на ХХV-у всесоюзну
студентську археологічну конференцію, що відбулася у м.Махачкала 1979 р.

а диплом, захищений при закінченні вузу, був рекомендований опонен-
том, доктором історичних наук Багратом віссаріоновичем теховим із півден-
ної осетії, як основа майбутньої кандидатської дисертації.

після закінчення вузу тетяна Миколаївна працювала вчителем історії в
середніх школах станиці Миколаївської та № 10 м. грозного.  вела археоло-
гічні гуртки школярів, багато часу приділяла роботі у всеросійському това-
ристві ррфср “знання”, читала багато лекцій для населення міста та
республіки за історичною краєзнавчою тематикою.

у 1982 році вийшла заміж за нераденко костянтина володимировича,
співробітника правоохоронних органів та народила першого сина Мишу. у
1985 році родина переїздить на постійне місце проживання до м.Черкаси по
причині переводу мужа на нове місце роботи. і відтоді доля міцно пов’язує
тетяну Миклаївну з краєзнавством Черкащини. серед основних напрямків
діяльності стають археологія, музеєзнавство, охорона пам’яток історії та куль-
тури, туристсько-екскурсійна робота.

у 1985-1990, 1993-1995 роках працювала у Черкаському обласному кра-
єзнавчому музеї молодшим та старшим науковим співробітником відділу іс-
торії 1917-1941 рр., завідуючої відділом охорони пам’яток історії та культури,
завідуючої сектором археології. Брала участь у створенні   експозиції    нового
музею,    безпосередньо     з     художником Ю.М.озераном монтувала зал
“культура Черкащини у 1920-30 рр.”. 

в ході археологічної розвідки Чигиринського району, що здійснювалася за
програмою створення «зводу пам’яток історії та культури україни», вдруге
відкрила для науки відому археологічну пам’ятку  україни – поселення доби
нео-енеоліту Молюхів Бугор. тоді ж до зводу пам’яток було написано понад
100 статей по пам’ятках археології,  мистецтва, історії та культури Черкаської
області.

у 1988 році захистила кандидатську дисертацію в інституті археології ан
урср.

у 1988-89 рр. працювала в складі оргкомітету над створенням Чигирин-
ського державного історико-культурного заповідника.

у 1990 році народила другого сина пашу.
у 1990-1993 роках тетяна Миколаївна працювала в управлінні культури

Черкаського облвиконкому начальником відділу музеїв та пам’яток. опікува-
лася діяльністю існуючих заповідників Черкащини (Чигиринського, корсунь-
Шевченківського, кам’янського), займалася створенням нових заповідників
в області (“Батьківщина тараса Шевченка”, “трахтемирів”), курирувала ро-
боту державних музеїв області, приймала активну участь у програмах з охо-
рони історико-культурної спадщини, у науково-практичних конференціях
молодих вчених україни.

у 1993 році повернулася до Черкаського обласного краєзнавчого музею,
де очолила експозиційний відділ археології. в цей період було багато зроб-
лено для придбання у фонди музею нових археологічних колекцій з трипіль-
ського поселення тальянки та ранньослов’янського поселення пастирське,
опанування мистецтва реставрування давнього фрагментованого посуду. До
100-річчя відкриття трипільської культури організувала виставку “найдавніші
землероби Черкащини”, яка працювала у виставковому залі.

у 1995 році тетяна Миколаївна переїхала з родиною до Чигирина і почала
працювати у національному історико-культурному заповіднику “Чигирин” за-
ступником директора по науковій роботі. за цей невеликий час  організувала
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наукову діяльності заповідника, створила два нових музеї (великої вітчизня-
ної війни в Чигиринської зоШ №2 та краєзнавчий в с.Медведівка), організу-
вала збір нових експонатів для музеїв заповідника: Богдана Хмельницького
і археології середнього подніпров’я в м.Чигирин, етнографічного в с.сте-
цівка, історичного в с.суботів, краєзнавчого в с.Медведівка. 

не дивлячись на те, що в силу ряду причин не склалося життя в Чигирині,
тетяна Миколаївна й сьогодні підтримую дружні та ділові стосунки з чигирин-
цями, які були поруч в ті роки – надією куксою, Богданом легоняком, люд-
милою калініченко, віктором капустою,  віктором терновським, алою
перепелицею, світланою павловою, ольгою пискун, Михайлом ковінею та
іншими.

в той час доля звела нашого учителя ще з однією чудовою людиною –
яковом Михайловичем Брюховецьким, останнім гончарем відомого в мину-
лому головківського гончарного осередку: саме в його майстерні вона навча-
лася за гончарним кругу ліпити миски та розписувати їх знаменитим
фляндрованим підполивяним візерунком.

після повернення у Черкаси, з 1998 року почала працювати методистом
та керівником краєзнавчих гуртків у центрі туризму, краєзнавства, екскурсій
та спорту учнівської молоді  міста Черкаси. у 1989 р. організувала  при за-
кладі музей  «туризм і краєзнавство», якій отримав звання «зразкового
музею при закладі освіти» та сьогодні є методичним центром шкільних музеїв
м.Черкаси. 

з 1998 року під керівництвом тетяни Миколаївни діє учнівська археоло-
гічна експедиція  «Молюхів Бугор». Черкаські школярі приймають участь у
розкопках відомої археологічної пам’ятки україни і європи – поселення та
могильника доби нео-енеоліту «Молюхів Бугор», набувають навичок прове-
дення польових досліджень, що дає їм матеріали для науково-дослідницької
роботи в Ман та професійного самовизначення у майбутньому. окрім залу-
чення обдарованої учнівської молоді до археологічних розкопок та наукових
досліджень, експедиція має на меті активний відпочинок та оздоровлення
черкаських школярів в чудових первозданних умовах українського лісостепу.
за час роботи експедиції понад  110 учнів черкаських шкіл та 40 студентів -
членів клубу “скіфи” національного економічного університету імені в. геть-
мана (київ) пройшли  школу археології та життя  в заплаві тясмину.

учнівська археологічна експедиція назавжди залишається в серцях її
учасників: неможливо забути   цілющу утрішню росу та денну річну прохо-
лоду, степовий захоплюючий простір та безмежний небосхил, п’янкі духм’яні
трави та чудові килими польових квітів, жовто-червоні заходи сонця та ве-
селки від краю до краю, романтику наметового табору з його нічним вогни-
щем, піснями під гітару та загадуванням бажань під час зорепаду,  невимовні
радощі від знахідок стародавніх речей та гордощі за свій маленький вклад у
велику науку; відповідальне чергування на кухні та готування їжі для всього
загону, забезпечення табору хлібом, дровами, питною та технічною водою та
багато інших речей. 

як один із шляхів оздоровлення молодого організму та відпочинку під час
літніх канікул, фізичного розвитку та духовного зростання, експедиція дає
нам, учнівській молоді, багато можливостей для розвитку обдарувань та та-
лантів, підвищення  інтелектуального рівні, розширення власного світогляду.

з 2003 року в цткесуМ під керівництвом тетяни Миколаївни почала пра-
цювати «учнівська краєзнавча школа Малої академії наук». кожного року
близько 10 вихованців – учнів 9-11 класів черкаських шкіл – займаються за
експериментальною програмою проведення наукових досліджень та підго-
товки науково-дослідницьких робіт на конкурс-захист Ман.  Більшість з них
стає переможцями міського, обласного та всеукраїнського етапів конкурсу-
захисту Малої академії наук. 

зі створенням у 2007 році Черкаської обласної Малої академії наук те-
тяна Миколаївна працює методистом її історико-географічного відділення.
продовжує залучати обдаровану молодь Черкащини до наукових краєзнав-
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чих досліджень, проводє  навчально-консультативні заняття для обдарованих
учнів міста і області, семінари-практикуми для вчителів, курси підвищення
кваліфікації для педагогічних працівників області.

як здобувач ступеня доктора історичних наук відділу енеоліту та бронзи
інституту археології нан україни, член правління та президії Черкаської об-
ласної організації національної спілки краєзнавців, Черкаської обласної ор-
ганізації всеукраїнського товариства охорони пам’яток історії та культури,
Черкаського осередку всеукраїнського наукового товариства імені т.г. Шев-
ченка, тетяна Миколаївна навчає учнівську молодь активної життєвої позиції
та плідної науково-дослідницької діяльності.

вже багато років вона впроваджує в практику позашкільного закладу ос-
віти ідею цілеспрямованого, різноманітного, безперервного та особистісно
зорієнтованого  навчання та виховання.  за головну мету своїй  діяльності
обрала  створення  належних умов  для творчого, інтелектуального та духов-
ного розвитку учнівської  молоді, задоволення освітніх потреб дітей та юнац-
тва, розвиток дослідницьких рис характеру і якостей інтелекту, постійне
зростання творчої спрямованості і самосвідомості, формування психічних
якостей активної та успішної особистості  майбутніх громадян україни.

Багаторічна педагогічно-краєзнавча діяльність нашого учителя отримала
оцінку держави у понад 60-ти грамотах, дипломах, подяках міського, облас-
ного та всеукраїнського рівнів, у присвоєнні звання відмінника освіти україни,
лауреата обласної педагогічної премії імені о.а.захаренка та обласної кра-
єзнавчої премії імені Михайла Максимовича.

за час майже 40-річної науково-краєзнавчої діяльності підготовила
близько 200 друкованих наукових та науково-популярних статей, буклетів та
виступів на науково-практичних конференціях, методичних розробок та ре-
комендацій, окремих видань та архівних матеріалів з археології, краєзнав-
ства, музеєзнавства, охорони пам’яток історії та культури, туристичної сфери,
діяльності Малої академії наук. 

сьогодні приоритетними напрямками діяльності  тетяниМиколаївни є ар-
хеологічне дослідження поселення і могильника Молюхів Бугор, краєзнавче
навчання та виховання учнівської молоді, залучення обдарованих школярів
до науково-дослідної діяльності в системі Малої академії наук україни, роз-
робка нових туристичних маршрутів Черкащиною, суспільна діяльність у Чер-
каському товаристві національної спілки краєзнавців україни. 

серед найбільш відомих видань та публікації  нашого учителя варто на-
звати – брошура “Черкащина в період 1917-1941 рр. путівник по експозиції
Черкаського обласного краєзнавчого музею” (1985р.); буклет “трипільська ке-
раміка на Черкащині” (1993р.); збірник “археологічні дослідження на Черка-
щині” (наукова редакція і стаття, 1995 р.); стаття “перспективи розвитку
національного історико-культурного заповідника “Чигирин” (1997р.); плакат
“іллінська церква 1653 року – усипальниця Богдана хмельницького” (1999 р.);
збірник “національний історико-культурний заповідник “Чигирин”: історія, сьо-
годення, майбуття” (загальна редакція і статті, 2002р.); навчальний посібник
“визначні археологічні пам’ятки Черкащини”(2003р.); стаття “Доба неоліту та
енеоліту в потясминні” (2004р.); веб-сторінки в інтернеті “Молюхів Бугор – ві-
дома пам’ятка доби енеоліту та енеоліту” (2004р., www//arckeolog.iatp.org.ua)
та “національний історико-культурний заповідник “Чигирин” (2004 р.,
www//chygyryn. atp.org.ua); довідник “Музеї, музейні кімнати, музейні куточки
в загальноосвітніх та позашкільних закладах м.Черкаси” (2005 р.); краєзнавче
видання “золота підкова Черкащини. туристсько-краєзнавча подорож Чер-
кащиною для учнівської молоді україни” (2006р.); стаття “підсумки дослід-
ження Молюхова Бугра у 1992-2005 рр.” (2006 р.); брошура “таємниці
Молюхова Бугра (або про що розповідають археологічні знахідки черкаських
школярів)” (2007р.); методичні рекомендації “зразковий музей “туризм і кра-
єзнавство”: новий екскурсійний маршрут та цікаві музейні експонати” (2007р.);
брошура “останній гончар із головківки та його диво-кераміка (пам’яті відо-
мого гончаря я.М.Брюховецького”, 2007р.); методична розробка “програма
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навчально-комунікативного тренінгу в Малій академії наук” (2008 р.); брошури
із серії “золота підкова Черкащини”: вип.1 “Довідник. пам’ятки, заповідники,
музеї, готелі, заклади харчування на туристичних шляхах “золотої підкови
Черкащини”, вип.2 “подорож пам’ятками природи Черкащини”, вип.3 “подо-
рож етнологічними об’єктами Черкащини”, вип.4 “подорож пам’ятками архео-
логії Черкащини” (2008р.); вип.5 «Черкаси архітектурні: відомі та невідомі
памятки», вип..6 «подорож Шевченківськими місями Чкркащини», вип.. 7
«подорож до Маленької Швейцарії на Черкащині» (2009р.); збірка туристич-
них маршрутів «10 подорожей Черкащиною для учнівської молоді україни»
(2011 р.); посібник-довідник «археологія Черкащини» (2011 р.); збірки «Юний
краєзнавець Черкащини. Число 1-6» (редагування та статті, 2011-2012 рр.);
краєзнавче науково-популярне видання «археологія Чигиринщини» (2012 р.). 

Ми гордимося нашим вчителям та бажаємо тетяні Миколаївні багато років
плідної праці на ниві черкаського краєзнавства і Малій академії наук україни.
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Фото. Нераденко Тетяна Миколаївна зі своїми учнями на нагород-
женні в обласній адміністарції, на розкопках поселення Молюхів

Бугор, на конференції  та екскурсії в Чигирині



нераденко т.,
кандидат історичних наук

Хоменко і., 
учень-член Ман україни

вивЧЕння тРиПілЬСЬкоГо кЕРаМіЧноГо іМПоРтУ
іЗ РоЗкоПок ПоСЕлЕння нЕо-ЕнЕолітУ МолЮХів БУГоР

Дослідження трипільського керамічного імпорту в матеріалах відомого на
Чигиринщині поселення Молюхів Бугор ми здійснювали в Малій академії наук
україни в рамках підготовки роботи до участі у конкурсі-захисті науково-до-
слідницьких робіт учнівської молоді. з результатами дослідження один із ав-
торів статті – Хоменко іван – на іі обласному етапі конкурсу-захисту посів 1
місце в секції «археології», на ііі всеукраїнському етапі – 2 місце. 

Метою роботи було визначення, класифікація та дослідження трипіль-
ської імпортної кераміки на Молюховому Бугрі, спроба її інтерпретації та ре-
конструкції на її основі зв’язків молюховобугорців з трипільським світом.

завдання дослідження було: відокремлення трипільського керамічного
імпорту із колекційних описів Молюхова Бугра 1992-2011 року; створення кла-
сифікації трипільських керамічних імпортних предметів; дослідження всіх груп
керамічного трипільського імпорту; пошуки аналогій в матеріалах трипіль-
ської культури за друкованими джерелами; визначення трипільських культур
чи локальних груп, з якими існували зв’язки мешканців поселення в добу нео-
літу та енеоліту; з’ясування більш точної хронології цих зв’язків за керамічним
імпортом з поселення; спроба дати загальну попередню оцінку ролі трипіль-
ського імпорту в житті мешканців Молюхового Бугра; спроба реконструкції
загальної картини взаємовигідних зв’язків пастушачих племен потясминня
та землеробів східного трипілля.

актуальність обраної теми зумовлена тим, що трипільські матеріали з Мо-
люхого Бугра мають виняткове наукове значення: вони не тільки дають до-
даткові матеріали для уточнення датування і створення внутрішньої
хронології самого поселення, а й характеризують один із напрямків етнокуль-
турних зв’язків дніпро-донецьких неолітичних та середньостогівських енео-
літичних племен південної смуги лісостепового правобережжя Дніпра, та є
одним із новітніх першоджерел щодо зв’язків трипільських племен з оточую-
чим світом.

наукова новизна роботи полягала в тому, що це одна з перших спроб ві-
докремити, описати та охарактеризувати трипільський керамічний імпорт в
матеріалах Молюхового Бугра, дати оцінку його ролі в житті мешканців по-
тясминня в добу неоліту та енеоліту, реконструювати хронологію розвитку та
взаємовигідний характер економічних і культурних зв’язків представників ско-
тарського і землеробського світів в IV-ііі тис. до н.е. в Дніпровському лісос-
теповому правобережжі.

пропонуємо основні виставки проведеного дослідження.
поселення доби неоліту та енеоліту Молюхів Бугор, що розташоване в

південній смузі українського правобережного лісостепу, мало унікальне геог-
рафічне положення на межі двох культурних зон – землеробського заходу та
скотарського сходу. як еталонна побутова пам’ятка дніпро-донецької етно-
культурної спільності доби неоліту (друга половина V – перша половина IV
тис. до н.е.) та середньостогівської культурно-історичної спільноти доби енео-
літу (друга половина IV – перша чверть ііі тис. до н.е.), поселення має важ-
ливе значення в реконструкції історико-культурних процесів V-ііі тис. до н.е.
в україні та східній європі. розкопки поселення в.М. Даниленком в 1955-
1956 рр.[1] та т.М. нераденко в 1992-2011 рр. [2;3] дали численні та різнома-
нітні археологічні матеріали, серед яких виділяються предмети трипільського
імпорту. його значення полягає, насамперед, у можливості більш точного да-
тування дніпро-донецьких та середньостогівських матеріалів та у реконструк-
ції взаємовигідних зв’язків землеробського та скотарського населення
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лісостепу україни. 
трипільський імпорт в матеріалах Молюхова Бугра представлений кіль-

кома категоріями: кераміка, крем’яний інвентар, вироби із міді [4]. Для до-
слідження сьогодні ми обрали одну з них – трипільський керамічний імпорт.
Джерельною базою для вивчення теми э звіти про розкопки Молюхова Бугра
у 1992-2011 рр., знахідки трипільського керамічного імпорту із власного архіву
т.М. нераденко та фондівських збірок черкаських музеїв, друкована літера-
тура про Молюхів Бугор (в.М. Даниленко, Д.я. телегін, т.М. нераденко)
[1;2;3;4;5; 6; 7; 8; ін.] та трипільську культуру східного ареалу та її зв’язки з
навколишнім світом (в.М. Даниленко, в.г. збенович, в.о. круц, т.г. Мовша,
М.Ю.відейко, є.в. пічкур, а.п. погожева, Д.я. телегін, о.в. цвек та ін.)
[9;10;11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; ін.].

вивчення джерельної бази дозволило запропонувати класифікацію три-
пільського керамічного імпорту в матеріалах Молюхова Бугра, згідно якої в
науковий обіг вводяться такі групи археологічних знахідок: канельована ке-
раміка, вохриста кераміка (вкрита ангобом та розмальована), кухонна кера-
міка, пластика (антропоморфна та зооморфна), запозичення традицій
(плоскодонність посуду, наліпи на плічках, жіночі статуетки). кількісний під-
рахунок дав 37 фрагментів канельованої кераміки від 7-8 горщиків, 61 фраг-
мент вохристого столового посуду, серед яких виділяються кілька фрагментів
розписних конічних мисок, 66 фрагментів одного-двох кухонних горщиків з
плоским дном, широкою горловиною та характерними слідами загладжу-
вання, 1 фрагмент антропоморфної і 1 зооморфної статуетки. вони подані
на ілюстрації.

Ґрунтовне вивчення названих керамічних матеріалів та пошуки аналогій
на трипільських пам’ятках за друкованою літературою дозволили визначити
хронологію та основні напрямки культурних контактів мешканців потясминня,
як частини південної смуги лісостепового Дніпровського правобережжя, з
трипільським світом.

отже, початок зв’язків дніпро-донецького населення Молюхова Бугра з
західними і північно-західними сусідами – трипільськими племенами – фік-
сується за добу неоліту, близько середини IV тис до н.е. (періоди а іі / в і
трипілля, іі розвинений етап дніпро-донецької культури) та веде до буго-дніп-
ровського (та частково – північно- та південнобузького) варіанту східно-три-
пільскої культури, носії яких мешкали в басейнах рік рось, гірський та гнилий
тікич, в північній та південній частинах середньої течії південного Буга на по-
селеннях зарубинці, красноставка, онопріївка, Шкаровка, веселий кут, Бо-
рисівка, печера, Березівка та ін. контакти були мирними і мали характер
міжплемінного обміну. Дніпро-донецькі скотарські племена отримують від три-
пільців канельований посуд, перші мідні вироби, традиції виготовлення плос-
кодонної кераміки, перші навики землеробства та перші культурні злаки.
отже, під впливом високорозвиненої трипільської культури дніпро-донецька
культура значно змінюється: розвивається скотарство, удосконалюється гон-
чарна технологія, зростає чисельність населення, яке починає розселятися
на більш північні та південні території. відбувається змішування пришельців
з аборигенами: серед трипільців-середземноморців з’являються пізньокро-
маньйонські типи дніпро-донецького населення. Більш того, на думку Д.я.
тєлєгіна, трипільські племена починають запозичення ритуалу випростаних
на спині поховань замість обряду скорчених на боці [20, c.9].

подальший розвиток взаємовигідні контакти мешканців Молюхова Бугра
з трипільцями отримують в другій половині IV тис. до н.е. (періоди в і / в іі
трипілля), коли потясминня заселяють племена середньостогівської спіль-
ноти доби енеоліту. на думку т.г. Мовши, в цей час до культурного аспекту
взаємозв’язків додався економічний, адже трипільці і середньо-стогівці мали
різну направленість відтворювального господарства [21, с.166]. в результаті
контактів у середньостогівських скотарів зростає роль земле-робства. у три-
пільців значно посилюється роль скотарства, вони отримують навички одо-
машнення коня, запозичують черепашкову домішку в глину та шнурову
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орнаментацію кухонного посуду. археологічні знахідки в середньо-стогівських
пам’ятках, як показано в роботі, засвідчують продовження мир-ного співро-
бітництва та економічних контактів. 

тривають вони й далі, на пізньому етапі розвитку трипілля та середнього
стога, в кінці IV - першій чверті ііі тис. до н.е. (періоди с і/ сіі), коли в три-
пільському суспільстві виникають поселення-гіганти. цей час пов'язаний зі
значними кліматичними змінами – переходом від теплого та вологого до су-
хого і прохолодного клімату. відбувається зсув межі між степом і лісостепом
та активний рух енеолітичних скотарів на трипільські землі, що спричиняє пе-
реселення трипільців з основних районів Буго-Дністровського межиріччя і се-
реднього подніпров’я. в цей час, за археологічними даними, томашівська і
косенівська групи пізньо-трипільського населення найбільш контактують зі
середньостогівськими племенами лісостепу правобережжя Дніпра. 

на думку т.г. Мовши, контакти трипільців і середньостогівців в цей час
були мирними та обумовлювалися навіть наявністю сімейно-шлюбних відно-
син [21, с.167]. за Д.я. телегіним, трипільцям могли загрожувати прямі ворожі
інвазії степових племен [7, с.19]. М.Ю. відейко вважає, що в період виник-
нення та існування трипільських протоміст в лісостепу Буго-Дніпровського
межиріччя не було військових передумов для помітного тиску степових пле-
мен на трипільський світ: тут могла скластися ситуація, коли мирне співісну-
вання чергувалося з військовими сутичками [22, с.91].

отже, культурно-економічні зв’язки скотарсько-мисливського населення
Дніпровського правобережного лісостепу, до якого належали й мешканці по-
тясминня, з трипільськими землеробськими племенами вимагають свого по-
дальшого дослідження. археологічні колекції з Молюхового Бугра можуть
бути в цьому дослідженні новітніми першоджерелами, що дадуть відповіді
на ще не з’ясовані питання.
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аРХЕолоГіЧнЕ МинУлЕ ЧиГиРинСЬкоГо кРаЮ

під час реконструкції давньої історії і культури сучасної Чигиринщини
необхідно враховувати не лише ті археологічні пам’ятки, які відомі в

межах сучасного Чигиринського району Черкаської області, а й ті, ще лежать
на території історичної Чигиринщини, де в різні роки і століття існували різні
адміністративно-територіальні одиниці (Чигиринське староство, Чигирин-
ський повіт у складі різних губерній, Чигиринський район у складі різних ок-
ругів та областей) та входили різні населені пункти.

урахування всіх відомих на території сучасного району пам’яток архео-
логії (існуючих та зруйнованих) дає наявність щонайменше 531 археологічної
пам’ятки, які із внутрішньокомплексним підрахунком вони складають щонай-
менше 1250 археологічних об’єктів. знайомство з ними дозволяє створити
цілісну картину історичного розвитку краю в давнину.

а якщо ми звернемося до археологічних пам’яток, які відомі в межах та
поблизу названих населених пунктів історичної Чигиринщини, то археоло-
гічна спадщина регіону стане значно численнішою та багатшою: щонай-
менше на 307 пам'яток, які з внутрішньокомплексним підрахунком дадуть
додатково 874 археологічних об’єктів. відповідно, реконструкція історичного
розвитку краю буде більш повною, цілісною та такою, що не обмежується
штучними адміністративними межами сучасних районів та областей, а ґрун-
тується на єдиному історико-культурному просторі лісостепової смуги пра-
вобережжя середньої наддніпрянщини.

отже, наш огляд археологічного минулого Чигиринського краю, ґрунтую-
чись на пам’ятках сучасної Чигиринщини, враховує також об’єкти археоло-
гічної спадщини з території історичної Чигиринщини. 

найдавніші знахідки регіону – два крем’яні відщепи – датуються часом
300 тисяч років тому (стоянки Маслове-5). Ще дві стоянки – лип’янка-1, не-
чаєве-1 – відносяться до раннього палеоліту. Щоправда до їх повного дослід-
ження дата появи першої людини в краї в цей період залишається на рівні
наукової гіпотези [1].

сьогодні з повною достовірністю можна говорити, що на території істо-
ричної Чигиринщини первісна людина мешкала вже в добу середнього па-
леоліту (мустьєрський період), який датується від 150 до 40-35 тисяч років
тому. найдавніші стоянки цього періоду відомі поблизу сіл лип’янка, нечаєве,
Маслове. на стоянці нечаєве-3 знайдені крем’яні скребла, відщепи та луски,
а на стоянках Маслове–5, 5а, 5б, 5в зібрано 120 оброблених крем’яних ви-
робів, які датуються 100-130 тисяч років тому.

наступна доба пізнього палеоліту (40-35 до 10 тисяч років тому) завдяки
розвідкам останніх років в межах південно-східної частини Шполянського
району, якими було виявлено 25 нових палеолітичних місць знаходження,
представлена не тільки стоянками, а й майстернями первинної обробки кре-
меню на стоянках нечаєве-2 і задорожівщина [2].

поки що недостатньо відомостей про життя первісних людей в краї в на-
ступний період середньокам’яного віку – мезоліт (10-7 тисяч років тому). це
– рідкісні крем’яні вироби мезолітичного обліку на неолітичних пам’ятках –
кукрекські вкладиші, трапеції, пластини з притупленим краєм та ін., зокрема
– на Молюховому Бугрі. існування життя в краї в цей період засвідчує і сто-
янка пізнього мезоліту поблизу с. велика андрусівка [3].

Що стосується наступного неолітичного періоду, то він характеризується
помітним збільшенням населення в краї, а відповідно – більшою кількістю
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пам’яток новокам’яного віку. за різними джерелами в потясминні відомо
більше 20 стоянок, поселень та місць знаходження, які залишили нам дніпро-
донецькі племена. розташовані вони поблизу сіл адамівка, тіньки, рацево,
тарасівка, Бужин, Шабельники, суботів, новоселиця, Медведівка, ін. їх го-
ловною ознакою є найдавніший глиняний посуд, поява якого пов’язана з про-
никненням в середнє подніпров’я племен буго-дністровської культури.
Датуються неолітичні пам’ятки району сер. V – сер.IV тис. до н.е. [4].

в наступний енеолітичний період дніпро-донецькі племена на території
краю витісняються або асимілюються прийдешніми зі сходу скотарськими
племенами середньостогівської історико-культурної спільності, які мешкали
тут в др. пол. IV – на поч. ііі тис. до н.е. на Чигиринщині вони залишили свої
поселення, тимчасові стійбища, поховання. і хоча їх фіксація – близько 10
пунктів – дає меншу кількість, ніж у попередній період, вважаємо це резуль-
татом виявлення лише частини поселень та могильників. розташовані енео-
літичні пам’ятки поблизу Чигирина, адамівки, Боровиці, топилівки, суботова,
новоселиці, Медведівки, трушівців, ін.

на жаль, на території сучасної Чигиринщини немає трипільських посе-
лень, які поширюються на значній території Черкащини в другій половині IV
– на початку ііі тис. до н.е. єдиним свідченням існування в краї пізньо-три-
пільського населення є повідомлення М.л. Макаревича 1928 року про вияв-
лення на території Мотронинського городища матеріалів городського типу
етапу с-іі пізнього трипілля [5]. кілька трипільських поселень зафіксовані на
території історичної Чигиринщини – поблизу сіл лубенці, Чубівка, велика ан-
друсівка, васильків, Маслово, кримки та ін. 

на зміну середньостогівським племенам на початку ііі тис. до н.е. в по-
тясминня, знову зі сходу, приходять скотарські давньоямні племена, які не-
суть з собою обряд поховання в курганах. на території Чигиринщини відомо
понад 10 поселень ямних племен поблизу сіл адамівка, вітове, новоселиця
та ін. Що стосується курганів, то неможливо назвати число насипів (із 698 ві-
домих на теренах сучасної та 814 – на території історичної Чигиринщини),
які були споруджені саме в ііі тис. до н.е. Більшість курганів була розкопана
в ХіХ - першій половині ХХ ст. скарбошукачами, які не залишали відомостей
про знахідки. серед досліджених в другій половині ХХ ст. – поховання ямників
були відкриті в курганах поблизу Чигирина, топилівки, Боровиці [6]. Дитяче
парне ґрунтове поховання досліджено на 

ямному поселенні Десятини.
з початком ямної культури, яка сьогодні датується ХХХ – ХХіі ст. до н.е.,

в історії Чигиринщини починається доба бронзи.
на зміну ямникам приходять інші племена бронзового періоду – носії ка-

такомбної (ХХV-ХХ ст. до н.е.), багатопружкової кераміки (XХ-XVі ст. до н.е.),
зрубної (XVI-XII ст. до н.е.), білозерської (Хіі-Х ст. до н.е.) та білогрудівської
(Хіі-іХ ст. до н.е.) культур. вони залишили більше 120 різноманітних пам’яток
в потясминні – поселень, стоянок, могильників, зольників, місць знаход-
ження, поховань, культурних шарів на багатошарових пам’ятках, скарбів.
вони виявлені поблизу Чигирина, адамівки, Боровиці, тіньок, топилівки, ві-
това, Бужина, Шабельників, тарасівки, Мудрівки, стецівки, суботова, ново-
селиці, Медведівки, івківців, трушівців, Мельників, іванівки, вершаців, ін.
Можливо також, в краї мешкали й племена середньодніпровської культури
(ХХVI-XV ст. до н.е.), з південною групою якої пов’язують пам’ятки на кшталт
адамівки, та племена східнотшинецької культури (XVIіі-XIіі ст. до н.е.), зна-
хідки якої відомі на території Мотронинського городища в Холодному яру.
носії останньої вважаються ядром найдавнішої слов’янської спільноти [7].

за добою пізньої бронзи, коли в краї мешкали білогрудівські племена,
приходить ранньозалізний вік, перехід до якого на Чигиринщині знамену-
ється домінуванням чорноліських племен.. Близько 50 потясминських
пам’яток чорноліської культури (Хі-VIII ст. до н.е.), серед яких поселення, го-
родища, тимчасові стійбища, скарби, поховання, культурні шари на багато-
шарових пам’ятках, говорять про досить щільне заселення краю на початку
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раннього залізного віку. пам’ятки пізньочорноліських племен в потясминні
складають своєрідний ланцюг укріплених поселень і городищ, який, на думку
в.а. іллінської, є першою в історії північного причорномор’я оборонною лі-
нією фортець, які зводило землеробське населення для захисту від кочовиків
у іХ – VIII ст. до н.е. пам’ятки чорноліського часу відомі також поблизу іва-
нівки, красносілля, Бужина, 

топилівки, ін.
наступний період ранньозалізного віку україни – скіфський. він дату-ється

VII – початком ііі ст. до н.е., та підрозділяється на 4 етапи, трьом з яких назву
дали топонімні пам’ятки з території історичної Чигиринщини: жабо-тинський
– VII ст. до н.е. (доскіфський, Жаботинське поселення); старша журівська
група – VI ст. до н.е. (ранньоскіфський, Журівські кургани), молодша журівська
група – V ст. до н.е. (середньоскіфський, Журівські кургани), пізньоскіфський
– іV ст. до н.е. [8].

на території сучасної Чигиринщини на сьогодні відомо понад 30 побу-
тових пам’яток та кілька сот курганних насипів скіфського часу. поселення і
городища відомі поблизу адамівки, Боровиці, рацева, вітова, суботова, іва-
нівки, Чигирина, новоселиці, Мельників, верщаць, ін. якщо до них додати
пам’ятки скіфського часу з території історичної Чигиринщини, то будемо мати
величезну кількість об’єктів археологічної спадщини скіфського часу. на
думку дослідників, населення потясминня належало до одного із етнічних
компонентів скіфії, що займав лісостепову зону середнього подніпров’я. це
були місцеві аборигени – нащадки чорноліських племен і за свою етнічною
належністю – пращури ранніх слов’ян [9]. 

не оминув територію краю і сарматський період в історії україни. Щоп-
равда, сарматська культура представлена поодинокими пам’ятками – 1 зем-
лянка, 1 ґрунтовий могильник, 1 ґрунтове поховання та поховання в курганах
(калантаїв, адамівка, новоселиця, райгород, васильків, Журівка, ін.). про-
никнення сарматів на правобережжя Дніпра відбулося в і ст. до н.е., а на-
укове значення сарматських пам’яток в краї полягає у розширенні ареалу
розповсюдження сарматських племен, що дуже важливо для вивчення про-
блеми взаємовідносин прийшлих сарматів з місцевими ранньослов’янськими
зарубинецькими племенами, які мешкали на території Чигиринщини в ііі ст.
до н.е. – іі ст. н.е. і культура яких відома за поселеннями та могильниками
біля сіл суботів, Шабельники, івківці, вершаці, Медведівка та ін. на території
сучасної Чигиринщини їх відомо більше півтора десятка. зарубинецькі пле-
мена ототожнюються дослідниками зі антами – східно-слов’янскими племе-
нами, відомими за літописними джерелами [10].

наприкінці іі – у ііі ст. н.е. частина пізньозарубинецьких племен викрис-
талізовується в нову давньослов’янську київську культуру. інша частина піз-
ньозарубинецьких племен входить до ареалу розповсюдження черняхівської
культури, пам’ятки якої поширюються на території Чигиринщини у іі/ііі – пер-
шій половині V ст. н.е. [11].

отже, в історії краю перших віків нашої ери зарубинецькі пам’ятки зміня-
ються черняхівськими, які були залишені різноетнічними племенами. їх ос-
нову в лісостепу україни складали слов’яни, що синтезували попередні
культури місцевих та прийшлих племен. на території Чигиринщини відомо
понад півтора десятка черняхівських пам’яток – поселень, селищ, окремих
поховань, культурних шарів на багатошарових пам’ятках. розташовані вони
поблизу сіл Боровиця, топилівка, галаганівка, суботів, Мудрівка, стецівка,
новоселиця, івківці, верщаці, біля Чигирина та засвідчують існування тісних
культурних та економічних зв’язків населення лісостепу з римськими провін-
ціями і античним причорномор’ям.

занепад черняхівської культури пов’язаний із навалою гунів в кінці іV ст.
в середньому подніпров’ї частина черняхівських племен брала участь у
формуванні ранньосередньовічної пеньківської культури ранніх слов’ян. і
хоча в її матеріальному комплексі помітна певна примітивізація життя,
пам’ятки пеньківської культури Чигиринщини, говорять про те, що територія
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краю в VI-VII ст. була заселена ранньослов’янськими племенами, які продов-
жували свій поступальний розвиток. на думку Д.т. Березовця та а.т. сми-
ленко, це були літописні племена уличів [12]. на думку ж є.в. і с.є.
Максимових, тут жили руси або роси (слов’яни-анти), які пізніше в VIII-IX ст.
перемішалися з полянами [13]. пеньківські пам’ятки відомі на Чигиринщині
поблизу суботова, новоселиці, Мельників, стецівки (а також поруч – біля
пеньківки та великої андрусівки на кіровоградщині). в Чигиринському районі
вони представлені 5 поселеннями та 9 культурними шарами на багатошаро-
вих пам’ятках. 

у VIII ст. пеньківська культура змінюється новою райковецькою культу-
рою (лука-райковецькою). її пам’ятки поки що поодинокі на Чигиринщині і
представлені залишками культурних шарів та поодинокими знахідками в Хо-
лодному яру, суботові, Чигирині. носії райковецької культури пов’язуються
вченими зі східнослов’янськими племенами уличів. населення Чигиринського
краю в цей час займало південно-східну околиці слов’янських земель на межі
зі степом та відчувало постійний вплив з боку кочовиків. саме цим поясню-
ється наявність на території краю матеріалів салтівської культури, носії якої
в цей час займали степову і лісостепову смугу у межах Харківської, Донецької
та луганської областей [7].

у наступний києво-руський період в історії україни – Х-Хііі ст. – землі Чи-
гиринського краю складали південне порубіжжя східнослов’янської держави
київська русь, яка відкрила новий феодальний період в історії східних
слов’ян. серед літописних міст київської русі згадується місто Боровий, яке
ототожнюється деякими вченими з селом Боровицею на Чигиринщині. також
в арабо-персидській географії іХ-Х ст. згадуються три «міста русів», одне з
яких – уртаб (Хурдаб) – за припущеннями є.в. і с. є. Максимових, слід шу-
кати в нижній течії тясмина, де відома велика кількість пеньківських пам’яток
[13]. 

в Хі ст. територія Чигиринщини опиняється за межами пороської обо-рон-
ної лінії, яка складалася із міст-фортець і змієвих валів та була споруд-жена
на росі для захисту від половців в 30-х рр. Хі ст. київським князем ярославом.
після цього, за деякими джерелами, уличі переселяються на захід, проте і в
потясминні залишаються невеликі слов’янські поселення, які слугували опор-
ними пунктами киїської русі в її зв’язках з південними і східними сусідами.
одним з них було поселення, залишки якого виявлені на території замчища
Б. Хмельницького в суботові [14].

в Хіі ст., будучи віддаленими від основних центрів київської русі, місцеві
мешканці підтримували, швидше за все, мирні відносини з половцями. в цей
час їх поселення могли слугувати опорними пунктами для 

нових переселенців, приплив яких пов’язується з втечею слов’янського
населення з корінних слов’янських земель від посилення феодальної екс-
плуатації. осади цього часу за археологічними даними зафіксовані в Чиги-
рині, біля Боровиці, Мельників, новоселиці, ін. [15].

поселення уличів в потясминні перестали існувати на початку Хііі ст. під
час навали монголо-татар. проте не виключено, що окремі пункти продовжу-
вали життя і в пізніші часи. про це свідчить, наприклад, одна із легенд про
Холодний яр, згідно якої найглибший яр отримав назву Холодний за прізви-
щем Меланки Холодної, яка втекла сюди з Мельників під час навали мон-
голо-татар. фрагменти кружальної кераміки XII-XIV ст. виявив е.о.
симонович і на давньоруському поселенні поблизу с. Боровиця [16].

отже, не дивлячись на скудність археологічних джерел цього часу, є всі
підстави стверджувати, що життя на Чигиринщини в іХ-Хіі ст. в період київ-
ської русі, та в Хііі – першій половині XIV ст., під час монголо-татарської на-
вали та господарювання, швидше за все, не припинялося. про це свідчать,
зокрема, і знахідки на території району різних монет Хііі – першої половини
XIV ст.: празьких грошей, срібних монет золотої орди, мідних візантійських
монет та ін. [17].

у другій половині XIV ст. територія Чигиринщини потрапляє до складу ли-
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товського князівства і, на думку багатьох дослідників, у ході численних спус-
тошливих набігів татар і турків перетворюється на безлюдне урочище так зва-
ного Дикого поля. археологічно цей період прослідкувати дуже важко, адже
наступні століття життєдіяльності в населених пунктах майже повністю зни-
щили культурні залишки XіV-XV ст. 

відродження життя на Чигиринщині відбувається в XVі ст., що добре фік-
сується за археологічними пам’ятками козацької доби. на цей час припадає
основна хвиля колонізації краю втікачами-селянами. виникають козацькі зи-
мівники, що з часом перетворюються в поселення, міста, фортеці [18]. ар-
хеологічні пам’ятки XVIі-XVIII ст. на Чигиринщині представлені численними
пам’ятками, серед яких: 21 населений пункт, 2 посади пізньосередньовічного
міста та населеного пункту, 6 поселень, 4 цвинтаря, 3 городища, 10 городищ-
майданів, 3 монастирища, 5 залишки монастирських споруд та багато інших.
вони розташовані на території майже всіх сучасних населених пунктів
району. окрім нерухомих археологічних пам’яток, козацька доба на Чигирин-
щині представлена численними та різноманітними рухомими археологічними
пам’ятками. це – керамічні вироби, зброя, кінське спорядження, деталі одягу,
знаряддя праці, предмети побуту, особисті речі, культові предмети та інші
речі, які в більшості походять із розкопок, частково є випадковими знахідками. 
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МініатЮРниЙ ГлиняниЙ ПоСУД ЕнЕолітиЧноЇ ДоБи
іЗ РоЗкоПок МолЮХова БУГРа

Молюхів Бугор – відома археологічна пам’ятка Чигиринщини. археологічні
знахідки із його розкопок фіксують життя в заплаві тясмину на північ від села
новоселиця щонайменше протягом кількох історичних період, серед яких
найбільш збереженим виявився культурний шар і об’єкти енеолітичного пе-
ріоду. в цей період – остання третина IV – перша чверть ііі тис. до н.е. – на
поселенні мешкали скотарські племена середньостогівської культурно-істо-
ричної спільності.

археологічні дослідження
Молюхова Бугра виявили
кілька цікавих об’єктів цього
періоду, серед яких вартий на
особливу увагу «рів», який ото-
чував поселення, поділяв його
центральну частину на дві час-
тини та прямував на північну
околиці, де був, скоріше за все,
частиною великого житлово-
господарського комплексу. роз-
копки принесли численний і
різноманітний археологічний
матеріал, який дозволяє харак-
теризувати матеріальну і ду-
ховну культурну мешканців
поселення. він представлений
кількома основними катего-
ріями знахідок – керамікою, ви-
робами із кременю, каменю,
рогу, кістки, міді. 

найбільш численною гру-
пою знахідок є фрагменти
енеолітичного посуду з порис-
тим тістом: за колекціями 1992-
2011 років їх налічується понад
30 тисяч екземплярів [1; 2; 3].

серед них представлені
фрагменти різних частин гли-
няних горщиків - вінців, горло-
вин, плечиків, тулуба, денців. 

є фрагменти без орнаменту, є орнаментовані. серед фрагментів без ор-
наменту виділяються стінки з гладенькою, добре загладженою поверхнею та
такі,які мають чіткі сліди за гладження пучком трави або спеціальним гребін-
цем. Для кераміки характерна пориста поверхня, яка утворилися внаслідок
вимокання або вигоряння лусок черепашки «уніо», які додавала в глину для
міцності черепка.

фрагменти з орнаментом різняться, насамперед, видами орнаментації.
головними візерунками на кераміки енеолітичної доби Молюхова Бугра були
зображення гусеничок та шнура. перші являють собою короткі відбитки
шнура, другі – довгі смуги перевитого шнура. ці два види зображень утворю-
ють безліч малюнків, іноді поєднуються в різноманітних композиціях. окрім
них відомі й інші зображення – насічки, гребінка, різної форми наколи, пунк-
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Малюнок 1. Реконструйовані мініатюрні глиняні 
горщечки з гострим дном.



тирні лінії та ін.
за розмірами фрагменти енеолітичної кераміки в більшості невеликі і

дрібні, але зустрічаються і великі та середні фрагменти, які дозволять, навіть,
відтворити форму глиняного посуду, що побутував в заплаві тясмину в кінці
IV – на початку ііі тис. до н.е.

вивчаючи керамічний комплекс енеолітичної доби із розкопок поселення,
ми звернули увагу на окремі невеликі, дрібні та дуже дрібні за розмірами
фрагменти, які мали дуже тонкій черепок – 1-2 мм. Деякі з них дозволяли
припустити дуже маленький загальний розміру цілого виробу, від якого вони
залишились кілька фрагментів дозволяли встановити не тільки розміри, а й
форму виробу. зацікавившись, ми відібрали за ілюстраціями у звітах про роз-
копки поселення в 1992-2011 роках [3] всі подібні фрагменти та зробили
спробу реконструювати їх загальний уявний вигляд. в результаті ми отримали
дуже цікавий і новий археологічний матеріал, який знайомить нас з рідкіс-
ними й унікальними виробами енеолітичного періоду – мініатюрними глиня-
ними посудинками. їх частина
представлена на малюнках 1-2.

всього нам вдалося реконструювати
27 глиняних виробів, з яких 12 мають
плоске або заокруглене дно, 15 – гостре
або яйцеподібне дно.

17 виробів – без орнаменту, 10 – ор-
наментовані різним візерунком.

якщо вважати ці мініатюрні вироби –
копіями великих глиняних посудин,
якими користувалися мешканці посе-
лення, то серед них можна 

виділити кілька видів (малюнок 1 і 2):
1 – широко відкриті гостродонні гор-

щики з майже відсутньою горловиною, у
яких вінця плавно переходять у плечики
та тулуб, що має різну форму – округлу,
сплощену, біконічну;

2 – широко відкриті гостродонні гор-
щики, які мають чітко виражену, але не-
високу горловину та помірно опуклий
тулуб;

3 – широко відкриті плоскодонні гор-
щики з прямим або трохи відхиленим на-
зовні вінцем, невисокою горловиною,
помірно опуклим тулубом;

4 – мисочки, які мають округле, спло-
щене або плоске дно;

5 – чашечки, які мають рівні або від-
хилені назовні стінки.

порівнюючи їх з видами і формами
звичайного посуду, можна говорити, що мініатюрні посудинки в більшості
своєї повторюють види і форми глиняного посуду великих, середніх і неве-
ликих розмірів, який використовували в побуті мешканці поселення – горщи-
ків, мисок, чашок.

але якщо призначення останніх в господарстві молюховобугорців знахо-
дять своє логічне застосування, пов’язане зі зберігання, готуванням та вжи-
ванням їжі, то призначення мініатюрних глиняних посудинок – поки що
малодосліджена сторінка вивчення керамічного комплексу давніх культур.
цю тему ми обрали для дослідження цього року в Малій академії наук. а поки
що можемо припустити, що частина мініатюрного посуду могла використову-
ватися в господарстві та побуті, наприклад для зберігання подрібнених рід-
кісних продуктів, трав, коріння, квітів, плодів, які використовувалися в якості
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Малюнок 2. Реконструйовані мініатюрні
глиняні горщечки, мисочки і чашечки з округ-

лим та плоским дном.



домішки до їжі або як лікувальні засоби. Частина мініатюрних посудин могла
мати культове призначення: по-перше - знову ж для зберігання порошків, трав
і т.п., використання яких було невід’ємною частиною культових церемоній;
по-друге, як атрибут певних релігійних свят, що замінював справжній великий
посуд. Частина мініатюрних посуд могла бути звичайними іграшками для
дітей, на кшталт «монеткам» (дрібним копіям звичайного глиняного посуду
українських селян), які робили в XіХ - першій 

половині ХХ століття в гончарних осередках середньої наддніпрянщини.
в будь якому випадку варто відмітити, що глина мініатюрних горщиків

добре вимучена, стінки виробів ретельно загладжені, посудинки добре випа-
лені, іноді прикрашені характерними видами орнаменту. це засвідчує відпо-
відальне ставлення давніх гончарів до виготовлення мініатюрного посуду, які
неодмінно придавали йому естетичних властивостей з врахуванням можли-
востей подальшого, скоріше за все, різноманітного використання в житті
мешканців поселенні.

вивчення теми триває.
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віДоМі УкРаЇнСЬкі аРХЕолоГи
У вивЧЕнні ПаМ'яток ЧиГиРинЩини в 1950-Х РР.

1950-ті рр. виявилися найнасиченішими в археологічному дослідженні
Чигиринського краю, коли було відкрито багато нових пам’яток. саме в цей
час на Чигиринщині працювали найвідоміші українські археологи того часу,
один перелік яких вражає: с.с. Березанська, Д.т. Березовець, М.Ю. Брай-
чевський, р.й. ветштейн, М.і. вязьмітіна, в.М. Даниленко, г.т. ковпаненко,
н.М. кравченко, г.н. логвин, є.в. Максимов, в.г. петренко, в.п. петров, є.ф.
покровська, і.М. самойловський, є.о. симонович, о.і. тереножкін, о.г. Ша-
пошникова, М.М. Шмаглій, р.о. Юра. в науковій літературі вже висвітлюва-
лися результати їх археологічних розвідок і розкопок, тому зацікавлених
відсилаємо до відповідних джерел [1;2;3]. сьогодні ж ми хочемо познайомити
вас, шановні читачі, з біографіями цих видатних українських археологів та їх
загальними здобутках в археології україни, адже такі матеріали важко знайти
в наших бібліотеках.

Березанська С.С. – видатний український археолог, доктор історичних
наук, одна з провідних фахівців із загальноєвропейським визнанням, лауреат
Державної премії урср (1977). народилася у м. кам'янець-подільському в
шляхетній родині. у 1948 році закінчила київський державний університет ім.
т.г. Шевченка. переломною в її долі стала випадкова зустріч з відомим ар-
хеологом л.М. славіним, який допоміг їй отримати призначення за розподі-
лом до Херсонського історико-археологічного музею, де вона визначилась
як археолог. у 1953-1997 рр. працювала в інституті археології нан україни.
Досліджувала історію населення північної україни часів раннього, серед-
нього та пізнього бронзового віку. провела близько 40 археологічних експе-
дицій. обґрунтувала концепцію культурного розвитку населення північної
україни від північно-східних варіантів трипільської культури через пам'ятки
культури шнурової кераміки до східнотшинецької і білогрудівської культур і
далі до ранньослов'янських утворень. виділила культуру багатопружкової ке-
раміки, відкрила східнотшинецький простір в україні, визначила роль, хроно-
логію та співвідношення комарівської, андронівської, сабатинівської,
лебедівської, білозерської, бондаріхінської та інших культур епохи бронзи ук-
раїни. велика заслуга с.с. Березанської у вивченні катакомбної, білогрудів-
ської і зрубної культур. викликають справжнє здивування її досконалі й
археологічно документовані інтерпретації культових споруджень-зольників та
металургійного ремесла епохи бронзи. загальний науковий доробок архео-
лога складають 5 монографій та біля 110 статей. Дослідницю називають зір-
кою української археології, людиною, якій вдавалося зрозуміти поступ
століть. після виходу на пенсію продовжує археологічні дослідження – опра-
цьовує величезні наробки, публікує їх результати, допомагає молодим до-
слідникам. 

Березовець Д.т. – археолог, кандидат історичних наук, провідний спеціа-
ліст у галузі ранньослов’янської археології. в археологію прийшов з учителів
початкової школи в 1928 р., коли йому було 18 років. у 1929-1930 рр. брав
участь у розкопках райковецького городища, працюючи лаборантом у Бер-
дичівському музеї. з 1946 р., після демобілізації з армії, обійняв посаду мо-
лодшого наукового співробітника в інституті археології ан урср. Досліджував
пам’ятки та історію черняхівських племен та слов’ян другої половини і тис.
до н.е. відкрив волинцівську та пеньківську культури, дослідивши пам’ятки
поблизу с. волинцево на сумщині (1948 р.) та с. пеньківка на межі кіровог-
радщини і Черкащини (1956 р.). останні стали еталоном ранньо-слов’янських
пам'яток лісостепового правобережжя і дали можливість простежити послі-
довність історичного процесу східнослов’янських племен від рубежу н.е. до
утворення київської русі. останні роки досліджував пам’ятки салтівської куль-
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тури VII-IX ст., що дало вченому нові матеріали для висловлювання оригі-
нальних поглядів з історії русів додержавного періоду. вчений володів особ-
ливим чуттям археолога, завдяки чому знаходив досі невідомі та важливі
пам’ятки. Д.т. Березовець залишив 50 наукових публікацій.

Брайчевський М.Ю. – відомий український історик та археолог зі світо-
вим ім’ям, доктор історичних наук, професор, лауреат премії ім. М. грушев-
ського та премії фундації антоновичів, член української вільної академії наук
(сШа), заслужений діяч науки і техніки, почесний професор національного
університету «києво-Могилянська академія». народився в сім'ї корінних киян.
у 1948 р. закінчив історичний факультет київського національного універси-
тету ім. т.г. Шевченка, де заснував наукове студентське товариство і став
першим його головою. Ще за два роки до його закінчення був зарахований у
штат інституту археології ан урср. працюючи там, вів археологічні дослід-
ження на переяславщині, волині, поділлі, досліджував слов'янські пам'ятки
пастирське, леськи, Дахнівка, Черепин-корсунський, переяслав-Хмельниць-
кий, іванківці. першим з українських археологів збагнув перспективи, які від-
криває перед археологічною наукою використання в ній комп'ютерних
технологій. працюючи з 1959 по 1968 рр. в інституті історії, брав участь у
створенні низки фундаментальних колективних досліджень — «історія укра-
їнського мистецтва» (1962), «історія української рср» (1969), ін. вражав
своєю ерудицією в різних галузях знань, нагадував мислителів середньо-
віччя: історик і археолог поєднувалися в ньому з мистецтвознавцем і філо-
софом, поетом і художником. як справжній громадянин і патріот, він не стояв
осторонь і суспільно-політичних процесів. його нетрадиційні, іноді парадок-
сальні погляди на вітчизняну історію викликали захоплення, породжували
палкі дискусії. не всі вони витримали випробування часом, але головні —
ствердження слов'янства черняхівської культури, переддержавного рівня роз-
витку її носіїв, ранньої християнізації русі (IX ст.), автохтонності державот-
ворчих процесів у східно-слов'янському середовищі та інші — стали
фундаментальними надбаннями історичної науки. автор понад 600 праць, у
тому числі 15 монографій, з яких частину надруковано вже після його смерті.

ветштейн Р.Й. – археолог, кандидат історичних наук, дослідниця античної
ольвії. родом із Житомирщини, з 1918 р. мешкала в києві. закінчила школу,
фзу, працювала на заводі «арсенал». у 1939 р. закінчила історичний фа-
культет київського державного університету ім. т.г. Шевченка і була прийнята
асистенткою скіфо-античного відділу інституту археології ан урср. у роки
війни працювала в евакуації учителем історії та служила в радянській армії
старшою медсестрою евакошпиталю № 2941 (1943-1946). після війни пра-
цювала в різних установах: 1946-1951, 1962-1968 рр. –молодшим науковим
співробітником в іа ан урср, 1954-1956 рр. – молодшим науковим співро-
бітником у заповіднику «ольвія», 1956-1962 рр. – лектором республікан-
ського лекційного бюро, методистом центрального будинку народної
творчості, керівником гуртків республіканської туристичної станції. готувала
методичні розробки, наукові публікації, влітку брала участь в археологічних
експедиціях (київській, гаврилівській, кременчуцькій, любимівській, Білго-
род-Дністровській, ольвійській та ін.). у складі ольвійської археологічної екс-
педиції вела розкопки в районі римської цитаделі ольвії, відкрила залишки
римського преторія. Була щирою людиною і цілісною натурою. залишила
понад 20 наукових праць з античності (у тому числі – розділ другого тому
«археології української рср», присвячений місцевій античній гончарній ке-
раміці) та ряд рукописів, що зберігаються в науковому архіві іа. 

вязьмітіна М.і. – археолог, кандидат історичних наук, талановита дослід-
ниця сарматських та пізньоскіфських старожитностей україни, мистецтво-
знавець, антикознавець, лауреат Державної премії в галузі науки. родом із
київщини. закінчила з золотою медаллю фундукліївську жіночу гімназію, іс-
торико-філологічний факультет київських вищих жіночих курсів, слов’яно-ру-
ське відділення яких закінчила в 1922 р. зі ступенем кандидата філологічних
наук. навчалася в київському археологічному інституті (1923-1927) та в ас-
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пірантурі при Музеї мистецтв вуан (1927-1929), де до 1934 р. працювала
заввідділом мистецтв сходу, а після його закриття – у наукових бібліотеках.
її вирізняли глибока ерудиція, високі наукові якості, знання півтора десятка
іноземних мов. у молоді роки спілкувалася з М. волошиним, о. толстим, о.
грі-ном, з а. цвєтаєвою. з 1948 по 1970 рр. працювала в іа ан урср, відтоді
її ім’я увійшло до історії українського сарматознавства, а підсумками стали
нарис з історії сарматів у «нарисах стародавньої історії україни» 1957 р., уза-
гальнюючий розділ «сарматський час» в «археології української рср» 1971
р. та в «археологии украинской сср» 1986 р. у своїх працях вчений вперше
предста-вила сарматські пам’ятки як чітку систему датованих пам’яток, об’єд-
наних у хронологічні групи та пов’язаних із сарматською культурою Дону, по-
волжя, кубані. Досліджувала також культуру пізніх скіфів, сучасників та сусідів
сарматів. здійснила розкопки золотобалківського городища (1953-1959) та
могильника (1959,1962-1963), підсумки яких підвела в двох монографіях: зо-
лота балка (1962) та золотобалківський могильник (1972). їй були притаманні
велика працездатність, душевна гармонія, піднесеність натури, добре серце,
поєднання міцності характеру з романтизмом і витонченим смаком. 

Даниленко в.М. – археолог, доктор історичних наук, заввідділом первіс-
ної археології іа ан урср (1953-1956). родом із запоріжжя. До 1941 р. пра-
цював співробітником Мелітопольського краєзнавчого музею, учителем у
школі. саме тоді майбутній вчений відкрив кам’яну могилу для сучасної
науки: завдяки його допомозі дослідники відкрили більш 30 нових плит з пет-
рогліфами. учасник великої вітчизняної війни. завдяки знанню декількох мов
і дослідницьких навичок став розвідником, війну закінчив майором розвіду-
вального підрозділу сМерШ, нагороджений бойовими орденами і медалями.
з 1946 по 1982 рр. працював в іа ан урср, очолював ряд великих археоло-
гічних експедицій, досліджував пам’ятки кам’яного, мідного, бронзового віку,
ранніх слов’ян (кам’яна Могила, Червонохутірський могильник, неолітичні по-
селення в приазов’ї, на Дніпрі, південному Бузі). в.М. Даниленко – першо-
відкривач ряду археологічних культур неоліту (буго-дністровська,
сурсько-дніпровська, азово-дніпровська) та раннього середньовіччя. у до-
кторській дисертації археолога вперше в українській історіографії подано ре-
конструкцію неолітичної доби в україні, запропоновано ряд нових концепцій
виникнення відтворюючого господарства, походження трипільської культури
та ін. сучасники відмічали енциклопедичні знання вченого, високо розвинену
наукову інтуїцію, надзвичайні інтелектуальні здібності. автор понад 45 науко-
вих праць з археології та праісторії україни, серед яких три монографії.

логвин Г.н. – архітектор та мистецтвознавець зі світовим ім’ям, добре ві-
домий професіоналам і початківцям. родом із кіровоградщини. у 1931-1934
роках – студент Харківського художнього інституту, у 1934-1936 – студент
Харківського інституту інженерів комунального господарства, у 1936-1938 –
аспірант, викладач історії архітектури, малюнка і живопису, а також архітектор
у проектній майстерні та Харківському інституті інженерів комунального гос-
подарства. під час великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. знаходиться в
лавах Червоної армії (1945). восени 1945 р. – «архітекторавтор» у проек-
тному інституті «Держсільбуд», у 1946 – аспірант академії архітектури урср,
з 1947 – науковий співробітник інституту історії та теорії архітектури, з яким
пов’язане все життя вченого. у 1948 р. – кандидат архітектури, у 1969 – до-
ктор мистецтвознавства. один з ініціаторів та організаторів створення укра-
їнського товариства охорони пам’яток історії та культури та київського Музею
народної архітектури та побуту. у 1992 р. його обрано почесним членом ук-
раїнської академії архітектури. роботи г. н. логвина – це ціла епоха в укра-
їнському та світовому мистецтвознавстві. вони відзначені різними
нагородами: медаллю ім. М. грушевського (1992), Державною премією ук-
раїни ім. т. Шевченка (1993), почесним званням заслуженого діяча мистецтв
україни (1996), престижною премією американської фундації антоновичів
(1996), званням почесного доктора науково-дослідного інституту теорії і іс-
торії архітектури та містобудування (1996). усе своє життя присвятив науці в
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галузі мистецтвознавства, передаючи знання і досвід студентам, аспірантам,
молодим вченим. 

Максимов Є.в. – археолог, доктор історичних наук, відомий дослідник
давньослов’янської археології та історії україни, лауреат Державної премії
урср в галузі науки. родом із києва. у 1949 р. закінчив історичний факультет
київського державного університету, де був головою студентського архео-ло-
гічного гуртка. з того ж року і до кінця життя, понад 50 років, працював в ін-
ституті археології ан урср. Досліджував археологічні культури населення
лісостепової території україни і тис. до н.е. – і тис. н.е., зокрема скіфську лі-
состепову, милоградську, зарубинецьку, київську, а також – історію давніх
слов’ян. з 1957 по 1985 рр. очолював археологічні експедиції іа ан урср на
території українського лісостепу. відкрив та дослідив понад 20 поселень і мо-
гильників зарубинецької культури, серед яких еталонні пам’ятки: пилипен-
кова гора, Бабина гора, Монастирок, Дідів Шпиль та ін. вперше в науці
визначив цю культуру як нове історичне утворення, що стало результатом
складного процесу етнокультурної інтеграції місцевого пра-слов’янського та
прийшлого іноетнічного населення. у 1950-60 рр. був упорядником та редак-
тором збірників «археологія», «археологічні пам’ятки урср», «краткие сооб-
щения иа ан усср». ініціював створення заповідної історико-культурної
території «трахтемирів». ученого відрізняли глибокі знання та наукова інтуї-
ція. Має 132 наукові публікації, у тому числі кілька монографій.

Петренко в.Г. – археолог, скіфолог, кандидат історичних наук. родом зі
ставрополя. у 1952 р. закінчила Московський державний університет. з 1953
р. працювала старшим науковим співробітником іа ан срср. Досліджувала
скіфську культуру на території степу і лісостепу україни та північного кав-
казу. у 1956-1967 рр. брала участь в археологічних експедиціях на правобе-
режжі середнього Дніпра, у розкопках поселень і могильників VI-III ст. до н.е.
у 1968-1969 рр. розкопувала скіфські кургани на південному Бузі та інгульці.
вийшовши на пенсію, продовжувала археологічні розкопки та розвідки, у тому
числі й на території україни. і сьогодні, у свої 80 років, бере участь у роботі
археологічних експедицій на кавказі, передаючи багатющий досвід новим по-
колінням російських археологів. Має понад 100 наукових публікацій.

Петров в.П. – археолог, доктор філологічних наук, етнограф, історик фі-
лософії, письменник, мовознавець. родом із Дніпропетровська. у 1918 році
закінчив київський університет ім. св. володимира, у 1920-1934 рр. працював
в етнографічній комісії всеукраїнської академії наук, з 1934 р. – в інституті
історії матеріальної культури (тепер – інститут археології). у 1941 р. призна-
чений директором інституту українського фольклору ан урср, його канди-
датуру було висунуто в дійсні члени ан урср. під час великої вітчизняної
війни – учасник партизанського руху. у кінці війни опинився в німеччині, вста-
новивши зв’язки з українським науковим інститутом у Берліні, був одним із
засновників Мистецького українського руху. як письменник, разом з в. під-
могильним, в.п. петров започаткував жанр українського інтелектуального
роману та романізованої біографії. у 1950-1955 рр. – науковий співробітник
іа ан срср, в 1955-1969 рр. – науковий співробітник іа ан урср. наукові ін-
тереси в галузі археології – зарубинецька та черняхівська культури, етногенез
слов’ян, скіфська та слов’янська археологія, етнографія, міфологія, трипіль-
ська культура. проводив розкопки райковецького і городського давньору-
ських городищ, лохвицького, косанівського та Баївського могильників
черняхівської культури, слов’янського поселення біля с. стецівка та ін. його
називають людиною-ерудитом, археологом-універсалом – фахівцем, чиї до-
слідження обіймали періоди від палеоліту до пізнього середньовіччя. автор
понад 220 наукових праць, у тому числі 4-х монографій.

Покровська Є.Ф. – археолог, кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник відділу скіфо-сарматської археології інституту археології ан
урср, дипломований художник. родом із києва. у 1931 р. закінчила київський
художній інститут. у 1938-1963 рр. працювала науковим співробітником ін-
ституту археології ан урср, досліджувала передскіфський та скіфський пе-
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ріод у давній історії україни. Брала участь у роботі багатьох експедицій, роз-
копувала немирівське, гаврилівське (1938), Шарпівське (1938-1939), Хотин-
ське, Ходосівське (1947-1948), Жаботинське (1950), любимівське (1952)
городища VII-IV ст. до н.е., досліджувала скіфські кургани в запорізькій, Чер-
каській та київській областях, працювала в середньодніпровській (1955) та
кременчуцькій (1956-1958) археологічних експедиціях по виявленню та ви-
вченню археологічних пам’яток напередодні створення кременчуцького во-
досховища. Має понад 30 наукових публікацій.

Самойловський і.М. – археолог, кандидат історичних наук. родом із пол-
тавщини, де в 1903-1906 рр. працював учителем земської школи. у 1910 р.
закінчив історичне відділення Харківського університету, у 1914 – Москов-
ський археологічний інститут. того ж року провів перші розкопки кургану в по-
лтавській області. у 1917 р. повернувся в україну, працював інструктором
народної освіти в переяславі та києві. у 1922-1924 рр. викладав у школах
та училищах, у 1925-1926 рр. працював у всеукраїнській академії наук, у
1930-1934 рр. – у музеях полтави і Миколаєва та екскурсійних бюро києва.
у 1935-1955 рр. (за винятком років війни) – науковий співробітник іа ан урср.
Досліджував археологію давніх слов’ян та київської русі. провів багато
архео-логічних розвідок та експедицій у києві та його околицях. у 1940-1941
рр. розкопав 103 поховання відомого корчуватівського могильника доби полів
поховань. у 1946 році, у віці 64 роки, захищає кандидатську дисертацію і от-
римує право на академічну пенсію. у 1953 р. досліджував зарубинецькі по-
ховання в с. суботові Чиринського району. у 1954 р. закінчив свою
фундаментальну працю «археологическая карта киева», яка лишається ак-
туальною і нині. і.М. самойловський був самотнім, не мав родини і археологія
для нього була всім його життям. залишив близько 45 наукових публікацій.

Симонович Е.о. – археолог, доктор історичних наук, співробітник іа ан
срср, дослідник пізньоскіфських та черняхівських пам’яток в україні. родом
із петрограда. у 1941 р. закінчив відділення археології історичного факуль-
тету ленінградського державного університету. у блокадному ленінграді пра-
цював санітаром у шпиталі. у 1949-1951 рр. – працював в ермітажі, в 1952-56
рр. – у Музеї образотворчого мистецтва в Москві. з 1956 р. і до кінця життя
працював старшим науковим співробітником в інституті археології ан срср.
Досліджував археологію та історію раннього середньовіччя східної європи.
керував багатьма археологічними експедиціями на території україни, Біло-
русії, росії. залишив 177 наукових публікацій.

тереножкін о.і. – археолог, заслужений діяч науки урср, лауреат Дер-
жав-ної премії урср, доктор історичних наук, професор, керівник відділу ар-
хеології раннього залізного віку інституту археології ан урср (1949-1981).
родом із саратовської області. зацікавився археологією в шкільні роки, коли
самотужки відкрив у поволжі кілька поселень зрубної культури. закінчив іс-
торико-археологічне відділення етнологічного факультету Московського дер-
жавного університету. з 1934 р. розпочався плідний період археологічних
досліджень ученого в середній азії. після війни, яку о.і. тереножкін закінчив
у відні в лавах 4-ї гвардійської армії старшим лейтенантом, археолог про-
довжив свою наукову працю. у кінці 1948 р. він переїхав до києва, очоливши
відділ археології ранньозалізного віку інституту археології ан урср. Більше
30 років вчений присвятив вивченню історії та археології передскіфського та
скіфського часу на території південно-східної європи. ним створена концеп-
ція розвитку культур раннього залізного віку в україні. з середини 1960-х рр.
з його ім’ям пов’язували масові розкопки скіфських курганів у районах вели-
ких новобудов на півдні україни. однією з характерних рис ученого була та,
що він не тільки багато знав і вмів, а й мав здібності передавати накопичені
знання та досвід своїм учням. саме це й дозволило йому створити київську
школу дослідників раннього залізного віку. вінцем творчої діяльності архео-
лога є його праці «предскифский период в Днепровском лесостепном пра-
вобережье»(1961), «киммерийцы» (1976), «скифия VII-III вв. до н.э.» (1983).
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Шапошникова о.Г. – археолог, широко відомий в україні та за кордоном,
спеціаліст у галузі енеоліту-бронзи, кандидат історичних наук, лауреат Дер-
жавної премії української рср. родом із Чернігівщини. у 1941 р. закінчила
курси вчителів при ніжинському педагогічному інституті, під час війни працю-
вала в підпіллі, воювала в партизанському з’єднанні «за Батьківщину». після
війни вступила до київського державного університету, з 1948 р. працювала
в іа ан урср, брала активну участь у Дніпровській, кременчуцькій, кахов-
ській експедиціях. Досліджувала разом з іншими археологами Михайлівське
поселення, яке стало найяскравішою сторінкою наукової біографії археолога.
з 1967р. очолювала інгульську новобудовну та Миколаївську експедиції, до-
слідження яких протягом 22 років привели до відкриття інгульської катаком-
бної культури. Брала участь у створенні багатотомних узагальнюючих видань
з давньої історії та археології україни. першою ввела в науковий обіг термін
«катакомбна спільність», поставила питання про ремісниче виробництво за
доби бронзи. Для колег і учнів була справжнім другом, видатним ученим, чу-
довим вихователем, щирою і мужньою людиною, до кінця відданою науці.
автор понад 100 наукових праць.

Шмаглій М.М. – археолог, трипіллязнавець, кандидат історичних наук.
родом із Чернігівщини. у 1948 р. закінчив школу в якутську, у 1953 р. – ки-
ївсь-кий державний університет ім. т.г. Шевченка, де три роки був старостою
археологічного гуртка. у 1954-1957 рр. навчався в аспірантурі іа ан урср.
1962 р. захистив кандидатську дисертацію. його науковим керівником був
о.М. Бібіков. 1957-1991 рр. присвятив роботі в іа ан урср молодшим та
старшим науковим співробітником відділу первісної археології, завідуючим
відділом новобудовних експедицій (з 1974 р.), виконував обов’язки вченого
секретаря науково-методичної ради охорони пам’яток культури при президії
ан урср. 34 роки відпрацював в іа ан урср. коло наукових інтересів –
пам’ятки трипільської культури, дослідження трипільських прото-міст. розко-
пував такі поселення, як: троянів, гребені, ігнатенкова гора, гребенюків яр
та ін. з 1972 р. – керівник трипільської комплексної експедиції іа ан урср,
яка почала широко застосовувати археолого-магнітометричні методи дослід-
ження. протягом 1971-1991 рр. проводив розкопки поселення-гіганта Майда-
нецьке, яке завдяки розкопкам археолога й сьогодні залишається найбільш
дослідженим трипільським поселенням україни. Доброзичливість і чуйність
були невід’ємними рисами вченого, його оселя була завжди відкрита для
колег і друзів. залишив понад 100 наукових публікацій, 2 монографії, понад
40 польових звітів, сотні тисяч знахідок. 

Юра Р.о. – археолог, кандидат історичних наук. родом із києва. у 1951 р.
закінчив історичний факультет київського державного університету. з 1954
р. до кінця життя працював старшим науковим співробітником інституту
архео-логії ан урср. Досліджував давньоруську та середньовічну археоло-
гію. у 1956-1976 рр. брав участь в археологічних експедиціях у зонах будів-
ництва кременчуцької та канівської гес, а також очолював багато з них.
розкопував давньоруські міста воїнь, колодяжин, переяслав-Хмельницький.
на початку 1970-х рр. проводив розкопки в суботові, на замчищі Б. Хмель-
ницького та в іллінській церкві. талановитий учений, він передчасно пішов із
життя у розквіті наукових і творчих сил. залишив багато наукових публікацій.
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коновал к.,
учениця 9 – го класу 

тімофєєва н., 
великохутірська зоШ і-ііі ступенів ім. куниці с.а.

ПаМ’ятки аРХЕолоГіЇ МоГо СЕла.

Степові кургани на території Великого Хутора.
коли мова заходить про степові кургани, то перш за все згадується скіфія.

але ж насправді численними курганними насипами усіяні степові обшири лі-
вобережного подніпров’я. на території полтавської губернії їх налічувалось
понад 8000, тільки в золотоніському повіті було обліковано 997 таких могил
[14].

з давніх-давен кургани-могильники були невід’ємною частиною степового
ландшафту, і привертали до себе увагу, як дослідників, так і грабіжників.
кожен курган – це унікальна могильна споруда, яка має свою історію, і свої
особливості, зумовлені характером поховання, та статусом самого помер-
лого, який для свого часу був видатною людиною (вождем чи знатним вої-
ном). До того ж часто кургани використовувались у давнину у якості родинних
склепів, і зараз вони містять до декількох десятків поховань різного віку. 

До цього можна додати, що протягом ХХ століття були детально дослід-
жені сотні великих і малих курганів українських степів. Дослідження не при-
пинялися, навіть, у період німецької окупації україни в роки Другої світової
війни (за особливим наказом гітлера). Численні могильні знахідки поповнили
скарбницю світової культури шедеврами творів мистецтва різних історичних
епох, допомогли відтворити історію народів, що колись населяли землі ук-
раїни – від докіммерійського, кіммерійського, скіфського, сарматського – до
слов’янського періоду [21].

Давні могили – це не лише невід’ємна частина ландшафту, а й важливі
культурні та археологічні пам’ятки.

я вважаю, що дослідження курганів великого Хутора є актуальним, так
як вони залишились «білою плямою» в історії Черкащини. До сьогоднішнього
дня на території Драбівського району, і великого Хутора зокрема, системним
дослідженням і описом цих могил ніхто не займався. Ми не можемо конк-
ретно відповісти на запитання ні про вік цих могил, ні про їх вміст, та які пле-
мена конкретно проживали на території нашого краю. ця тема
малодосліджена. необхідно провести системний опис могил, та дослідити їх
шляхом розкопок.

на території села мали місце знахідки трипільської культури. Можливо,
розкопки решток зруйнованих могил спростували б ті, чи інші дослідження.

в іншому випадку – через декілька десятків років вони зрівняються з рів-
нем ґрунту, і будуть навіки втрачені для історії.

вивчення історії регіонів сьогодні є актуальним. саме з історії регіонів
складається історія україни.

збираючи матеріали про кургани, я задавала своїм односельчанам запи-
тання: «Можливо ви чули якусь легенду про ці могили?» і почула у відповідь:
«легенда одна – скільки проживають люди на цій території, могили завжди
існували». і зразу ж постає запитання: то ж скільки їм років?

перш, ніж проводити дослідження, я чітко накреслила перед собою мету:
зібрати всі відомості про кургани великого Хутора, систематизувати їх. а
також дослідити, які археологічні розкопки проводились на території Драбів-
щини, та які випадкові археологічні знахідки мали місце на території великого
Хутора.

зустрітися з людьми, які щось знають про археологічні знахідки на тери-
торії села, яких цікавлять кургани, та їх історія. зокрема з харківським жур-
налістом та краєзнавцем віктором козорізом, автором книги «нариси з історії
великого Хутора», якому також не байдужа доля степових курганів нашого
села. також з археологом М.п.сиволапом, який у 1986 році у складі архео-
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логічної експедиції проводив опис курганів у великому Хуторі для взяття їх
на державний облік. 

об’єктом дослідження є самі кургани, що розміщені на території велико-
хутірської сільської ради.

Хронологічні межі дослідження –1986 - 2012 рік.
в результаті дослідження степових курганів великого Хутора я пізнала

багато нового, відкрила для себе і, надіюсь, для багатьох людей, чергову сто-
рінку в історії україни.

зібрані матеріали, що вміщені в цій дослідницькій роботі, можна викорис-
тати як на уроках історії, так і на уроках краєзнавства.

Степові кургани в історичних джерелах
у 1871–1872 роках давні природно-історичні пам’ятки на території золо-

тоніського повіту вивчав відомий історик і археолог Д. я. самоквасов. зок-
рема, тут він оглянув і описав більше 300 могил та курганів, яких найбільше
було у вереміївській (50 могил) та Чорнобаївській (40) волостях. пізніше ре-
зультати цієї експедиції були оприлюднені у збірнику топографічних відомос-
тей, в якому знаходимо і опис 13 могил, що знаходилися на території
великохутірської волості, тобто в районі середньої течії річки золотоношки.
серед них згадано три могили при селі сеньківці (галониха, гаврилиха, ру-
кавшина), п’ять могил при селі Драбівці (тернова, Маркова, одинока, гостра
і роблена), дві могили при селі ашанівка, одна з яких знаходилася на полі й
називалася робленою (розкопана невідомо коли), а інша була неподалік села
під кладовищем. за 1,5 версти від хутора скориківка знаходилася могила
Безіменна, теж розкопана. Ще дві могили (глущиха та перервана) були по-
близу села львівка. причому, Д. самоквасов стверджував, що остання мо-
гила була розкопана близько 1867 року поміщицею гудим-левковичевою, яка
хотіла відшукати в ній гроші або що-небудь давнє, але так нічого й не
знайшла. крім цього Д. самоквасовим було проведено візуальне дослід-
ження 4 могил біля с. рождественське, 1 – біля павлівщини, 7 могил – біля
Михайлівки, 2 – біля Дуніновки, 4 – біля містечка Драбів, 8 могил біля села
золотоношка і т.д. значна частина з цих могил мали назви «роблена»
або«гостра», що вказувало на їхнє походження та геометричні особливості,
адже назвою “роблена” в народі здавна називають кургани зі слідами погра-
бування чи іншого пізнішого втручання в насип (іноді з метою селітроваріння),
а «гострими» називають, як правило, високі масивні кургани з несплощеним,
а напівсферичним, більш “гострим” насипом, котрі, як правило датуються
скіфським часом [7].

з невідомих причин до цього опису не потрапили могили, які знаходились
на території великого Хутора та на його околицях.

важливим джерелом по курганах нинішньої лівобережної Черкащини є
книга відомого полтавського науковця і громадського діяча л.в. падалки
“прошлое полтавской территории и ее заселение”, що вийшла друком у 1914
році.

значний інтерес у цьому плані також має карта-схема села великий Хутір,
складена на початку 80-х років минулого сторіччя краєзнавцем о.а. Доро-
шенком. /додаток а/. зокрема, серед інших топографічних об’єктів на карту
ним було нанесено 11 могил, які існували на великохутірських землях на по-
чатку XX століття.[1] так, при в’їзді до села з боку золотоноші, ліворуч від до-
роги (перед поворотом на рецюківщину-Безбородьки) знаходилися
п’ятибратні Могили. трохи далі (по дорозі на рецюківщину), була могила со-
колова, яка, очевидно, отримала свою назву від хутора соколовського, що
існував тут на початку ХХ століття. Далі в напрямку рецюківщини, ліворуч від
дороги, на полі знаходилася гостра Могила, а кілометрів за два від неї (пра-
воруч від дороги) – могили козача та Бірючка. Чотири останні збереглися до
нашого часу, а от п’ятибратні Могили були розорані й сьогодні їх залишки
ледь помітні на місцевості. вже в повоєнний час тут повністю були знищені
могили «татарка», «Чумакова», «Баб’яча».
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Карта–схема розміщення курганів на території Великого Хутора, 
складена археологічною експедицією у 1986 році.



Досліджені степові кургани Драбівщини.
перше в історії Драбівщини повноцінні наукові археологічні розкопки були

проведені у 1990 році придніпровським загоном Черкаської лісостеповоїар-
хеологічної експедиції нвк «археолог» під керівництвом М. сиволапа (при
участі лаборантів Дєткіна, ластовського ), були проведені охоронні розкопки
курганів у зоні будівництва золотоношківської зрошувальної системи. з 14
курганів, розташованих поблизу села золотоношка, археологами було до-
сліджено компактну групу з трьох насипів, у яких було відкрито чотири давніх
поховання. найдавніше уціліле поховання основного у групі кургану №2
(дуже пошкодженого пізніми перекопами) містилося у ямі прямокутної
форми, орієнтованої по вісі захід-схід, розміром 1,97 х 1,12, глибина від рівня
давнього горизонту 0,78 м. в заповненні ями були виявлені рештки де-
рев’яного перекриття. Майже вся нижня частина ями була знищена норами.
на окремих ділянках дна збереглася підстилка з кори. рештки похованого та
інвентаря відсутні. у нижній частині насипу, що перекривав поховання, поряд
з ним було знайдено фрагмент нижньої частини великої посудини, прикра-
шеної чотирма наліпними горизонтальними валиками. на підставі цього ар-
хеологи зробили висновок що знахідка відноситься до багатоваликової
кераміки (16–14 ст. до н. е.) /Додаток Б/. [19]

у цьому ж кургані було виявлене ще одне поховання, впущене у полу на-
сипу на глибину 1,94 м від репера за 7,6 м на північний захід від центру кур-
гану. кістяк з усіх боків був оточений деревним тліном (волокнами вздовж осі
поховання), що, ймовірно, є рештками якоїсь поховальної конструкції (пере-
криття, обшивка ями дошками). похований невеликий на зріст (1,34 м) лежав
на спині, головою на захід, руки й ноги випростані. в районі шиї знайдене на-
мисто. воно складалося, вірогідно, з 65 прикрас та з’єднувалось за допомо-
гою срібного кільця діаметром 2,9 см. намисто (62 цілих, 2 фрагментовані
намистини та 1 фрагментована підвіска) виготовлені із єгипетського фаянсу
та скла. за аналогічними прикрасами, знайденими на зарубинецьких та сар-
матських пам’ятках середнього та нижнього подніпров’я, вчені встановили,
що поховання біля села золотоношки відносилося до середньосарматського
періоду й хронологічно обмежуєтьсяI ст. до н.е. – II ст. н.е.

у 1997 році працівниками Черкаської археологічної інспекції у складі мо-
лодших наукових співробітників Д.п. куштана, в.в. Белиха та лаборанта М.
п. кривенка проводилися охоронні розкопки на околиці селища Драбів. тоді
ними були розкопані два кургани, які потрапляли під індивідуальну забудову
та знесення. і в одному, і в іншому були виявлені залишки давніх поховань
ямної культури. 

зокрема, в кургані №1 були виявлені залишки людських скелетів, які ле-
жали скорчено на спині, з підігнутими в колінах ногами, два з них були орі¬єн-
товані головами на південний захід, а одне – на південний схід. тут же були
виявлені і фрагменти стінки ліпного горщика без орна¬менту, розмірами 4,5
х 3,5 см. [23].

в кургані №2 вченими також було виявлено кільцевий рів доби пізнього
енеоліту - ранньої бронзи та три впускні поховання кочовиків доби середньо-
віччя (Х–ХIII ст.) поховання 1 було здійсненеу дерев’яній труні-колоді розмі-
рами 1,9 х 0,4 м. глибина поховання: 0,62 м від сучасної поверхні. небіжчик
чоловічої статі ле¬жав випростано на спині, орієнтований головою на cхід –
південний схід. руки по¬хованого простягнуті вздовж тулуба, долоні складено
на тазі. ліворуч від голови знайдено кістки черепа коня, а під домовиною ле-
жали кості ніг коня. археологи зробили припущення, що напевне, у поховаль-
ному обряді використову¬валась шкура коня з невідокремленою головою та
кінцівками. також серед кінцівок коня було знайдено залізний виріб у вигляді
кільця неправильної форми розмірами 8 х 4,5 см, який, вірогідно, був еле-
ментом кінської упряжі. 

у похованні 2 було виявлено скелет жінки, яка лежала випростано на
спині, орієнтована головою на захід. ліва рука простягнута вздовж тулуба,
права покладена на живіт. в ногах похованої знаходилась ритуальні речі –
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кістка кінцівки вівці та залізні ножиці. це поховання також було здійснене у
дерев’яній труні-колоді, довжиною 1,65 м, максимальна ширина якої 0,45 м.
один кінець домовини підпрямокутний з заокруглени¬ми кутами, а інший –
звужений та заокруглений. глибина поховання 3,68 м від сучасної
поверхні./Додаток.в/ поховання 3 було впущене в насип кургану на відстані
4 м на схід від сучасного центру. в ньому лежав скелет дитини, випростаної
на спині, головою на захід. права рука простягнута вздовж тулуба, ліва по-
кладена на таз. Біля плеча лівої руки знаходилось компактне скупчення ас-
трагалів (п’яточних кісток вівці). в районі пояса знайдено брон¬зову пряжку
та залишки шкіряного паска. на пряжці місцями збереглись просякнуті окис-
лами залишки матерії. праворуч від правого стегна на дні домовини лежало
бронзове кільце (частина цих речей зберігається у Черкаському обласному
краєзнавчому музеї).

серед предметів матеріальної культури у ровику біля кургану також було
виявлено ліпний горщик з прямим, ледь відігнутим назовні вінчиком, яйцепо-
дібним тулубом та невеличким приплющеним денцем. висота посудини – 28
см, діаметр вінець – 21,5 см, максимальний діаметр тулуба – 24 см. горщик
орнаментований по шийці двома рядами «перлин», на поверхні яких чітко
простежуються дактилоскопічні відбитки пальців майстра. плечики горщика
прикрашені вісьмома горизонтальними рядами косих під трикутних за фор-
мою наколів, нанесених за допомогою палички або краю лопатки.типологічно
вчені віднесли горщик до рєпінської культури доби пізнього енеоліту-ранньої
бронзи, пам’ятки якої були поширені у лісостеповій зоні Дніпро-Донського ме-
жиріччя. рєпінські пам’ятки синхронні за часом ранньоямним (середній шар
Михайлівського поселення на нижньому Дніпрі) й датуються початком ііі тис.
до н.е. у середньовіччі (давньоруський час) насип кургану-святилища було
використано як могильник кочовиками (половцями?) Хі–ХШ ст.[22]

отже, в ході охоронних розкопок курганів, в зоні будівництва золотоніш-
ківської зрошувальної системи було досліджено 4 давні поховання. 1 похо-
вання належить до багатоваликової кераміки і датується 16 – 14 ст. до н.е.;
інші поховання відносяться до середньо-сарматського періоду (1ст.до н.е. –
2ст.н.е.). під час охоронних розкопок двох курганів на околиці Драбова у
1997р. виявлено поховання ямної культури; поховання ранньої бронзи та по-
ховання кочовиків доби середньовіччя (X – XIII ст.) 

таким чином, результати проведених розкопок, говорять нам про поход-
ження степових курганів, що знаходяться на території нашого краю. і допов-
нюють наше уявлення про матеріальний та духовний світ племен, що
населяли наш край.

спочатку скіфи, потім сармати, і нарешті ранні слов’яни. усі ці племена
залишили на наших землях свої сліди, найвиразнішими з яких є давні кур-
ганні поховання.

Знахідки на території Великого Хутора
як стверджують археологи, в період енеоліту (4 – 2.5 тисяч років до н.е.)

територія нашого краю перебувала під впливом трипільсько – кукутенської,
та культури середньо – стогівських племен. основою господарювання пле-
мен середньо – стогівської культури, які населяли територію нашого краю в
другій половині 4-го - першій половині 3-го тис. до н.е. було скотарство та
мисливство, а також рибальство та збиральництво.

на думку вчених, виключна роль середньо – стогівських племен полягає
в тому, що вони, вперше у європі приручили коня, якого спочатку розводили
для м’яса, а потім використовували, як тяглову силу.

за твердженням археологів, ці племена практикували поховання помер-
лих у ґрунтовних могилах, використовуючи скорчене трупопокладення на
спині, з підігнутими в колінах ногами, та з випростаними вздовж тулуба ру-
ками. 

за цими, та іншими ознаками вдалося встановити, що на Черкащині по-
селення середньо – стогівських племен знаходилися на смілянщині (сунки),
Чигиринщині (Молюхів Бугор), а також на золотоніщині (Домантово, Хрести)
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та Чорнобаївщині (вереміївка,
Бузьки, Жовнине, воїнська гребля)
та інші [14].

цікаво, що кілька давніх поховань
зі скелетами чи то у скорченому, чи
то в сидячому положенні, були вияв-
лені й на території великого Хутора.
одне з них у 80-х роках минулого
століття було знайдене жителем
села анатолієм Бездєтком, який на
своєму обійсті копав яму для збері-
гання буряків [16].

Ще раніше подібне поховання
знайшли у глиняному кар’єрі в районі кутка забайкалля. воно цікаве тим, що
в черепі відкопаного скелета було виявлено бронзове вістря стріли, яке до-
вгий час зберігалося у директора восьмирічної школи г.а.піскуна. на жаль,
докладного дослідження виявлених поховань ніхто не проводив, а тому го-
ворити про їхній вік та інші особливості досить складно. але вчені відзнача-
ють, що скорчене трупопокладення практикувалося предками слов’ян, і воно

відображало їхнє світобачення. по-
ховання скорчених трупів імітувало
позу ембріона в материнському лоні:
такого стану досягали штучним
зв’язуванням трупа. так родичі по-
мерлого нібито готували його до дру-
гого народження, до перевтілення в
одну із живих істот. цей архаїчний
обряд зберігався до VI ст. до н.е., а
пізніше його змінили нові форми по-
ховань – у витягнутому положенні
(померлий “спить”) та кремація[22].

також варто зазначити, що на те-
риторії великого Хутора при зруйну-
ванні Чумакової Могили в 70-х роках
минулого століття, було розкопано

колективне поховання невідомого часу, в якому на очеретяній підстилці
колом лежали людські скелети.

цікава знахідка була зроблена і в могилі «татарка». при схожих обстави-
нах, а саме при будівництві будинку культури. під шаром ґрунту колгоспники
натрапили на колективне поховання, у якому знайшли металеві ґудзики, під-
кови для чобіт, та інші елементи військового спорядження. за переказами
місцевих жителів, у цій могилі були поховані були поховані солдати часів на-
полеонівської війни. а нижні поховання так і не були розкопані. але сьогодні,
через відсутність точного опису знайдених речей, ми не можемо ні підтвер-
дити, ні спростувати цих даних.

у 2010 році колекція великохутірського музею поповнилась ще одним цін-
ним експонатом. це наконечник стріли давньоруського часу, знайдений жи-
телем великого Хутора анатолієм Шульгою на своєму огороді, який
знаходиться на місці колишнього вигону. наконечник викований із заліза, та
має клиноподібну форму із двома рівними перами. Шийка наконечника, у яку
вставляється древко стріли, має форму втулки із помітним розширенням на
кінці, діаметр якого складає 8 мм. Довжина стріли – 80 мм, ширина – 25 мм,
вага – 14 грамів. скориставшись книжкою а.ф.Медвєдєва «луки и стрелы,
самострелы», та таблицею, в якій було змальовано та класифіковано понад
6000 наконечників стріл, краєзнавець віктор козоріз у своїй книзі «нариси з
історії великого Хутора» (ст.55), зробив висновок, що такий тип наконечників
застосовувався із VIII – до середини XIII століття вздовж західних кордонів
київської русі,і був запозичений руськими воїнами у своїх західних сусідів:
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поляків, чехів, або німців, у яких вони мали велике поширення /додаток г/.[21]
на території села також було знайдено кам’яні сокири, які знаходяться в

сільському краєзнавчому музеї. у археологічному музеї Черкаського Держав-
ного університету ім. Б.Хмельницького знаходиться бойова сокира, знайдена
на території великого Хутора, яка датується Х – Хііі століттям /додаток Д/.

після монголо-татарського нашестя такі наконечники на русі не викорис-
товувалися. але ким і коли була виготовлена та стріла. залишок якої було
знайдено у великому Хуторі, та чи настигла вона свою ціль… але важливо
те, що ця стріла долетіла до нас крізь товщу століть. і ми з вами маємо мож-
ливість ще раз доторкнутися до своєї далекої історії.

таким чином, результати проведених розкопок проливають чимало світла
на походження степових курганів, які знаходяться на території нашого краю,
і дещо доповнюють наше уявлення про матеріальний та духовний світ тих
племен, що населяли наш край. у будь-якому разі розміри курганів, кількість
і якість знайдених в них речей говорять про особливе положення померлого
в суспільстві, про його майнову перевагу тощо. такої думки дотримується і
черкаськийархеолог Д.п. куштан, який пише, що “за доби бронзи у серед-
ньому подніпров’ї існував звичай поховання небіжчиків у курганах а також у
ґрунтових могильниках».[24]

Зовнішнє візуальне дослідження курганів Великого Хутора.
спробуємо описати могили, які знаходяться на території великого Хутора

та на його околицях, скориставшись картою-схемою села, складена на по-
чатку 80-х років минулого століття краєзнавцем о. а. Дорошенком, та «звітом
про археологічні розвідки Черкаського обласного краєзнавчого музею в 1986
році на території канівського, Черкаського і Драбівського районів Черкаської
області // на іа нан україни» григор’єва в. п., сиволапа М. п.

Дорошенко о. а. наніс на карту 11 могил, які існували на великохутірських
землях на початку XX століття і не були розорані.

у 80-90х роках XX ст. на території великого Хутора було паспортизовано
та взято на державний облік 77 курганів /додаток е/.

розпочинаючи зовнішнє візуальне дослідження курганів великого Хутора
ми, перш за все, звертаємося до карти – схеми села (додаток а), складеній
краєзнавцем олександром Дорошенком, на якій позначені 11 найвідоміших
в селі курганів – поховань. я спробувала дати опис цих та інших курганів, ста-
ном на сьогоднішній день.

курган «роблена Могила» (№115) - на плато; розміщена безпосередньо
на західній околиці північної околиці села. висота близько 1,25м., діаметр
приблизно 70 - 75 м.; ореться. 

«роблена Могила» являє собою майдан з «вусами». вхід із майдану орі-
єнтовно на захід, глибина внутрішньої виїмки близько трьох метрів. вуса май-
дану – це видовжені, злегка зігнуті насипи, що розходяться в різні боки від
входу із майдану. північне «вусо» трохи вище, трохи більше 1 м, при довжині
біля 70 метрів, а південного – 0.9 м, при довжині біля 90 метрів. за словами
жительки села Марії луківни громової, ще в 1960-х рр. «роблена Могила»
була високим, крутим і більш компактним курганом, але пізніше насип був
розгорнутий бульдозером та розораний.

курган «табачиха» (№113) - на плато; на захід від яру, на північній околиці
села, біля тракторної бригади агрофірми «великий Хутір», на північ від неї.
висота 2.55 метрів, діаметр – 45 метрів, не ореться, порослий травою. вер-
шина повністю зрізана в 1962 році для облаштування на кургані складу гсМ,
на плоскій поверхні кургану ростуть дерева, схили круті

курган «гостра Могила» (№173) - панівний в групі із 4 насипів, розташо-
ваний за 1.5 км на південний захід від траси с. Безбородьки. висота – 5 мет-
рів, розміри 65*70 метрів, не ореться, на вершині встановлений геодезичний
знак. на схилах ростуть дерева і кущі, поли підрізані оранкою

курган №174 розташований за 1 км на північний захід від гострої могили.
ледь помітний. висота близько півметра, діаметр – 40 метрів, ореться.

курган №175 розташований за 1 км на схід від гострої могили, біля по-
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льової дороги. сильно розораний. висота близько 0.75 метра, діаметр –
близько 39 метрів.

курган №176розташований за 700 метрів від гострої могили, на північний
схід від неї. висота складає близько 1 метра, діаметр – 38метрів, також
сильно розораний.

курганна група «п’ятибратні могили» (№168 – 172) складається з 5 наси-
пів, знаходиться на краю плато, за 300 метрів на захід від долини р. золото-
ношка; біля південної окраїни села, на південь від неї, біля траси золотоноша
– Драбів, на захід від неї, між дорогами в сс. Безбородьки та коврай. кургани
розміщені в безпосередній близькості один від одного. всі насипи розорані,
вершини сильно зрізані, схили дуже пологі, поли курганів напливають один
на один. їхні розміри становлять: №168 – висота 0.75м; №169 – висота 0.5м;
№170 – висота 0.4м; №171 – висота 0.2м; курган № 172 практично зрівняно
з землею і його розміри встановити практично не можливо

курган «соколова Могила» (№136) - знаходиться за 500 метрів на південь
від шосе, приблизно за 350 метрів від «п’ятибратніх Могил», по дорозі в бік
с. Безбородьки. його висота складає 4 м.; діаметр – 45 метрів. не ореться,
порослий травою. насип на пів сферичної форми, схили круті, поросли де-
ревами, основа підрізана оранкою

курган «зайцева могила» (№137) – знаходиться за 100 метрів на північ
від шосе, та за 200 метрів на схід від «соколової Могили». 4 поле 3 – ї бри-
гади. висота – 1,1 метра, діаметр – 45 метрів, ореться, вершина сплющена,
схили дуже пологі 

курган «Чумна могила» (№114) - на плато, в північній частині села, на ста-
рому покинутому пелагеївському кладовищі. висота – 1.75 м, діаметр – 36
метрів, порослий травою, схили пологі. за розповідями старожилів, в 19 сто-
літті в цьому кургані хоронили односельчан, що померли від чуми, швидше
за все звідси і походить назва кургану.

курган (ашанівський) (№122)– на водорозділі плато між великим глибоким
яром, та долиною р. золотоношка; близько 1 кілометра на південь від пів-
денно-східної околиці села, за 400 метрів від невеликого села ашанівка, на
діючому кладовищі, біля самої траси золотоноша – Драбів. висота – 4.3
метра, діаметр – 36 метрів, не ореться, порослий травою, біля підніжжя рос-
туть кущі та дерева, схили круті. вершина зрізана, на верхньому майданчику
– сучасна могила

курганна група із 20 насипів (№148 – 167) розміщена недалеко від краю
плато, за 30 – 150 метрів від траси Драбів – золотоноша, за петропавлів-
ською церквою. всі кургани, окрім 148, розміщені на території кладовища. на
сьогоднішній день мені вдалося відшукати 18 курганів. на більшості курганів
знаходяться сучасні поховання, тому точні розміри визначити не можливо.
загалом їхня висота становить від 0.4 – до 1 метра, діаметр – від 20 до 25
метрів

курган №148 являється панівним в групі. розміщений с правого боку від
церкви в лісопосадці. Має висоту 1.8 м., діаметр – 20 м. курган на пів сфе-
ричної форми, порослий деревами, північна пола має сліди розкопок. 

решта курганів знаходяться за церквою, на території петропавлівського
кладовища. всі сильно задерновані, на деяких ростуть дерева та кущі. вер-
шини сильно сплощені. на більшості – сучасні поховання.

курган «Братська могила» №163 розміщений на північ від церкви, на за-
хідному краю кладовища. на сьогодні має висоту – 1.5 м.; діаметр – 20 м. на
вершині встановлений пам’ятник загиблим воїнам. в даному кургані верхнє
поховання – солдати радянської армії, які померли в госпіталі, під час ввв,
який розташовувався в приміщенні церкви. відмітки про похованих знахо-
дяться в церкві за іконостасом, і мають вигляд зарубок. в похованні знахо-
диться 260 солдат. курган підсипався в 90-х роках

курган «Бірючка» № 145 розміщений над краєм яру, біля польової дороги.
на захід від дороги на с. Безбородьки, в лісо полосі. схили порослі травою
та деревами, круті, сферичної форми. на схилах місцями є нори диких тва-
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рин. висота – 3.9 метрів, діаметр – 45 метрів
за переказами жителів села ще на початку ХХ століття на вершині «Бі-

рючки» знаходилась плита з написом: «ідеш – не мени, сядь, оддихни, і мене
спом’яни, що ти в гостях, а я дома». на жаль на сьогоднішній день цієї плити
там немає, і її місце знаходження невідоме.

курган №121 – на плато, на території ферми, перед входом в будинок тва-
ринника. висота – 0.2 метра, діаметр – 60 метрів. не ореться, частково за-
дернований. насип був знесений у 50-х роках минулого століття. за словами
сучасників – це був досить великий та крутий курган.

курган № 118 – на плато, на північній околиці села, за 800 метрів від цер-
кви та за 100 метрів від ферми, на південь від ґрунтової дороги, яка веде до
ферми. висота – 0.3 метра, діаметр – 40 метрів, ореться.

курган №116 «татарка» - на плато, 30 метрів на північний захід від захід-
ного краю будинку культури. До початку 60-х років минулого століття мав ви-
соту до 3-х метрів. сучасна висота близько 0.2 метра, задернований, ростуть
дерева

курганна група №182 – 184 – розташована на плато, за «ревеним яром»,
1.5 км на північний північний захід від північної околиці села, кургани 183 та
184 знаходяться у вигляді пари, а курган №184 – приблизно за 200 метрів на
південь від них, по іншу сторону лісо полоси. висота: №182 – 0.9м, №183 –
1.6м, 184 – 0.9м. Ширина: №182 та 184 – 35 – 40 метрів, № 183 – близько 50
метрів. всі кургани орються, вершини сильно зрізані, схили пологі. 

розпочавши дослідження, я обстежила 40 курганів, та описала їх згідно
нумерації по звіту археологічної розвідки Черкаського обласного краєзнав-
чого музею 1986 року. Мені вдалося частково провести точні заміри за допо-
могою приладів, і визначити, що висота деяких курганів, зокрема які не
орються, майже не змінилась. а деяких ледь складає 20 см, і їхнє точна зна-
ходження можна визначити лише за допомогою спеціальних приладів, або
очевидців, які знають точне місце знаходження того чи іншого кургану. 

проводивши опис, важливо було описати точне місце знаходження кур-
гана, та прив’язки до місцевості, щоб з часом можна було якнайточніше від-
найти його залишки для проведення наукового дослідження. Що мені
частково вдалося зробити. складність проведення такого дослідження по-
лягала в тому, що вдалося знайти дуже мало інформації щодо назв курганів,
походження цих назв.

Трагічна доля курганів Великого Хутора
раніше руйнували все, що було панським, руйнували малоосвічені озлоб-

лені люди. це можна було зрозуміти.
але в наш час, коли відроджується культурна спадщина, і приділяється

велика увага вивченню минулого, нищення пам’яток можна пояснити словом
«байдужість». Багато пам’яток не дійшло до наших днів. з одних залишились
руїни, від інших – тільки спогади.

така доля спіткала й кургани великого Хутора.
за останні 80 років на території нашого краю зникло багато степових кур-

ганів, частина яких була розорана, а частина потрапила під забудову. вони
втратили свій первісний вигляд, а то й зовсім зникли з лиця землі. уже в по-
воєнний час на великохутірських землях повністю були знищені могили «та-
тарка», «Баб’яча», «Чумакова», та ряд інших (9 могил).

Чумакова могила, за спогадами жителів села великий Хутір, була зруй-
нована у 70-х роках під час будівництва колгоспом господарських споруд на
території 4-ї бригади.

така ж доля спіткала й могилу «татарка», яка знаходилася в районі вулиці
Благовісної, неподалік від колишньої пелагеївської церкви. на початку 60-х
років у селі велося будівництво будинку культури, і для нього з цього кургану
брали землю.[22]

цікаво, що подібні перекази побутували й серед жителів Драбова. у своїй
книжці «з туману віків і днів учорашніх», краєзнавець в.Щерба пише: «Мені…
випадково довелося побувати на зруйнованій могилі на околиці Драбова –
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там, де зараз знаходиться автозаправна станція. у зруйнованому останньому
людському прихистку можна було побачити двоярусні поховання, в низу –
давніші, в горі – пізніші. верхній ярус – поховання виконані на вже існуючому
кургані, тут валялися фрагменти скелетів коричневого кольору, шматки де-
рева, зотлілого без доступу повітря, форменного одягу, який був, мабуть, зе-
леного кольору. це пізніші поховання. як повідомила бабуся, що проходила
неподалік, тут були поховані наполеонівські солдати, що, як полонені, пра-
цювали в економії графа Барятинського, насправді ж – завадовського, і по-
мерли від хвороб. а нижній ярус? він теж був зруйнований. та все ж можна
було встановити, що при похованні, труни встановлювались підковоподібно
на материковий грунт, а вже потім насипалася могила».[25] у тім, знайти в
архівних джерелах хоч якесь підтвердження цього так і не вдалося.

отже, в даному випадку мусимо говорити про безповоротно втрачені при-
родно – історичні пам’ятки, які могли б розповісти багато чого цікавого про
далеке минуле нашого краю. адже, за висновками вчених, наймолодшій сте-
повій могилі, яка знаходиться на території середнього подніпров’я, що най-
менше – 2,5 тисяч років. а багато таких могил які, навіть, давніші за знамениті
єгипетські піраміди. 

Кургани та сучасність.
після того, як україна стала незалежною, руйнування і розорювання сте-

пових курганів не припинилось.
наші степові кургани – це не просто окремі ландшафтні об’єкти, а непов-

торний комплекс пам’яток, який становить велике історичне надбання як для
україни, так і для всього людства.

кожен курган – це унікальна могильна споруда, яка має свою історію і свої
особливості. цікаві давні кургани ще й тим, що вони, фактично єдині острівці
незайманої степової флори, яка не змінювалася сотні років.

за даними археологічної інспекції археологічної експедиції Черкаської об-
ласної державної адміністрації, у 80-90х роках ХХ ст. на території Драбів-
ського району було паспортизовано та взято на державний облік 473 кургани,
в тому числі й 77 курганів на території великохутірської сільської ради.

я переконана, що більшість з них складають велику науково - історичну
цінність, зокрема для вивчення далекого минулого нашого краю. про це свід-
чать і результати археологічних розкопок, які проводилися поблизу Драбова,
та села золотоношка, Драбівського району.

по при це, на археологічній карті Черкащини, територія сучасного Дра-
бівського району все ще залишається «білою плямою», яка приховує багато
невідомих таємниць. розгадати їх можуть тільки комплексні наукові дослід-
ження. але вони потребуватимуть значних капіталовкладень і, можливо, но-
вітніх методів дослідження. (на основі дистанційного зондування).

Мене хвилюють степові кургани мого села великий Хутір. пройде ще 20
– 30 років, і вони зрівняються з землею, і будуть назавжди втрачені для істо-
рії, та майбутніх поколінь. 

у будь – якому разі, вітчизняні археологи не втрачають інтересу до курга-
нів середнього подніпров’я, а це значить, що в майбутньому нас можуть очі-
кувати цікаві відкриття, пов’язані з вивченням далекого минулого нашого
краю. і тоді озвуться до нас степові кургани великого Хутора, заговорять го-
лосом тисячолітньої історії. 

ВИСНОВОК
вивчаючи кургани нашого села, я звернула увагу на скупчення могил 
(понад 70) на досить невеликій території. виникнення великого Хутора

датують між 1631 – 1640 роками, під час колонізації лівобережного подніп-
ров’я. вважається, що до цього землі нашого краю були голим степом. 

але звідки ж кургани? залишили їх кочові племена, чи відхідники? роз-
копки біля Драбова, та біля золотоношки, а також випадкові знахідки під час
руйнування курганів у великому Хуторі свідчать про те, що тут, колись, жили
осілим способом, але хто і коли – детальне дослідження не проводилося. Чи
не свідчить це про те, що благодатні землі були заселені ще за тисячі років
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до вказаних дат.
на ці та інші питання можуть дати відповідь лише ґрунтовні археологічні

дослідження, і проводити їх потрібно якомога швидше, тому що з розповідей
старожилів, та виходячи із власного дослідження можна зробити висновок,
що щороку повністю зникає (розорюється) 1 – 2 кургани.

і хто знає, може, саме в цих, зниклих похованнях, земля береже безцінні
скарби і відкриття. і не дивно буде якщо, колись, наші археологи, відкриють
тут, навіть, невідому культуру наших далеких пращурів. 

в ході моєї роботи було поставлено ряд дослідницьких завдань, згідно
яких я вияснила:

•у 1871 – 72 роках відомий археолог Д.я.самоквасов описав 13 могил на
території великохутірської волості; дві з них, «ашанівська», та «роблена»
знаходяться на території великохутірської сільської ради.

•вперше описав кургани на території полтавської губернії лев падалка,
але до цього опису кургани великого Хутора не ввійшли.

•науковим дослідженням курганів великого Хутора ніхто досі не зай-
мався, і тому вони залишаються «білою плямою» на карті Черкащини. в
цьому полягає актуальність даної теми.

•великий внесок у вивчення і дослідження курганів середнього подніп-
ров’я зробили: М.сиволап, в.григор’єв, Д.куштан, в.нерода, т.нераденко.

•Щоб мати уявлення, що може знаходитися в курганах великого Хутора,
я провела аналіз археологічних знахідок, виявлених під час розкопок на те-
риторії Драбівщини, та випадкові археологічні знахідки на території великого
Хутора.

•Мені вдалося описати та провести заміри 40 курганів, що знаходяться
на території села, та навколишніх полів з прив’язками до місцевості, сфотог-
рафувати їх.

я вважаю, що на даний час необхідно хоча б встановити точні коорди-
нати, та розташування курганів за допомогою спеціальних приладів, бо міс-
цезнаходження деяких курганів вже на сьогоднішній день встановити майже
неможливо.

кожен курган – це унікальна могильна споруда, яка має свою історію. сте-
пові кургани – важливі археологічні пам’ятки, більшість з яких складає велику
науково-історичну цінність для вивчення далекого минулого нашого краю.

список використаниХ ДЖерел і літератури
1. григорьев в.п., сиволап М.п. отчет об археологических разведках Чер-
касского областного краеведческого музея в 1986 году на территории канев-
ского, Чернобаевского и Драбовского районов Черкасской области // на іа
нан україни, ф.1986.
2. григорьев в.п., сиволап М.п. работы Черкасской лесостепной археоло-
гической экспедиции // археология и краеведение – вузу и школе: тез. докл.
– грозный, 1989. – с.65-67. 
3. григорьев в.п. новый памятник скифского монументального искусства в
лесостепном приднепровском левобережье // охорона і дослідження
пам’яток археології полтавщини. – полтава, 1990. – с.126-128.
4. григорьев в.п. о времени появления скифов в левобережной приднеп-
ровской терассовой лесостепи // охрана и исследование памятников архео-
логии полтавщины. – полтава, 1989. – с.44-47.
5. григорьев в.п. раннескифский курган «роблена могила» в лесостепном
приднепровском левобережье // проблеми історії та археології давнього на-
селення урср. – київ, наукова думка.1989. – с.56-57.
6. григор’єв в.п. про етнічну приналежність поховання в курганах рубежу VII-
VI ст. до н.е. біля с. гладківщина і придніпровське // археологічні дослідження
на Черкащині. Черкаси. 1995. – с.58-67.
7. інтернет-сайт археологія середнього подніпров’я //www.arheolog-ck.ru
8. карта – схема «село великий Хутір на початку ХХ століття».
9. козоріз в.п. нариси з історії великого Хутора. – Харків, 2011. – с.14.

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

227



10. куштан Д.п. звіт про археологічні розкопки у Черкаській області за 1997р.
// на іа нан україни, ф.1997/59.
11. Матеріали археологічного музею Черкаського національного університету
ім. Б.Хмельницького.
12.Матеріали великохутірського краєзнавчого музею. карта – схема «село
великий Хутір на початку ХХ століття»
13. Матеріали Черкаського обласного краєзнавчого музею. «карта археоло-
гічної розвідки Черкаського обласного краєзнавчого музею за 1986 рік»
14. нераденко т.М. археологічне минуле Черкащини. інтернет-сайт “краєз-
навча Черкащина www.nsku.ck.ua 
15. падалка л. в. прошлое полтавской территории и ея заселение: иссле-
дование и материалы с картами. – полтава, т-во печатного Дела, 1914. –
240 с.
16. розповідь жителя села великий Хутір, Бездєтка анатолія, про давнє по-
ховання, розкопане ним на присадибній ділянці.
17. розповідь сиволапа Михайла павловича – керівника археологічної ла-
бораторії Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького про
археологічну розвідку на території великого Хутора.
18. сиволап М.п. новые материалы ямной культуры левобережной Черка-
щины // охрана и исследование памятников археологии полтавщины: тез.
докл. – полтава, 1989. – с.33-36. 
19. сиволап М.п., гопкало о.в. розкопки курганів у верхоріччі р.золотоношки
// Vita Antiqua. – київ, впц “київський університет”, 2009. – №7-8. – с.142-
145.
20. Матеріали археологічного музею Черкаського національного університету
ім. Б.Хмельницького.
21. козоріз в.п. «нариси з історії великого Хутора», Харків 2011, с.14
22. козоріз в.п. «про що мовчать степові кургани»,
www.velikijhutir.cherkassy.ua
23. куштан Д.п. звіт про археологічні розкопки у Черкаській області за 1997
рік. – наук. архів інституту археології нан україни. – № 1997/59.
24. куштан Д.п. культові об’єкти в погребальних комплексах епохи бронзи
на території середнього подніпров’я // проблеми археології середнього по-
дніпров’я: До 15-річчя заснування фастівського державного краєзнавчого
музею. – к.: фастів, 2005. – с. 201-208.
25.Щерба в. «з туману віків і днів учорашніх». – 2007р. – с.6 – 7. 

Четверта наукова краєзнавча конференція

228



прядко о., 
інститут археології нан україни

До Питання ПРо ПланУвання та РоЗМіРи ГоРоДиЩа ляЩівка

однією з найбільш цікавих та інформативних категорій археологічних
пам’яток є городища – залишки дерево-земляних укріплень замкнутого типу.
значну частку таких пам’яток складають давньоруські городища. основна
база даних по давньоруським пам’яткам на території україни була сформо-
вана у останній чверті ХХ ст. й зафіксована у каталогах М.п.кучери [4] та а.в.
кузи [7].

Метою даної статті є уточнення розмірів та планування городища давньо-
руського часу лящівка, що входило до посульської оборонної лінії. 

інтерес до вивчення вказаної території пояснюється тим, що середня
наддніпрянщина є одним із найбагатших регіонів україни за ступенем збе-
реженості археологічних пам’яток. Більшість із них являють собою законсер-
вовані об’єкти, оскільки на їх площі після припинення активного життя, у
більшості випадків, не відзначається пізніша забудова. водночас багато ар-
хеологічних пам’яток знищено у процесі затоплення території кременчуцьким
водосховищем.

посульська оборонна лінія у давньоруські часи межувала зі степом ко-
човиків. високий правий берег, заболоченість заплави р. сули та її притоків
робили цю місцевість дуже зручною для будівництва земляних оборонних
укріплень – городищ. від гирла р. сули і на північ до міста лубни відомо 14
давньоруських городищ. [10, 94 – 127].

серед городищ нижнього посулля нашу увагу привертає п’яте з них, роз-
ташоване поблизу села лящівка Чорнобаївського району Черкаської області.

городище розміщується в ур. Бурти у північно-східній частині села ля-
щівка і займає поверхню високого плато (25-30 м) правого берега р. сули
(рис. 3).

городище відоме за планом і описом в.г. ляскоронського, обстежувалось
ф.Б. копиловим, Ю.Ю. Моргуновим, М.п. кучерою, л.г. Брудзем, зазначене
у звітах і.і. ляпушкіна, п.о. раппопорта, о.в. сухобокова, і.с. вітрик.

всі дослідники даного городища брали до уваги лише оборонні укріп-
лення округлого городища та два ряди ескарпів з двох сторін від городища
на схилах плато над заплавою р. сули.

при огляді поверхні краю підвищеного плато нами було помічено земляні
вали та рів, який тягнеться, по всьому периметру останцеподібного підви-
щення (рис. 1).

Місце нашого дослідження являє собою досить рівну поверхню, з неве-
ликими балками та ярами. це зумовлено природніми особливостями цієї міс-
цевості, що утворилась за часів танення льодовика. Дане плато займає
домінуючу позицію на правому березі нижньої течії р. сули.

земляні вали з північної та західної сторони мають чітко виражений рів
(від 1,5 до 2 м) та вал (від 0,50 до 1 м) (рис. 1, профілі валів 1-6). у той же
час вали на півдні та сході, які прикривають вхід до городища з долини р.
сули, мають ескарповидну форму з трьох, а місцями і двох ескарпів (рис. 1,
профілі валів 7-10). Ширина “східців” ескарпів складає від двох до трьох мет-
рів. вони мають досить крутий кут нахилу навіть у даний час, що робило пі-
дйом верхи на коні практично неможливим.

площа нового раніше невідомого городища (у межах валів) досягає, за
нашими підрахунками, приблизно 81 га. у лящівці ця південна частина села
має топонімічну назву городище. лящівське городище має “окольне місто”,
яке захищене валом. цей вал розділяє городище на дві частини, що робить
його ще більш захищеним від небезпеки нападу з боку краю плато. на даний
момент цей вал розорюється під поле для вирощування сільськогосподар-
ських культур місцевим господарством та майже не простежується. але на
фотознімках із супутника (Google Earth) сліди валу досить помітні (рис. 2).
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Рис.1 Профілі земляних валів Лящівського городища.
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саме у межах території, обмеженої цим валом, зустрічається у великій
кількості давньоруська гончарна кераміка. південніше городища до краю
плато спостерігається культурний шар селища з численними уламками ке-
раміки Хі-Хііі ст. [1, 94 – 95].

згідно з даними Ю.Ю. Моргунова, площа селища дорівнює приблизно 2,5-
3 га. серед підйомного матеріалу зустрічаються: кістяне грузило для сіток з
прокресленим “вавілоном”, бойовий ніж, кістяні ґудзики і наконечники стріл,
один із яких, ромбовидний з розширенням до середини пера, характерний
для Хіі–Хііі ст., а інший – втульчатий двошипний – використовувався протягом
всього давньоруського часу і його найближчі аналоги датуються Хі ст. [10,
116].

серед городищ нижньої течії р. сули, крім лящівки, “окольні міста” мали
також городища Чутівка та тарасівка. 

розміри овальної площадки городища лящівка складають 68х45 м (3060
м2), її поверхня задернована. площадка городища захищена подвійним кіль-
цевим валом висотою до 2 м і ровом. перший кільцевий вал має три в’їзди.
північний і північно-східний в’їзди були створені та використовувались у ХVII-
XVIII ст. селітроварниками для зручного виїзду в рів, по якому виїжджали до
основного південного, що мав ширину до 2 м і був єдиними воротами дав-
ньоруського городища. Другий дугоподібний кільцевий вал починається па-
ралельно з яром і плавно переходить у мисовий ескарп. на поверхні
площадки городища помітні два заглиблення великих розмірів (6 та 7 м у діа-
метрі). це сліди селітроваріння ХVII-XVIII ст.

наявність у даному регіоні добре укріпленого великого городища із склад-
ними оборонними спорудами та захищеним “окольним містом” робила по-
сульську оборонну лінію більш неприступною для кочовиків. крім цього, воно
прикривало підходи у долину з південного боку останця, на якому стоїть го-
родище. ця долина могла бути використана кочовиками для того, щоб непо-
мітно підійти майже в тил до трьох нижньосульських городищ, які лежали на
відстані близько 6 км униз по сулі [13, 32].

Рис.2. Лящівське плато.( фото з супутника).
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на поверхні останця плато знаходяться п’ять курганів. кургани № 1, 2, 4
розорюються під поле, а № 3 та 5 задерновані й серед цієї групи є найбіль-
шими (рис 1).

курган № 5 незвично видовжений, дугоподібний та розміщений на краю
плато, яке найбільш вклинюється у долину нижньої течії р. сули, і, ймовірно,
використовувався для сигнально-дозорного спрямування. ця висота є домі-
нуючою на всій рівнинній поверхні плато, що робить дане припущення віро-
гідним. висота підвищення близько 4 метрів, а довжина 24 метрам. якщо ж
врахувати, що на цьому підвищенні розміщувалась сигнально-дозорна вежа,
то її ефективність значно збільшувалась. при наявності трьох або чотирьох-
метрової вежі огляд збільшувався на десятки кілометрів. заплава р. сули з
цього місця проглядається на північ, південь та схід від 5 до 7 км. за допо-
могою таких веж можна було передавати сигнальні повідомлення про пере-
сування чи наближення ворога. Для підтвердження даної гіпотези у
майбутньому необхідно буде провести на даному підвищенні інструмен-
тальне шурфування.

це підвищення з його домінуючим розміщенням (101 м над рівнем моря)
робило його привабливим і у ранній новий час (кінець ХVII-ХVIII ст.). в.г. ляс-
коронський відзначав, що серед місцевого населення існують перекази, за
якими в урочищі городище розміщували свої укріплення і “вимостри” татари
та поляки [8, 25].

такої ж думки і ф.Б. копилов, який у своєму звіті за 1946 р. зазначає, що за
0,25 км від городища, очевидно, знаходиться штучний горб у вигляді валу, який
досягає висоти чотирьох метрів і довжини 30 м. Можливо, що це спостережний
пункт, бо з нього добре видно південну частину долини р. сули [13, 33].

самі по собі прикордонні городища не були придатні для відбиття значних
нападів, але їх щільне розміщення вказує, що їх оборонна сила полягала у
візуальному взаємозв’язку сусідніх ланок прикордонного ланцюжка. а надій-
ним засобом для підтримки зв’язку могла бути подача вогневих (димових)
тривожних сигналів сусідам по захисту кордону.

Рис.3. Лящівське давньоруське городище (фото з супутника).



Ще однією функцією прикордонних поселень було накопичення і відсилка
у тил розвіданої інформації, отриманої в степу роз’їздами “сторожів” [11, 143].

отже, лящівське городище мало стратегічне значення для прикриття су-
сідніх посульських городищ та у обороні переяславського князівства від сте-
пових кочовиків. вдале природно-рельєфне підвищення значно посилювало
оборонні можливості городища лящівка, яке, очевидно, було одним із голов-
них центрів посульської оборонної лінії.
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ткач я.,
уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. т.г. Шевченка

ПаМ’ятки аРХЕолоГіЇ СЕла лЕГЕДЗинЕ

легедзине! "ну й що, звичайне українське село",-подумаєте ви. ні, не зви-
чайне... Хоча, можливо, мені воно здається незвичайним просто тому, що я
народилась в ньому й щиро в нього закохана... але якщо навіть висновок про
"незвичайність" і суб'єктивний, то я  всеодно буду в цю "незвичайність" вірити
і її розвивати... село легедзине (північна широта: 48° 48', східна довгота: 30°
31', висота над рівнем моря: 201 м.) тальнівського району Черкаської області
налічує 560 дворів та 992 жителі. село лежить на трасі умань-Черкаси за 25
кілометрів від умані. воно невелике, але насичене низкою пам’яток архео-
логії, а саме:

1.трипільське поселення-гігант; 
2.Могильник Черняховської культури;  
3.скіфська доба та поховання .     
перша писемна згадка про село датується 1768 роком. за легендою

назва села походить від прізвиська козака легейди, який заснував хутір. зро-
зуміло, що коли люди запитували про господаря хутора, то мешканці відпо-
відали, що він належить легейдові. а на питання чиє господарство ,
відповідали, що легейдине , а віки змінили назву , викинувши букву «й»,
також додавши «з». тож нині  я живу в чудовому селі легедзине.

Біля села легедзине розташована ціла низка археологічних об'єктів різ-
ного часу існування.  трипільське поселення «тальянки» - найбільше у світі
з а
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площею поселення доби енеоліту (450 га). поселення лежали на полях між
сучасними селами легедзине і тальянки. у час існування поселення терито-
рія села була полями трипільців.  навколо села лежить кілька ліній могиль-
ників наступної бронзової доби - ямної культури (кочівники). у межах земель
села ямні кургани не досліджувалися.

До доби раннього заліза відноситься скіфський період, який залишив
після себе курганний могильник у південно-західній околиці села. інколи на
полях трапляються знахідки бронзових наконечників скіфських стріл. у 2007-
му році археологічна експедиція досліджувала скіфський курган на окраїні
села. у III - IV ст. н. е. у сучасних межах села розташовувалося два поселення
черняхівської культури (готи). протягом 2008- 2011 років археологи дослід-
жують некрополь одного
з цих поселень.  До доби
київської русі ( XII ст.)
відноситься випадкова
знахідка (60-ті роки XX
ст.) бойової дванадцяти-
шипової булави, з слі-
дами позолоти
(знаходиться в експози-
ції уманського краєзнав-
чого музею).

перші поселення
трипільської культури на
тальнівщині були від-
криті ще наприкінці XIX
ст., коли український іс-
торик і фолькло¬рист в.
М. Доманицький провів
низку розвідок, завдякияким були ви¬явлені поселення біля сіл колодисте,
корсунка, глибочок, піщана. тоді ж вінразом з українським археологом М.ф.
Біляшівським та російським археологом о.а. спициним провів дослідження
кількох трипільських жител і курганів з похованнями найпізніших трипільців
біля с. колодистого [2, 22-23].

у 2012 році виповнюється  32 роки з початку дослідження поселення в
легедзиному. відоме воно було археологам ще з 20-х років XX ст. і згадується
серед інших поселень уманщини в «короткому звіті вуак за 1925 p.». ста-
ціонарні дослідження тут почалися з 1981 p., коли за ініціативою о.артеменка
була створена трипільська експедиція інституту археології нан україни у
складі якої був легедзинський загін під керівництвом останнього. у дослід-
женні поселення окрім о.артименка брали участь співробітники інституту ар-
хеології с.М. рижов, в.г. збенович, Д.к. Чорновіл, є.в.пічкур,, с.і.круц,
в.о.Шумова, а.в.ніколова, е.в.овчинніков, доцент  Московського держав-
ного університету н.в. риндіна, співробітник ленінградського музею антро-
пології і етнографії т.о. попова, співробітник національного історичного
музею о.о. якубенко, директор державного заповідника «трипільська куль-
тура» в.в. Чабанюк, .на базі експедиції в легедзині було проведено два по-
льові семінари (1991 p.) з проблем вивчення трипільської культури,
Міжнародні конференції присвячені 100-річчю (1993 р.) і 110-річчю дослід-
жень трипільської культури.

трипільці створили високорозвинену хліборобську культуру, що набли-
зила занепад первісного ладу. складне житлобудування, якісне знаряддя
праці, високохудожня кераміка і пластика, існування поселень-гігантів виво-
дять трипілля на рівень наукових дискусій, щодо його місця у світовому ци-
вілізаційному процесі. у 60-х роках XX ст.. були відкриті трипільські селища
площі яких перевищували 100 га. притаманне їм чітке еліпсоподібне плану-
вання перетворювало такі поселення на первісні фортеці. таких поселень-гі-
гантів є дев'ятнадцять. найбільше в світі ранньоземлеробське поселення
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«тальянки» мало площу 450 га. і налічувало біля трьох тисяч двоповерхових
жител (початок III тис. до н.е.). унікальність цих поселень та небезпека втра-
тити їхній культурний шар призвели до створення у 2003 р. Державного істо-
рико-культурного заповідника «трипільська культура», до його складу
входить одинадцять трипільських поселень в тальнівському, уманському та
звенигородському районах Черкаської області.родзинкою його діяльності є
експериментальна археологія з відтворенням середовища трипільської ар-
хітектури. приміщеня заповідника знаходиться в с.легедзине поруч трипіль-
ського поселення «тальянки». 

сама я також неодноразово приймала участь в археологічних досліджен-
нях. це надзвичайний, цікавий та клопіткий процес. в руках лише із тендіт-
ною кісточкою, під пекучим сонцем, не бере навіть втома через те, що це
захоплює. враження залишаються на все життя, а особливо цікаво тоді, коли
ти лише кісточкою змітаєш із черепка до 20 см. грунту і бачиш витвір мистец-
тва, який пролежав в землі тисячоліття і крім безлічі тріщин та нечіткого візе-
рунку, побаченого на ньому ти відчуваєш гордість та наснагу працювати далі
й досліджувати. потрібно вклонитись тим людям, які збирають, як мозаїку,

частинку до частинки амфори, гле-
чики, фігурки тварин та людей, а ми
можемо розглядати їх як експонати
в музеї і щиро захоплюватись.

на базі заповідника в легедзи-
ному створюється «Музей поселень-
гігантів трипільської культури», який
включатиме в себе класичні експози-
ційні площі (400 м ) та відтворені на
основі археологічних досліджень різ-
нотипні трипільські житла. гончарна
майстерня, що входить до музейного
комплеку має пропонувати туристам

сувенірну кераміку, як спогад про давно зниклий трипільський світ. заповідник
«трипільська культура» охороняє історичну територію,проводить наукові до-
слідження та займається популяризацією.

найпершим завданням заповідника, власне для чого він і був створений,
є охорона культурного шару трипільських поселень. загальна площа охорон-
ної зони становить 2040 га. Більша частина цих земель є сільгоспугіддями, а
частина зайнята садибами селян та їхніми городами. глибока оранка, яка
проводилася до останнього часу, призводить до руйнування археологічних
об'єктів які залягають на незначній (20 - 40 см) глибині. плугами на поверхню
вигортаються архітектурні деталі глинобитних будівель, знаряддя праці, плас-
тика, трощиться посуд. за визначенням фахівців, продовження оранки тери-
торій поселень протягом 10 років може призвести до повного їх знищення.
зараз ведеться робота по вилученню земель, на яких знаходяться посе-
лення, з сівообігу. тут буде дозволений лише поверхневий обробіток грунту
під посіви багаторічних трав.

крім того, якщо до 90-х років у пам'ток трипільської культури була одна
біда - глибока оранка, то зараз з'явилася друга. останнім часом стало мод-
ним збирати колекції трипільського посуду. створився своєрідний ринок три-
пільських артефактів, що призвело до нещадного грабунку стародавніх
поселень.

знання про трипільську культуру поширюються шляхом створення експо-
зицій музеїв, проведенням екскурсій, організацією вШяй-Х виставок, видан-
ням науково-популярної продукції (буклети, брошури, наукові статті,
відеофільми). передбачається також створення поселення - скансена де ту-
ристи могли б деякий час жити в умовах наближених до тогочасних - трипіль-
ських.

Могильник Черняховської культури.
на поселенні трипільців незвичайність мого села не закінчується, а лише
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продовжує розвивати археологічні дослідження в напрямку захоронень Чер-
няховської доби.

в середині і тисячоліття нашої ери слов’ян, які жили між Дніпром і Дунаєм,
називали антами. Жили вони в укріплених городищах, вирощували пшеницю,
просо, коноплю, полювали, розводили худобу, збирали щедрі дари лісів і рік.
землю обробляли дерев’яними ралами з залізними наральниками, жали сер-
пами, молотили ціпами, зерно мололи на жорнах. Мали анти і царів, які були
обмеженими у владі.

Більшу роль у вирішені важливих справ відігравали народні збори. обо-
ронятись від нападників антам доводилось часто, для цього в деяких місцях
насипали захисні вали.культуру, пов’язану з антами, археологи називають
черняхівською. легедзине розташоване в самому центрі цієї культури. Деякі
історики вважають, що анти – то предки української нації.

в 2010 році були продовжені археологічні дослідження могильника , який
розпочали в 2008-2009 роках. в новому сезоні розкопана і досліджена ді-
лянка пд.-зх. частини поховання . Була розкопана площа 202 кв. м, відкрито
31 поховання , яке було зроблене за багатьма обрядами того часу. із 17 кре-
мацій три- урнові, решта неурнові; з 14 інгумацій 9 орієнтовані головою на
північ, 4- на захід, а одне виявити не вдалось. за весь час розкопок в сумі
було досліджено площу 378 кв. м , відкрито 57 захоронень. 

Дослідження  на протязі трьох років підтвердили, що похоронний обряд
могильника в легедзиному притаманний черняхівській культурі і як кожен ар-
хеологічний пам’ятник має свої особливості. Могильник відрізняється від
інших насиченим культовим слоєм, який включає істотно незвичайні еле-
менти кераміки та інші речі, типічні для поховального інвентаря. Більшість
цілих речей залишились біля трупоположень.

серед знайдених речей:
-керамічний посуд. знайдено величезну кількість залишків глиняного по-

суду. із них: гончарної столової кераміки, гончарної кухонної, ліпленої та ім-
портованої. Більшість посуду – закриті та відкриті тарілки, трьохручні вази та
кубки.

-скляний посуд. як і в попередніх дослідженнях було знайдено фраг-
менти скляних кубків. в одному випадку вони були в захороненні, а не по-
близу нього. Було знайдено фрагмент конусоподібного кубка.

-фібули, які були знайдені в захороненнях , також в шарі грунту. 
-Деталі поясної гарнітури, пояси, пряжі вони були виготовлені із бронзи

та заліза, в одному випадку із срібла.
-підвіски. вони об’єднували функції прикрас та оберегів. виплавлені з

проволокою для підвішування. також залізні підвіски-ємкості
-сережки-кільця із срібної проволоки у виді кільця із гачком, також різно-

манітні буси.
-гребінці. знайдено велику кількість залишків трьохслойних .
-Мілкі побутові інструменти праці, представлені бронзовими інструмен-

тами, ножі, туалетні речі.
-зброя, яка представлена лише однією знахідкою із шару. 
-Шкатулки. [3, 34-41] 
скіфська доба та поховання
як нам відомо, скіфи - кочові племена,які жили у VII — III ст. до н. е. на

землях великого євразійського степу, тобто теперішньої україни. на тери-
торії села вони залишили слід про своє проживання на наших землях

на південно-західній околиці с. легедзине розташований могильник скіф-
ської доби. Без сумніву скіфським його можна назвати умовно, так як могиль-
ники часто є полікультурними і перебуваючи в одному місці можуть мати
кургани від енеолітичної до залізної доби. легедзинський могильник на сьо-
годні нараховує більше десяти курганів, більша частина з яких розорюється.

на аерофотознімках зроблених у вісімдесятих роках XX століття, серед
цієї курганної групи виділявся курган, що мав чіткі сліди овалу, який оточував
його. такий овал можна було ідентифікувати, як слід від колишнього рову. з
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розділів геродотової «історії» присвяченої скіфам відомо, що ровами скіфи
оточували «царські» поховання, що викликало інтерес у археологів і бажання

дослідити його до того часу,
як він буде знищений оран-
кою.

у вересні 2006 року
співробітниками заповід-
ника «трипільська куль-
тура» було проведено
попереднє обстеження кур-
гану. висота його сягала
всього трохи більше як на
один метр, діаметр складав
біля вісімдесяти метрів.

розкопки розпочалися в
липні 2007 року і тривали
до жовтня. проводила до-
слідження трипільська ар-

хеологічна експедиція у складі співробітників інституту археології нан
україни та заповідника «трипільська культура». експедицією керував канди-
дат історичних наук володимир круц, розкопом кургану керував кандидат іс-
торичних наук алла ніколова. у ході розкопок були задіяні студенти чотирьох
вузів україни: педагогічних університетів: київського ім. М. Драгоманова,
уманського ім. п. тичини, вінницького ім. М. коцюбинського, національного
університету «києво-Могилянська академія».

під час розкопок виявили сліди трьох поховань IV ст. до н. є. скіфської
доби.

перше поховання було розташоване в центральній частині кургану і яв-
ляло собою квадратну яму, розміром сторін біля 3 м., в основі периметру якої
знаходилися сліди від стовпів, які колись утримували навіс над похованням
і землю самого кургану. До цього центрального поховання з східного краю вів
грабіжницький, хід, яким воно було пограбоване ще в скіфський час. кістки
молодого чоловіка (орієнтовно 20 років) були хаотично скидані в південному
кутку поховання. слід другого поховання було зафіксовано під час зрізання
курганного насипу - чіткий глиняний горизонтальний слід вів униз, до іншого
поховання.

слід говорив про те, що це поховання було пізнішим - впускним, під час
копання якого скіфи «пробили» насип, вийшли на рівень глиняного цільнника
і вже далі в ньому прокопали 12-ти метровий горизонтальний хід-дромос,

який закінчувався поховаль-
ною камерою. Дромос був за-
сипаний крихкою глиною, а
сама камера привалена
шаром землі. Друге похо-
вання було зведено поруч
першого і раніше мало тонкий
простінок завтовшки у пів
метра. на місці «господаря»
камери залишилися лише не-
великі фрагменти залізних
оладунків, наконечники стріл
та кілька невеликих золотих
бляшок, які нашивалися на
одяг заможних людей. гра-

буючи перше поховання, вибивши простінок, злодії ввійшли у другу камеру і
разом з одягом витягнули грабіжницьким ходом тіло. Частина кісток так і за-
лишилася лежати на місці цього ходу - вони випадали з одягу, який мав для
грабіжників цінність, напевне, через нашите на нього золото. Біля основного
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місця поховання лежав скелет людини, скоріше за все раба-виночерпія, який
лежав у скрученому стані і серед кісток якого були знайдені наконечники двох
стріл. поруч скелета лежали роздушені впавшим склепінням велика грецька
амфора чорного кольору скіфська посудина, орнаментована заглибленими
горизонтальними лініями.

третє поховання, яке мало велику камеру (8 м. в діаметрі), скоріше за все
похованням так і не було, воно завалилося, не витримавши тиску землі ще в
момент копання, чи зразу після цього. ця камера не була і символічним по-
хованням, так як у такі камери мали класти зброю та інші предмети. легед-
зинський курган лише частково відкриває інформацію про світ північних
скіфів.

на археологічній темі особливість села не закінчується. в селі є пам’ят-
ники повстання 1920 року на честь 90-річчя збройного антибільшовицького
повстання та бою під легедзиним 1941 року,також - єдиний в україні пам’ят-
ник прикордоннику та його вірному другові-собаці, який був відкритий у 2003
році, дві братських могили часів голодомору 1933 року та великої вітчизняної
війни 1941-1945 рр.

Щиро рада була розповісти про пам’ятки археології та пам’ятники війни в
мому селі. «незвичайність» не буде суб’єктивним твердженням , а буде ха-
рактеризувати саме моє селота знайде відгук та зацікавленість у ваших сер-
цях. запрошую вас відвідати культурно-історичний заповідник «трипільська
культура», із захопленням подивитись на експонати музю, побувати на ар-
хеологічних розкопках та отримати нереальну насолоду й враження!

1. ранньоземлеробські культури Буго-Дніпровського межиріччя: проблеми до-
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Жам о.,
(переяслав-Хмельницький)

«каРЕтниХ СПРав МаЙСтЕР»  никиФоР ПЕтРовиЧ ГУСаков З
МіСта ПЕРЕяСлава ПолтавСЬкоЇ ГУБЕРніЇ

ім’я никифора петровича гусакова, власника каретного двору в місті  пе-
реяславі полтавської губернії (нині м. переяслав-Хмельницький київської
обл.), мало відоме фахівцям у галузі історії транспортобудування. тоді, як
цей заклад свого часу знали далеко за межами переяслава, оскільки це було
єдине в останній чверті ХіХ – поч. ХХ ст. в переяславському повіті підприєм-
ство по виготовленню та ремонту сухопутних транспортних засобів з кінною
і воловою тягловою силою (всього в полтавській губернії на той час діяло 16
значних підприємств подібного призначення).

науковими джерелами, як правило, констатується лише факт існування
в повітовому місті переяславі полтавської губернії в 2-й пол. ХіХ ст. карет-
ного двору. при цьому не достатньо висвітлюється діяльність цього закладу
і практично не згадується його власник - никифор петрович гусаков. проте
багатогранна діяльність, цікава доля цієї людини заслуговує на увагу дослід-
ників не менше, ніж цього заслуговує і підприємство, яке заснував і очолював
впродовж кількох десятиріч.

на жаль дані біографічного характеру про никифора петровича гусакові
уривчасті та суперечливі. і навряд чи можуть бути більш деталізовані через
відсутність необхідних для цього матеріалів. найповнішими та самими до-
стовірними, оскільки підкріплені відповідними документами, можна вважати
спогади правнука н.п. гусакова  - Юрія Дмитровича Даниленка, 1950 року
народження, нині жителя м. києва. згідно свідчень респондента, никифор
петрович гусаков за походженням був росіянином (це підтверджує російське
прізвище). До якого соціального стану належав н.п. гусаков не відомо, ос-
кільки ще в ранньому дитинстві залишився круглим сиротою і не мав жодних
документів. Малий никифор пам’ятав лише власне прізвище, імена батьків,
рік свого народження – 1862. в переяславі никифор гусаков оселився у сер.
70-х років ХіХ ст., у підлітковому віці. прибув до міста "нікішка" гусаков, так
його тоді називали, у пошуках роботи із західної україни. оселившись в пе-
реяславі, найнявся на роботу до одного з місцевих ковалів. на жаль, прі-
звище майстра, який надав никифору гусакову роботу, не відоме.
Майстрів-ковалів на той час було багато в переяславі. це й не дивно – адже
місто було значним осередком ковальського і деревообробного промислів
полтавської губернії. 

за традицією ковальське ремесло, як і будь-яке інше, передавалося в ро-
дині майстра з покоління в покоління. відомо, що коваль, до якого найнявся
на роботу юний гусаков, був бездітним, через це не мав кому передати ре-
месло і набуті в процесі роботи знання. в таких ситуаціях цілком логічно було
тримати учнів. процес навчання учня тривав кілька років. перший рік учень
працював, як правило, безкоштовно. на другий і третій роки майстер  платив
учням по домовленості певну суму грошей. учні жили у «вчителя» і харчува-
лися за його рахунок. учні були як із місцевих хлопців, так і приїжджі. ремеслу
юнаки починали навчатися з 12-15 років.

про подальші віхи в біографії н.п. гусакова можемо висловити лише при-
пущення, оскільки дані про цей період його життєдіяльності дуже фрагмен-
тарні. «переяславський коваль" по своїй смерті залишив частину спадщини
– кузню та ковальський реманент – никифору гусакову. Бездітному майстру-
ковалю, очевидно, припав до душі працьовитий юнак, наділений мистецьким
смаком, ковальською майстерністю, і став йому за сина.

здібний хлопець зумів розвинути отримане у спадок ковальське ремесло
до рівня каретного двору, офіційна назва якого - "екіпажне виробництво ни-
кифора петровича гусакова в переяславі". свідченням високого рівня роз-
витку виробництва каретного двору стало особисте клеймо (світлина 1), яке
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транспортних засобах, виготовлених на цьому підприємстві.
спеціалізувався каретний двір н.п. гусакова на виготовленні колісних

(літніх) і полозкових (зимових) кінних та волових  транспортних засобів різ-
ного призначення: від звичайного селянського воза до вишуканих екіпажів за
індивідуальним замовленням і, навіть, ескізами замовника. 

основними виробами каретного двору були колісні (вози, брички, фае-
тони) і полозні (сани) засоби пересування. крім цього, ковалі оковували сани,
підковували коней, виготовляли ковальський інструмент, кували сільськогос-
подарські знаряддя (плуги, борони, сокири, сапи, окуття до лопат, ножі) та
безліч інших речей.

розміщувався каретний двір н.п. гусакова в центрі м. переяслава, на на-
бережній вулиці (нині вул. горького, № 43). 

Щодо архітектурно-планувальної характеристики закладу, то вона відпо-
відала його функціональним потребам, підпорядковувалася змісту і органі-
зації виробництва. До комплексу виробничих будівель каретного двору н.п.
гусакова входили: кузня, сарай, «малярка» [1]. організація роботи в каретних
дворах суттєво відрізнялася від організації виробництва у простих стельма-
хів. в останніх здебільшого не було спеціальних майстерень, в яких вони
могли виготовляти деталі до транспортних засобів і складати готові вироби.
зимою майстерні не опалювалися, і тому в них працювати було неможливо.
в зв’язку з цим роботи проводилося лише теплої пори року. 

загальну уяву про планувальне та об’ємно-просторове рішення каретного
двору н.п. гусакова дають фотографічні та графічні матеріали, які зберег-
лися до нашого часу, а також окремі будівлі із комплексу каретного двору, що
уціліли в дещо перебудованому вигляді. згідно цих даних на поч. ХХ ст. на
подвір’ї каретного двору знаходилися три житлові споруди, кузня, сарай
(«плотня»), "малярка", навіси для проведення роботи в літку, а також май-
стерні різного призначення. Житлові споруди призначалися для проживання
членів родини н.п. гусакові та сезонних найманих робітників. виробничі при-
міщення розміщувалися частково на великому дворищі, інші – з тильних сто-
рін житлових будівель. тут виготовлялися окремі частини і деталі
транспортних засобів, здійснювалося їх пофарбування та оздоблення. оста-
точний збір готових виробів проводився на подвір’ї під навісами. зовнішній
вигляд будівель каретного двору нічим не відрізнявся від будь-яких інших міс-
цевих житлово-господарських споруд приватного сектора. загалом садиба
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н.п. гусакова з усіма житловими та господарськими будівлями на поч. ХХ ст.
займала територію площею 1 678 кв. м. з них під різними спорудами та над-
будовами було 220 кв. м., а під подвір’ям – 394 кв. м. зазначимо, що для за-
будови  каретного двору н. гусакову знадобилося близько 10 років. відомо,
що дворище по вул. набережній в м. переяславі він придбав наприкінці 80-
х років ХіХ ст., а на початку ХХ ст. на цьому місці діяв повністю сформований
каретний двір. 

Щодо кількісного і професійного
складу робітників  каретного двору,
то він не був сталим, нараховував в
середньому 5-10 чоловік, і коли-
вався в залежності від робочого се-
зону та наявності замовлень.
основний робочий контингент ка-
ретного двору складали постійні і
тимчасові наймані робітники серед-
нього і похилого віку, виключно чо-
ловіки, жителі міста переяслава та
навколишніх сіл. у старших май-
стрів постійно знаходилося "в
науці", тобто на навчанні, кілька
учнів – хлопців-підлітків. є.н. гуса-
кова запам’ятала прізвища кількох
з них – о.к. Юрюк, а. свірський,
о.М. Майборода, політун. із досвід-
чених майстрів відомий о.М. Май-
борода, житель м. переяслава. в
Музеї народного сухопутного транс-
порту знайшли прописку сани «ко-
зирки» роботи майстра, які
передала його дочка, Майборода
надія олександрівна (світлина 2).
Більш повніших даних про склад
робітників каретного двору н.п. гу-
сакова не маємо.

Дещо повніша і ґрунтовніша ін-
формація про приватне життя ни-
кифора петровича гусакова.

одружився він досить пізно, при-
близно в 35-річному віці, на селянці
анастасії семенівні (дівоче прізвище
невідоме), 1875 року народження,

уродженці села туленці київської губернії. разом виростили шестеро дітей,
сина та п’ятеро дочок. єдиний син павло, продовжувач батьківського ре-
месла, трагічно загинув у вісімнадцятирічному віці під час перестрілки між
більшовиками та націонал – патріотами у Діброві.

помер никифор петрович гусаков в 1925 р. у шістдесят три роки. з цього
часу започаткована і розвинена ним справа у переяславі почала занепадати.
нині вже майже не зустрінеш гужові транспортні засоби на наших дорогах,
хіба що в музейних колекціях [4].

найбільша колекція давніх транспортних засобів українців знаходиться в
єдиному в україні Музеї народного сухопутного транспорту національного іс-
торико-етнографічного заповідника «переяслав», відкритому в 1993 р. ідея
створення Музею, розробка наукової концепції, збір колекції - заслуга Ми-
хайла івановича Жама (1929-2002 рр.).

в Музеї представлено унікальну колекцію оригінальних сухопутних транс-
портних засобів, які репрезентують розвиток сухопутних транспортних засо-
бів  середньої наддніпрянщини ХіХ – ХХ ст. Музейне зібрання формувалося
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Фаетон, виготовлений у каретному дворі
Н.П. Гусакова, в експозиції Музею народного
сухопутного транспорту НІЕЗ «Переяслав»



впродовж майже 40 років. у пошуках експонатів були обстежені київська,
Черкаська, полтавська, Житомирська, сумська, запорізька, Чернігівська та
інші області україни. 

транспортні засоби систематизовані за видовими і конструктивними від-
мінностями, функціональним призначенням та тягловою силою. експону-
ється полозковий та колісний транспорт, який в свою чергу поділяється на
господарський, промисловий (кінний та воловий), виїзний (святковий) та па-
сажирський. основу музейної колекції становлять оригінальні колісні та по-
лозкові транспортні засоби цього періоду: шарабан, фаетон, лінійка, тачанки,
пожежна помпа, безтарка, биндюг, бідка, сани-козирки, сани-розвальні, гос-
подарські сани, ручні санки та ін. в експозиції представлені науково обґрун-
товані реконструкції давніх транспортних засобів, майстерно виготовлені
спеціалістами реставраційної майстерні: сани-волокуші, половецький візок,
чумацький і циганський вози, грабарка [3].

окремими розділами в Музеї представлені виробничий комплекс по ви-
готовленню та опорядженню сухопутних транспортних засобів – кузня та
стельмашна майстерня з відповідними інструментами та пристроями. також
відвідувачі можуть ознайомитися з колекцією волової та кінної збруї та
упряжі. Дуже цікавим є зібрання орнаментованих волових ярем іі пол. ХіХ –
поч. ХХ ст. привертають увагу речі дорожнього побуту, завдяки яким у відві-
дувачів створюється картина живої реальності: барильця для води, рептухи,
валізи, ліхтарі, дорожня пічка, дерев’яні миски та яндоли, казани, кухлі, маз-
ниці.

у Музеї представлені фрагменти різних видів доріг (грунтова, дерев'яний
настил, бруківка).  

окрема увага приділена каретному двору н. п. гусакова, який діяв у пе-
реяславі в іі пол. ХіХ ст. в експозиції музею представлені рідкісні оригінальні
транспортні засоби (фаетон, сани «козирки», святковий віз) та виробничий
реманент каретного двору «екіпажне виробництво н. п. гусакова» [2].

Без сумніву каретний двір никифора петровича гусакова займав важливе
місце в економічному житті переяслава та навколишніх  територій у 2-й пол.
ХіХ – поч. ХХ ст. тому закономірно постає потреба більш ширшого і глибшого
вивчення його діяльності, а також більш детального дослідження особистого
внеску н.п. гусакова у роботу закладу. ця тема має зацікавити всіх тих, хто
цікавиться історією транспортобудування і зокрема, діяльністю каретних дво-
рів в україні у ХіХ ст.
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учень 11 класу леськівської зоШ і-ііі ступенів 

Марштупа а., 
науковий керівник, учитель української мови 

іСтоРик За ФаХоМ, УЧитЕлЬ За ПокликанняМ

є такий куточок землі, де задувають степові суховії й водночас відчува-
ється подих Дніпра-славути. цей куточок з милозвучно-поетичною назвою
леськи! Милозвучний край над Дніпром. тихі впорядковані вулиці в ошатті
дерев, на високому пагорбі. Деякі крутоярами збігають у придніпрові луки.
збігають, ніби повертають до тих місць, де колись лежало село, ніби повер-
тають до пам’яті старожилів панораму великого поселення над Дніпром. і
хоча перша письмова згадка про село датується 1726 роком, однак зрозу-
міло, що леськи існували набагато раніше. окремі його частини для зручності
самих жителів мали простацькі назви. назв вулиць як таких тоді ще не було,
і все зводилося на кутки та кущі. зацерківщина, ковриги, лисівка, крутинівка,
Байдівка, Чабанівка, куцоволівка ось деякі назви окремих частин лесьок.
вони походили від місцевості, окремих осіб, занять людей… а займалися тут
хліборобством, рибальством, теслярством, чинбарством, ткацтвом…

вирізняється біографія нашого села ще й тим, що тут не було кріпаччини.
леськи належали до казенних сіл, а мешканці його були державними селя-
нами. податки сплачували грішми або ж натурою, відпрацьовували підвідну,
шляхову та інші повинності, платили постояльне. важко нині уявити те село
[1, 4].

Ми не знаємо імен перших учителів і перших 35 школярів першої почат-
кової платної школи, яка працювала майже півтора століття тому, в далекому
1843 році.

Ми не знаємо всіх членів місцевого товариства “просвіта”, які протягом
майже двох років ставили тут спектаклі “наталка полтавка”, “назар стодоля”,
“Маруся Богуславка”, а на зароблені кошти в 1922 році відкрили пам’ятник
тарасу григоровичу Шевченку.

Ми не знаємо всіх членів перших артілей спільного обробітку землі, пер-
ших колгоспників.

а сьогодення воно навколо нас. Щоб збагнути сьогоднішню історію села,
потрібно пройтися його чистими впорядкованими вулицями, завітати в гості
до ветеранів і трудівників ланів, ферми, механізованого стану. потрібно по-
бувати і там, де в нелегкій праці вирощують зерно, овочі, фрукти, де тру-
дяться сьогодні леськівчани…

і скрізь ви знову зустрінетеся з історією, з історією далекою і близькою.
вклонімося тим, хто зберіг і зберігає нам на цій землі ці чисто-бурштинні крап-
лини нашої історії. не одне покоління леськівчан згадує нині уроки історії
прекрасного педагога патлань євдокії Миколаївни.

Життя патлань євдокії Миколаївни є прикладом освіченості і одержи-
мості, прикладом безкорисливого служіння людям та своїй справі. усе її сві-
доме життя було пов’язане зі школою.

народилась євдокія Миколаївна 27 листопада 1947 року у селі леськи в
сім’ї колгоспників. у 1955 році пішла до першого класу місцевої школи, яку
успішно закінчила. вищу освіту здобувала в одеському державному універ-
ситеті ім. і.і. Мечнікова на історичному факультеті, куди вступила в 1967 році.
Життя склалося так, що необхідно було поєднувати заочне навчання з робо-
тою. свою трудову діяльність розпочала вихователем в дитячому садочку,
де пропрацювала більше двох років. у 1970 році євдокія Миколаївна пішла
працювати піонервожатою середньої школи села тубільці, а з 1972 року по-
чала працювати за спеціальністю вчителем історії та географії в Думанецькій
восьмирічній школі.

успішно закінчивши університет 15 серпня 1973 року молода вчителька
повернулась в рідне село і почала викладати історію в леськівській середній
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школі. вона дуже любила свій предмет і підтримувала незгасаючий інтерес
до історії в своїх учнів, розвивала в них самостійність, застосовуючи еле-
менти роздумів, диспуту, гри. при підготовці до уроку завжди використову-
вала додаткову літературу, наочний матеріал, карти.

у 1975 році євдокія Миколаївна призначена на посаду заступника дирек-
тора з навчально-виховної роботи. вона проявила себе як хороший керівник,
адже була вимоглива одночасно до себе і до інших. завжди знаходила необ-
хідні слова у спілкуванні з колегами та вихованцями, користувалася повагою
серед батьків і товаришів. працюючи заступником директора, вона закінчила
курси підготовки директорів середніх загальноосвітніх шкіл при централь-
ному інституті вдосконалення вчителів Міністерства освіти урср. але оби-
раючи між кар’єрним ростом і педагогічною діяльністю вона обрала останнє. 

у 1980 році євдокія Миколаївна звільнилася з посади заступника дирек-
тора за власним бажанням і залишилась працювати у рідній школі вчителем
історії і суспільствознавства. якось цицерон розмірковував: “коли матимемо
поганих кравців – не буде гарного одягу, якщо погані пекарі – їстимемо такий-
сякий хліб, якщо матимемо поганих вчителів – то не буде у нас майбутнього”.
Хоча від часу життя цього мудреця пройшло не одне століття, з його думкою
не можна не погодитись: вчитель виконує не просто важливу суспільно зна-
чущу роботу, а відповідальну місію, що потребує великого вміння – побачити
в кожному учневі неповторну людську особистість. його покликання вимагає
наполегливості, духовної рівноваги, постійного творчого горіння, бо справжній
вчитель – не той, хто намагається повчати нас, а той, у кого ми вчимося. в
євдокії Миколаївни патлань можна вчитись. Для неї робота вчителя була
справою життя. вона мала щире серце, оптимізм, відчуття відповідальності
за майбутнє свого суспільства, велику любов до дітей і, долаючи негаразди
та розчарування, йшла до школи з теплою усмішкою, з вірою в своїх колег,
учнів, у світле майбутнє нашої Батьківщини [2, 3].

євдокії Миколаївні вдалося ввібрати в себе кращі риси трудового народу
і осяяти їх світлом своєї освіченості. усе її життя було подвижництвом. зви-
чайно ж за свою творчу і сумлінну працю вчителька мала заохочення і наго-
роди. так у 1981 році вона отримала грамоту районного відділу освіти, у 1986
році почесну грамоту Міністерства освіти урср за успіхи у навчальній роботі,
у 1989 році нагороджена грошовою премією. у 1985 році педагога нагород-
жено значком відмінника народної освіти, а у 1990 році їй першій у леськів-
ській школі присвоєно звання старшого вчителя. але найвищою і найціннішою
нагородою для неї була повага, пошана і любов учнів, колег, громадськості.
Багато її учнів, навіть давно закінчивши школу, вітали свою улюблену вчи-
тельку з Днем народження та з Днем знань. її шанували колеги та завжди
звертались до неї за порадою. Були випадки, коли викладачі вузів, куди всту-
пали учні патлань є.М., приємно вражені відповіддю абітурієнта, просили
назвати прізвище вчительки, щоб надіслати їй подяку.

вона була одержима своїм предметом. Добре опанувавши його ще з юних
літ, вона постійно шліфувала свою педагогічну майстерність, творчо підхо-
дила до кожного уроку, використовувала інноваційні методи навчання, шу-
кала індивідуальний підхід до кожного з учнів, навчала учнів вчитися,
допомагала формувати власну думку щодо історичних подій та відстоювати
власну позицію, виховувала патріотизм, любов до історії рідного краю. До
всіх учнів вона відносилась однаково, але в кожному бачила особистість. у
1991 році євдокія Миколаївна атестована на вищу кваліфікаційну категорію,
а з роками кілька разів підтверджувала її. учні патлань є.М. були учасниками
районних, обласних, республіканських олімпіад і різних конкурсів з історії та
завойовували призові місця. у 2005 році вона нагороджена подякою відділу
освіти Черкаської райдержадміністрації за підготовку учнів до всеукраїнської
олімпіади.

як класний керівник євдокія Миколаївна зробила шість випусків. працю-
вала вона не просто, а творчо, знаходила власний особливий підхід до кож-
ного зі своїх вихованців. їм вона прищеплювала найкращі людські якості:

Четверта наукова краєзнавча конференція

246



дисциплінованість, працелюбство, терпіння, акуратність, доброзичливість,
повагу до старших, до батьків і товаришів. і серед вдячних випускників мо-
жете зустріти професора і академіка, продавця і будівельника, лікаря і пра-
цівника сільського господарства. Часто її випускники обирали в житті
педагогічну діяльність, намагаючись наслідувати свою наставницю. 

запитайте в матері, чи важко їй доглядати своїх дітей. ви почуєте у від-
повідь: “та я ж їх люблю!” отак і євдокія Миколаївна відповідала, коли її за-
питували, чи важко працювати вчителем. коли любиш тих, для кого працюєш,
ніяка робота не буде важкою [3].

євдокія Миколаївна постійно була в русі, в ділі, в самовдосконаленні. Без-
межно любила природу, рідний край, своє рідне село. з 1977 року вона була
беззмінним депутатом сільської ради і проблеми села були їй дуже близькі.
любов до рідного села надихнула її велику частину свого життя присвятити
роботі над історією лесьок. вона збирала матеріали про героїв праці, вете-
ранів, видатних односельців різних професій. неодноразово відвідувала
музеї та архіви, опитувала старожилів села, очевидців історичних подій. па-
тлань є. М. стала автором “історії села леськи”, тому саме їй ми вдячні за
зібрані дорогоцінні архівні документи про історію нашого села.

у 2005 році євдокія Миколаївна звільнилася з роботи, якій віддала своє
життя, у зв’язку з виходом на пенсію за віком, але продовжувала вболівати
за своїх молодших колег, за учнів, ніколи не відмовляла в допомозі чи пораді.

разом із цим вона була звичайною жінкою. у 1976 році вона вийшла заміж
за порядну і чуйну людину Миколу пантелеймоновича, а в 1978 році у моло-
дого подружжя з’явився син Юрій. вона стала люблячою дружиною, турбот-
ливою матір’ю, а згодом лагідною бабусею. встигала поєднувати роботу і
сім’ю. та і сім’я її підтримувала в усіх ідеях і починаннях.

5 жовтня 2006 року лагідне серце євдокії Миколаївни перестало битися.
невблаганна смерть передчасно вирвала з життя історика за фахом, вчителя
за покликанням. Жінка згасла, як свічка на вітрі.

її серце горіло великою любов’ю до людей. вона палала, освітлюючи до-
рогу іншим. її невтомні руки і допитливий розум ніколи не знали спочинку.
Жінка хотіла, щоб люди ставали добрішими, а світ навколо нас кращим.

1. леськи. фоторозповідь. – к.:Мистецтво, 1990. – 18 с.
2. кулаковська в. н. спогад про колегу //сільські обрії. 2006. №44. с. 3.
3. МпДа. – спогади патланя Миколи пантелейовича, 1948 р. н., меш-

канця с. леськи Черкаського району Черкаської області. 
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Хроменко є., учень 10 класу
Хроменко з, вчитель географії

смілянська загальноосвітня школа і-ііі ступенів №10 
смілянської міської ради Черкаської області 

ПаМ'ятаЄМо СвоЇ коРЕні

україна як незалежна держава існує вже 20 років. за цей час виросло по-
коління, яке не знає іншої держави, інших умов життя, як наприклад, життя в
умовах тоталітарної системи, коли кожна людина вважалася лише «гвинти-
ком» величезної державної машини, що, ніби жорнами, переминала людські
долі…

саме вивчення історії рідного краю сприяє формуванню в молоді відчуття
Батьківщини, усвідомленню нерозривної єдності поколінь, зв’язку минулого
кожного міста і села з історією усієї держави, створює відчуття причетності
до неї кожної сім’ї. в учнів формується усвідомлення того, що найвищим
обов`язком та честю кожного повинне стати бажання бути гідним спадкоєм-
цем кращих традицій рідного краю - складової частини незалежної україни.

визначні події, явища і процеси, що відбувалися на території краю, завжди
давали невичерпний дослідницький матеріал для краєзнавчих пошуків, до-
помагаючи краєзнавцям ґрунтовно і всебічно з’ясовувати особливості минув-
шини свого регіону у контексті загальної історії україни.

наприклад, головківка - звичайне село, що знаходиться на Чигиринщині
і навіть не входить до числа об’єктів «золотої підкови Черкащини», але, як і
кожна територія, що населена людьми, має свої унікальні сторінки історії,
свої неповторні людські долі. їх треба тільки вміти помічати, знаходити, спіл-
куючись із близькими, друзями, та й просто знайомими, переглядаючи старі
фотографії у старовинних оксамитових альбомах.

і тоді раптом почнуть виявлятись дивні речі - у звичайному селі знахо-
диться цілюще джерело; на пагорбі, де бавились у дитинстві, раптом хтось
знаходить скарб часів козаччини, що складається із золотих монет, а власний
прадід  виявляється нащадком славного кошового отамана…

загальні відомості про село головківка. село головківка  розташоване у
Чигиринському районі Черкаської області. засноване у 1775 році. існує 3 вер-
сії походження назви села.

за однією з версій, у районі села протікала невелика річка, на якій пан
збудував водяний млин. Для праці на млині пан поблизу поселив робітника
із сім’єю, прізвище якого було головатий. згодом пан почав зганяти сюди й
інших селян. людей переселяли з навколишніх сіл - з полуднівки та осоти. у
такий спосіб було заселено сучасну частину (куток) села вища титарівка.
звідти село збільшилось до сучасних розмірів.

за іншою версією, біля одного із ставків оселився селянин головко із
своєю сім'єю. начебто від його прізвища і пішла назва села.

третя версія говорить про те, що тут жив козак головко, який був досить
сильним воїном. Через це навколо нього оселялись й інші сім'ї.

територія села умовно поділяється на кілька сільських кутків, більшість з
яких носять назви прізвищ селян, які першими поселялись на нові території.
так з’явились овдіївка, нижня та верхня титарівка, Дроботівка, Басівка.
схожу назву отримав і куток поселянівка. Деякі назви несуть в собі характер
поселення: ярки розміщені у невеликих ярах, загороди утворені на околиці
села окремою вулицею. вигін - на місці старого базару, на Хуторі селились
поміщицькі селяни, у криницівці були криниці з найкращою водою у селі.
назва кутка церковна походить від давньої церкви, яка розміщалась тут у
XVII-XVIII ст, п'ятихатки утворені були з 5 хат, у руминії проживали румуни,
на кутку волосна розміщувалась волосна садиба, через куток янівку йшла
дорога до села янівка.

історія села головківка. поселення на території сучасної головківки з'яви-
лися багато тисячоліть тому. поблизу села виявлено вироби епохи бронзи,
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на захід від села відкрито скіфське поселення, 1878 року знайдено скарб рим-
ських монет. знайдено вироби часів київської русі.

в історичних документах село вперше згадується у 1775 році. у 18 столітті
село перебувало під владою польської шляхти.

у 1835 році головківку придбав цивільний губернатор іван іванович фун-
дуклей. з 1866 року головківка — волосний центр Чигиринського повіту ки-
ївської губернії. у 1888 році село стало власністю цукрозаводчика і
землевласника Миколи артемовича терещенко.

головківка була центром українського гончарства, де в ХіХ столітті існу-
вала відома школа підполив'яного фляндрового розпису. в селі вироблявся
й "панський" посуд на замовлення польських королів та магнатів. ці сервізи
зберігаються у кращих музеях різних країн світу.

у 1923 році в селі створено сільськогосподарську артіль "незаможник",
яка у 1928 році прийняла статут комуни і стала називатися "промінь". у 1929
році утворено ще два колгоспи: "перемога" ("Жовтнева революція") та
"Дружба".

під час голодомору 1932 - 1933 років у селі померло понад 500 осіб.
у роки Другої світової війни тут проходили бої партизанських загонів імені

сталіна та імені ворошилова. у боях брало участь 565 жителів села, з яких
162 відзначені урядовими нагородами.

в 50-х роках три невеликі колгоспи об'єднались в один - "іскра". станом
на 1972 рік у селі працювала середня школа, три бібліотеки, будинок культури
зі стаціонарною кіноустановкою, відділення зв'язку і відділення ощадної каси.
в селі працювало 8 магазинів, дві їдальні, майстерня побутового обслугову-
вання, фельдшерсько-акушерський пункт, пологовий будинок, дитячі ясла. у
1974 році споруджено нове приміщення середньої школи, у 1976 - адмініс-
тративний будинок та лікарську амбулаторію [1].

у 90-х роках відбувається реформування колгоспу "іскра". у 1995 році в
селі відкрито новий пам'ятник загиблим воїнам-землякам. у 1997 році жителі
села за власні кошти почали добудовувати церкву [2].

в 2004 році селі освячено дві каплиці на честь святої великомучениці па-
раскеви і святителя Миколая Чудотворця.

головківська кераміка. з давніх-давен головківка славилася своєю кера-
мікою, головківське гончарство є унікальним явищем в історії української
культури. відомий такий факт: наприкінці XVII століття на замовлення по-
льського королівського двору головківськими майстрами було виготовлено
столовий сервіз на 250 персон, який волами відправили до польщі. Далі цей
витвір, вже як королівський дарунок, потрапив до вищих королівських осіб
франції.

головківка - один з найцікавіших в україні центрів фляндрового кераміч-
ного розпису XIX—XX століть. у той час село було головним осередком ви-
робництва мальованого посуду на Чигиринщині. гончарні містились в
глибоких землянках, обігрівались теплом опалювальної печі. 1912 року в селі
діяло 19 гончарень та 70 майстрів. вони виготовляли мальовані миски,
полив`яний посуд (глечики, горщики, тикви, ринки тощо).

одним з найвідоміших гончарів україни можна назвати уродженця села -
якова Михайловича Брюховецького, який в 2000 році став переможцем між-
народного конкурсу гончарів у вітебську (Білорусь) [3].

Джерело "Живун" на околиці села знаходиться джерело "Живун" на те-
риторії атаманського парку. за легендою, записаною в селі головківка, свя-
тий апостол андрій первозванний та його учні, проходили повз Холодний яр
спекотного літа. коли їм захотілося пити, то апостол вдарив своїм посохом
об землю і з того місця потекла прохолодна вода. так і утворилось джерело
"Живун".

Щодня до джерела "Живун", котре знаходиться біля села головківки Чи-
гиринського району, приїздить багато людей - із ближніх і дальніх сіл, міст
Черкащини та інших областей. а щоп’ятниці о 9-й ранку в каплиці і біля са-
мого джерела відбувається молебень, освячення води, хрещення і прича-
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щання нею.
тут, біля живлющого джерела, котре ніколи не замерзає і містить, як твер-

дять науковці, до 30 корисних елементів, правлять службу за зцілення всіх
болящих і взагалі - за здоров’я всіх людей. 

"а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що
я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне" (євангеліє
від іоанна, 4,14).

розповідає священник, який править тут службу, настоятель головківської
церкви іоанна Богослова отець ігор:

- історія відкриття цього джерела дуже давня. отам вище, де свого часу
жив відомий цукрозаводчик Микола терещенко, стояв великий собор і це
джерело било під ним. а після революції, перед закриттям цієї церкви, дже-
рело зникло. перед війною воно з’явилося знову, тільки в іншому місці. таке
відбувалося з "Живуном" кілька разів. коли у 1989 році відкривали церкву,
один головківчанин знайшов тут це джерело. воно било все дужче і дужче. а
тепер стає все менш потужним. Чи це якесь природне явище, чи ознака чо-
гось... Хтозна...

вода "Живуна" не псується, вона зберігається вічно, як хрещенська. ця
вода лікує від сотень хвороб як духовних, так і тілесних, особливо внутрішніх
органів - серця, печінки, шлунка, підшлункової залози, кишківника і т.д. але
джерело лікує тільки тих, хто прийшов сюди з вірою в Бога, вірою у зцілення.
втім, інколи буває - Божа Мати так дає, що зцілюються і невіруючі. Були ви-
падки: побуває тут людина просто так - без усякої віри. а потім не один при-
їздив і казав: "у мене така-то болячка де й ділася, пропала! ". це джерело
освятив владика софроній, охрестив тут мою першу дитинку. тепер ми теж
хрестимо тут дітей і відправляємо молебні за зцілення хворих, всіх людей,
які приїздять сюди.

отець ігор просить усіх не приїздити сюди з гріховними помислами і на-
мірами. адже багато разів п‘яні компанії намагалися осквернити це місце.
якби не ці, вибачте, людці, може вже відкрили б поруч для всіх спраглих, бо-
лящих іще одне джерело. воно є, і значно потужніше, ніж "Живун". там можна
було б приймати водне хрещення у купелі...

а головне, переконує отець ігор:
- пам’ятайте: невиліковних хвороб нема - вірте в це, і ви неодмінно оду-

жаєте!"
село знаходиться в оточенні стародавніх святих обителей: свято-троїць-

кого Мотронинського монастиря, Чубіївського монастиря в ім'я преподобного
онуфрія великого, Медведівського храму та храмів Чигирина і суботова.

у самому ж селі діє церква в ім'я івана Богослова та 2 каплички: в ім'я
святителя Миколая Чудотворця та святої великомучениці параскеви.

село і люди.
з селом пов'язані долі таких людей:
герой соціалістичної праці іван якович Брюховецький;
заслужений майстер народної творчості україни гончар яків Михайлович

Брюховецький;
генерал-майор павло іванович Буряченко;
дипломат  кирило іванович Буряченко;
доктор технічних наук, професор  федір андрійович головко;
доктор економічних наук, професор анатолій олександрович задоя;
доктор хімічних наук, професор павло федорович похил;
заслужені вчителі україни Микита васильович литвин та надія костянти-

нівна титар;
викладач військової академії міста твер (росія)  Микола іванович Дробіт;
український письменник олексій лукич соломіцький;
перекладач і письменник анатолій олександрович павленко.
глибинність коренів. а ще в головківці жили люди, які ведуть свій родовід

ще від часів славних козацьких отаманів. Багато хто чув оперу гулака-арте-
мовського "запорожець за Дунаєм", але мало хто знає, що прототипом цієї
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опери став останній кошовий отаман січі за-
дунайської-йосип Михайлович гладкий, який
залишив свій слід в історії, допомігши, разом
із кількома сотнями козаків, російському вій-
ську переправитись через Дунай, де вони
взяли активну участь у воєнних діях. глад-
кому було присвоєно звання генерал-полков-
ника та дворянський титул. після війни йому
доручили сформувати азовське козацьке вій-
сько, а в 1832 призначили наказним отама-
ном цього війська. у1853 гладкий й.М.
вийшов у відставку в званні генерал-майора.
про це можна прочитати у будь яких історич-
них джерелах. але зовсім мало людей зна-
ють, що нащадки цього славного гетьмана
жили і в головківці! 

один з нащадків - гладкий єфрем тимо-
фійович підтримував славні гончарські тра-
диції села - виготовляв із глини різноманітні
вироби, мав воли, худобу і вів життя звичай-
ного заможного селянина. один з його синів

- гладкий Михайло єфремович спочатку працював вчителем у земській школі
і отримував заробітну плату 50 карбованців на місяць, до речі, м’ясо в той
час коштувало 5 копійок за фунт. рідний брат Михайла - семен до революції
працював у селі ковалем за таку ж заробітну плату. після нескладних підра-
хунків виходить, що за місяць обоє могли купити близько 60 – 75 кг м’яса,
правда, цікава арифметика? Михайло згодом пішов служити в армію, його
брат семен – сьомка – залишився у селі. родове обійстя сім`ї гладких  зна-
ходилось в івківцях - в сусідньому з головківкою селі, у кутку, що має назву
троянка. це один з пагорбів, який у свій час "облюбували" три господарі та
збудували собі будинки, а навколо пагорба, скільки можна було сягнути оком,
були їхні поля. Будинок, хоч і дуже старий, стоїть і донині. звичайний сіль-
ський будинок, біля якого можна побачити справжнє диво: кущі кизилу, по-
саджені тут більш як 200 років тому. в сім`ї зберігається переказ про те, що
солдати російської армії, повертаючись з російсько-турецької війни, ласували
кисло-солодкими ягодами. саме тут 19 квітня 1913 року у Михайла єфремо-
вича і народився син володимир. недовгим було сімейне щастя – після пер-
шої  світової війни захворів на запалення легенів і помер Михайло, згодом
померла і його дружина. разом із старшою сестрою Марією, що замінила
йому матір, володимир перейшов жити до діда єфрема і баби соломії. у 7
років пішов до церковно-приходської школи, далі продовжив навчання у се-
редній та старшій школі села головківки. саме звідти володимир Михайло-
вич пішов у доросле життя . Дуже хотів вчитися далі, але грошей на навчання
не мав. тому одного дня він, «поцупивши» у сестри Марії черевики на широ-
ких підборах, вирішив самотужки вибратися «в світ», до міста. Черевики
треба ж було мати – не будеш же ходити по місту босим. так він дійшов до
залізничної станції  фундуклїївки і, діждавшись ночі, заліз на паровоз. про
гроші і думати годі - де ж їх візьмеш?! так на паровозі їхав всю ніч, а як стало
світати, то зліз із паровоза на одній із станцій. знову, дочекавшись ночі, за-
брався на паровоз. так доїхав до одеси, де познайомився з таким же ман-
дрівником. поступили вони працювати на цукрозавод – різноробочими.
носили дошки. перші дні працювали так: один несе дошки, а другий колотить
цукор з водою, так колотить, щоб було аж густо. випивали той солодкий роз-
чин, потім мінялися – другий несе дошки, а товариш – колотить цукор. так
діяли декілька днів, аж поки цукор спротивився до такої міри, що вже й диви-
тися на нього не могли. ця огида залишилась на все життя, навіть у похилому
віці володимир Михайлович цукру майже не вживав. працюючи на заводі,
володимир поступив на робфак і отримав середню освіту. заробивши по-
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трібну кількість грошей, він відправився навчатися до києва. 
Юність минала разом з війною, але володимир все-таки зміг закінчити іс-

торичний факультет київського педагогічного інституту  імені горького, після
чого повернувся в рідні івківці викладати історію. коли німці у 1943 році прий-
шли у село, володимира Михайловича узяли в полон і відправили до німеч-
чини у концтабір. після звільнення він пішов служити у Червону армію, а на
різдво 1947 року повернувся додому. в сім’ї згадують, що на запитання дітей
– чи живий гітлер – він стверджував, мов, ні, бо він з американцем катали
його голову по алеї в потсдамі. пояснення було таке: в потсдамі є алея, на
якій розміщені пам’ятники видатним людям німеччини, а останнім стояв
пам’ятник гітлеру. союзники мало бомбардували потсдам, але одна з бомб
все – таки втрапила на алею і – треба ж такому статися – осколком одірвало
голову саме гітлеру, яка й валялася на землі. гладкий в.М. разом з амери-
канським солдатом разом чергували на цій алеї і, від нічого робити, катали
голову гітлера по землі. після повернення з війни володимир Михайлович
працював завучем школи в рідних івківцях. з 1953 по 1958 рік викладав істо-
рію та працював завучем у селі Боровиця, а з 1958 року продовжив працю-
вати вчителем історії у Медведівці, а з 1962 року повернувся в івківську школу
вже на посаду директора. вчителів не вистачало, тому, крім історії, викладав
ще географію та німецьку мову. у 1973 році він пішов на пенсію, але продов-
жував працювати. згодом переїхав жити в головківку, але згодом одружився
вдруге та переїхав жити до нової дружини в село погорільці, де і жив до кінця
свого життя. закінчив свій земний шлях володимир Михайлович 23 серпня
1989 року, похований біля дружини на головківському кладовищі. не лише
роботі віддав своє життя володимир гладкий. Мав добру вірну дружину та
четверо дітей, три сини й доньку, які, як і більшість молоді, на жаль, в селі не
залишились - кожен обрав «свій шлях широкий»…

середній син - владислав володимирович пропрацював усе життя на
Дніпропетровському шинному заводі інженером, молодший  працював гео-
логом в олександрівці, що на кіровоградщині, інші діти - олександр та люд-
мила оселились у смілі. усі вони теж мають дітей та онуків. 

ось такі вони - звичайні долі звичайних людей, нащадків славетного геть-
мана, що живуть поруч з нами.

спогади владислава володимировича гладкого про життя в головківці у
середині XX століття.

ліпаки.ліпаками в селі називали гончарів. технологія випалювання гор-
шків проста-три дні на це йшло. один день топилася піч, топилася так, щоб
«світилася», тобто була такою гарячою, а потім горшки випалювались два
дні.

Долі людські. я часто думаю про своє рідне село - головківку. і не тільки
про своє село, а взагалі про українське село. Для корінного міщанина село -
це щось не конкретне, а загальне, тобто біленькі хатинки, люди, які займа-
ються сільським господарством… і все? Мабуть, що так… але ж село збе-
регло нас як націю-зберегло мову, традиції, звичаї. село - коріння держави,
воно живило і живить соками націю, без того коріння дерево держави за-
сохне.  в цілому це загальновідома істина, але ж ця істина, коли вона торка-
ється конкретних людей, перетворюється в окремі долі - складні і часом
досить трагічні. ось доля однієї родини з мого рідного села. копайгора - їхнє
прізвище, яке відповідало вдачі цієї багатодітної родини, бо кращого при-
кладу працелюбства годі було й шукати. нажитого власною працею майна
було задосить, щоб розмайнувати під приводом розкуркулення. Ще й відпра-
вили на соловки всю сім`ю - п’ятеро дітей разом із батьками. після реабілі-
тації, повернувшись у село, збудували нову хату, яку згодом теж
"розмайнували", довелося рити землянку на крутогір`ї, але керівництво кол-
госпу дало наказ її розорати (щоб не збагатився). троє синів протягом одного
місяця загинули на війні… [4].

родина гладких (спогади цибенка Миколи івановича) .
я познайомився з родиною гладких перш за все через свого товариша –
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гладкого владислава володимировича, з яким ми навчалися в 50-і роки ми-
нулого століття в одному класі Боровицької середньої школи, Чигиринського
району, Черкаської області. Батько владислава – володимир Михайлович –
з родиною приїхав до Боровиці і вчителював у середній школі. він викладав
історію, а ще був і шкільним завучем. пам’ятаю його зі своєрідною, "гладків-
ською", зачіскою (таку ж зачіску мали і сини – це можна побачити на фото),
звернув увагу і на його руки – білі руки вчителя-інтелігента, які відрізнялися
від загрубілих рук сільських чоловіків. володимир Михайлович викладав іс-
торію на уроці м’яко і неголосно, але виразно, інколи додаючи до своєї роз-
повіді елементи тонкого українського гумору. запам’ятався його жарт, коли в
розповіді про французьке середньовіччя повідомив правило перевозу куп-
цями товарів землями власників і при цьому той товар, який випадково падав
із воза на землю, вважався уже прибутком власника землі. вчитель в кінці
розповіді зауважив: "от з того часу і дійшла до нас приказка – що з возу
впало, те пропало!" (голосний сміх учнів тільки потішив учителя).

вчителювання забирало у володимира Михайловича ввесь його час
(особливо – підготовка до уроків), тому всі родинні та господарські турботи
лягали на плечі тихої і лагідної господині – дружини тіни андріївни, яка до-
глядала чотирьох дітей (п’ятий,  старший син Шура, уже навчався на той час
у одесі на залізничника). але сталося так, що перебування у Боровиці закін-
чилося родинною трагедією – в гречанці (це рукав Дніпра до утворення кре-
менчуцького моря) потонула дочка валя. Добре пам’ятаю той день – був
вихідний літній день, біля річки відпочивало багато людей, тут же була і вся
родина гладких. валя, не вміючи плавати, зайшла у воду, але тут швидка
течія потягла її на глибоке місце. потонулу дівчинку швидко дістали з води,
але її не зміг врятувати навіть випадково присутній лікар – пізніше виявилося,
що від несподіванки і шоку в дівчинки не витримало серце.

пізніше володимир Михайлович перевівся вчителювати до Медведівки,
адже там нічого не нагадувало про трагічну подію. пройшли роки і ще відбу-
валися переїзди – і до рідного села івківці, і до сусідньої головківки, де був
придбаний сільський будинок. всі діти уже мали власні родини, але допома-
гали батькам чим могли. Дуже часто до них приїжджав і владислав володи-
мирович (він уже мав власну машину, до речі, придбану за кошти, отримані
від раціоналізаторської діяльності на шинному заводі). я теж разом із вла-
диславом володимировичем декілька разів відвідував його батьків у голов-
ківці. радо було спостерігати за життям звичайної української інтелігентної
родини. та доля невмолима – пішла з життя непомітна, але незамінна ро-
динна опора – тіна андріївна. смерть дружини підкосила і володимира Ми-
хайловича. Мабуть, боячись бути комусь обтяжливим, він відмовлявся
переїжджати до будь-кого із дітей. а пізніше, певно піддаючись ностальгії за
постійною опікою жіночих рук, знайшов відповідного віку жінку, з якою і
пов’язав своє життя, хоча повноцінним це життя в новоствореній родині
важко назвати.  владислав володимирович називав цю жінку «відьмою», яка
невідомими силами тримала батька біля себе і який категорично відмовлявся
її залишати. До вікових негараздів додалася ще й хвороба, не допомогли й
лікарі – душа відлетіла у вирій. син, владислав володимирович, встиг перед
смертю батька провідати його у лікарні. 

Бачив і говорив я з володимиром Михайловичем, коли він приїжджав гос-
тити до родини сина в Дніпропетровськ. відвідав він і моє помешкання, є й
світлина на лоджії цього помешкання. завжди усміхнений, тримався із гід-
ністю, зважений у висловлюваннях і судженнях, володимир Михайлович за-
лишив гірке відчуття втрати після того, як залишив цей світ. у пам’яті
залишилася і остання зустріч з володимиром Михайловичем, коли ми з вла-
диславом володимировичем провідали його після чергового переїзду з
новою дружиною до села погорільці. з якою ж радістю він нас зустрічав і як
важко було бачити в його очах прихований сум, сум за минулим, сум за тим,
чого не повернути. 

про мою дружбу з сином володимира Михайловича - владиславом –
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можна писати і писати. Що мене найбільш вражало в цій непересічній осо-
бистості – вимогливе  відношення до справедливості у взаємовідносинах, а
ще – майже нелюдська працездатність, як риса вдачі. якби скласти докупи
все, що побудоване ним за все життя, то вийшов би якщо не хмарочос, то
багатоповерхівка – точно. прикладів багато: це й двоповерховий (з підвалом)
дачний будинок, постійна допомога у дрібному будівництві рідним і друзям –
всього не перерахувати. Додам ще – владислав володимирович фахово ос-
воїв професію пічника і встиг побудувати не одну піч чи грубу.

навчався мій товариш у металургійному інституті і отримав диплом інже-
нера із контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. працював на
Дніпропетровському шинному заводі, де заслужив на велику повагу за до-
бросовісну багаторічну працю. його найбільше досягнення на виробництві –
визначальна участь у впровадженні в дію системи автоматичного дозуванні
матеріалів при виготовленні шин. така технологія була вперше запроваджена
на заводах радянського союзу. посадове підвищення на роботі тільки до-
дало авторитету владиславу володимировичу – він став начальником діль-
ниці. Характеристика мого товариша була б не повною, якби до якостей
чудової людини і гарного сім’янина не додати розповіді про його захоплення.
талант художника закладений у владислава володимировича, мабуть, гене-
тично. адже його рідний дядько Микола іванченко, брат матері, – таланови-
тий художник-самоучка, картини якого радують до цього часу, а ще – цілком
вірогідно, що деякі картини майстра і зараз знаходяться десь у німеччині, бо
були реквізовані німецькими офіцерами і відправлені у німеччину під час Дру-
гої світової війни. 

навчаючись ще в школі, владислав володимирович закінчив московські
заочні художні курси. а після закінчення середньої школи поїхав до Дніпро-
петровська і поступив на навчання до художнього училища, яке пізніше до-
велося залишити через матеріальні обставини – треба було утримувати
родину, адже на той час владислав одружився і народився старший син
сашко. проте захоплення образотворчим мистецтвом залишилося закоха-
ністю на все життя, ним зібрана величезна кількість репродукцій картин сві-
тової та вітчизняної класики. Дуже любив владислав володимирович читати
художню літературу, був неперевершеним ерудитом. любив дивитися по те-
левізору передачі «Що? Де? коли?» і, випереджаючи знавців, майже завжди
давав вірні відповіді. захоплювався владислав читанням не тільки художньої
літератури, йому дуже до вподоби була мемуарна література та література
на історичну тематику. якраз величезна бібліотека, яку зібрав владислав во-
лодимирович, і відображає світ його захоплень. в бібліотеці є і раритетні до-
революційні видання. такі люди, як мій товариш, вміли поєднувати
інтелектуальні захоплення з досить таки фізичним – він був і непересічним
рибалкою-аматором, а майже метрові щуки та ледве не пудові коропи були
його звичайним уловом.

не можу оминути мовчанням і одне із негативних захоплень – тютюнопа-
ління. розпочавши курити ще малюком (про це є його оповідка у книжечці
"оповідки в.в.гладкого"), він не залишив цієї звички до відходу у вічність (чи
не ця звичка і прискорила сумну подію?). у згаданій книжечці "оповідки
в.в.гладкого" розміщене те, що я встиг записати після наших зустрічей. окрім
цих записів у мене збереглися і чернетки поздоровлень товариша до дня на-
родження. Два таких вітання наводжу в цих спогадах. перше – до дня народ-
ження 23.02.1992 р., де згаданий період, коли йшло завершення дачного
будинку. 

"ну що сьогодні владиславові сказати? 
козацького здоров’я побажати, 
тютюн смалити, тільки, мабуть, в міру, 
підтримувати імідж та довіру. 
і дачу збудувати до кінця, 
та щоб була найкращого взірця, 
нехай на дачі виростає сад, 
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і наливає грона виноград, 
який би передав із соком силу, 
Щоб поборола будь-яку бацилу. 
ростуть хай внуки дідові на втіху, 
в житті хай завжди буде більше сміху! "

Друге вітання – Ювілейне, до 60-річчя владислава володимировича
23.02.1999 р. 

"ці шість десятків дослідити можна,
це мало і багато водночас… 
година, рік, а чи хвилина кожна – 
вже є минулістю важливою для нас. 
і кожна мить картиною застигла, 
можливо й зниклою навіки в забутті… 
ці шість десятків мають гарний вигляд, 
коли багато зроблено в житті. 

тобою зроблено так багато в житті, що можна писати картини, складати
повісті та романи… нехай шістдесятирічний цикл повториться далі… вітаю!
Шкода, що згадуваний цикл продовжився тільки ще на вісім років, але так
розпорядилася доля.

насамкінець цих спогадів – ще один вірш, написаний після відходу мого
товариша у вічність. Другу в.в.гладкому 

не віриться – такий міцний козак 
пішов у вічні мандри передчасно, 
дорогу перейшов хвороби чорний знак, 
але про тебе пам'ять непогасна. 
як важко всім – і внукам, і синам, 
дружині, рідним… гіркості словесні 
висловлювати дуже важко нам. 
тобі ж хай буде – царствіє небесне! 

спогади написав Микола цибенко, долею пов'язаний із родиною гладких,
а особливо – із найкращим прижиттєвим товаришем і побратимом – владис-
лавом володимировичем гладким.

родовідна пам'ять - явище в українському побуті унікальне. Мало хто
зараз знає, що у давнину було за обов'язок знати поіменно свій родовід від
п'ятого чи навіть сьомого коліна. 

пам'ять про своїх предків була природною потребою. триматися свого ро-
доводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії і традиції та передаючи їх
у спадок наступним поколінням, було обов'язком. тих, хто цурався чи нехту-
вав історичною пам'яттю, зневажливо називали людьми без роду-племені. 

"якщо позабудеш стежину до хати, 
яку дитинчам навпростець протоптав, 
матір, і рід свій, і слово крилате, 
то значить, чужинцем бездушним ти став." 
(р. Братунь) 

кожна людина, і кожний народ мають свої святині. вивішений на стіні по-
ртрет дідуся чи бабусі - це не просто данина традиції. це пам'ять про тих,
хто творив історію, з кого треба брати приклад.

1.історія міст і сіл української рср. головна редакція української радян-
ської енциклопедії. київ.;

2.головківка. народний музей і визначні місця перлини Холодного яру.
Дніпропетровськ. в.Бухтій, о.горшков, о.кравченко;

3.головківка — серце Холодного яру. олександрія. Б.кузик, в.Білошапка.
ISBN 966-7036-52-9

4.цибенко М.і. оповідки в.в.гладкого. Дніпропетровськ: іМа - прес. –
2009. – 36 с.

у підготовці цих матеріалів використані особисті спогади колишніх меш-
канців головківки - гладкого в.в. та Хроменко л.в.
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кукса н., 
старший науковий співробітник нікз “Чигирин” 

Довга в, 
учениця 8 кл. суботівської зоШ і-ііі ступенів

МіШЕнко МиХаЙло ДЕМиДовиЧ - оСтанніЙ УЧаСник 
БоЙовиХ ДіЙ ДРУГоЇ СвітовоЇ віЙни З СУБотова

435 моїх односельців брали участь у боях на різних фронтах Другої сві-
тової війни. 130 з них так і не повернулися до рідного суботова. 305 захис-
никам вітчизни судилося залишитися живими. та невмолимий плин часу
призупинити не можна. з року в рік все менше серед нас залишається вої-
нів-визволителів. особливо страшно  і боляче це усвідомлювати, дивлячись
на фотографію 1985 р., з якої на нас дивляться наші ветерани– старенькі,
зморені тягарем прожитих років і важкою працею наші поважні односельці.
вдивляєшся в їх обличчя, і стискається серце. Боляче, що доводиться зга-
дувати про них в минулому часі. заслужені ветерани, серед яких упізнаю зна-
йомих з раннього дитинства дідусів – родичів, сусідів, просто односельців,
яких час від часу зустрічала на вулицях села. Мимоволі на очі навертаються
сльози: ось цей добрий дідусь колись захистив мого однокласника від стар-

ших хлопців-розбишак, ось цей дідусь-сусід часто пригощав смачними яблу-
ками, жартував, гладив по голові, а без цього ветерана не обходився жодний
шкільний захід, де він ділився з нами своїми спогадами… а хіба можна забути
той солдатський вальс, який біля сільського Будинку культури здавалося б
зовсім недавно станцювали ветерани на 9 травня?! як прикро усвідомлю-
вати, що всі вони вже відійшли у вічність…

на сьогодні в суботові залишився лише один ветеран Другої світової
війни – Мішенко Михайло Демидович, 1926 р.н., який захищав далекосхідні
рубежі країни.

Хіба міг уявити собі звичайний сільський хлопець, що на його долю ви-
паде брати участь в Манчжурській наступальній стратегічній операції (9
серпня - 2 вересня 1945 р.) на завершальному етапі війни? адже саме ра-
дянські війська, розгромивши головне ударне угрупування японських сухо-
путних сил — квантунську армію, визначили військовий крах японії,
наблизили час її беззастережної капітуляції, а разом з цим – закінчення Дру-
гої світової війни. 
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ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ З СУБОТОВА. 
Фото 1985 р. під час святкування 40-річчя Дня Перемоги ( фонди НІКЗ «Чигирин»)



свою посильну частку в приско-
рення закінчення війни вніс і Михайло
Мішенко – навідник на  так званій «45-
п’ятці»[1] – 45-міліметровій протитанко-
вій гарматі зразка 1937 р. 

про мужність, відвагу під час вико-
нання бойових завдань красномовно го-
ворять численні нагороди Михайла
Демидовича, серед яких ордени «за
мужність», «великої вітчизняної війни»,
яким нагороджували за «проявлену в
боях стійкість і мужність, за сприяння
успіхові бойових операцій радянських
військ» [2, 161],  «за бойові заслуги»,
яким відзначали бійців «за вмілі сміливі
дії в бою, що сприяли успішному вико-
нанню бойових задач»,[3, 161] орден
слави, якого бійці і командири радянсь-
кої армії солдатів удостоювалися ви-
ключно за «хоробрість і воїнське
уміння»[4, 161], медаль «за перемогу
над японією»,  ювілейні медалі.

після закінчення війни до 1950 р.
Михайло Мішенко ніс службу на Далекосхідному флоті на півострові кам-
чатка. 

повернувшись до суботова, до виходу на заслужений відпочинок працю-
вав у місцевому колгоспі електриком. 

в даний час шановний ветеран оточений увагою і турботою дітей, онуків
і правнуків.

посилання
1. Матеріали польових досліджень авторки. – спогади Мішенка Михайла

Демидовича, 1926 р. н., мешканця с. суботова Чигиринського району Чер-
каської області

2. л. Шмиголь. з історії нагород великої вітчизняної війни 1941-1945 рр.
(з фондів нікз «Чигирин») //«Чигиринщина в історії україни. Чигиринщина в
роки великої вітчизняної війни 1941-1945 рр.»– // Матеріали Другої історико-
краєзнавчої учнівської конференції суботівської загальноосвітньої школи і-
ііі ступенів Чигиринського району Черкаської області. -  Черкаси, 2008. –
C.161

3. там само. – с.161
4. там само. – с. 161
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Мішенко Михайло Демидович (
зліва) під час служби на Далекосхід-

ному флоті. Фото 1945 р.



Магльований в., учень 10 класу
Худяківської зоШ і-ііі ступенів,

сайфудінова г.,
вчитель художньої культури

ДУХовиЙ оРкЕСтР СЕла ХУДяки:
іСтоРія  СтановлЕння та РоЗвиткУ

Без музики життя було б помилкою
фрідріх ніцше

з античних часів і до сьогодення музика не втратила своєї актуальності,
а навпаки стала більш доступною для всіх людей, не тільки як слухачів, а й
як виконавців. такою школою  справжніх музикантів став духовий оркестр
села Худяки, що на Черкащині. за 75 років існування оркестр ввійшов чи не
в кожну оселю худячан: грали юні і дорослі, грали батьки і сини, брати від
старшого до меншого передавали вміння і захоплення музикою, грали  дів-
чата, що є унікальним явищем для духового оркестру навіть сьогодні. 

звідки це загальносільське захоплення музикою, і який магніт притягує
людей до духового оркестру? який шлях випробувань і злетів пройшли ху-
дяківські музиканти за цей тривалий час? 

30-ті роки ХХ століття виявилися неоднозначними для музичного мистец-
тва радянського    союзу, і зокрема україни. цей час став особливо трагічним
для українського кобзарства й лірництва.  як відмічається в новітній історії
україни  (частина перша 1917 -1945):" сталінські помічники  в україні взяли
курс на повне винищення цієї групи традиційних народних співців, бо вста-
новити контроль над їхньою творчістю, з огляду на особливості способу
життя (не мали постійного місця проживання і прописки), було важко. у грудні
1933 року… кобзу та бандуру оголосили "класоворожим" інструментом тільки
за те, що вони "орієнтують музичний фронт на часи гетьманів та козацької
романтики" [1,271].

та як визначав грецький філософ - платон, могутність і сила держави на-
пряму залежать від того, яка музика в ньому звучить, в яких ладах і в яких
ритмах. Для держави, вважав платон, немає гіршого способу руйнації моралі,
ніж відхід від скромної та сором'язливою музики. Через розпущені ритми і
лади в душі людей проникає таке ж ганебне і розбещене. Бо музичні ритми і
лади мають здатність робити душі людей відповідно їм самим.  платон і його
послідовники вважали, що в державі припустима тільки така музика, яка до-
помагає піднестися індивіду до рівня суспільних вимог і усвідомити свій влас-
ний світ як єдність з полісною громадою [2]. виходячи з такого висновку
платона, знаходимо підтвердження вибору  тоталітарним режимом  таких
музичних інструментів, що кликали до звитях, до маршового походу на нові
будівництва. 

Ще за часів київської русі під час походів князів супроводжувала , так
звана, ратна музика. у військових оркестрах застосовували такі інструменти:

- духові - труби, роги, сурни, дудки (піпелі), окарини, кувички;
- духові язичкові - волинки або жалейки;
- ударні - бубни, накри, тарілки, дзвіночки.
військові музиканти уславлювали князів, вітали послів іноземних держав

на офіційних прийомах. саме така музика мала стати ідеологічним контро-
лем над музичною культурою з боку тоталітарної держави. 

Ю.усов пише: "всесоюзный конкурс 1935 года как бы подвёл итог гран-
диозному социалистическому переустройству всей системы подготовки ор-
кестровых кадров и явился огромным стимулом для дальнейшего развития
духового инструментального искусства.

именно поэтому через несколько лет был поставлен вопрос об органи-
зации нового всесоюзного конкурса, но теперь только для исполнителей на
духовых инструментах.  13 сентября 1940 года комитет по делам искусств
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при снк ссср издал приказ, в котором говорилось, что конкурс проводится
"в целях широкого показа достижений в области исполнительского мастер-
ства на духовых инструментах, выявления и выдвижения молодых талан-
тливых исполнителей" [3,114 ]. конкурс відбувся  перед самою війною, в
березні 1941 року.          

вся ця послідовна ідеологічна робота сприяла тому, що не тільки у вели-
ких містах, а і на селі почали виникати духові колективи.

в 1936 році Худяківська сільська рада одержала від уряду україни гра-
моту і премію за культурну роботу і благоустрій.  церковного будинку в Худя-
ках більше не існує. тут буде гарний зал на  500 - 600 місць, місце для
оркестру, по боках залу лоджії, яруси, радіоаудиторія, читальня, велике фойє.
розбивається парк, ремонтуються шляхи…

газета "прапор комуни" у 1937 році повідомляла: "колгосп "сім'я черво-
них партизанів" - перший колгосп-мільйонер на Черкащині - вступив у новий
1937 рік цілком ліквідувавши безкорівність. у 1936 році колгосп придбав
третю вантажну машину-тритонку, інструмент для духового оркестру вартістю
4 тисячі рублів, вітродвигун, збудовано нове зернохранилище, нову стайню,
сушарку для конопель, цегельний завод.

насаджено колгоспний парк культури площею 2 га. Дано допомогу кол-
госпникам побудувати 17 нових хат, відремонтувати 170 хат" [4, 21-22 ]. 

під керівництвом петра орла зібрався гурт ентузіастів-чоловіків. Маючи
деяку музичну освіту при церковному хорі, з цікавістю і наполегливістю взя-
лися за опанування духовими інструментами брати волочаї, Данило та тро-
хим Мусійовичі, степаненко Михайло андрійович, Чорноморець василь,
савченко Михайло, таран федір. нелегко давалися перші кроки в новій
справі, та наполегливість себе виправдала. і над Худяками далеких 30-х
років полинула перша лагідна мелодія духового оркестру. історія духового
оркестру почала свій відлік.

Музика - дзеркало, в якому кожна людина може побачити свою душу[5,
36]. Можливо, кожен із цих чоловіків саме в музиці знаходив віддзеркалення
своєї душі. Бо чим можна пояснити те, що повернувшись з роботи та впорав-
шись по домашньому господарству, вони спішили взяти до натруджених рук
музичні інструменти і наполегливо розучувати музику, щоб нею заполонити
душі односельчан. 

ось як згадує житель села Худяки Чепурний федір Миколайович, 1927
року народження: "репетиції учасники оркестру проводили в хаті-лабораторії.
Ми ще хлопчаками часто бігали дивитися, як то воно лине музика з дивних
інструментів. у нас на селі були чоловіки, які грали на скрипках, балалайках,
на гармошках. а от на трубах - не було. колгосп тоді купив 36 інструментів,
але грали не на всіх, бо мало хто вмів опанувати цим мистецтвом. Ми хотіли
швидше підрости, щоб і собі навчитися грати, адже "духовістів" дуже шану-
вали в селі і навіть запрошували в сусідні села грати і на весіллях, і на похо-
ронах. 

Ще добре пам'ятаю, як проходили у них репетиції: розучать мелодію в
хаті, а потім виходять на вулицю і грають, ідучи від контори до клуба. люди,
почувши музику, полишають роботу і виходять слухати, іноді просять заграти
щось уже знайоме, те, що "зачіпає душу". село наше над самісіньким Дніп-
ром лежало, тому ввечері така благодать, а тут ще і оркестр грає, як згадаю,
наче в раю було! Мати було розповідали, що "духовістам" за їхню роботу кол-
госп доплачував  25% трудодня - це на той час була значна винагорода." 

отже, зародившись як ідеологічний інструмент влади, духовий оркестр в
селі Худяки став окрасою громади і матеріальною підтримкою в сім'ях музи-
кантів.

колгосп-мільйонер не скупився на кошти для оркестру і всіляко підтри-
мував розпочату справу. Ще в довоєнні роки оркестр мав чудові традиції, вис-
тупав не лише в Черкасах, а й у києві. про це пам'ятають сьогодні діти
учасників духового колективу тих років. в селі з'явилися цілі родини, члени
яких грали в оркестрі. так зароджувалися перші династії худяківських оркес-
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трантів.
розмірене трудове життя худячан було зруйновано 22 червня 1941 року:

майже 600 односельців захищали нашу Батьківщину від німецько-фашист-
ських загарбників, 400 із них не повернулися з фронтів війни. серед них були
і довоєнні учасники духового оркестру. цікавим фактом є те, що Магльований
трохим прокопович, 1920 року народження, грав до війни в сільському ор-
кестрі, потрапивши на призовний пункт, був зарахований до військового ду-
хового оркестру. разом з колективом він піднімав бойовий дух воїнів і в
госпіталях, і на маршах, і навіть перед боєм. 

1945 рік приніс перемогу радянському народові, а з нею і надію на мирне
життя. країна відбудовувалася після війни. зусиллями колишніх фронтовиків,
всіх колгоспників протягом 1946 - 1950 років села Худяки і талдики були від-
роджені, а в 1952 - колгоспи цих сіл були об'єднані в один колгосп ім. сталіна.
підросло молоде покоління, почали загоюватися рани, нове будівництво ви-
магало ритмічних відточених дій. Музичні інструменти, що  були збережені
жителями сіл талдики і Худяки в роки війни, тепер знову потрапили до рук
умільців. 

вчителем музики в Худяківській школі працював фронтовик ляшко іван
Микитович, який ще до війни закінчив полтавське музичне училище, і прек-
расно грав на кларнеті. він очолив сільський духовий оркестр і навчав моло-
дих хлопців гри на духових та ударних інструментах. 

із спогадів жителя села Худяки Жученка Миколи петровича, 1935 року
народження: "пригадую, десь в 1950-1951 роках, я ходив у 7 чи 8 клас, з учнів
школи організували шкільний гурток, де ми, хлопці-підлітки, вчилися грати на
духових інструментах. організував цей гурток ляшко іван Микитович… після
уроків ми розучували різні музичні твори: українські народні пісні, марші, тан-
цювальні мелодії. у гурток брали всіх охочих, хто мав бажання і слух. вчитель
ретельно відбирав. вважали, якщо хлопець грає в духовому оркестрі, то він
"перший парубок на селі", тому і було багато охочих. коли ми вже достатньо
знали мелодій, то на великій перерві сідали перед школою і грали, а дівчата-
старшокласниці танцювали - ось такі в нас були танці. інструменти іван Ми-
китович приносив з клуба, бо в школі своїх не було. керівництво колгоспу не
забороняло, хоч саме колгосп опікувався роботою оркестру. " 

в лексику села приходили професіоналізми, на кшталт капельмейстер.
селянам важко давалося  таке "розумне " слова і вони знайшли до нього свій
підхід. кларнет, на якому грав керівник оркестру був схожий на дудку, і люди
стали казати на івана Микитовича "капельдудка". він не ображався, бо розу-
мів, що це не дражнилка, а місцева назва керівника оркестру. його робота
була оцінена правлінням колгоспу і щомісяця йому виплачували по 10 крб.,
це була суттєва на той час добавка до вчительської зарплати.

крім просто захоплення музикою оркестранти виконували і дуже відпо-
відальну місію: вони підготували разом із драматичним театром постановку
опери гулака - артемовського "запорожець за Дунаєм", що в 50-ті роки було
великим досягненням для сільської сцени. 

перша половина 50-х років ХХ ст. була дуже плідною для духового оркес-
тру:

велася підготовка молоді до нових вливань у сільський духовий колектив,
готувалися до виступів на концертах, грали на зборах колгоспників, молодь
танцювала  під мелодії оркестру. 

після переселення сіл талдики і Худяки в 60-му році духовий оркестр от-
римав нове життя. веселіше заграли музиканти на своїх інструментах, жодне
сільське свято не проходило без їхньої участі. тільки заграв духовий оркестр,
мелодія полинула над селом - знайте: в Будинку культури свято чи збори,
сходка села чи зустріч з гостями. оркестр був як набат , бо його звуки скли-
кали до гурту, об'єднували людей, давали їм надію на краще. та іноді було і
навпаки: почують селяни звуки духових інструментів, а особливо "бух-бух"
ударних, серед білого дня в будень і насторожаться: хтось помер, бо сумна
лине музика, плаче, бере за живе. невеселу місію виконують музиканти, але
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почесну - проводжають в останню дорогу земляка. а коли помирав хтось із
членів духового оркестру, то це були особливі почесті: різні похоронні марші
звучали тут, особливо співав кожен інструмент, бо музиканти  душу вкладали
в звуки, віддаючи шану своєму колезі.

колгосп всіляко підтримував оркестр і матеріально, і духовно. крім захоп-
лення музикою оркестранти ще мали невеликі заробітки за свою працю: їм
платили за кожну репетицію певну суму грошей (в залежності від достатків
колгоспу), а в кінці року вони отримували зерно на "зароблений руб".  цими
діями члени правління колгоспу не тільки заохочували музикантів, а і високо
цінували їх нелегку працю в оркестрі, таким чином компенсуючи їм затрати
позаробочого часу, якого сільський житель і так має обмаль. Членами духо-
вого оркестру були переважно механізатори, слюсарі, теслярі, працівники
рільничих бригад і, коли виникала потреба під час робочого дня десь висту-
пати оркестру, то проблем на роботі у її членів не виникало, всі знали - вони
роблять дуже потрібну справу, їх в трудових колективах поважали, ними гор-
дилися.

в 1966 році головою колгоспу "Маяк" був обраний квітка іван іванович. з
молодечим запалом взявся голова за культуру села, а особливо опікувався
духовим оркестром, бо він уже на той час був візиткою Худяків. за декілька
років  збільшився склад оркестрантів, з'явився новий Будинок культури, де
виділили кімнату для занять оркестрові.  на основі духовиків була створена
агітбригада, яка часто виїзджала в поле до механізаторів, в рільничі бригади
і під час обідньої перерви давали можливість трудівникам насолодитися му-
зикою. Часто грали на замовлення.  

слава про Худяківський духовий оркестр виходила далеко за межі села
та району. Директор Черкаського музучилища не раз говорив квітці і.і., що в
Худяках дуже гарний оркестр і йому потрібний уже керівник-спеціаліст, а не
любитель-музикант. та й іван Микитович уже на той час був утомленим пен-
сіонером. переговоривши з викладачами музичного училища, квітка і.і. до-
мовився про співпрацю з  фундатором циклової комісії оркестрових духових
та ударних інструментів -  Михайлом олексійовичем Чесновицьким, випус-
кником Московського інституту військових диригентів, який самовіддано пра-
цював в училищі з 1962 року. тричі на тиждень новий керівник збирав членів
оркестру і проводив репетиції: дисципліна була військова, ніяких розмов -
тільки робота. злагодженісь музикантів була бездоганною. 

але постійні поїздки, неув'язки з основною роботою змусили Михайла
олексійовича відмовитися від роботи в Худяках. розпочалися знову пошуки
нового керівника. іван іванович квітка був невпинний у цій роботі: олександр
Безпалов, анатолій Джиквас  очолювали оркестр, та не затрималися довго. 

зміна керівництва в духовому оркестрі стала проблемою не тільки прав-
ління , а і всього села. люди переживали за долю колективу, багато хто не
уявляв свого життя без музики. на той час вже Худяківський духовий оркестр
став візиткою Черкаського району, а тому на пошуки керівника вже підклю-
чився район. спрацювала народна мудрість: "Шукай - знайдеш, стукай - від-
криють".

Черкаське Музичне училище ім. гулака-артемовського - найпотужніша
база для формування духової музики на Черкащині. помітний слід у станов-
ленні циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментах здійснив
еміль йосипович кононенко - перший в Черкаському училищі фахівець із від-
повідною музично-педагогічною освітою. 

квітка і.і. познайомився з емілем йосиповичем і запропонував йому ро-
боту в Худяківському оркестрі. умілий керівник висунув ряд вимог: надати
постійне житло, відповідну заробітну плату, виконання всіх необхідних мате-
ріальних витрат на створення потужного оркестру. Довго засідало правління
колгоспу, зважували всі "за" і "проти": вердикт був таким - задовольнити по-
треби керівника і питати з нього відповідно за роботу. по вулиці Шевченка,
112, біля середньої школи та Будинку культури,  був куплений будинок за кол-
госпні кошти, встановлена зарплата з усіма належними колгоспнику допла-
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тами. 
і в 1978 році оркестр очолив еміль йосипович кононенко. ця особистість

поєднала в собі неабиякі організаторські здібності та фанатичну любов до
музики. за короткий час новий диригент з учнів школи створив новітній ор-
кестр, який за своєю майстерністю та репертуаром став одним з найкращих
в області.

за рік роботи основний склад колективу зріс до 50 учасників. Ще 20 шко-
лярів займалися в підготовчій групі. Духовому оркестру було надано велику
матеріальну допомогу у вигляді трьох комплектів духових інструментів, за
якими до ленінграду поїхав сам еміль йосипович. квітка і.і. згадує: "спочатку
у нас був один духовий оркестр, що складався з літніх колгоспників. згодом
до еміля йосиповича потягнулась молодь. він запропонував створити ще
один колектив для юнаків, які прагнули класичної музики. потім виник задум
організувати духовий оркестр з старшокласників. записалося близько п'ят-
десяти юнаків-школярів. серед них була одна дівчина - світлана Чорна" 

експерименти завзятого диригента були досить сміливими: з колективу
виділились  два хлопці, які мали гарні голоси, стась василь іванович та
Дядик сергій Миколайович, і оркестр здійснював музичний супровід пісень,
які  виконували юні школярі. це вдале поєднання було помічене в області і з
духовим оркестром налагодив співпрацю лауреат всеукраїнської естрадної
пісні олександр Деньга. їхні спільні виступи зачаровували слухачів обласного
центру на різних конференціях, фестивалях. 

василь сухомлинський писав: "слово ніколи не може до кінця пояснити
всю глибину музики, але без слова не можна наблизитися до цієї найтоншої
сфери пізнання почуттів". отже, поєднання слова і музики створило справ-
жнє свято душі для слухачів. самі духовики згадують (зі слів в.Д. калашника),
що виступи в такому поєднанні робили самих учасників оркестру досить від-
повідальними, старанними, бо кожен звук міг порушити загальну гармонію.
навіть відповідальність і складність завдання не відлякувала від занять, а
навпаки дисциплінувала, організовувала.

80-ті роки були особливо насичені в діяльності колективу. огляди, фес-
тивалі, виступи на святах і конференціях вимагали насиченої праці всіх
ланок, які поєднувалися в роботі духового оркестру. колгосп  продовжував у
всьому підтримувати злагоджену роботу колективу. на той час худяківський
"Маяк" налагодив братерський міст дружби з молдавським колгоспом "Маяк"
із села ружниці. в складі делегації поїхав до Молдавії і духовий оркестр.
квітка і.і. пише в книзі "на ниві братерства": "напередодні олімпійських ігор
у Москві ми одержали  листа з Молдавії. василь якимович козловський про-
сив, щоб худяківський духовий оркестр прибув на торжества, присв'ячені 40-
річчю утворення Молдавської рср. порадилися з керівником оркестру
е.й.кононенком та директором школи в.М.атамасем і вирішили - треба їхати.

не буду описувати перший музичний візит юних худяківців до ружниці.
Більше року вони жили цією подією. і нині згадують щирість і теплоту зустрі-
чей, бурхливі оплески після кожного виконаного твору, поїздку на трасу, якою
прямував олімпійський вогонь до Москви."

йоган себастьян Бах відмічам: "Мета музики - торкатися серця". цей ви-
слів цілком підтвердили худяківські духовики. наполеглива праця оркестран-
тів, професійне керівництво, матеріальна і моральна підтримка правління
колгоспу і всієї сільської громади  створили можливості для розвитку плідної
діяльності колективу. результати були очевидними: гра оркестру зривала бур-
хливі аплодисменти слухачів, поціновувачі музики вітали оркестр стоячи. це,
вочевидь, означало, що жодне серце не залишилося байдужим після про-
слуховування гри Худяківського духового оркестру.

в 1983році молодша група духового оркестру стала діяти як об'єднання
дітей при Черкаському БДЮт. спочатку керівником гуртка був е.й.кононенко,
а з 1986 року очолив цей підрозділ колективу нагорний євген григорович,
вихованець оркестру,  випускник Черкаського музичного училища . оскільки
членами гуртка були переважно учні початкових та середніх класів, то ви-
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никла потреба створити клас духових інструментів при Худяцькій середній
школі. До роботи долучилися всі: школа, сільська рада, батьки, але матері-
альне забезпечення знову здійснював колгосп. спільними зусиллями ство-
рили клас за всіма мистецькими вимогами. і до сьогодні він функціонує і
служить альма - матір'ю худяківським музикантам.

за перемогу в різноманітних конкурсах і фестивалях молодшу групу ду-
ховиків було нагороджено путівкою до табору "Молода гвардія" в 1984 році,
і 22 хлопчики з наддніпрянського села мали можливість відпочивати і навча-
тися протягом місяця у відомій республіканській дитячій здравниці.

починаючи з 1996 року, оркестр - лауреат обласного конкурсу "таланти
твої, Черкащино", нагороджувався грамотами, цінними подарунками.

з 1997 року, після смерті  е.й.кононенка,  в Худяках  керівником гуртка
працює сапсай іван іванович. він теж прийшов у колектив після закінчення
Черкаського музичного училища, а до цього 8 років грав у оркестрі.

в 2011 році ансамблю духових інструментів при БДЮт присвоєно звання
зразкового. це велика заслужена перемога всього колективу. сьогодні уже
створений та активно діє ансамбль нетрадиційних інструментів. Майстерність
виконавців зразу помітили і оцінили на обласному рівні та надали можливість
виступити в м. києві на фестивалі народної майстерності в пирогово. Хлопці
повернулися з Дипломом  і ступеня. 

Бетховен стверджував: "Музика має висікати вогонь з душі людської". во-
гонь, запалений в серцях юних духовиків із села Худяки, розгорівся багаттям.
сьогодні ми по праву гордимося тим, щo cеред учасників оркестру є такі, що
все життя присвятили музиці: 11 учасників оркестру мають спеціальну му-
зичну освіту, ще троє навчаються нині на стаціонарі Черкаського музучилища,
один має вищу музичну освіту і сьогодні грає в київському духовому оркестрі
внутрішніх військ. є худяківські духовики в складі оркестру академії пожежної
безпеки, в духовому оркестрі прикордонних військ в м. оршанці.

в статті "Чи є майбутнє в духової музики україни?" заслужений діяч мис-
тецтв україни, завідувача лабораторії аматорського мистецтва уцкД, гри-
гор'єва г.М. пише: "Що стосується значення, ролі і місця духової музики в
культурі сучасної цивілізованої європейської держави, то тут все просто. Ду-
хова музика, оркестрове духове виконавство - це невід'ємні складові частини
історично набутого людством музичного мистецтва, що має своє місце, попит
у суспільстві і вплив на нього" [ 6 ]. 

Духовий оркестр в Худяках розпочав свою діяльність, як любительський
колектив, і за 75 років існування не тільки не зник, а, навпаки, виріс до вели-
кого професійного колективу, став кузнею музичних кадрів на селі й гордістю
сільської громади. попит на його гру є завжди, а вплив на суспільство вимі-
рюється кількістю глядачів, що приходять щораз помилуватися музичним ді-
тищем села.

за словами Бетховена: "Музика - народна потреба". це підтверджують і
дослідження, проведені серед жителів села Худяки. опитані, віком від 20  до
84 років, про значення духового оркестру в житті села серед різних варіантів
відповідей найбільше  (від 55,5% до 71,4%) віддали перевагу тому, що він є
окрасою всіх сільських свят. серед музичних творів, які виконує оркестр, біль-
шість жителів люблять різну музику, бо в кожне  виконання оркестранти вкла-
дають власну душу. 

одностайною була думка худячан з приводу того, що на хід будь-якого мі-
роприємства в селі значною мірою впливає участь в ньому духового оркестру.
а про досягнення та успіхи оркестру  односельці здебільшого дізнаються
один від одного, бо радіють і гордяться успіхами своїх дітей, онуків, правну-
ків.

сучасний духовий оркестр - це колектив музикантів, що володіють грою
на духових або ударних  інструментах, об'єднаних загальним завданням у
досягненні творчої мети, з установками на одноманітні єдині уявлення му-
зичного матеріалу й уміння спільно і злагоджено його відтворювати. звідси,
у свою чергу, виходить, що музикант духового оркестру - це виконавець, що
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одночасно з індивідуальною грою на інструменті повинен уміти спільно му-
зикувати з іншими оркестрантами, чути результат звучання ансамблю і всього
оркестру в цілому, розміряючи ступінь своєї участі із загальним виконав-
ством. Далеко не проста робота, але, незважаючи ні на які труднощі, біль-
шість оркестрантів задоволені своїм вибором. ті, хто вже за віком не відвідує
сьогодні оркестр, з вдячністю згадують про навики, отримані в колективі. 

серед членів духового оркестру віком від 16 до 41 і більше років від 80%
до 88,9% вважають, що навики отримані в оркестрі пригодилися їм в житті.

цікаві результати спостерігаємо при опитуванні учасників духового оркес-
тру щодо мети, яка привела їх до колективу: ті учасники, які починали свою
діяльність в 80 - 90  роках, від 33,3% до 40% вважають, що саме за наполя-
ганням батьків вони прийшли в оркестр, а більшість опитаних всіх вікових ка-
тегорій стверджують, що саме любов до музики сприяла їхньому вибору.

немало духовиків зізнаються, що участь в оркестрі дала змогу покращити
увагу та дисципліну (від 22,2% до 40%), але значна більшість переконані, що
гра на духових інструментах  стала захопленням на все життя (від 50% до
66,7%).

виконавська майстерність часто залежить від підтримки глядачів чи журі,
коли ритми музикантів передаються слухачам і музика об'єднує серця всіх
присутніх в залі. саме тому від 66,7% до 100% учасників оркестру стверджу-
ють, що найбільше їм подобалося грати саме вдома, для сільських глядачів,
і їхні оплески були найбільшою нагородою за працю. 

результати опитувань дають можливість зробити висновок, що Худяків-
ський духовий оркестр є повноцінною культурною одиницею громади, яка по-
стійно розвивається, удосконалюється. виростають нові професійні кадри і
віриться, що допоки існують Худяки, доки і гратиме оркестр. 

простеживши історію становлення та розвитку оркестрової діяльності в
селі Худяки, доходимо висновку, що майбутнє у оркестру є. він міцно утвер-
дився на теренах районної та обласної культури, має гарні стимули отримати
всеукраїнське визнання. наполегливості й працьовитості в учасників колек-
тиву достатньо для подолання нових музичних вершин.

проблема зайнятості молоді сьогодні стоїть досить гостро, а залучення
школярів до участі в роботі духового оркестру вказує на правильний підхід
всіх ланок просвітницької роботи до формування в підростаючого покоління
чітких моральних цінностей. 
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сніцар а.,
Жашківська спеціалізована школа №1 з поглибленим вивченням 

окремих предметів Жашківської районної ради

Докія ГУМЕнна – ПиСЬМЕнниЦя-БоРЕЦЬ!

Жила тут Докія гуменна
письменниці шана ясна,
земля, моя квітка священна,
Для мене на світі одна.
о.Чорна

є у людей давня традиція: закла-
дати в землю капсули з інформацією
про свій час для прийдешніх поколінь.
та про кожне суспільство далекі на-
щадки судитимуть не за даними з тих
капсул, а за тим, які духовні скарби
залишила та чи інша епоха на долях
своїх громадянин. тож нехай капсули
минулого чекають на здивування зем-
лян прийдешнього, а ми звертаємося
до наших скарбів, до долі нашого з
вами сучасника, до людини, яка жила
серед нас і котру ми, майже втратили,
побачимо шрами на живій душі, які,
можливо, так і не зарубцювались. 

Хто ж вона Докія гуменна? вона –
реаліст за мистецьким наставлянням;
психолог і літописець свого часу;
справжній дослідник української істо-
рії народу; борець епохи проти сва-
вілля і терору; шукач нових вічних
джерел національного буття; органі-
затор видавництва власних книг (23);
моя землячка та патріотка! Докія гу-
менна – неординарна творча особис-
тість, яка посідає гідне місце в
українській прозі 20 ст.. 

Докія гуменна народилася 6 бе-
резня (23 лютого за старим стилем) 1904 року в м.Жашкові. у райцентрі ще
є люди, які  пам’ятають другу і першу дачу. та на жаль, не знайшлося нікого
хто б показав на першій дачі місце хати , де в сім’ї гуменних народилася дів-
чинка, яку звали Докія, а по вуличному – явдоня. сама Докія хати, в якій на-
родилася, навіть не бачила, а запам’ятала себе «в містечку на подвір’ї без
деревини біля хати, з пропахлим пилюкою повітрям, з непролазним болотом
восени і весною …»[1, 23]. а її так вабила природа. це напевне від мами втіху
знаходила, сапаючи город понад річечкою торч чи гостюючи на хуторі крав-
ченків. ні від тієї хутірської хати , ні від того вишневого садка не залишилось
нічого. Читаючи роман «Діти Чумацького Шляху» та перший том іспиту
пам’яті «Дар евдотеї » написаний в 1984р., саме в них вона пише: «кожен
куточок у цьому хуторі я любила, як рідне щось, до чого я невід’ємно належу.
не до того містечкового в Жашкові»[1, 37]. з того іспиту довідуємось і про
дещо інше, що формувало образне мислення і художній талант майбутньої
письменниці. з одного боку – це пісні і приказки – те, що називається фоль-
клором і яким, на думку Докії – «насичене дитинство української дитини»
[1,27]. напевне, не до всіх сучасних дітей ця характеристика годиться, що ж
до дитинства Докії, то вона зрозуміла та прийняла. всіх вона просила розка-
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зувати казки. і через цей голод на казки дуже скоро навчились читати бук-
варя. а чого варті були розповіді діда герасима, якого ніхто не міг перебала-
кати. саме він і став прообразом того столипінського господаря в романі
«Діти Чумацького шляху», який розжився з одного моргу ґрунту. а ще ма-
ленька Докійка постійно чула приказки з уст своєї мами, якими «можна геть
чисто все окреслити,весь кодекс етики й моралі»[1,26]. Що вже казати про
пісню, яка теж була атрибутом селянського життя. співали часто. та й як не
заспівати, коли збирався за столом чумацький рід. Чумаків у цих краях було
чимало. то ж не випадково, що Жашків був торговим містечком із славетною
кінською торговицею, перед хатою кузьми гуменного. і хоч кузьма не чума-
кував, але спогади про прадіда, який ходив у крим, збереглися, як і зберег-
лися чумацькі пісні. Докія вважала свого батька дуже грубою людиною, але
«Дар евдотеї» присвятила з поклоном йому. Можливо через те, що він, по
при все, прагнув дати освіту своїм дітям і тому діти його були відправлені до
звенигородської гімназії. роки навчання в гімназії припали на революцію, ще
ближчою для Докії вона стала коли вона повернулася до Жашкова. поділ
землі і добра неміщанського пана підгорського, грандіозна пожежа гуральні
в ставищах. гасло «грабуй пограбоване» припало до вподоби селянам, вони
старанно втілювали його у життя. Жадоба знань привела Докію до стави-
щанської педагогічної школи. Хоч і нелегко було переконати батьків, які по-
дібно героїні етюду «покинута баба», вважали, що годі вже вчитись. та Докія
не хотіла «весь вік у піч заглядати», а «хотіла побачити, як люди живуть
»[2,27]. справді «ставищанські розкоші відкрили перед юнкою нові обшири.
вона знайшла тут своє оточення, жила серед розкішної природи, здобувала
освіту, мала необмежене поле для своєї гри – «Бути трохи збоку і підглядати
за людей»»[1,140], кожен раз пізнавала щось нове, знайшла собі товаришку
і купалася в пісні.

на той час їй припадає знайомство з петрусем толстолужським – райп-
родкомісаром, а в подальшому і першим секретарем районної партійної ор-
ганізації. Для самої Докії це знайомство стало незайвим. Бо ж чине він той
доброчинець, що підтверджував «комнезамство» гуменної перед чистками
у київському інституті народної освіти, де вона навчалась з 1922 року. Мо-
лода дівчина захопилась наукою, мистецтвом – саме це дає їй київ. а скільки
роздумів у неї. от хоча б такі: «я глибоко прийняла до серця з більшовицької
програми ідею знищення експлуатації людини людиною. ця ідея стала на
довгі роки предметом обдумування у різних варіаціях»[1,193]. 

але шляхетні ідеї часто-густо в житті ставали своєю протилежністю.
правда цей конфлікт ще не був таким помітним у двадцяті роки, особливо у
письменницькому середовищі, куди залюбки входить молода студентка. зго-
дом сама починає писати, і в журналі «плуг» друкують її першу новелу
«сосна чекає чуда». так голова письменницької організації сергій пелипенко
вводить Докію гуменну в літературу, де на неї чекали не лаври, а терни. Хоч
і не відразу. Друкуються цикл нарисів «листи із степової україни». писала
авторка щиро, правдиво, про все, що бачила.

єдиним законом, котрим Докія гуменна керувалась в житті – це правда
життя і любов до свого народу. яке ж було її житійне сприйняття?! гостре ,
критичне, щире, наївне , правдиве сприйняття – це розповідається в комунах
все розкладено і розтягнуто. її людяність тут у паніці. сприйняття її замор-
доване, зацьковане , озолочене . українському селянству завжди зазирає у
вічі руїнам і голоду . Докія писала за принципом: «птиці у лісі співають ,як хо-
чуть». та писати так у 1928 році хоч ще і можна було, та не бажано.

ось факт свідчить про це – сам генеральний секретар цк кп(б)у с.в. ко-
сіор «похрестив» гуменну на 14 окружній конференції. йому не сподобалось,
що на 11 році революції письменниця побачила привид голоду на порозі села.
однак закид, зроблений косіором, був не правомірним. саме щирість і наїв-
ність не дали гуменні стати радянською письменницею. Щоб вона не писала,
чи то «ех кубань, ти кубань хліборобная», чи «стрілка» коливається – все
потрапляє під шалену критику рад системи. авторка, на думку критиків, не
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інакше як «тьотя Хівря» і пише вона «лживые повести» . гірка чаша репресій
ніяк не давала розпустити письменницькі крила. простодушна молода пись-
менниця ніяк не могла догодити партійним функціонерам, вплив яких зростав
скрізь і всюди. не могла зрозуміти тієї хвилі абсурду, що заполонила всю «ши-
року страну». вона була схожа на свою героїню із роману «скарга майбут-
ньому», яка, «коли почали аплодувати словами «Хай живе наш мудрий
вождь…», так забулася де вона, що схопилася і почала хреститися. Добре,
що слава потягла її за рукав. 

- Що з тобою?
- я думала, що я в церкві, - почала вона виправдовуватися й хутенько

вийшла на свіже повітря..»[3,23].
їй бракувало «свіжого повітря».тож і не дивно , що коли вона опинилась

на заході,вона ніби спалахує цілим феєрверком нових творів. серед них тет-
ралогія «Діти Чумацького Шляху», що написана в 1970 році – це твір, який
сучасний критик Микола Мушинка поставив в один ряд з «война и мир» л.М.
толстого. «Хрещатий яр» - докладна окупація києва фашистами в 1941-1943
рр.. у персонажі Мар’яни вересач – Докія гуменна – описала себе, як вона
залишилась в окупованому києві. г.костюк писав про гуменну: Докія гуменна,
як митець-дослідник, як психолог і візіонер зуміла відтворити дух і провідне
місце української людини, відшукати її найбільші джерела і її історичному іс-
нуванні і тим поглибити істинне буття нашого народу. 

оксана Бондарова – науковий працівник Жашківського історичного
музею, мала щастя листуватись з нашою землячкою, талановитою письмен-
ницею Докією гуменною. перше її знайомство з славнозвісною землячкою
відбулось випадково, дякуючи сім’ї Безсонюків, які доводились їй далекими
родичами. ці щирі інтелігентні люди , як сімейну реліквію, зберігають одну з
перших книг Докії гуменної – нарис «ех, кубань, ти кубань хліборобная»1931
року видання. надалі вони передали до місцевого музею багато цінних фо-
тографій та особистих речей письменниці. 

то був 1993 рік. тоді в києві, у будинку вчителя відбувся творчий вечір
Докії гуменної «від Жашкова до нью-йорка», та на ньому не була присутня
сама письменниця. вона так і ні разу і не змогла відвідати рідну україну з
часу еміграції за кордон під час другої світової війни. Довгий час вона просто
була позбавлена цього права, права навіть переписуватись зі своєю ріднею.
рідна сестра олена 50 років ставила в церкві свічку за упокой душі її. 

емігрантська одісея письменниці важка, але творчо плідна. адже майже
всі книги вона на свій кошт видавала за кордоном, та в кожній з них без ви-
нятку Докія гуменна писала про україну, про її минуле і прийдешнє. не пере-
рахувати усіх її творів, оповідань, повістей, романів. це і великі епічні твори:
роман-епопея «Діти чумацького шляху»(1942-1946рр.), «велика
цебе»(1952р.), роман-хроніка «Хрещатий яр» (1956р.), роман «скарга май-
бутньому» (1964р.), «золотий плуг»(1969), збірки оповідань «куркульська
вілія», новели, велика серія фундаментальних творів по народознавству і
дуже цікаві спогади «Дар евдотеї»(1984р.)…

Для творчості письменниці притаманний невимушений і правдивий стиль
писання та чиста, мелодійна українська мова, без шаблонності і чужомовних
запозичень. Докія гуменна і в житті , і в своїй творчості завжди тягнулась до
витонченої душевної досконалості, як до сонця рослина. в її нелегкому житті
не було місця для зловтіхи чи злопам’ятства, в її поведінці була правдивість
і безкомпромісна чесність. 

тому і жила вона більшість в атмосфері самотності. нічого в неї не було,
крім великого бажання писати. ні сім’ї, ні широкого кола друзів, ні матеріаль-
ного достатку. 

важко і прикро було писати Докії гуменній у своїх листах про те, що су-
часний стан української культури та літератури не кращий , чим за часів ра-
дянської цензури. Що український ринок захопив «комерційний вірус» і
заповнений він просто «бездушним чтивом». тому і не дивно, що на україні
в наш час видано лише одну книгу Докії гуменної «Благослови, Мати». цей
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благородний і ризикований, з огляду на сучасний ринок, крок зробив вико-
навчий дім києво-Могилянської академії. Хочеться вірити, що це лише поча-
ток. Бо де ж той очікуваний незалежний розквіт? Чому ж ми прийшли до отих
трьох відсотків україномовної художньої літератури.

листи, можливо, і скупі на живі емоції, прості своєю стилістикою, але щирі
і промовисті. все в цих листах – сумніви, Болі, прості радощі, спомини і ро-
жеві плани. все, що властиве людині повсякдень. нема в них одного – зне-
віри, натомість велика, не в приклад людині складного часу і долі – віра в
добре начало людині, що людині до себе ще йти і йти, і що цей шлях піз-
нання, самовдосконалення – прекрасний [4,2]. 

листи на рідну україну :
20 березня 1995 р.
Добрий день вельмишановна пані Докія кузьмівна!
пише до вас ваша землячка Бондарова оксана. Дозвольте мені на по-

чатку листа представить вам. я з дитинства проживаю в містечку Жашкові,
а після навчання в університеті, працюю науковим співробітником в історич-
ному музеї. 

Мені безмірно пощастило цієї зими, оскільки познайомилась з вашими
книгами: перші ваші нариси, кн. "родинний альбом", дещо дізнались із вашої
біографії від землячки Безносюк галини валентинівни, яка приходиться вам
далекою родичкою. з її розповіді дізналась, що ви написали книгу-спогад
"Дар євдотеї", в якій пишите про своє дитинство, яке проходило в нашому
провінційну містечку, про праісторію нашого краю. Читаю ваші книги похап-
цем і пожадливо. 

як і ваша особиста доля, так і доля ваших книг драматична. вони ще ви-
дані на україні, так як були заборонені на Батьківщині ше в 30-і роки. ваші
книги подарували багато приємного душі і схвилювали мене. є в них щось
значно більше, це не просто літературно-автобіографічний документ (хоча і
це так цікаво для ваших земляків), але  і ліричний монолог, багатий спосте-
реженням і деталями, поміченими і освіченими вашою інтуїцією. 

Мова ваших книг виразна, чарівно проста ,тому так приємно читати їх  нам
- вашим землякам, які за довгі роки русифікації стали забувати  свою рідну.
Можливо, сама доля вашою особою ,талантом вашим і вашою невсипучістю
компенсує  наші невідшкодовані національні втрати. так! Бо інакше  хто, як
не ви? - доніс до наших днів правду про минувшу. на жаль, ми і по сей час,
не знаємо того  величезного інтелектуальному суспільстві, а потім  висував
кращих його представників, котрі приносили світову славу україні. 

скільки з неї забрано, вилучено, викрадено. не лише хліба насущого,  але
й мелодій,книг, ідей,імен,життів,скільки разів обдурено, плюндовано чужими
і своїми правителями. із року в рік, із покоління одне і теж - невідворотне і
гнітуюче: як вижити, як не розгубити до решти власної самобутності,власного
слова,продовжити себе в дітях та онуках. і яке щастя , щознаходяться такі
люди, як ви, пані Докія кузьмівна, які зберігають нашу рідну мову, виборюють
долю народу, його душу, його голос.

Хочеться вірити і бачити в кволих паростках нового, не простого буття ук-
раїнської літератури її гідне майбутнє. Хочеться надіятись, що всі  ваші книги
будуть видані на Батьківщині і стануть доступними нашому читату. на жаль,
в нашому історичному музеї, який є одним із кульиурних осередків нашого
краю, немає ніякого матеріалу про ваш життєвий і творчий шлях, ні однієї
вашої книги, які б, безумовно, стали гордістю його. Хоча життя музеїв і при-
йнято порівнювати з тихими заводями, враження це найчастіше оманливе. і
в таких, з добрими традиціями, провінційних музеях зберагаються перлини
нашої історії і культури. письменницькі автографи, унікальні видання, фотоз-
німки... вони пережили революції, війни та численні реорганізації. Дивом уці-
ліли й після узаконених пограбувань провінції для збагачення столичних
історичних зібрань, вони давно стали гордістю місцевих краєзнавчих музеїв.
Дуже надіємось і просимо вас відповісти і, якщо це можливо, вислати до на-
шого музею свої книги з підписом. 
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Маємо задум створити і ньому експозицію про ваш нелегкий життєвий і
творчий шлях. це стане віддякою за довгі роки вашої жертовної праці. це
скромні зусилля зафіксувати в нашому новому історичному бутті ваш гро-
мадський і творчий подвиг. Без нього не уявляю собі цілісність нашої куль-
тури, єдності світового українства. коли про вас дізнається значно більше
інтелегентних людей нашого краю,сподіваюсь всі вони скажуть  вам слово
вдячності і любові. надіятимусь і чекатиму на вашу відповідь. я бажаю вам
міцного здоров’я,щастя, натхнення на слово, яким так щедро наділив вас
Бог.

ваша землячка Бондарова оксана.
20 квітня, 1995 р. нью- йорк.
Шановна землячко, пані оксана Бондарова!
вашого листа я одержала тижнів два тому, але не могла відразу відпо-

вісти через нездоров’я себто артрит. тепер постараюся , хоч бачу, що мені
вже дуже важко. якби не 91 рік та не хвороба, то я могла б похвалитися, що
ще не маю інтерес до життя, ще хочу здійснити дещо із задумів.

трохи про себе. Живу я скромненько. у новобудові на 15-тому  поверсі у
однокімнатному мешканні, маю американську пенсію, яка ото й допомогла
мені повидати ті книжки. і ніхто мені не наказував, що я хочу писати та дру-
кувати, ніхто не вимагав, що і як писати,себто якоїсь "ідеології". в листі ви за
щось  там дякуєте мені, - а я вважаю, що нема за що, бо те, що я думала й
писала, то була моя внутрішня потреба , аж ніяк не на замовлення, словом,
- те, що було заборонено й замуроване на рідній землі.

Було й тут мені з медом, доводилося самій на зароблені кошти оплачу-
вати друкарню , самій і поширювати тираж (це було найприкріше), себто  ви-
тягати на собі весь видавничи й процес... але робила те,що хотіла.

Ще ви радите: "пишіть спогади...". ото ж "Дар євдотеї"... отож ви,мабуть
,уже бачили, - це і є мої спогади, вже написані. Може, колись вийдуть. але
вже не я (бо вже "в печінках "мені сидить оте самовидання). те, що видав о.
зенкович, це  приблизно одна третина. тепер я думаю над тим, як до київа
переслати мій архів,щоб не повикидали дженітори, я вже  не догляну сама...
а тепер пришло мені на думку вислати вам, історичному музеєві в Жашкові,
мої книжки. це не всі, а тільки ті , що в мене є. Деяких уже й нема, а деякі
тільки по одному примірникові. Дуже прошу повідомити про одержання. у па-
кункові такі книжки:

1."Діти Чумацького шляху- 1,2,3,4(у двох томах).
2."Дар євдотеї"(1,2 томи).
3."епізод з життя європи критської".
4."родинний альбом".
5."Благослови,мати".
6."Минуле пливе в прийдешнє".
7."Чотири сонця".
8."небесний змій".
9."прогулянка алеями мільйоноліть".
10."внуки столітнього запорожця".
всіх - 12 книжок. ну, і оце прийшов великдень. вітаю вас і всіх, хто про

мене згадує, з великодніми святами.
Христос воскрес!
ваша Докія гуменна(підпис).
9 серпня,1995,нью-йорк.
Шановна пані оксана Бондарова, жашківська землячко!
вже давненько дістала я вашого листа, та все збираюся відписати. на-

хляють нові справи, та ще й спекла налягає - і так час іде. у вашому листі
найбільш припали мені до серця слова, де ви описуєте, як ходите із галею
Безносюк по жашківських дичавинах та збираєте зілля. я хотіла б приєдна-
тися до вас,третя. та я сиджу на 15-му поверсі у нью-йорку і нікуди не руха-
юсь через артрит у ногах...

тепер те,  що я вислала приватною агенцією Міст до вас, слава Богу,
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дійшло. але це ж не всі,бо давнішніх,попередніх видань я сама не маю до
висилки, якби то знаття...та я й місця не маю все те зберігати,бо живу в од-
нокімнатнім помешканні,а зберігати нема де. як не буде змоги перевида-
вати,то хіба прийдеться шукати десь у бібліотеках. і вже сама,зрозуміло, не
беруся видавати. а скільки пропало...

тепер через "паперову кризу" нема виглядів, що скоро щось з’явиться.
ось пишуть мені, що вийде в харківському видавництві "Діти Чумацького
шляху", та я вже це чую декілька років ,а нічого не чути. ото хіба тільки ви-
йшла у видавництві "києво-Могилянська академія" передруком "Благос-
лови,мати! " я дістала два примірники. не скорочено і не змінено, а тільки
трохи зменшене розміром.

це ж я, попавши до америки,мусила  видавати свої праці своїм коштом і
з навантаженням усього видавничого процесу. та я ж немала іншого виходу...

звичайно, що я не є так дуже вдоволена своїми творами, хотілося б
краще , й задуми багатенні, а жаль (до кого? - ), що мусила витрачати енергію
і час на оце видавання і поширення. але це - заплата, що не виконувала на-
казу "партії і уряду"...

тепер мене манять нові задуми і... якби других сто років попереду, то було
б мені до речі. тільки... прийдеться підкоритися природному законові при-
роди.

я думаю, що вам вислати, щоб не повторювалося, але  й щоб було під-
ходяще до жашківського музею. не знаю: фотографії? одноосібні чи групові?
записні книжки, в яких я записувала щось на ходу. Хто ж те розбере?

ваша землячка Докія гуменна
P.S. висилаю для прикладу пару таких програмок і фото.
Д.г.
5 лютого 1996. м.нью-йорк.
Шановна пані оксана Бондарова!
Дякую за ваше різдвяне привітання і щирі побажання. вітаю і я із цими

урочистими днями нового року.Будьмо! все збиралася- та й інші залеглості
заважали. а крім того - не дуже то я така "моцна"... аж  тут  і ваш новий лист!

за нього я вам дуже вдячна, бо так би й незнала,  що дест на Жашківщині
відбувся вечір з моєї нагоди і що діти - школярі читають мої книжки, а деся-
тикласники пишуть мені листа. які приємні новини і такі
перспективні!Діти,школярі - яка надія!

Маєте рацію: "Чому так довго, навіть у наш "демократичний час" ваша
творчість була залишається  недоступною її читачам? " і я дивуюся. вже
третє видавництво, що мало намір оці "Діти Чумацького шляху"(ДЧШ) видати,
не видало. а це якось "фоліо" в Харкові збанкрутувало, чи, як пишуть мені,
відклало на невідомий час. а скільки перешкод мала я на своєму шляху,як
книжка була ще не видана праця! лише рукопис. про це я доволі згадую в
своїх спогадах..я вишлю вам ще один нарис до музею, що в свій час я була
написала, але, здається не вислала нікуди, а тепер до речі. у цьому нарисі
є такі пропозиції – думки, якби хто на Жашківщині здійснив. 

1.от організувати б екскурсію до видатних місць у самому Жашкові до
місцевості «за троянами», пов’язавши всесвітньо відомою поемою «слово
о полку ігоревім». Чи то може і є «тропа трояня» чи «земля трояня»…

2.про битву Богдана Хмельницького з польщею під охматовим. в гру-
шевського про це є багато написано та й у польській бібліографії. це ж там
вирішувалась доля україни. і саме якраз молодим жашківчанам потрібно це
знати.

3.підземні ходи під містечком. от в нашому подвір’ї копали і копали дуже
глибоко і натрапили на якийсь льох. цікаво чи засипали, чи та криниця існує
?

4.а ще за десять верств існує велике село Буки, колишня столиця слов’ян-
ського князя Божа-Бозя з його сумною трагедією , теж була б доброю екскур-
сією для школярів. 

от якби поширився світ школярів, коли б здійснили такі екскурсії. поки,
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що не маю на думці більшого. але при цьому переліку мені дуже шкода, що
при моєму здоров’ю, я не маю скільки сили, щоб узяти в ньому участь. та на-
діюся на вашу молодість і молоді юні підростаючі сили: - нові історики Жаш-
ківщини. ага? от поки думала, пригадалося, що я вже пропонувала
інститутові археології один доісторичний фільм, оцей самий на теренах
Жашківщини – гуманщини, розквіт і занепад протоміст…

я вчора дістала листа від вашого директора із газетою «Жашківщина»,
ч.95 за 09.12.1995р. там побачила статтю о.тютюнника «повернення». пе-
рекажіть йому подяку і привіт…прочитала в «Жашківщині» про важкий кри-
зовий стан старечого покоління. і ніхто не знаю, як зарадити цьому . я знаю
: треба оголосити, що всі починаючи з президента україни, добровільно від-
мовляються від підвищення собі плати, а ще навпаки оголосити собі змен-
шення собі платні на 5 процентів. а коли б усі так робили, - щоб тоді було?
але ж ніхто не слухає? на цьому кінчаю листа. вибачте за все погане і дякую
за все гарне. 

Докія гуменна
Читаючи хвилюючі рядки Докії гуменної, можна дійти висновку, що пись-

менниця відкриває найсуттєвіше для своєї творчості періоду зарубіжжя: «і
ніхто мені не наказував, що я хочу писати і друкувати, ніхто не вимагав , що
і як писати, себто якоїсь «ідеології»…я думала і писала те, то була, моя внут-
рішня потреба ,аж ніяк не на замовлення, словом – те , що було заборонене
і замуроване на рідній землі». 

Досліджуючи життя та творчість Докії гуменної, я опрацювала краєзнавчу
літературу у районній бібліотеці.як вивчається історична постать в школі і оз-
найомлення з землячкою в місті ? -Чи знайомлять своїх читачів із творами
Докії гуменної? - запитали у людмили Дмитрівни заболотньої , зав. відділом
обслуговування Жашківської районної бібліотеки. і ось що вона  нам відпо-
віла: "відкривати перед  читачами сторінки життя і творчої спадщини пись-
менників - це є наше завдання ". До 100-річчя від дня народження Докії
кузьмівни центральна районна бібліотека разом з історичним музеєм, істо-
рико-культурологічним товариством та літературною студією "гірський тікич"
підготували і провели ювілейний літературно-мистецький вечір "повернення
Докії гуменної". про маловідомі штрихи з біографії письменниці  говорилося
і на засіданні круглого столу "відомі і невідомі сторінки біографії письмен-
ниці-землячки Докії кузьмівни гуменної". в заході , який проводився в чи-
тальні залу районної бібліотеки, приймали участь краєзнавці,вчителі шкіл
району , представники місцевої влади та активні пошановувачі творчості
письменниці. з метою популяризації творчості гуменної працівниками бібліо-
теки була підготовлена і проведена вікторина "Життя терпеливе і мужнє", об-
ладнано тематичні  книжкові виставки "на теренах чужини", "Живий голос
далекої епохи " , поличка "Душа скарби прадавні береже " . Для молодих чи-
тачів юнацька кафедра районної бібліотеки провела літературну годину
"слово про Докію гуменну ", а також історичний урок "рідний край в творчості
Докії гуменної". спільно з історико-культорологічним товариством ім. Д. гу-
менної, літературною студією "гірський тікич", краєзнавчим музеєм та шко-
лами міста було проведено "Докіїні читання" "Мого народу гілочка тернова "
- так називався цикл публікацій в пресі та телерадіопередачах про Докію гу-
менну, організований відділом обслуговування для дорослих читачів Жаш-
ківської районної бібліотеки. на превеликий жаль, із великої літературної
спадщини нашої талановитої письменниці-землячки в нашій бібліотеці є
лише два видання. це роман-хроніка "Хрещатий яр" та роман-спогад "Дар
евдотеї (іспит пам’яті)". під керівництвом учителя історії сзШ№1 м. Жашкова
- Юлії Михайлівної любарської , як підсумок роботи по ознайомленню та ви-
вченню історичного матеріалу на базі краєзнавчого музею проводяться на-
уково – краєзнавчі конференції, на яких ведеться активне і плідне
обговорення проблематики вивчення історичних постатей Жашківщини та
значення їх творчості для сьогодення.

погрібний анатолій – доктор філологічних наук, професор інституту жур-
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налістики київського національного університету ім. т.г.Шевченка, саме він
проводив наукову розвідку про Д.гуменну, розвідка була побудована на лис-
туванні письменниці з автором статті. це листування проводилось у 1996
році, це був останній лист на україну, в цьому році вона і померла.

українські видавці і науковці мають перед цією видатною, немало в чому
самобутньою літературною особистістю свій ще дуже значний борг, хоча як
він писав , що стосовно «Дару евдотеї» його вже вдалося залагодити: у 2004
році цю працю упорядкуванння та з передмово. вадима пепи видано видав-
ництво «Дніпро». книга віднак вийшла за списком «соціально значимих ви-
дань». і справді надійшла пора видавати як «соціально значимі» й інші твори
видатної письменниці, що духовно збагачують українську націю, задля якої
вона працювала все своє життя.

Юрій артеменко – місцевий історик Жашківського району видав книгу
«Докія гуменна. повернення на Батьківщину» у 2006 році. цю книгу він на-
писав про відому письменницю поза україною, майже всі твори вона напи-
сала в сШа. його розповідь не про повернення Д.гуменної на україну взагалі,
а про повернення письменниці на свою малу Батьківщину, на Жашківщину.
про те , повертається вона до нас своїми книгами та листами.

степан горошко – кандидат історичних наук, голова історико-культуроло-
гічного товариства ім. Докії гуменної, створив у 1999 році товариство імені
гуменної. відбулися загальні збори, де прийняли статут і було видано сві-
доцтво товариству.  

за весь час діяльності товариства вдалося організувати первинні осе-
редки у селах району, провести ряд публічних заходів, спрямованих на попу-
ляризацію життя та творчості нашої видатної землячки. на фасаді районного
Будинку культури встановлено меморіальну Дошку, відзнятий відеофільм
«повернення Докії гуменної», проведено дві виставки «Художники Жашків-
щини». 

До 100-річчя ювілею письменниці видано книгу «Жашківщина: поетичні
обрії».Члени товариства приймали активну участь у відзначенні 100-річчя від
дня народження української письменниці Д.гуменної у національній спілці
письменників україни у м.києві та урочистостях у м.Жашкові і селах району. 

от ми ознайомились із життям і творчим доробком Докії гуменної . на
мою думку, ми повинні знати Докію, пам’ятати , вшановувати, адже вона на-
самперед людина, а потім уже борець, яка боролась за справедливість. Докія
гуменна – моя землячка і я горджусь цим! 

кілька десятків років тому , вона ходила по нашій землі, де писала твори,
які виставляються на рівень з письменниками європи . нам потрібно брати
приклад з неї , ніколи не зупинятись перед своїми цілями і рухатись по такому
закону по житті , як і вона – це правда життя і любов до народу! 

Мета моєї роботи повернути в україну незаслужено забуту, всесвітньові-
дому письменницю україни – Докію кузьмівну гуменну! 

в думках ти своїх летіла в україну.
любила ти дуже свою Батьківщину.
Була ти і будеш у наших серцях,
не згасне та пам’ять про тебе в віках!

1. гуменнаД., Дар евдотеї. – Балтимор – торонто,1990.-т.1.–
с.23,26,27,37,140,193;

2.гуменна Д., покинута Баба//плуг.,1928.-№2-с.27;
3.гуменнаД., скарга майбутньому .– нью-йорк,1964-с.39,23;
4.Бондарова о., листи на рідну україну,1999.-с.2;
5.горошко с., Жашківщина : минуле і сьогодення,2001.-с.88-92; 
6.гуменна Д., Минуле пливе в прийдешнє. - нью-йорк,1978.-с.291-292;
7.http://www.ukrlit.vn.ua;
8.артеменко Ю., Докія гуменна. повернення на Батьківщину. – во-

роне,2006;
9. погрібний а., повернення Докії гуменної.-київ:Дніпро,2004
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криворучко о.,
учениця 10 класу  рацівського нвк і-ііі ступенів 

ХиМЕнко анДРіЙ івановиЧ
(1919-1991р.р.)

андрій іванович Хименко народився
у с. адамівка (тепер с. рацеве) на Чиги-
ринщині 27 липня 1919 р. в селянській
родині. разом із сім'єю пережив усі зли-
годні колективізації, розкуркулення. голо-
домор 1932 - 1933-го з десяти членів
родини Хименків, серед яких восьмеро
дітей, у живих залишив тільки двох -14-
річного андрія та його молодшу сестру
наталю. наталя іванівна, яка тепер про-
живає в Черкасах, згадує: „тоді вже ба-
гато людей мерло. ...за місяць померли
й усі наші. Мама - останньою. Батька по-
ховала тітка, а всіх інших хоронив чотир-
надцятирічний андрій. копав у лісі яму,
викочував труп на возика, відвозив, за-
гортав, а в самого вже наморочилася го-
лова"

Мине багато часу, і андрій викладе все пережите в тому страшному лісі,
той непомірний біль та тугу за мамою у вірші:

загортали вдвох
Ми тебе в рядні 
я і дід самох. у пісок... одні!
Десь ти ,мамо, спиш
нам там бути всім ... 
Чебреці й спориш,
пелюстки в росі.

Чотирнадцять років - ще підліток, але вже в серці отой ліс, отой пісок, в
який дитячі руки ховають маму. і так усе життя „на згин, на спротив і на злам".

залишився в селі андрій сам. пішов працювати в колгосп, пас коней,
возив воду. виділили йому маленьку кімнатку з пічкою. восени туди до нього
перейшла жити і його сестра наталка. Допомагала тим, що доглядала чужих
дітей, а літом пасла корів та телят. так з великої сім'ї Хименків залишилися
тільки двоє - андрій та наталка. тож не дивно, що сестра стала для нього
найдорожчою людиною.

сирітко, змалечку в чуже вбрання захристана,
Чужих корів пасти - твоя дитяча істина;
всю юність відняли у тебе то теляточка,
то вночі до світань — вередуни маляточка.
(а. Химко. „сестрі").

топили в хаті бадиллям з городу. взимку ходили на болото, рубали очерет.
так і обігрівалися. зими були холодні, та й їсти вистачило лише на пів зими.
До січня ще був якийсь хліб, що давали за роботу, а після - що люди добрі
принесуть. та незважаючи на всі біди, юнак не зламався, тягнувся до на-
вчання.

7 квітня 19937 року андрію івановичу вручають свідоцтво про закінчення
адамівської неповної середньої школи. Жив у Черкасах на квартирі разом із
сестрою. працював і навчався у Черкаській фельдшерській школі., яку закін-
чив у 1939 році  і паралельно  Черкаську середню школу робітничої молоді
№1. навчаючись,  працював вихователем у Черкаському дитячому будинку
інвалідів №3. вступив на заочне відділення літературного факультету Дніп-
ропетровського університету, два курси якого встиг закінчити. після закін-
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чення навчання служив в армії. в 1940 році потрапив на фінську війну, був
комісований після поранення. під час війни працював у редакції газети „ук-
раїнська думка", в редакції радіостудії м. Черкаси.

у червні 1941 року, перебуваючи в місті полтава на становищі стаціонар-
ного хворого, попав у окупацію. кілька разів його арештовувало гестапо за
зв'язок з партизанами, за листівки, відмову від роботи, за націоналізм.  в січні
1942 року був уперше заарештований гестапо. останній, третій арешт відбу-
вав в уманській тюрмі, з камери смертників якої був звільнений радянськими
військами в грудні 1943 року.

а в серпні 1944 року був засуджений військовим трибуналом київського
військового округу по ст. 54-і „а" і 54-іі кк урср до 10-ти років виправно-тру-
дових таборів і 5-ти років ущемлення прав знову ж таки як націоналіст.

андрій Химко потрапив спочатку на печору, а потім - в інтинські табори.
працював і на лісоповалі, і будівельником і різноробочим, і - завдяки медич-
ній освіті - санітаром, лікарем, фельдшером. у неволі не полишає літератур-
ної праці - багато пише. все, що написано, потрібно було ретельно ховати,
щоб не попало в руки наглядачам. за спогадами л. і. рябченка, „а. Химка ки-
нули до „буру" за поему "русалка", у якій автор відтворив життя, вірування і
звичаї наших далеких предків. зберігся один аркуш, переписаний чиєюсь
рукою."

у північних таборах а. Химко зустрівся з багатьма відомими людьми, бо
тоді там перебував майже весь світ нашої нації. серед друзів і знайомих були
тут письменник-перекладач г. кочур, поети Д.паламарчук, Ю. Шкрумеляк,
письменник л. рябченко, і. гришин-гришук, відомий політолог фон ванштейн,
професор зі львова М. івасюк (батько композитора володимира івасюка), на-
родний артист україни о. гринько, композитор в. Барвінський і тисячі, тисячі
інших.

андрій іванович віддав на алтар свободи кращі роки життя, проведенні в
німецьких і сталінських таборах. але він ніколи не корився. політв'язні інти в
письмових спогадах пишуть про нього як про запального, енергійного юнака
з почуттям людської гідності гордого зі своєї приналежності.

серед снігів півночі він продовжував писати. там у тундрі, народилися
рядки:

то ж відкрийте у землях ваші рідні огради,
здуйте порох з історій, пил зніміть із обіть!..
пересійте в думках всі злі підступи й зради,
усвідомте, хто є ви, - і щось, врешті, робіть!..
в інті андрій іванович зустрів свою долю - ірину Миколаївну, яка також

відбувала у тих місцях ув'язнення. вони одружилися, і дівчина з галичини на
все життя стала надійною опорою й порадницею андрію.

коли тебе я врешті поряд бачу,
то ніч стає, як день, і радощі - з біди!
як близько ти, то доля мені вдачу
зичливістю і втіхою сповня завжди...
андрій Химко, „коли тебе ..."
від подальшого перебування на засланні був звільнений 24.04.1956 р. на

підставі наказу генерального прокурора Мвс і кДБ при раді Міністрів срср
від 19.03.1956 р. судимість і ушкодження прав були зняті згідно зі ст.6 указу
президії вр срср від 17.09.1955 р. “про амністію”, про що головна військова
прокуратура повідомила письмово 25.10.1956 р. за № 51-24925-47, хоча тінь
минулого продовжувала нависати над ним і надалі. з вересня 1953-го по кві-
тень 1963-го року працював послідовно старшим бухгалтером, головним бух-
галтером, директором їдалень і ресторанів відділу робітничого постачання в
місті інта комі арср. з квітня 1963-го по липень 1964-го року – начальником
відділу матеріально-технічного постачання управління комбінату “інтаву-
гілля”.1964 року сім'я Химків повертається до Черкас. все життя іван андрі-
йович писав. в його творчому доробку пристрасні вірші, поеми, історичні
романи. але все це писалось без будь-якої надії побачити свої творіння в
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друку. Часті вимушені зміни місця роботи та складності при влаштуванні на
нові місця роботи були пов'язані з постійним переслідуванням та “опікою” з
боку органів кДБ. на пенсію за віком вийшов з 01.11.1979 рокуі лише в кінці
1990 року у видавництві „український письменник" побачила світ перша книга
трилогії про івана сірка „ засвіти".

1 грудня 1991 року андрій Хименко проголосував за незалежність на
всеукраїнському референдумі, перебуваючи в Черкаській міській лікарні №1,
будучи тяжко хворим. 18 грудня його не стало…

є якась вища справедливість у тому, що іван андрійович дожив до того
щасливого дня, коли зміг разом із своїм народом сказати „так"! незалежній
україні. і в той же час прикро, що його не стало саме тепер. не судилось
письменнику побачити інші свої книги. лише після його смерті в 1992 році ви-
йшли друга книга трилогії „Між орлами і півмісяцем" і третя - „під савур-мо-
гилою" в 1993 році. у видавництві „український письменник" чекає свого
видання автобіографічна трилогія „у пазурах вампіра", а у видавництві „ве-
селка" - поема „анти". інші твори не знайшли свого видавця.

помер андрій іванович Химко 18 грудня 1991 року. завершила свій зем-
ний шлях велика людина, гнана, переслідувана, але нескорена, пронісши в
своєму серці любов до своєї землі, до україни. і слова, викарбувані на мо-
гильній плиті, говорять саме про це.

/ гасла, й стяг дідів я ніс як міг, роки,
і їхні звичаї мені святі, що тризна!
та тільки були лиш два таки:
на всій землі мій люд і рідна Материзна!
а. Химко, „сповідь"
у 1995 році андрія Химка посмертно було прийнято до спілки письмен-

ників ук-
раїни.
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ященко н.
Жашківська спеціалізована школа №1 

з поглибленим вивченням окремих предметів 
Жашківської районної ради

ПоРФиРіЙ ДЕМУЦЬкиЙ – СонЦЕ У тЕМРяві БУття

а згодом – Демуцького сила
яснітиме в різних світах,
Мелодій розправлені крила
лишатимуть слід у віках.

ольга Чорна

у роботі досліджено життя та ді-
яльність відомого українського фоль-
клориста, хорового диригента,
композитора порфирія Демуцького,
який із 1889 по 1918 рік жив і працю-
вав на Жашківщині, у с. охматів. 

використовуючи архівні матеріали
краєзнавчого музею міста Жашкова
та дитячої музичної школи, я спробу-
вала скласти в одне ціле біографію
музиканта-медика та дати оцінку його
діяльності. 

обрала для розгляду саме по-
стать п.Д. Демуцького, тому що мене
вразили його своєрідна інтерпретація
тогочасної навколишньої дійсності, а
також  глибокий патріотизм, який чер-
воною стрічкою видніється у творчості
та житті композитора. це була ви-
значна постать, яка стала маленьким

сонцем в темряві неуцтва, але великим кроком у національному відродженні
майбутньої незалежності україни. 

кожна людина має свій талант, але не кожна може його відшукати, роз-
крити, а потім розвинути. перехожі проходять повз вас, і ви не можете ска-
зати, чи він  - не огранений алмаз, чи камінь, яких багато на землі. лише
познайомившись з ним, ви зрозумієте сутність цієї людини. тож зараз я хочу
висвітлити шлях неймовірно яскравого діаманта, який у свій час був не огра-
неним алмазом.

Моя робота про величну постать людини, що все життя працювала над
собою та досягла значних висот, зіграла вагому роль  в історії нашого краю. 

порфирій Данилович Демуцький – видатний громадський діяч, україн-
ський фольклорист, хоровий диригент, композитор, який організував великий
хор в с. охматові таращанського повіту київської губернії. його діяльність,
безперечно, заслуговує на своє місце в історії сучасної Черкащини. ім’я цієї
людини уже нічого не каже звичайному українцеві. Ми, учні Жашківської спе-
ціалізованої школи №1, вивчаємо його, коли говоримо про діячів нашого
краю, але я хочу, щоб про нього говорила україна – він гідний визнання.
Чому? у цій роботі хочу довести неабияку значимість порфирія Демуцького,
земляка, музиканта та людини.

я вважаю доречним розпочати знайомство з біографії диригента, який
був лікарем за фахом. 

народився порфирій Демуцький у с. янишівка (тепер с. іванівка, стави-
щенський район, київська область), у сім’ї священника. варто звернути увагу
на проблему з точністю дати народження Демуцького. у записах метричної
книги села янишівки таращанського повіту київської губернії сказано, що 25
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лютого 1860 року в Данила васильовича та параски Матвіївни Демуцьких
народився син порфир [1,4]. за новим календарем ця дата переведена в 10
березня, що й зробив ященко л.і. у своїй книзі. але згодом хтось «оновив»
дату народження Демуцького до 22 березня, вважаючи, що 10 – не переве-
дена на новий календар дата. останнє вірним не є [1, 5].

перші кроки навчання порфирій Данилович зробив у церковноприход-
ській школі рідного села. у школі, де він навчався, був створений учнівський
хор, де брав участь майбутній громадський діяч. це був перший маленький
крок до майбутнього життя. потім майбутній фольклорист навчався в духов-
ному училищі. 1876 р., після значення училища, порфирій склав іспити та
вступив до київської семінарії.

там він ознайомився з основами музичної теорії та сольфеджіо,  навчився
записувати на слух мелодії. «роки мого семінарського життя, - писав він, -
прийшли на ту пору, коли в києві почало пробуджуватися національне по-
чуття, особливо з хоровою діяльністю М. в. лисенка»[2, 2]. в цей період вста-
новлюються естетичні погляди п. Демуцького, формується його
громадянська позиція. 

1882 року п. Демуцький став студентом медичного факультету київського
імператорського університету св. володимира. у період демократизації сту-
дентства влада виключила з університету «неблагонадійних» , в тому числі і
Демуцького.

Через три роки порфирій Данилович повернувся до києва у зв’язку з по-
новленням в університеті. він зблизився з М. в. лисенком. разом вони орга-
нізували хор, про який Демуцький згадував: «Хор виступав на благодійних
концертах і існував як любительський. сам Микола віталійович був магом і
запалював аудиторію полум’ям  народної пісні. і хор, і аудиторія зливалися в
одно почування, що всі серця бились одним пульсом, всі душі палали одним
полум’ям»[2].  

після закінчення медичного факультету київського університету (1889)
працював лікарем в с. охматові на київщині. віддаючись своїй професії, ба-
гато сил спрямував на створення у селі лікарні та аптеки. слідуючи своїм
ідеалам, п. Демуцький не лише безкоштовно лікував односельців, але часто
не брав грошей навіть за ліки. подвижницька робота п. Демуцького на лікар-
ській ниві багато в чому була визначальною в його діяльності і як фолькло-
риста, і як хорового диригента. «коли хтось приходив до нього  лікуватися,
не упускав можливості записати нову пісню. питав: - а чи ви співаєте? які
саме пісні знаєте? занотовував все, варте уваги. 

підписував: «пісня баби параски з села охматова» [3, 4]. 
у цей час працює під псевдонімом Данильчук та друкується в львівському

журналі «зоря».
у липні 1893 року народжується син Данило, який згодом стане великим

режисером україни. але любов до мистецтва кипить в душі порфирія Дани-
ловича, тому приступає до створення відомого в майбутньому хору в с. ох-
матові. «тоді потроху звернулись ми до своєї пісні… смакували і самі собі
не вірили, що в тому своєму, рідному, з чим змалку росли, такий великий
смак! а от коли й починається уже справжня  праця…», - розповідає про свій
хор Демуцький. репертуар хору був різноманітним, і з ним вони давали вис-
тупи у навколишніх селах[4,313]. 

у травні 1897 року до охматова прибуває зі своєю сім’єю М. лисенко, який
був старшим порадником і другом Демуцького. композитор приїхав зі своєю
сім’єю. приїзд був своєрідним відпочинком, адже Микола віталійович неза-
баром мав зі своїм професійним хором вирушити у другу із чотирьох здійс-
нених ним гастрольних поїздок по україні. 

п. Демуцький гостей зустрів на станції. До охматова добралися кіньми.
концерт хору почався надвечір: «за кілька хвилин галявину заповнили дів-
чата і хлопці. серед них, мов статечні дуби серед берізок, виднілося кілька
селян, видко старих знайомих Демуцького. сам порфирій Данилович керу-
вав хором, сидячи за фісгармонією, яку заздалегідь винесли на галявину»
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[5, 129-130].
виконувалися тоді «реве та стогне», «заповіт» та багато інших пісень.

селяни знали, що то за поважний гість до них прибув, певно п. Демуцький
не раз розповідав їм про вчителя, а тому у пісню вкладали всю душу, все своє
вміння. «Батька надзвичайно вразило,- пригадував син Миколи віталійовича,
остап, - з якою майстерністю, з яким природним смаком і чуттям виконували
селяни досить складні багатоголосні пісні.

розворушили ви мене, старого, - говорив він охматівцям. – Хто ж краще
за народ проспіває пісню, народом створену. адже у крові кожного з нас бри-
нить вона, наша рідна пісня… повірте мені. я знаю це по собі, друзі» [5, 131].

наприкінці 1890-х років хор набув популярності і 4 лютого 1901 року від-
бувся концерт у києві, що мав величезний успіх: «публіка буквально скази-
лася і робила такі овації, що Демуцький  перелякався за своє життя» [6, 77].

1903 рік ознаменувався появою збірки поезій Демуцького «ліра та її мо-
тиви».

1905 рік – початок російсько-японської війни, саме тому  національно-ви-
звольні рухи всіх народів придушувалися ще при зародженні: влада хотіла
попередити всі можливі бунти. з цієї причини багато номерів було вилучено
із виступів, але хору вдавалося, окрім народних пісень мирного характеру,
заспівати «як умру, то поховайте», «варшав’янку» та ін.[7, 11]. цього ж року
Демуцький випустив збірку «народні українські пісні. в київщині. записав
голос і слова п. Демуцький. Частина перша». видання містить 125 пісень. 

Хор розвивався, і в 1908 році мав репертуар з 54 музичних номерів, хо-
рових і сольних пісень різних жанрів. скоро хористи набираються не тільки
з охматова, а й з вороного, побійної, нової греблі, сорокотяги, сабадаша,
пригадувала Харитина забудська.

вересень 1911 року став трагічним для хору. при виступі у києві була при-
сутня імператорська родина. концерт проходив вдало, доки не почали спі-
вати  пісню:

сторона – сторона
в чужий край заведьона.
цареві такий хід подій не сподобався, він демонстративно покинув кон-

церт. Демуцький дуже хвилювався, тому керування хором передав Мині
Близнюку, якого давно навчав хоровій справі.

почалася перша світова війна, охматівський хор почав занепадати. фор-
мально він існував до 1918 року. того ж року ідеали Демуцького потерпіли
крах, його будинок було пограбовано жителями села, хоч бажаного золота
грабіжники там не знайшли, бо найціннішим скарбом були лише книги та за-
писи порфирія Даниловича. ця подія стала поштовхом для переїзду сім’ї Де-
муцьких до києва. 

у києві родина жила у брата дружини Демуцького - андрія Даниловича
яневського. у цей час порфирій Данилович переживає душевну кризу через
зраду охматівців, яким він зробив стільки добра. Можливо, це і стало причи-
ною заглиблення Демуцького у роботу над збиранням фольклору, хоч дже-
релом існування для нього залишилася приватна лікарська практика. в тому
ж році він організував хоровий гурток, в якому вивчалися народні пісні. Часто
порфирій Данилович говорив, що хто співає, той щасливий. тому і старався
нести людям радість. 

1919 році було створено вукмузком (всеукраїнський музичний комітет від-
ділу мистецтв), де Демуцький читав лекції «культ народної пісні» на основі
власного досвіду. усього себе віддаючи улюбленій справі, п.Демуцький пе-
ребував у центрі культурно-мистецького життя  києва. 

на початку 1921 року помер М. леонтович. це дуже вразило Демуцького,
як і всю інтелігенцію, що стало причиною створення комітету пам’яті М. леон-
товича. водночас, порфирій Данилович працював на посаді наукового спів-
робітника етнографічної комісії при всеукраїнській академії наук. там він
займався впорядкуванням записів народних пісень, підготовкою їх до друку,
листувався з кореспондентами різних міст республіки. в цілому 1921 рік був
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вдалий для  творчості фольклориста.
1922 рік ознаменував вихід у світ збірки «українські народні мелодії», що

стала найбільш ґрунтовною працею цього періоду. наприкінці 1921 – початку
1922 року 

п. Демуцький приступив до педагогічної роботи  в Музично-драматичному
інституті імені М. в. лисенка. Демуцький знайомиться з п. тичиною і чинить
значний вплив на  творче зростання молодого поета. тільки в 1924 році п.
Демуцький зрозумів всю велич своїх праць: столична інтелігенція відзначила
п’ятдесятирічний ювілей його роботи на ниві української культури.

1926 рік – видання збірки «українські народні пісні. примітиви», яка ви-
йшла в Харкові двома випусками. один містив 11,  другий – 9 сторінок. цього
року побачила світ ще одна збірка – «Чотири масові пісні на тексти т.Шев-
ченка».

1927 рік – працювати все важче і важче: хвороба серця почала прогресу-
вати. але порфирій Данилович встиг закінчити збірку пісень «раз-два. збір-
ник пісень для військових робітничих хорів». 

невідомо чи він побачив цю збірку. серце великого патріота перестало
битися 5 червня 1927 року. його було поховано в києві на Байковому кладо-
вищі.

розглянувши біографію порфирія Даниловича, ми можемо зробити ви-
сновок, що саме його діяльність стала поштовхом для виникнення на україні
народних професійних хорових колективів. 

у своїй співочій практиці Демуцький дотримувався принципів народної
підголоскової поліфонії, яка сформувалася в центральному, степовому ре-
гіоні україни.

климентій квітка у праці «порфирій Демуцький» писав про те, що компо-
зитор мав усі можливості поринути у глибше студіювання західноєвропей-
ської музики. однак він пішов іншим шляхом, оскільки мав інше життєве
призначення. «... його тягло не від сільського ґрунту, а до цього ґрунту... він
не стояв на одному місці, розвивався, але не студіюванням творів великих
світових композиторів, не поїздками до музичних центрів заходу і росії, а по-
глибленням свого досвіду в тій самій справі, якій безпосередньо служив: сту-
діюванням того матеріалу, над яким безпосередньо працював, – розуміючи
під цим розширене пізнання не тільки народного пісенного репертуару, але
також голосових засобів своїх співаків і всіх умов звучання»[8].

в охматові він працює сільським лікарем і організовує хор, виконавська
манера якого згодом вплинула на формування народного професійного ви-
конавства в україні. Диригентську діяльність поєднував із фольклористичною
– зібрав понад 700 народних пісень із сіл київщини. порфирій Демуцький був
одним із перших організаторів сільського хору (в східній україні такі хори
мали г. Давидовський у селі Мельня на Чернігівщині та Д. ревуцький у селі
іржавець на полтавщині). Хор Демуцького налічував біля ста співаків. по-
трібно зазначити, що до нього входили як діти віком 8-10 років, так і люди се-
реднього і старшого покоління. заняття велися у вільні від праці дні: субота
та неділя. пісні порфирій Демуцький записував сам від односельців. 

оскільки пісні, які він записував були одноголосні, то при перенесенні на
сцену вони зазнавали гармонізації. цю гармонізацію здійснював або сам Де-
муцький або співаки хору в процесі вивчення пісні вони розспівували її на го-
лоси. так виникав новий варіант пісні – результат творчої співпраці хору. ці
варіанти Демуцький записував, вміщував у своїх збірниках, вони закріплю-
валися і виконувалися в концертах. інші багатоголосні пісні переймалися
хором так, як їх співав народ, і не підлягали опрацюванню.

порфирій Демуцький виробив свій стиль роботи з хором. насамперед,
він виходив з того, що пісня мусить бути близькою серцю співака і лише після
того її можна вивчати. на репетиціях він перш за все тлумачив значення му-
зичних образів народної пісні, однак він розумів, що яким би високим не було
слово, воно завжди виконує другорядну, допоміжну роль. головне – це мис-
тецький хист диригента, його емоційний вплив на хоровий колектив, бо «...
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коли диригент не має в собі моральних чарів, виконання хору навіть при ви-
сокій техніці може мати малий ефект, через бездушність і залишити слухачів
холодними»[9].

порфирій Демуцький у своїй діяльності виходив із потреби художньої спів-
творчості з учасниками хору. його творчі принципи випливали з розуміння
того, що:

а) пісню необхідно насамперед полюбити, – аж тоді співати;
б) диригент і хористи в процесі виконання є єдиним цілим; к. квітка писав,

що Демуцький зливався з хором у спільній співтворчості як «найавторитетні-
ший її учасник» (к. квітка);

в) при виконанні народних пісень виходити із природи самої пісні і не
нав’язувати їй штучні прийоми.

виконавський стиль хору під орудою п. Демуцького не був заснований
виключно на «грудній» манері співу, а поєднував у собі два виконавських
стилі. у народній манері співав не весь хор, а лише частина його. іноді поєд-
нував звучання ансамблю хористів, які співали народною манерою зі всім
складом хору – у академічній манері. Для відтворення ефекту природнього
звучання пісні в її первинному середовищі він використовував такий художній
ефект, при якому пісня виконувалася з різних сторін концертного залу. цей
прийом був необхідний для того, «щоби компенсувати ті втрати, як зазнають
виконавці, коли народна пісня переноситься із природної атмосфери в умо-
вах сцени»[9].

співоча манера, яку культивував п. Демуцький, називалася «співати жан-
ром»; її використовували при співі на відкритому просторі, «просто неба» і
протиставляли штучній манері співу цих же пісень. особливість цієї манери
співу полягала в особливому способі звуковидобування і використанні при
співі грудних резонаторів у жіночих голосах.

к. квітка, вивчаючи способи народного виконання, вказував, що цю ма-
неру співу не можна сприймати як адекватну для всіх регіонів україни. цей
спосіб «форсованої» подачі звуку «сформувався в умовах праці у степу..., ті,
хто приходив сюди на сезонні роботи, розносили і пісні і манеру... по всій ук-
раїнській території»[9]. п. Демуцький свій талант найвиразніше розкрив як
диригент-практик. збагачений досвідом диригентської діяльності М. лисенка,
він не пішов шляхом достовірного відтворення народного співу, а намагався
внести у виконавську творчість свою індивідуальність. тому виконавський
стиль хору п. Демуцького інтегрував автентичне виконання і виконання оп-
рацьованого диригентом народнопісенного матеріалу.

в роботі п. Демуцького з хором виявлялася методика, характерна для
праці з академічним колективом. так, особливої уваги він надавав виразності
дикції, хоча в традиційному співі виконавці зазвичай не надають окремої
уваги дикції.

Дуже прикро, що після погрому у домі п. Демуцького (1918 р.), композитор
переїхав до києва, тому діяльність охматівського хору продовжувалася не
довго - до початку 30-х років він фактично перестав існувати. 

порфир Данилович прожив у охматові близько тридцяти років, це не ми-
нуло безслідно для культури краю. у різні роки, наслідуючи митця, у селі бра-
лися за відродження народного хору. Більш-менш стабільно він існував ще у
20-х та на початку 30-х років. у той же час в селі сорокотяга було засновано
інший хоровий колектив, яким керував учитель на прізвище кароль[10].
проте, тодішнє ставлення правління до села,  яке виразилося масовою ко-
лективізацією та страшним голодомором, призвело до занепаду колективів. 

процес наступу на духовність людини посилювався. тому й не вдалося
поновити діяльність хору на тому рівні, який був за порфира Демуцького, і в
повоєнні роки. Хоча були спроби відновити колектив і в 50-х, і в 60-х роках.
Для цього, як керівника, було запрошено навіть одного з учнів порфира Да-
ниловича – Мусія іоновича Молдавіна. однак, ці спроби диктувалися «згори».
непросте колгоспне життя, ідеї «масової культури» та «злиття нації» не були
підгрунтям для такого відродження. До того ж, взагалі, виступи готувалися в
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основному до ювілеїв, лише тоді згадували про традиції, започатковані по-
рфирієм Демуцьким.

Можливо, зараз, у час повернення до народу його культурних надбань,
охматівський хор здобуде колишню славу. але поки що ми можемо лише кон-
статувати, що вплив порфира Даниловича на розвиток культури на Жашків-
щині простежується і тепер, щоправда, ці традиції надзвичайно слабкі.

також варто зазначити, що визначною подією став вихід у світ у 1907 р.
старовинних українських лірницьких кантів, що їх підготував до друку п. Де-
муцький. завдячуючи цій публікації, українські композитори відкрили для
себе невідомий пласт співацької творчості, і за короткий час в україні виник
новий жанр обробки українських релігійних кантів, або «псальм» для хору. 

коли порфир Данилович 1918-го переїхав до києва, активно працює для
утвердження в україні незалежної церкви. він був присутній на першому
всеукраїнському православному церковному соборі, а в 1921–1924 роках ви-
кладав співи на спеціально створених регентських курсах уапц. саме в цей
час композитор створив та переробив для сучасних церковних потреб значну
кількість духовних піснеспівів. з того ж 1921-го працював у етнографічній ко-
місії уан, був професором Mузично-драматичного інституту ім. лисенка.

підтримував творчі зв'язки з професійними й самодіяльними хоровими
колективами, активно пропагував українську народну пісню. наприклад,  на-
ціональна українська мандрівна капела (скорочено - "думка") створена у 1920
році в києві. вона заклала основи професійного хорового виконавства, ство-
рила взірці акапельного співу в україні, одна з кращих інтерпретаторів народ-
них пісень, в її репертуарі також твори української та світової класики. це
високопрофесійний хор, найскладніші сучасні твори вона виконує з дивовиж-
ною легкістю. краса голосів зачаровує слухачів, а високий рівень професіо-
налізму робить бажаним виконавцем за кордоном. "Думка" успішно
гастролювала багатьма країнами світу, співаючи на великих сценах престиж-
них концертних залів польщі, австрії, німеччини, франції, іспанії, Бельгії, гол-
ландії, італії, Швейцарії, великобританії, сШа та канади.

також п. Демуцький - автор вокальних творів «Дума про федора Безрід-
ного», «заповіт» та ін. на тексти Шевченка.

Духовну спадщину п. Демуцького не досліджено і більшість духовних тво-
рів перебуває в рукописному вигляді. у період напруженої праці в уапц ком-
позитор скомпонував «літургію св. іоанна золотоуста» для жіночого хору, а
також створив обробки кантів.

літургійний цикл композитора відрізняється від більшості духовних творів
його сучасників спрощеністю фактури, що має на меті відтворити народну
церковну манеру співу. у цьому циклі композитор використав звичайні на-
родні церковні мелодії, які побутували в цьому регіоні. переважно гетеро-
фонне триголосся втілює принципи простого клірасного співу з розлогим
мелізматичним розспівуванням мелодій, октавними, квінтовими, тризвуко-
вими паралелізмами.

отже, порфирій Данилович мав свою оригінальну манеру, що виділяла
його серед тогочасних музикантів. окрім того, він також був фольклористом
– його «склад» народних пісень вражав. і, як ми зрозуміли, при співпраці з
досить серйозними представниками хорового співу(вище зазначена капела
«Думка), п. Демуцький працював з майстерністю світового рівня, але про-
стота та любов до народної пісні, селян, які любили землю, не дозволила за-
лишити рідну україну. він міг поїхати за кордон, де на той час були
незрівнянно більші можливості, уможливлювалась більша слава та статки,
але не це було головним для діяча. я бачу у цьому глибоку патріотичну на-
туру.

До кінця життя порфир Данилович підтримував творчі зв’язки з хоровими
колективами, активно пропагував народну пісню.

найважливіші збірки: «народні українські пісні на київщині» (1905), «ук-
раїнські народні пісні» (1951), «ліра і її мотив», «українські народні пісні. Ба-
гатоголосся» (1954).
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наприклад, цікавим є те, що у збірці «ліра та її мотив» автор дослідив ко-
лісну ліру, подав її будову і проаналізував репертуар лірників[11, 13]. 

в україні більшу популярність займали кобзарі, які виконували різні типи
пісень від історичних до побутових, таким чином витіснивши лірників, але, на
мою думку, дуже важливо, що п. Демуцький  звернув свою увагу саме на ту
частину народної музики, яку майже забули. і завдяки даному фольклористу
ми можемо чути давні пісні, романси та композиції, зіграних на лірі.

але, незважаючи на великий внесок у культурну спадщину, порфирій Да-
нилович не є знаним серед середньостатистичного населення україни або
навіть учнів інших регіонів. тому, прочитавши мою роботу, сподіваюся, кожен
зрозуміє важливість звичайного медика, який виявився надзвичайно талано-
витим музикантом, композитором на диригентом. 

у школі, де я навчаюся, ми розглядаємо п. Демуцького та інших діячів
нашого краю (Докія гуменна та ін.) на конференціях у галузі історії, за допо-
могою та під керівництвом учителя історії та правознавства любарської Юлії
Михайлівни. Можливо, я обрала цю тему, бо мала можливість дізнатися про
цього визначного діяча на уроках історії рідного краю.

але у сфері музики, композитор є досить популярним та відомим. наприк-
лад, музичне училище у місті умані названо іменем порфирія Демуцького.
наша дитяча музична школа тісно співпрацює зі вказаним закладом: щорічно
проводяться конкурси на базі училища, конференції та олімпіади. «у різні
часи його випускники стали відомими композиторами, музикантами, дири-
гентами, викладачами вузів та консерваторій, кандидати педагогічних наук.
загалом училище 2600 молодих спеціалістів, а 375 з них отримали диплом з
відзнакою. за досягнуті успіхи у 1988 році колективу училище постановою
верховної ради україни присвоєно почесне ім’я порфирія Даниловича Де-
муцького»[12,1]. 

також існує всеукраїнський фестиваль-конкурс колективів народного хо-
рового співу ім. порфирія Демуцького. засновником і головним організатором
фестивалю-конкурсу є національна всеукраїнська музична спілка і Хорове
товариство ім. М. леонтовича. співорганізатором фестивалю-конкурсу вис-
тупає Міністерство культури і мистецтв україни. фестиваль-конкурс колекти-
вів народного хорового співу проводиться з метою збереження і
популяризації традиційної народної пісенної творчості, унікальних взірців гур-
тового співу, широкого показу великих художніх багатств народної хорової по-
ліфонії і виконавських стилів, а також з метою вшанування імені
фольклориста, хорового диригента і громадського діяча, славетного митця-
патріота української пісні порфирія Даниловича Демуцького, який відіграв
значну роль в розвитку української музичної культури. у фестивалі-конкурсі
беруть участь аматорські хорові колективи та вокальні ансамблі різних ре-
гіонів україни. періодичність проведення - раз на три роки.

отже, ми не зовсім забули про таку визначну людину. Можливо і не забу-
демо – ось моя головна мета. Ми – люди ХХі століття, освіченні та цивілізо-
вані, нам з дитинства прищеплюють певний естетичний смак, але все у
наших руках – розвиватися чи деградувати, реалізуватися чи зламатися під
натиском жорстокого суспільства. я раджу кожному ознайомитися з життєвим
та творчим  шляхом порфирія Демуцького, можливо ви винесете дещо для
вас важливе, знайдете щось нове. 

порфирій Демуцький як громадський діяч та композитор здійснив тита-
нічну працю, створив абсолютно нове: зовсім інший підхід до музики, зокрема
хору. вас не цікавить народна музика? тоді, я скажу, що він – патріот, і якщо
ви українець, то навчіться теж бути такими вірними своїй Батьківщині, такими
ж справжніми та чесними, відкритими. Можливо, час таких людей уже прой-
шов, бо вони занадто добрі, щоб вижити у цьому сучасному світі. але якщо
намагатися слідувати шляху, яким нас направив порфир Демуцький своїм
прикладом, можливо, тоді світ стане трішки добрішим? Може тоді люди ста-
нуть трішки щасливішими? 

Хочу закінчити свою роботу віршем місцевою поетеси ольги Чорної
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«пісня»: 
на торговиці у четвер
лірник сумно грає,
Дух козацький ще вмер:
піснею шугає. 
ось підходить чоловік, 
Чути стиха: «пан!»
сяйво тепле з-під повік,
як в дівчини стан.
пісню слухає, горить,
весь як мак палає,
голос вражений дрижить,
в зошит щось черкає.
то Демуцький молодий,
п’є з джерел водицю,
сам хороший та ясний,
повнить сил криницю.
лине пісня в височінь:
то народ співає…
і така у низ глибінь!
серце болем крає…
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клименко т., 
директор державного архіву Черкаської області,

кандидат історичних наук

ДЕнДРоПаРк "СоФіЇвка» в ДоСліДЖЕнняХ ГРиГоРія ХРаБана

ставлення до пам'яті про тих, хто вже не з нами розсуває межі часу, вклю-
чаючи в єдине буття живих і тих, чиї думки та справи незримо визначають
шляхи нашого земного існування. тому так важливо звертатися до надбання,
що стало першоджерельною базою історичного минулого нашого краю. саме
тому, відзначаючи 105-річний ювілей видатного археолога, наукового та сус-
пільно-політичного діяча Черкащини, краєзнавця григорія Юхимовича Хра-
бана ми вже вкотре звертаємось до багатої творчої спадщини нашого
славного земляка. 

Державний архів області являє собою безцінне джерело документів для
вивчення історії регіону та краєзнавства. його використання відкриває мож-
ливості підняти величезні шари найцікавіших фактів і подій, які відбувались
в краї.

серед найбагатших особових фондів, що зберігаються в держархіві об-
ласті особливе місце займає особистий архів григорія Храбана. великий ком-
плекс документів та матеріалів дозволяють констатувати наявність значної
джерельної бази для дослідження селянської війни на україні 1768-1769 рр.;
розкриття теми гайдамаччини в творах т.г.Шевченка, археологічного ви-
вчення краю.

окрему групу документів представляють творчі матеріали з історії будів-
ництва дендрологічного парку "софіївка" і його головного будівничого люд-
вика Метцеля, софію потоцьку, рід потоцьких.

Живучи в умані з 1934 року з великою перервою в 14 років, які він провів
в усольлазі та на крайній півночі в районі міст солікамськ — красновитерськ,
г.Храбан постійно і наполегливо збирав матеріали про перлину садово-пар-
кового мистецтва чудовий уманський сад "софіївку". з самого початку існу-
вання його називали то "чудом україни, то "одним з чудес європи".

в україні є чимало прекрасних парків більших за розмірами і багатших
видовими об'єктами, але "софіївка" все ж має такі свої особливості, що ви-
діляють її з-поміж інших визначних садів нашої країни.

Досліджуючи тему будівництва і парку, як витвору мистецтва людей г.Хра-
бан працював в багатьох державних архівних установах, бібліотеках, музеях.
напружена робота по збору унікальних документів і матеріалів увінчалась
ілюстрованою повістю про "софіївку" - "сад-поема" з присвятою "Будівникам
чарівної софіївки - талановитим синам українського народу, кріпакам уман-
щини, з яких багато втратили здоров'я або й позбулися життя на будівництві
саду".

вийшовши на пенсію 1958 року г.Храбан зміг більше займатися, за його
словами, вільною роботою. проводив, з дозволу інституту археології ан
урср археологічні розвідки, вивчав архівні документи та літературу, видану
в ХVIII і ХіХ ст. різними мовами в києві, Москві, ленінграді, в тому числі в біб-
ліотеці ім. в.і.леніна в Москві та М.є.салтикова-Щедрина в ленінграді. від-
шукавши в центральному державному історичному архіві урср запис в
метричній книзі подольської духовної консисторії, він документально зміг до-
вести, що в 1798р. граф станіслав фелікс (Щенсний) потоцький взяв другий,
а софія вітте, уроджена Челиче - да - Маурокордато третій шлюб. ця зна-
хідка дала можливість підтвердити біографічні дані щодо імені, походження
та сімейного стану софії та станіслава потоцьких, хоча сам г.Храбан не зов-
сім погоджувався з дівочим ім'ям софії.

переклавши з польської численні листи польського поета станіслава
трембецького, першого зодчого уманського дендропарку людвика Метцеля,
Юзефи та софії потоцьких до станіслава потоцького та його сина Юрія, ме-
муари службовця станіслава потоцького Хржонщевського про софію по-
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тоцьку, записки л.М.енгельгардта про румянцева, потьомкіна, рід скурато-
вих, історичне оповідання "софія глявоне - вітте - потоцька" доктора анто-
нія, поему "вацлав" словацького та польського поета а.ролле, "софіївка"
с.трембецького, "оточення вродливої неньки" М.Чуми, генеалогічну таблицю
родини потоцьких в.грабенського - першого дослідника родинних коренів
гербу пилява, видану 1898р. в кракові, описові статті про потоцьких з енцик-
лопедій к.вуйницького та с.оргельбранда 1864 і 1884 рр., також переклавши
з французької "Життєпис красуні Бітинки" є.лоєка та раритетну книгу "путів-
ник по софіївці" т.темері дало можливість г.Храбану глибше вивчити цей ма-
теріал.

першою великою спробою узагальнення знайденого став нарис "рукот-
ворна поема", написаний в 1969р., більшість фактів в якому вперше відкриті
і введені в науковий оберт.

керуючись величезним досвідом краєзнавчої діяльності та на підставі на-
укових досліджень, знайдених першоджерел, свідчень сучасників того часу
г.Храбан запропонував свою версію обставин, що зумовили заснування саду
в умані.

за переказами, якось під час прогулянки за містом по березі невеличкого
струмка кам'янки в 1790 році софія ненароком сказала потоцькому, що тут
слушне місце для парку, а вже в липні 1795р., повертаючись із гамбурга на
україну і зупинившись в неборові в маєтку княгині гелени радзівілл після ог-
ляду парку "аркадія" написала листа с.потоцькому, в якому описала своє
величезне враження від парку, додавши, що за два роки можна побудувати
таку саме, або ще кращу "аркадію": "правда мій любий друже, що матимемо
село в криму?" [1,12,13] граф потоцький не купив "села в криму", але побу-
дував в умані парк. отже ідея побудови парку належить, очевидно, самій
софії. і зразком для нього був парк "аркадія" гелени радзівілл. але лише
оселившись в умані, можна було здійснити її мрію [2, 33-60].

власник величезної латифундії на правобережній україні граф станіслав
фелікс (Щенсний, з польської - щасливий) потоцький у своїй резиденції у
тульчині мав розкішний парк і фруктові сади. після того, як очолена ним тор-
говицька конфедерація призвела в 1793р. до другого поділу речі посполитої,
граф, рятуючись від польських патріотів, був змушений виїхати за кордон з
наміром ніколи не повертатися в свої маєтки. разом з коханкою, красунею
софією (дружиною коменданта Херсона Ю.вітта) оселився в гамбурзі. ке-
рувати маєтком залишилася його дружина Юзефа потоцька, зобов'язавшись
пересилати чоловікові великі кошти. проте вона не змогла налагодити кон-
троль за діяльністю адміністрації маєтків, тому прибутки різко зменшились,
гроші в гамбург не надходили.

залишившись без засобів до існування, потоцький повернувся в україну.
восени 1795р. він оселився в умані.

спорудження "софіївки" (так одразу було названо сад) було доручено 32-
річному військовому інженерові капітану л.Метцелю (1764-1848). 17-річного
людвика батько віддав до військово-інженерної школи ("корпусу артилерії"),
після закінчення якої Метцель з військовою командою прибув до тульчина.
адже ще 1784р. на засіданні сейму потоцький заявив про те, що дарує речі
посполитій 24 гармати та виділяє кошти для повного обладнання й утри-
мання протягом свого життя полку з 400 солдатів. 1788р. с.потоцький відку-
пив звання генерала артилерії і став командиром Метцеля під час його
перебування на військовій службі (до 1793р.). після другого поділу польщі
Метцель позбувся засобів до існування і прийняв пропозицію потоцького по-
їхати за кордон, а 1795р. він прибув до умані. Добре знаючи здібності сум-
лінного і працьовитого інженера, граф доручив йому відповідальне
будівництво.

"софіївку" почали будувати в 1796 році. протягом майже десяти років,
щодня, в середньому по 800 кріпаків с.потоцького працювали поблизу неве-
личкого струмка - кам'янки. згладжували краї ярів, копали і навіть вирубу-
вали в гранітній скелі ставки, перетягували величезні кам'яні брили вагою в
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десятки тисяч пудів і створювали нові скелі в інших місцях.
на берегах кам'янки повиростали скелі, гроти, ставки, штучний острів, во-

доспади і навіть підземна ріка. фонтани так майстерно зроблено, що вони
діють під тиском води верхнього ставка, а струмінь одного з них забив на 22
метри.

поки йшли земляні роботи та впорядковувалися скелі з америки, азії, пів-
денної європи везли в "софіївку" тюльпанні дерева, платани, коркові дуби,
всілякі екзотичні рослини, з яких чимало вперше побачила земля україни.
насаджувалися також і місцеві породи дерев. на скелястих берегах зашумів
зелений гай. в оранжереях запахли апельсини, ананаси, лимони.

з італії привезли статуї роботи видатних скульпторів. уманські кріпаки-
чародії витесали з граніту обеліски, колони, вази. яскраві багатобарвні квіти
вкрили галявини, береги струмка і ставків. на плесі поселилися білі та чорні
лебеді. попливли під вітрилами човни. навіть можна було прокататися по
підземній річці.

з листів л.Метцеля, які частково збереглися, відомо, що він щотижня зві-
тував управителю маєтків про виконані роботи. за цими звітами кріпакам на-
раховувалася платня, адже ще 1796р. потоцький перевів селян уманщини
на генеральний чинш, тобто замість виконання повинностей кріпаки платили
гроші. за роботу в парку вони одержували небагато. графська каса завжди
затримувала виплату заробітку, на що неодноразово наголошував Метцель
у листах до потоцького "підданих притискують чиншами, - вказував він 5
грудня 1799р., - вони справедливо домагаються належного їм за роботу". 9
грудня 1802р. він знову зазначав, що й після сьомого тижневого звіту грошей
не вислано і селяни незадоволені, бо з них стягують чинш і забирають геть
усе [3, 5, 20, 21].

софія брала активну участь у плануванні парку й навіть доручила Мет-
целю 1798р. поїхати в олександрію (Біла церква), щоб запозичити у тому
парку щось незвичайне. Ще влітку 1801р. насипалася гребля верхнього
ставу, а німфей (сучасна назва - водоспад венери) головний будівничий обі-
цяв закінчити наприкінці липня. сад можна було показувати гостям не раніше
травня 1802р., коли дерева вкорінились і діяли водоспад, фонтан і каскади.

після смерті станіслава потоцького (1805р.) маєтки перейшли до стар-
шого сина (від Юзефи) Юрія, запеклого картяра, і будівництво "софіївки" при-
пинилося, виділялися лише невеликі кошти для догляду за нею. Метцель не
втрачав надії, що після переходу уманщини до рук софії він зможе закінчити
будівництво за первісним планом. однак цього не сталося. тому 1813р. він
назавжди залишив умань і виїхав до варшави, де був призначений керівни-
ком управління шляхів польщі.

До 1831р., коли "софіївка" була власністю потоцьких, у ній майже ніяких
робіт не велося. після конфіскації маєтків, 1831р., сад перейшов у відання
київської казеної палати. 1833р. на косогорі було прорізано вулицю з міста
до парку, щоб полегшити населенню доставку води з "софіївки" [4,16]. 1836р.
штабс-капітан київського будівельного загону Шліхтер склав кошторис на
реставрацію "софіївки". проте палата не встигла розпочати ремонтних робіт,
через те, що в червні того ж року передала місто й сад військовому міністер-
ству, у віданні якого він пробув до 1859 р. [5, 10, 14, 27, 28, 90-591]. управ-
ління військового поселення провело великі реставраційні роботи і збудувало
три павільйони - флори, рожевий, восьмикутний (нині - китайський) та обе-
ліск "орел". на великому фонтані було встановлено бронзову змію, влашто-
вано нові оглядові майданчики – терасу Бельвю (нині – гвинтова гірка) і гору
Муз [6, 33, 34], споруджено вхідні брами та башти при них. певна заслуга в
цьому належить головним садоводам "софіївки" фере, Боссе і Штейнгеру.

у зв'язку з ліквідацією уманського військового поселення 1859р. парк було
передано головному училищу садівництва, переведеному з одеси [7, 350-
351]. однак невдовзі училище стало готувати агрономів і невелику кількість
садоводів (але не декоративного садівництва). тому "софіївка" перестала
бути його навчальною базою. проте, на утримання парку виділялися певні
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кошти і в ньому проводилися деякі реставраційні роботи [8, 21].
все в саду створено людьми. і все зроблено так, ніби існував він спокон-

віку, як творіння природи. тепер нам важко навіть повірити, що це зроблено
кріпацькими руками, які не знали ні підйомних кранів, ні інших машин. немало
кріпаків, "заохочуваних" до роботи канчуками наглядачів, на надлюдській ро-
боті позбулися життя.

Хоч сам сад і є пам'ятником її будівникам, проте варто певний об'єкт саду
присвятити їм. таким об'єктом, на думку г.Храбана, є безіменний обеліск, що
стоїть на терасі Муз; його й треба надалі називати "обеліск будівникам "со-
фіївки". а на ньому золотими літерами викарбувати напис, слова поета
в.Юхимовича з циклу його віршів про "софіївку" "Долина велетнів":

"Хвала вам, майстри - горокопи, 
за ваші святі мозолі.
і ви, як творці-не холопи, 
не раз дивували європу! 
не зв'яне ваш сад, землероби, 
як пісня не вмре на землі".
Майже 90 років прожив григорій Юхимович Храбан. це величезне за

своєю протяжністю і інтенсивністю життя, значну частину якого було так чи
інакше присвячено та віддано улюбленій справі - історичній науці та краєз-
навству. в повсякденному, обивательському плані існує думка, що краєзна-
вець це не вчений, а краєзнавство не наука. григорій Юхимович своїми,
дослідженнями, публікаціями, книгами вніс в розвиток вітчизняної археології
і краєзнавства, по правду, видатний внесок і довів, що краєзнавство - це одна
із сторін історичної науки, вивчення якої особливо актуально в наш час.

1. цДіак, ф. 49, оп.2, спр. 1756.
2. цДіак, ф. 5624, оп.1, спр. 33, 34, 35, 40, 41, 43, 51, 59, 60.
3. цДіак, ф. 49, оп.2, спр. 2156.
4. т.темері "путівник по софіївці". – одеса, 1846. – с. 16.
5. цДіак, ф. 442, оп. 67, спр. 25.
6. Див. т.темері.
7. цДіак, ф. 445, оп.1, спр. 195.
8. сельскохозяйственное образование в россии в конце 1894 года. – спб,

1985.

у статті подаються відомості про дослідницьку роботу історика григорія
Храбана та розглядаються деякі проблеми історії будівництва парка «софі-
ївка».

в статье наводятся сведения об исследовательской работе историка гри-
гория Храбана и рассматриваются некоторые проблемы истории строитель-
ства парка «софиевка».

In the article the information on the research work of the historian Grigorij Hra-
ban is presented and this article deals with some problems of a history construc-
tion of park “Sofijivka”.

ключові слова: архів, документ, дослідження, парк, будівництво.
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прусенко н.,
смілянська загальноосвітня школа I-III ступенів №7

ФЕноМЕн ШаРГЕя – конДРатЮка

Хто цікавився космонавтикою, міжпла-
нетними подорожами той міг дізнатися про
основоположниках ракетно-космічної
науки. і міг чути про « трасу кондратюка» -
так називається траса, якою перша людина
висадилася на Місяць. в 1969 році, після
польоту знаменитого «аполло – 11», один
із керівників програми наса, Джордж лоу,
називав Юрія кондратюка «співавтором»
інженерної та балістичної формул польоту
кораблів «аполлон». формула польоту на
Місяць не була випадковим відкриттям ін-
женера Шаргея – кондратюка. він розро-
бив іще півтора десятки космічних ідей.
серед них математичні розрахунки для ба-
гатоступінчатої ракети, принципи багатоці-
льового використання сонячної енергії,
концентрованої за допомогою дзеркал, що
розгортаються в космосі. ним же запропо-
новано використання шлюзу для виходу у

відкритий космос у скафандрах, схема найбільш безперечного розташування
екіпажу при старті корабля, розміщення космонавтів в індивідуальних кріслах,
розроблені способи боротьби з перегрівом корабля… учений розглядає в
своїх перших рукописах ще й «проблему використання гравітаційних полів і
взаємних рухів небесних тіл при польоті корабля до Місяця та інших планет»,
пропонує методи котрі допоможуть екіпажу впоратись із впливом неваго-
мості.    

певно з часів Михайла ломоносова та французького  математика ева-
ріста галуа який закінчив тільки паризький ліцей (ідеї і методи теорії галуа
знайшли своє застосування у багатьох галузях математики і фізики, зокрема
в квантовій механіці і кристалографії), не було такого вченого, який, спираю-
чись лише на власні творчі сили, маючи знання одержані в гімназії. саме
після прочитання роману Бернарда келлермана "тунель" в голові шестик-
ласника олександра народилась ідея, яка стане першорядною в його житті
- присвятити себе дослідженню просторів космосу та міжпланетних перельо-
тів. всі попередні захоплення олександру здалися мізерними. гімназист від-
чув необхідність створити для людства щось величезне та вагоме.

він іде самостійно до логічних і математичних висновків, котрі утверджу-
ють його в думці про необхідність застосування ракетної техніки для освоєння
міжпланетних просторів. предмет своїх захоплень й уподобань він тримав у
таємниці, адже першу наукову працю він розпочав ще учнем 6 класу полтав-
ської гімназії, а закінчив її курсантом петроградської школи прапорщиків. це
рукопис без назви, усього 104 аркуші учнівських зошитів акуратно заповнених
олівцем. 

1.полтавська регіональна газета «приватна справа» 16.08.1996 р. - дже-
рело інформації: смілянський краєзнавчий музей.

але спочатку олександр захоплюється ідеєю проходки глибокої шахти до
центру надр землі, для використання тепла її ядра, а потім його всього по-
глинає ідея оволодіння міжпланетними просторами. Хлоп’яче захоплення пе-
реросло в серйозну, систематичну наукову роботу всього життя. Для
вирішення її складних задач юнак, користуючись порадами викладачів гім-
назії, засвоює окремий розділи вищої математики, фізики, хімії. цікаво, що
він нічого не знає про праці кибальчича, федорова, ціолковського, а прагне
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дійти до власних відкриттів. 
Хоча ідеї застосування злітно – посадочного модуля, відокремленого від

космічного корабля , і того, який залишається на навколомісячній орбіті, для
посадки людини на поверхні інших небесних тіл; ідея багатоступінчатої ра-
кети ( на 10 років раніше від ціолковського!) та вертикального злету зі старту;
створення міжпланетних орбітальних станцій – баз для далеких космічних
подорожей, автоматизація польоту та управління космічними кораблями.  

народився в полтаві 9(21) червня 1897року. закінчив з медаллю 2-у по-
лтавську чоловічу гімназію в 1918 році. навчання на механічному відділенні
петроградського політехнічного інституту перервала мобілізація в армію.

але як же зник олександр Шаргей і з’явився Юрій кондратюк?
Юнака з аристократичним минулим у радянській країні чекали не кращі

перспективи. а в нього, окрім походження, були ще деякі «гріхи» перед ра-
дянською владою. осінь 1916 року була тим рубі жом, з якого життя олек-
сандра Шаргея перетворилася на безперервне випробування. у березні 1917
року Шаргея направляють на закавказький фронт. коли розпочалася грома-
дянська війна, олександра Шаргея проти його волі мобілізували до лав ге-
нерала корнілова. звідти він утік, але у києві потрапив до дененікінців, у яких
теж затримався ненадовго. проте цього вистачило, аби назавжди стати для
радянської влади «білогвардійцем» і класовим ворогом.

в середині 1921 року – зміна ім’я на Юрія васильовича кондратюка для
того, щоб перестати бути «білогвардійським прапорщиком». він двічі призва-
ний до лав білої армії і обоє раз тікав з них. вдруге на станції Бобринській.

газета «обрій» 17-23 лютого 2005р. - джерело інформації: смілянський
краєзнавчий музей.

з листопада 1919 року до кінця 1920-го Шаргей - кондратюк працював на
станції Бобринська оглядачем вагонів, вантажником, колійником. тут він
почав роботу над третім варіантом свого твору "про міжпланетні подорожі".

отже, переходимо до смілянського періоду в житті олександра Шаргея –
кондратюка з розділу «Чуже ім’я» документальної книги а. Даценка. за ос-
нову розділу взяті особисті спогади далекої родички родини радзевичів те-
тяни Маркевич (1904-1983):

-… Чотири кілометри до сміли олександр пройшов без зайвих пригод.
ось тільки дощ не вщухав ні на мить, тож жоден патруль в таку негоду не на-
важиться показати носа. аж от і знайомий будинок лікаря радзевича, що
мешкав на тодішній залізничній( тепер вул.  невського, 38 )

Хвіртку зачинили ще звечора. тож йому довелося хвацько перемахнули
через паркан в саду. обережно постукав у віконце спальні. назвався. вла-
дислав владиславович і Марія іванівна радзевич привітно зустріли гостя. за
чотири роки олександр встиг змужніти і зовсім змішатися . у містечку було
тривожно. Денікінці без вагань розстрілювали дезертирів. радзевичі дуже ри-
зикували, і все ж притулок надали. Довелося шукати одяг. Для цього дове-
лося «підігнати» костюм сина до богатирського сашкового зросту. він
залюбки змінив військове обмундирування на цивільне вбрання. лікар заліз-
ничної лікарні владислав владиславович розробив довідку про те, що після
повторного тифу у сашка виявлено серйозні ускладнення в області серця.
про всяк випадок його навіть коротко постригли . невдовзі олександр влаш-
тується робітником на станцію Бобринська.

родина радзевичів повсякчас турбувалася про сашка. усі вважали, що
йому конче необхідно здобути вищу освіту. та на шляху до здійснення мети
стала громадянська війна. До того ж олександр вважав себе зобов’язаним
матеріально підтримувати родину мачухи олени петрівни, яка разом з донь-
кою ніною та матір’ю ледь животіли. отож олександр ще на рік залишився у
смілі. вечорами не полишає роботи над рукописом. про освоєння міжпла-
нетного простору, не забував сашко – про своє «білогвардійське минуле».
адже він двічі опинявся в їх лавах і двічі «втікав». 

феномен олександра Шаргея 3 екземпляр (рукописна біографія)- дже-
рело інформації: смілянський краєзнавчий музей.
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зрештою, хтось зможе засвідчити цей факт. з цієї причини та з багатьох
інших він був змушений за порадою близьких родичів… змінити своє пріз-
вище та взяти інше ім’я. змінивши ім’я та прізвище, полтавець Шаргей став
уродженцем міста луцька – Юрієм васильовичем кондратюком. цікаво, що
саме дочка олени петрівни й відкрила за рік до смерті у 70 років, таїну ХХ
століття прізвища кондратюка. віднині на питання про минуле вчений відпо-
відав коротко: - «личные стороны моей жизни особого интереса не представ-
ляют». секрет перевтілення олександра Шаргея знала також родина
лашинських, у яких мешкав з 1922 по 1925рр. у Малій вістці. там він працює
грубником, механіком на місцевому цукрозаводі…». 

як же склалася подальша доля піонера космонавтики і талановитого ін-
женера – винахідника? працює на елеваторах на кубані, на спорудженні зер-
носховищ, у тому числі найбільшого у світі під назвою «Мастодонт». потім
був несподіваний арешт за «шкідництво». він отримав три роки таборів за те
що… зекономив молодій республіці добрячу тонну цвяхів, побудувавши без
них (як древні зодчі русі) величезний дерев’яний елеватор на 10 тисяч тонн
зерна. кондратюка обвинувачували у шкідництві, мовляв, приховав десь
цвяшки-то! а причина була безглуздо до банальності: цвяхів йому, керівникові
та інженерові будівництва, просто не виділили, от і довелося викручуватися…

у 1932 році за наказом тодішнього наркома важкої промисловості серго
орджонікідзе вирішено розробити проект найбільшої електростанції в криму,
на горі ай-петрі. переможцями проекту вийшли Ю. в. кондратюк разом з
торчаковим. отже їм було доручено виготовити технічну документацію ввес.
висота вежі сягала 165м, сумарна потужність – 120000квт. після самогубства
наркома  орджонікідзе роботи було припинено. наприкінці 30рр. Ю. в. кон-
дратюк проектує малі ввес.

у 1933 році кондратюк познайомився в Москві з сергієм корольовим і на-
віть отримував від нього пропозицію попрацювати в Діррі (Державному ін-
ституті ракетного руху). однак Юрій відмовився від співпраці. Чому – аж ніяк
не зрозуміло. невже його, романтика космічних польотів і автора наукових
робіт за захоплюючою, державного значення темою, більше спокушали роз-
робки елеваторів і вітряних електростанцій? не віриться. Була інша причина.
але яка ?

загадковою ще й досі залишається загибель кондратюка. він пішов
1941року на фронт, і сліди його губляться під калугою, чи то на орловщині.
за часів великої вітчизняної війни 1941-1942рр – доброволець, зв’язківець,
загинув 25 лютого на кривцовському плацдармі, що на зах. березі оки. 

першовідкривач місячної траси став простим телефоністом. у розпал
бою, перебираючи задубілими на морозі пальцями телефонний дріт, пішов у
заметіль шукати обрив зв'язку. і — не повернувся.

у зводі день-два ділили його "наркомівські" сто грамів, а потім в облікових
документах під життям телефоніста взводу зв'язку 1281-го стрілецького полку
60-ї стрілецької дивізії підвели риску: "пропав безвісти". 

Юрій васильович кондратюк(олександр ігнатович Шаргей) Біографія в
датах. - джерело інформації: смілянський краєзнавчий музей.

тривалий час вважали, що це сталося 3 жовтня в першому ж бою, коли
гітлер почав наступ на Москву. але в 1988 р. невтомний шукач Б. романенко
виявив дві листівки кондратюка з фронту до ще однієї коханої жінки, галини
плетньової. одна — від 5 грудня, а друга — від 2 січня. на початку 1942-го
він був іще живий!пізніше в архіві Міноборони знайдено "роздавальну відо-
мість грошового постачання за січень" із підписом кондратюка. а два роки
по тому однополчанин с. Дергунов приплюсує ще кілька тижнів: з кондратю-
ком він воював до 22 лютого, коли потрапив у медсанбат.

Для кДБ навіть ця загадкова його загибель породить силу кривотлума-
чень, версій. аж до такої: кондратюк залишився живий, і це не хто інший, як...
вернер фон Браун, творець фау. Ще версія: напханий таємничими рукопи-
сами жовтий складаний портфель підібрали поруч із убитим кондратюком і
передали в абвер. навіть журнал "лайф", визнавши, що програма "лунер
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орбіт рандеву" не що інше, як "місячна траса кондратюка", додав у міфот-
ворчість: "його мрії наткнулися на скептичні вуха. радянський уряд ігнорував
його, і кондратюк помер 1952 р."влучним висловом письменника олеся гон-
чара «геній в обмотках», було сказано про життя Ю.в.кондратюка.

і все ж повернімося до праці Юрія васильовича кондратюка в галузі кос-
монавтики. саме в україні було створено київський рукопис «тим, хто чита-
тиме, щоб будувати». саме у цій праці знаходимо такі слова: «з теоретичного
боку політ на ракеті у світові простори нічого дивного й неймовірного собою
не являє».і далі цитую: 

«Для здійснення цієї справи необхідні досліди, досліди, і ще раз досліди.
Для цього необхідно вжити таких заходів:

1) випробувати дію пристосування  для підйому в атмосферу.
2) політ не особливо далеко від земної поверхні - на кілька тисяч верст.
3) політ до Місяця без зупинки там (навколо нього).
4) політ на Місяць із зупинкою .
у цій праці Юрій васильович «…незалежно від костянтина ціолковського,

оригінальним методом вивів основне рівняння руху ракети (обрахував другу
космічну швидкість, дав опис камери згорання двигуна з шаховим та іншим
розташуванням, форсунко - окислювача і пального, параболічного сопла, тур-
бонасосного агрегату для подач пального тощо.

в 1929 році в новосибірську власним коштом Ю.в. кондратюк видає свою
капітальну працю «завоювала міжпланетного простору», яка за словами ба-
гатьох відомих вчених … «дійсно являє собою найбільше повне дослідження
по освоєнню міжпланетного простору з усіх, хто писав у вітчизняній літературі
та зарубіжній з питань освоєння всесвіту. книга повинна стати настільним
довідником для усіх, хто займається питаннями міжпланетних польотів».

полтавська регіональна газета «приватна справа» 16.08.1996 р. - дже-
рело інформації: смілянський краєзнавчий музей.

ця книга перевидавалася у 1947 та 1972 років у перекладі українською
мовою асоціацією американських інженерів. основні дослідження навколо
космічної теми були проведені Ю.в. кондратюком саме в україні. згадаймо
полтавсько-петроградський рукопис без назви, київський рукопис 1918-
1919рр. «тих, буде читати, щоб будувати».

намагання нестандартно вирішити серйозні питання, різнобічно самоос-
віта, дивовижна працьовитість, неабиякий фанатизм аж до самозречення,
сформували з людини нелегкої долі – вченого зі світовим ім’ям. правда сві-
тове визнання прийде до нього значно пізніше. відколи у 1968 році слова
американців з програми «аполлон»: «кондратюк приблизно 50 років тому
розрахував, що схема відділення останнього модуля від космічного корабля-
носія є в енергетичному відношенні кращим способом посадки на Місяць».
отже поштовхом до розсекречування біографії кондратюка став політ аме-
риканських астронавтів до Місяця. 

наприкінці 60-х , початку 70-х рр. вчені, преса сШа повідомили, що при
цьому були використані наукові висновки, зроблені «російським інженером»
Ю. кондратюком. у статті Девіда Шерідіана «як ідея, котру ніхто не визнавав
втілилася у космічний корабель» :

« -… він (цебто американський інженер Джон Хуболт) думав про іншу лю-
дину-інженера, мрія якого залишилася нездійсненою через скептичне став-
лення до нього. Хуболт зовсім недавно прочитав про Юрія кондратюка,
котрий ще 50 років тому вирахував, що місячний модуль – ліпший спосіб до-
сягти поверхні Місяця…»

з ініціативи ленінградського письменника володимира львова про нього
заговорила радянська преса.

пізніше кДБ розшукає гімназійного учителя Юрія кондратюка, учитель
впізнає його на фото і скаже : «це ж наш сашко Шаргей!» 

газета «обрій» 17-23 лютого 2005р. - джерело інформації: смілянський
краєзнавчий музей.

«траса кондратюка» - траса, якою перша людина висадилася на Місяць.
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його ім’я носить один із місячних кратерів на його затемненому боці. так
само, як і цей кратер, а тіні залишилось ще багато моментів із життя Юрія
кондратюка – визначного вченого – самоука. Міжнародна академія астронав-
тики рекомендувала долучити його ім’я до 78 вчених світу, представлених у
Міжнародному залі космічної слави (Штат нью – Мехіко, сШа). у житті по-
лтавського «космічного» генія лишається ще багато таємниць , «поживи» для
біографів. 

справжнє ім'я винахідника "місячної траси" було з'ясоване тільки у 1970
році. Більшість ідей кондратюка, що свого часу вважалися абсурдними, вті-
лені в життя і тепер їх вважають єдино можливими. а геніальності цієї людини
й досі дивуються вчені. його ім'ям названий кратер на Місяці, а також мала
планета-астероїд. сьогодні про його винаходи, кожне з яких є прозрінням, і
долю, яка пошматована примхами історії розповідають чисельні книги і пуб-
лікації, а також музеї в полтаві і новосибірську. і зорі, і люди намагаються
спокутувати провину перед цією видатною людиною.

і все-таки настане зоряна година, тріумф його бунтівливої думки: коли
перший із землян ступить на курну поверхню вічного супутника землі. а по-
лтавський гімназист так мріяв, що тією людиною буде саме він...

1.полтавська регіональна газета «приватна справа» 16.08.1996 р. - дже-
рело інформації: смілянський краєзнавчий музей.

2.газета «обрій» 17-23 лютого 2005р. - джерело інформації: смілянський
краєзнавчий музей.

3.Юрій васильович кондратюк(олександр ігнатович Шаргей) Біографія в
датах. - джерело інформації: смілянський краєзнавчий музей.

4.феномен олександра Шаргея 3 екземпляр (рукописна біографія)- дже-
рело інформації: смілянський краєзнавчий музей.
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Біленко Ю.,
учениця 9 класу

Чигиринського нвк і-ііі ст. №2
консультант кравченко о. 

лЕБЕДина ПіСня ПоЕта
олександр тихонович петриченко

( 5 червня 1923 – 21 листопада 2009)

в твоєму ріднім небі я – хмаринка,
твій кожен подих серцем я ловлю,
Без тебе не прожив би ні хвилини,
о, як тебе, Черкащино, люблю!
о.петриченко

в Черкаській області багато відомих постатей: військові, історики, на-
уковці, співаки, герої праці, почесне місце поряд з ними займають поети.
одним з яких є олександр тихонович петриченко, його вірші повні пережи-
вань, гордості за рідний край та душевної теплоти. за життя олександр пет-
риченко написав 19 поетичних збірок. 

олександр тихонович народився 15 червня 1923 року в селі половинчик
Монастирищенського району в сім'ї робітника радгоспу. вірші почав писати
в 6 класі. навчався 7 років у попудняньській школі, потім закінчив 8 клас Мо-
настирищенської школи, після якого поїхав у столицю щоб продовжити на-
вчання в школі фзн (фабрично-заводське навчання). після закінчення школи
працював машиністом парової машини.  саме в києві його застала велика
вітчизняна війна. під  час війни він працював на металургійному комбінаті в
Маріуполі. Був вивезений на работу до німеччини. після звільнення працю-
вав в уралі, в карелії. закінчив училище культури в місті олександрії кіро-
воградської області.  від 1954 року працював на культосвітній роботі в
Чигиринському та Монастирищенському районах. також він був кореспон-
дентом районної газети «Чигиринські вісті», обласного та районного радіо.
Мав також дружину ганну тарасівну та дочку. 

олександр тихонович тісно співпрацював з Чигиринським навчально ви-
ховним комплексом №2. один з розділів своєї збірки «сини і дочки древнього
краю» присвятив педагогічному та учнівському колективам цієї школи. саме
слова олександра тихоновича і музика анатолія Мірошніченка стали гімном
закладу.

в серцях у наших ти живеш завжди,
Духовна наша  мамо, школо рідна,
Щасливою дорогою веди
нехай твоя і наша доля квітне.
п-в. ти наша мила, рідна , школо,
тебе ми не забудемо ніколи,
тебе ми згадуєм весь час-
не забувай і ти про нас!

також він написав «гімни: юних любителів природи» та «юних лісників»
для нвк №2. Часто в школі проводились поетичні зустрічі.

Багато віршів петриченка було покладено на музику.  на конкурсі облас-
ного товариства присвяченого 50- річчю визволення україни від німецько-
фашистських загарбників, пісня о. петриченка та а. Мірошніченка «Ходить
дівчина до калини» виборола призове місце, а  також їх пісня «травневий
цвіт» була нагороджена Дипломом. таким же Дипломом була нагороджена
пісня  «піднялись сини» на конкурсі, присвяченому 55- річчю визволення
Черкас. також вірші петриченка «подвиг», «ранок», «побачення» були по-
кладені на музику композитором з Харківщини володимиром волощуком.  за
даний час їх виконує капела бандуристів красноградського будинку культури
та різні хори.

ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ

295



олександр петриченко відомий далеко за межами україни. його книги є
в книжковій палаті української діаспори сШа, а також у великобританії. його
вірші були надруковані в газеті «українська думка» української діаспори в
лондоні. 

найвідоміші з його збірки:
- поетична нива 2007 рік.
- сини і дочки древнього краю 2006 рік.
- Холодноярський вогонь 2003 рік
- на життєвих дорогах 2007 рік
- Моя батьківська земля 
- а молодість не вернеться
- героям сорок п’ятого
- Шляхами козацької слави
- іскра безсмертя 
в кожній збірці автора були вірші присвячені великій вітчизняній війні та

тим хто виборював нам перемогу. він був особисто знайомий з ветеранами
та їх сім’ями. 

Ще й досі гул і вибухи снарядів
вриваються в її тривожні сни.
а за вікном, за білопінним садом,
Буяння переможної весни.
збірка «поетична нива» містить в собі не тільки вірші присвячені знайо-

мим, друзям та близьким автора, а також дитячі вірші.
вийти збірці  «сини і дочки древнього краю» фінансово допомогла

шкільна подруга автора Марія франскевич. с нею він листувався на протязі
багатьох років, саме вона перша прочитала вірші олександра тихоновича.
Дуже багато віршів було написано саме для Марії франскевич. 

спонсором збірки « на життєвих дорогах» також була Марія франскевич.
в ній міститься 6 поем, перша з яких  автобіографічна поема  петриченка
«перші важкі дороги», про життя автора на війні. 

серце поета зупинилося 21 листопада 2009. покинувши землю, він ніколи
не покине серця читачів. олександр тихонович залишив нам багату літера-
турну спадщину. в свої твори поет вклав душу і серце, відобразив мужній
народ,котрий в продовж віків ніс вогонь народної боротьби за свободу й не-
залежність. 

список використаної літератури:
1. власні дослідження і свідчення
2. петриченко о. поетична нива. – Монастирище, 2007
3. петриченко о. сини і дочки древнього краю. – Монастирище, 2006
4. петриченко о. на життєвих дорогах. – Монастирище, 2007
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ганницький с.
(м. Черкаси)

тЕатРалЬна лЕГЕнДа лЕоПолЬД СУлЕРЖиЦЬкиЙ 

леопольд сулержицький це ім'я овіяне ро-
мантикою, воно стало легендою. сонячноли-
кий, завджи енергійний, у вічних пошуках,
безмірно закоханий  у життя, пройнятий безмір-
ною любов'ю до людини – таким зберігся образ
в пам'яті його сучасників.

людина надзвичайного таланту, геніальний
режисер за визначенням костянтина станіс-
лавського, він пройшов величезну школу життя.

народився леопольд антонович сулер-
жицький 27 листопада 1872 року в Житомирі.
Батько  антон Матеушич сулержицький був ви-
хідцем з польщі, католицького віросповідання,
і тому сина хрестили по католицькому обряду і
дали пишне імення: лев-леопольд-Марія. коли
леопольду виповнився рік родина переїхала до
києва. його батько через багато років згадував:
"ему было год от роду, когда я переехал в киев,
где открыл переплетную мастерскую, которая
вскоре стала считаться в городе одной из луч-
ших. получал много заказов от лиц интеллиген-
тных и главным образом от лиц,
принадлежащих к ученому и артистическим
мирам. в доме у меня всегда были книги самых
различных писателей, самого разнообразного

характера и содержания, начиная от детских и кончая самыми серьезными
научными трудами.  

отмечу, между прочим, что еще совсем ребенком леопольд научился чи-
тать сам; первые шаги к этому были сделаны им по азбуке, которую я на-
клеил ему на кубиках и по которой изредка объяснял ему… за чтением он
просиживал целыми днями; читал он много, и все, что подвернется под руку"
[1,22 ].

восени 1881 року батько віддав леопольда до 2-ї київської гімназії. однак
невгасима пристрасть до малювання привела його через чотири роки в ху-
дожню школу М.і.Мурашко, де він пробув декілька років, а по закінченні
повного курсу, вступив в якості одного з помічників художника в.М.васнецова,
який працював над розписом собору св.володимира. водомирівський собор
розписувався з 1885 по 1895 рік найкращимии художниками. віктор Михай-
лович васнецов писав на стінах пророків та апостолів, молодий  Михайло
нестеров - "большеглазых отроков и бледных девушек-мучениц", Михайло
олександрович врубель - "строгий и пышный орнамент" [2, 560-566]. у ці ж
роки сулержицький почав читати твори л.М.толстого.  

1889 року сулержицький полиша школу живопису і йде в "народ". він зу-
пиняється в селі пекарі (нині канівського району), неподалік могили т.г.Шев-
ченка. син палітурника невдовзі став своїм у селі: він ретельно орав і сіяв,
вправно косив і обробляв город, старанно доглядав за худобою. крім того,
разом з пекарівською біднотою сулержицький впрягся в лямки і тягнув
вщерть навантажену баржу з кавунами до самого києва. Молодий антон су-
лержицький майже на весь заробіток накупив у київських магазинах книжок і
повернувся з ними в село. і в тому книжковому багатстві найціннішим скар-
бом були підручники грамоти.  

Хату під школу запропонував один удівець, який дуже хотів аби його діти
стали письменними. спочатку учнів було мало, і сулержицький навіть по-
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боювався чи не доведеться закривати школу. та згодом на навчання сходи-
лося стількі дітвори, хата всіх уже не вміщювала. Діти тіснилися на низких
ослонах, тулились до вузеньких, у дві неширокі дошки, столиків. підручник
був один на трьох. 

До нас дійшли спогади пекарців – учнів та сучасників сулержицького. єв-
докія перехрест: "леопольд антонович був роками такий, як і ми, його учні.
Дехто був трохи меншим, а були й старші за нього. проте кожен урок суле-
жицького ми слухали затамувавши подих. та й як такого вчителя не слухати:
він багато знав і вмів так пояснювати, що кожен розумів. з особливо допит-
ливими він засиджувався допізна ...".  

трифон гриценко: "леопольд антонович – мій перший і останній учитель.
він душу свою вкладав в навчання. про що б наш учитель не розповідав, ми
на місці завмирали, з такою цікавістю слухали його ...". 

іван садовий: "а часто вечорами сходись уже дорослі селяни і леопольд
антонович всякий раз мав про що  розповісти чи що прочитати. він читав
твори о.с.пушкіна, т.г.Шевченка, а.п.Чехова, л.М.толстого. а з яким на-
тхненням співав сулержицький народних пісень ...". 

Марко литвин: "найпям'ятніша подія для учнів сулержицького – це відві-
дини тарасової гори. на ній ми  з своїм незабутнім учителем були двічі: в
день народження Шевченка і на річницю його похорону в каневі. кожного
разу ретельно і довго готувалися. скільки тих Шевченківських віршів чули ми
з учительських уст. а як  проникливо він розповідав про подвижницьке життя
кобзаря! ...".  

павло перехрест: "учитель сулержицький – це великого серця людина
... Будучи добре освідченим і приїхавши з києва у глухе село, він ніколи цього
не виставляв. леопольд антонович умів у будь-якому оточенні бути своїм,
почувати себе рівним серед нас". за це пекарівці дуже любили його. всього
рік пожив у нашому селі, а яким рідним став кожному. тож при від'їзді дорослі
і малі провожали його далеко за околицю [3, 4]. 

однак, це була не остання зустріч з мальовничими краєвидами канів-
шини. у спогадах друзів про сулержицького знаходимо наступне: "сегодня
у нас было много посетителей, пришел сулер, голодный, возбужденный, вос-
торженный, рассказывал о том, как он провел лето. он живет на берегу
Днепра, у мужика: за полдня его работы хозяева его кормят, утром он пишет
картины, днем работает, вечером собираются мужики, бабы и он читает
вслух книжки "посредника", по праздникам учит ребят. все это он рассказы-
вал с таким увлечением, с такой любовью к своей жизни тамошней, что нам
было очень приятно с ним", - писала у вересні 1894 року Марія львівна тол-
стая рідним [4, 280 - 293]. із спогадів ще одного сучасника в.в.Шверубовича
дізнаємось наступне: "лето 1912 года мы с матерью провели на украине, на
Днепре, недалеко от могилы Шевченка, где сулер с семьей, состоящей из
его жены ольги ивановны и его девятилетнего сына Мити, уже несколько
лет снимал дачу… неподалеку жил и хозяин этого хутора и прекрасного
фруктового сада, в котором стояли эти дома, директор киевского археоло-
гического (или исторического) музея Беляшевский и его два племянника
моего возраста" [1, 628]. серед тих, хто кожного літа відпочивав так званою
"комуналкою", на хуторі Михайла Біляшівського "княжа гора", були іван Мос-
квін, євген вахтангов, Михайло Чехов та інші представники театрально-мис-
тецької спільності [5; 6].

з придніпровських пекарів вісімнадцятирічний сулержицький відпра-
вився до Москви – в училище живопису, скульптури і зодчества. ось, що за-
писано про цю подію у записнику сулержицького: "в 18.. году я подъезжал к
Московско-курскому вокзалу из киева, чтобы продолжить свое образование.
не могу сказать, чтобы очень был обрадован при виде дорогой Белокамен-
ной Москвы. не испытывал я чувства особенного удовольствия или встречи
с дорогим и близким человеком; меня пугало немного Москва…  благодаря
финансам, которые были довольно скудны. также знакомства не было" [1,
25-26]. витримавши єкзамени сулержицький вступив до навчального за-
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кладу. "сулер был душой училища, его знали и любили все, за исключение
начальства: инспектора Мжедлова и директора князя львова, ненавидев-
шего этого демократа, как называл он сулержицкого, и настоявшего на его
изгнании из училища", - згадувала у своїх спогадах е.Д.россинска [1, 516]. з
того часу сулержицький поринув у життєвий вир. плавал матросом по Чор-
ному морю, відбував військову службу у фортеці кушка, біля кордону з аф-
ганістаном, переселяв духоборів у канаду. тільки в 1900 році повернувся на
батьківщину, де тісно зблизився з горьким. активно включається у револю-
ційне життя країни. 

від 1896 року пише повісті: "в песках", "Дневник матроса", "в америку с
духоборами", "путь", оповідання, статті і замітки про театр. 

в 1906 році він остаточно вирішує працювати у театрі і вже восени стає
режисером і помічником станіславського, віддаючи  театральному мистецтву
весь талант і невичерпну енергію протягом останнього десятиріччя. "его лич-
ность, - як згадував п.а.Марков, далеко не исчерпывалась его  сценическим
делом… он был в равной мере учителем жизни и учителем сцены. впрочем,
учителем жизни более, чем учителем сцены. учительство, проповедничество
лежало в существе его таланта, таков он был и по отношению к тем, с кем
работал, - к актерам, и по отношению к тем, кто следил  за спектаклями, к
зрителям. смысл и значение всего его дела на театре заключалась в том,
что он пронизал сценическое исскуство особенными, нетеатральными, вне-
эстетическими струями. Это не могло не передаваться зрителям, когда они
смотрели, как играют актеры, сгруппировавшиеся вокруг этого странного и
вдохновенного человека" [7, 255].  
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косяк в,
учень 9 класу

золотоношківська загальноосвітня
школа і-ііі ступенів Драбівської районної ради

СілЬСЬкиЙ ХУДоЖник СвітовоГо Рівня

кожну вільну хвилину віддаю 
малюванню картин.
Шукати тему і мотивів мені не треба.
Моє село, мої люди – поруч зі мною.
працюю і малюю, малюю й працюю.  
отак і живу.

іван лисенко

особа – творець історії. це цілком незаперечний вислів у своїй суті.
кожна особистість впливає якоюсь мірою на суспільно-історичний процес. у
своєму бутті й діяльності кожна людина спроможна робити лише те, на що
здібний її народ, часткою якого виступає. 

саме з цієї позиції у даній роботі робиться спроба відтворити минуле на-
шого народу через аналіз життя і творчості сільського художника івана іва-
новича лисенка. головна ідея: крізь призму індивідуальності окремої людини
показати, який відбиток ця особа наклала на хід культурного процесу в на-
шому краї.

вже давно пішов у вічність самодіяльний митець (1997 рік), але й сьогодні
вражає односельців життя і творчість цієї особистості. адже за фахом іван
лисенко бібліотекар, за покликанням – художник, художник самодіяльний, бо
самотужки оволодів таємничим ремеслом маляра. за 50 років творчого життя
написав більше двохсот полотен, зібрав близько півтисячі живописних робіт
самодіяльних художників з республік колишнього срср, сформував унікальну
колекцію народних картин 30-50 років з київської, полтавської та Черкаської
областей. знаходив і зберігав чимало творів українського ужиткового мис-
тецтва. 

на теренах рідної україни та далеко за її межами добре відоме ім’я івана
івановича лисенка, видатного майстра українського народного живопису, ві-
домого збирача перлин самодіяльного образотворчого мистецтва, чудової
людини, полум’яного патріота. 

народився іван іванович 14 вересня 1921 року на Черкащині у мальов-
ничому селі золотоноші. тут пройшло його дитинство і змужніння, звідси він
пішов на війну, тут відбулося його народження і утвердження як митця. у
цьому красивому і затишному куточку милої Батьківщини, у невеликій чепур-
ній хатині поблизу ставка він жив, працював та ніс радість людям.

Довгий, усипаний тернами, осяяний світлими зорями шлях пройшла у
житті і мистецтві ця людина. учні нашої школи та педагогічний колектив зіб-
рали відповідний матеріал та розмістили його в стінах рідної школи.

страшні роки голодомору і колективізації, випробування великої вітчиз-
няної, коли в родині з трьох синів лише один повернувся з війни, повоєнне
лихоліття – усе було в пам’яті художника, усьому знайшлося місце у твор-
чості. образи сучасників, прості люди, земляки і товариші по зброї та праці ,
їхні долі й характери, навколишнє оточення і середовище назавжди стали ос-
новною темою і змістом його творчого доробку.

Щаслива мистецька доля спіткала художника з дитинства.  від батька
івана павловича, чудового майстра - різб’яра, який робив з дерева ложки,
веретена, діжі, повітки і т. ін., він успадкував потребу до творчості, відчуття
краси. усе, створене і. і. лисенком на протязі 50-річного творчого шляху,
стверджувало його виняткову закоханість і вірність обраному мистецтву – за-
собами живопису відтворити життя людей-односельців, їхніх почуттів, радості
й скорботи, розкрити красу і велич рідного краю, оспівати славну минувшину
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українського народу, його обряди й традиції.
вперше, як художник і. і. лисенко виступив 1951 року на районній виставці

робіт самодіяльних митців у Драбові, що на Черкащині. але до цього доля
його була тісно пов’язана з подвижницькою діяльністю сільського культосвіт-
нього працівника. у вересні 1946 року його призначено на посаду завідуючого
сільським клубом. наступного року і. і. створив у золотоноші бібліотеку, зіб-
равши до її відкриття першу тисячу книг.

згодом заснував музей історії рідного села, а зрештою – краєзнавчий
музей, який по-праву був відзначений почесним найменуванням народний.
та громадянський і мистецький неспокій вели його далі. тривалий час ли-
сенко віддає колекціонуванню творів самодіяльних майстрів пензля і різця з
усіх республік колишнього срср. і всю плідну діяльність він органічно поєднує
з улюбленою справою, покликом душі й серця – малюванням.

... отже, 1951 рік, Драбів, районна виставка робіт самодіяльних художни-
ків та майстрів народного декоративно-прикладного мистецтва, перший твор-
чий успіх... у ті далекі часи виставки творчості самодіяльних митців
влаштувалися рідко. проте, протягом 1950-1960 рр. не було жодної районної
чи обласної, в яких би не брав участь і. і. лисенко. це був період становлення
творчого почерку, художнього стилю, виконавської майстерності художника,
громадського визнання його творчості.

вже в перших творах і. і. лисенка відчувається потяг до сюжету, ство-
рення картини-розповіді. і це природно, адже, працюючи завідуючим сіль-
ським клубом, він виступав ініціатором і організатором проведення народних
свят та гулянь, їхнім безпосереднім учасником. він прагнув відродити народні
традиційні обряди і звичаї. Широко пропагував фольклор.

перші роботи, написані інтуїтивно, досить прості за композицією і коло-
ристичним рішенням, були пошуком художника власної теми, манери вико-
нання. вони вражають передусім безпосередністю і щирістю.

70-ті роки – важливий період у житті митця. саме тоді, після успіху творів
на республіканській і всесоюзній виставках, і. і. лисенко відчув себе худож-
ником. значну роль зіграла у цьому і позитивна оцінка його творчості мис-
тецтвознавцями, зокрема н. Шкаровською. з’явилася впевненість в
обраному творчому шляху, яка стимулювала подальший розвиток художника.
цей період характеризується композиційною розкутістю, багатством сюжетів,
їх глибокою змістовністю (яскравою ілюстрацією може бути композиція
„свято зими в Драбові”, представлена у всесвітній енциклопедії наївного мис-
тецтва).

Для художника не існує чистих пейзажу або ж портрету. його твори – це
своєрідні оповіді, в яких поєднані сюжетні ситуації, що належать до різних
просторових та часових планів. так, наприклад, другий план портретів – це,
як правило, поля, будівлі, сільськогосподарська техніка, самі процеси роботи
на землі (посівна, жнива, оранка тощо).

привертає увагу досить незначна група портретів (наприклад „золотий
альт україни”, „галина”, ”наталія ужвій”), в яких головна постать зображена
у світовому колі на фоні неба, а решта сюжетів-композицій, пов’язаних з її
життям або ж творчістю, розташована у нижній частині картини. так безпо-
середньо і щиро художник висловлює свою захопленість високою духовністю
і значимістю своїх героїв.

протягом усього творчого життя джерелом натхнення для і. і. лисенка
була поезія великого кобзаря. композиції за творами Шевченка створювалися
у різні роки, але всім їм властиве органічне поєднання сюжетної картини з
пейзажем, портретом, завдяки чому більшість творів набуває епічного харак-
теру. у цьому полягає особливість творчої манери художника.

захопленість життям, красою оточуючого світу, глибока шана до людей,
гостра потреба розповісти нащадкам якомога більше диктує побудову бага-
тосюжетних і багатолюдних композицій, де кожний окремо взятий сюжет
являє собою невеликий самостійний твір при загальній композиційній завер-
шеності й врівноваженості. земля і люди на ній, природа й різноманітні дійс-
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тва утворюють в картинах митця своєрідний ритмічний і кольоровий орна-
мент, піднесеність і святковість якого досягає завдяки соковитій, наповненій
колористичній гамі. Дивишся на них – і ніби перегортаєш сторінку за сторін-
кою яскраву книгу людського життя.

іван іванович лисенко не тільки талановитий художник, але й невтомний
збирач творів народного мистецтва Черкащини. саме завдяки його пошу-
ково-збиральницькій роботі краєзнавчий музей села золотоношки мав цікаву
колекцію рушників та побутових речей Драбівського та сусідніх районів ліво-
бережної Черкащини.

але найдорожча з його колекцій – зібрання творів художників-аматорів,
яке нарахувало більше 500 живописних та 100 скульптурних експонатів

картинна галерея аматорства... ідея щодо її створення виникла у івана
івановича ще в середині 70-х років. Художники-аматори з усіх куточків колиш-
нього союзу з радістю підтримали збирача. До майбутньої галереї вони над-
силали твори, занесені до каталогів всесоюзних і міжнародних виставок,
авторські копії кращих картин, придбаних художніми музеями або приватними
колекціонерами. надходили в золотоношку посилки художників – аматорів з
власниками картинами. з Молдовського  григоріополя М. ананьєв надіслав
„Молдовську осінь”, латвійського міста лієпая і. армонавічюс передав аква-
рель „озеро курорту ліконай”, т. герцен з киргизького села орлівка надіслав
краєвиди „таласького лісу”, ц. найданов з бурятського села Михайлівни від-
творив „Бурятські звичаї” в. саутін з татарстану змалював „куточок триу-
ральської низини”, о. тибетов з тюмені – „Ханти – мансійських жінок”, п.
торгіан із сШа прислав „портрет Шевченка”.

зараз лише фрагмент колекції виставки „Дружба народів” залишився у
стінах школи – твори художників з україни, грузії, вірменії, узбекистану, Да-
гестану, Бурятії, республік Балтії, Білорусії, Молдови, росії...

Майже 20 років життя і невтомної праці віддано улюбленій справі – ство-
ренню   галереї. Музей у селі був відкритий у грудні 1984 року. Через 10 років
в колекції було 2600 експонатів. переважно це предмети народного побуту:
рушники, народний одяг, живопис, кераміка, вироби з дерева тощо. на той
час  районний центр та обласний не мали такої вартісної колекції, як сіль-
ський золотоношківський музей, в якому відтворено образ народного мис-
тецтва цього краю. із введенням у дію золотоношківської галереї та
краєзнавчого музею можна було б відкрити цікавий туристичний маршрут,
своєрідне „золоте кільце” – яготин (відомий краєзнавчий музей і картинна га-
лерея)- Богданівна (хата – музей катерини Білокур, знаної в усьому світі ху-
дожниці)- золотоношка – Жорнокльови (народився відомий український
художник яків падалка, бойчукіст ) – нехайки (краєзнавчий музей ) – Добро-
ничівка ( археологічний заповідник – розкопане давнє житло з кісток мамонта
) – переяслав ( Державний історичний заповідник, 19 музеїв ). це все було у
планах невтомного художника.

Доробок невтомного дослідника, збирача народних скарбів івана лисенка
за своїм значенням для справи збереження пам’яток можна порівняти до ти-
танічної праці івана гончара. єднає їх не лише музейна справа, а й мис-
тецька діяльність та служіння своєму народу. є поетичні рядки, де говориться
про те, що мистецтво – чи не найприродніше від усього на світі. оскільки суть
його – людська радість. Життя івана івановича лисенка – прекрасний при-
клад самовідданого служіння людській радості, високим ідеям, людяності,
краси.

Художні виставки, на яких експонувалися твори і.і. лисенка 1950-1995 рр. 
1950-1990, участь в районних і обласних виставках народного образот-

ворчого мистецтва Черкащини.
1951, районна виставка народної творчості, смт Драбів, Черкаська об-

ласть.
1974, обласна художня виставка, м. Черкаси.
республіканська виставка творів самодіяльних художників слава праці,
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м. Москва.
1975-1977, участь в районній, обласній, республіканській виставках на-

родного образотворчого мистецтва 1-го всесоюзного фестивалю самодіяль-
ної художньої творчості трудящих (смт. Драбів, м. Черкаси, київ).

1977, всесоюзна  виставка народного образотворчого мистецтва 1-го все-
союзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих, м. Мос-
ква.

всесоюзна виставка самодіяльні художники – Батьківщині!, м. Москва.
1983, республіканська виставка самодіяльного образотворчого мистец-

тва
в сімї вольній, новій..., м. київ.
виставка творів художників Черкащини (м. ярославль, російська феде-

рація).
1985, республіканська виставка народного образотворчого мистецтва іі-

го всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих, при-
свяченого 40-річчю перемоги у великій вітчизняній війні, м. київ.

всесоюзна  виставка народного образотворчого мистецтва іі-го всесоюз-
ного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих, присвяченого
40-річчю перемоги у великій вітчизняній війні, м. Москва

1985-1986, пересувна виставка творів народного образотворчого мистец-
тва по столицях союзних республік срср, присвячена 40-річчю перемоги ве-
ликій вітчизняній війні.

1987, республіканська виставка самодіяльного образотворчого і народ-
ного декоративно-прикладного мистецтва, м. київ.

всесоюзна  виставка самодіяльного образотворчого і народного декора-
тивно-прикладного мистецтва, м. Москва.

виставка творів народного образотворчого мистецтва на вДнг срср, м.
Москва

1989, виставка народного образотворчого мистецтва 1-го республікан-
ського свята кобзарства, присвяченого 175-річчю від дня народження т.г.
Шевченка, м. київ

1991, виставка українські старої етнографії Музею народної архітектури
і побуту україни у федеративній республіці німеччина.

1992, виставка самодіяльного образотворчого і народного декоративно-
прикладного мистецтва з нагоди скликання всесвітнього конгресу українців,
м. київ.

виставка творів народного образотворчого мистецтва в національній на-
уковій бібліотеці нан україни імені в.і. вернадського, м. київ .

1993, всеукраїнська виставка аматорського образотворчого мистецтва в
українському Домі , м. київ .

1994, всеукраїнська виставка майстрів народної картини в українському
Домі, м. київ. 

1995, Міжнародна художня виставка ветерани війни про війну і мир в ук-
раїнському Домі, м. київ.

знатні люди Драбівщина, Драбів 1998
іван лисенко та його друзі, київ, 1996
Декоративне мистецтво срср, 1978, №3
образотворче мистецтво, 1985, №2
народна творчість та етнографія, 1989, №2
Джерело, 2006, №73
культура і життя, 1976, №91
література україни, 1984, №14
прапор жовтня, 1980, №77
прапор жовтня, 1989, №30
сільські вісті, 1988, №149-150
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туренко в.
Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж

вклаД У СоЦіалЬно-ЕконоМіЧниЙ РоЗвиток СЕла МліЄва 
РоДини СиМиРЕнків

Мліїв було засновано в ХV столітті, а за переказами село бере свій поча-
ток з часів київської русі. назва походить від слова «мліти» тому, що пере-
йшовши всю його територію можна було стомитись. тривалий час село
належало литовському магнату конецьпольському, який пообіцяв селянам
«свободи» на 15-20 років. Мліїв почав зростати, перетворюватися на містечко
і став центром волості, до якої входило кілька сіл. його населення займалося
сільським господарством, виробництвом фарби, промислами. завдяки цьому
Мліїв славився, як багатий і заможний край.

за часів визвольної боротьби Б.Хмельницького село було ранговим міс-
течком гетьмана, а невдовзі центром Мліївської сотні корсунського полку. за
польської шляхти млієвці боролися за свою віру і з молитвою на устах, як Да-
нило кушнір мужньо сприймали катування та смерть. сьогодні, вшановуючи
його пам’ять, в центрі Млієва встановлено хрест на його честь. в буремні
роки ХХ століття, коли весь український народ втягнувся в боротьбу за свою
самостійність було проголошено Млієвську республіку, що говорить про ви-
сокий дух вільнодумства, почуття патріотизму. у всі часи і, навіть, у період
скрутної кріпаччини люди мали не тільки високі моральні устої, а й мешкали
в умовах певної соціально-економічної стабільності. 

протягом декількох поколінь свій внесок у розвиток села, україни та, на-
віть, російської імперії робила родина симиренків – рід промисловців-цукро-
варів, конструкторів і власників машинобудівних заводів, піонерів
пароплавства на Дніпрі, вчених і практиків садівництва, освітян, меценатів.
вона є унікальною щодо значимості її внеску в розвиток економіки, науки та
культури в україні. простежується рід ще з часів катерини іі, від степана си-
миренка, який понад двадцять років козакував на січі, а згодом чумакував.
після його смерті наприкінці ХVііі століття сім’я потрапила у кріпацтво.

представники кожного покоління симиренків протягом двох століть від-
значалися неабиякими здібностями, працездатністю, інтелектом, шляхет-
ністю. трьом симиренкам – федорові степановичу та його синам платону й
василеві ми завдячуємо становленням та розвитком цукрової промисловості,
однієї з найголовніших галузей україни. тут були всі умови для цього – родючі
землі, клімат, ліси що давали паливо для заводів. поступово цукрова про-
мисловість набирала розмаху, особливо коли запрацювали заводи графа
о.Бобринського та заводи фірми «Брати яхненки й симиренко» в Черка-
ському повіті. вони вивели цукрововаріння в найголовнішу і найприбутковішу
промислову галузь в україні. польський письменник т. падаліца писав про
загальний настрій, що панував в київській губернії: «як по наших салонах,
так і по шляхетських хатках не говорили ні про що інше, як тільки про буряки,
про фабрики, сирець» [1, 147]. цукрова промисловість київської губернії по-
чала набувати комерційного характеру на відміну від сільськогосподарського
типу, що панував у більшості російських губерній. 

з’являється українська буржуазія з числа підприємливих землевласників
і купців. фірма «Брати яхненки й симиренко» була заснована приблизно в
1815-1820 роках. найбільше дивувало те, що її власниками були не російські
чи польські поміщики, а українці, до того ж колишні кріпаки: федір симиренко
й три брати яхненки – терентій, кіндрат і степан. перший великий капітал
фірма заробила торгівлею борошном та іншими товарами.

федір степанович симиренко до кінця своїх днів був одним з керівників
великого підприємства. він народився на платоновому хуторі, що знаходився
між городищем та Млієвом. тяжко працюючи на пана федір симиренко почав
орендувати млини на річці вільшанці, заробив гроші і викупив себе на волю.
згодом одружився з анастасією яхненко й потоваришував з її трьома бра-
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тами, теж колишніми кріпаками. Брати яхненки вміли вигідно купувати й про-
давати товар. коли до них приєднався федір, утворилася спілка, що вдало
поєднувала комерційну спритність яхненків і підприємницький хист сими-
ренка, який надав державного значення справам фірми. вони добре орієн-
тувалися в економічній ситуації країни і одержували чималі прибутки. фірма
мала власні крамниці і комори по всій україні. тільки в одесі було відкрито
шість крамниць торгового дому «яхненків-симиренко», який вигідно прода-
вав борошно за кордон. за оцінкою сучасників, користь від діяльності фірми
мали її власники, люди і вся держава. на початку 40-х років росію спіткала
аграрна криза і борошном торгувати стало невигідно. фірма почала торгувати
цукром. перша спроба була дуже вигідна. прибутки зростали і капітал ком-
панії вже становив мільйон карбованців. виникає ідея  побудувати власні цук-
рові заводи, щоб не тільки продавати цукор, а й виробляти його. найкращі
цукроварні комерційного типу належали фірмі «Брати яхненки й симиренко».
то був цілий комплекс заводів, оснащених новітніми технологіями і забезпе-
чений висококваліфікованою обслугою. вони не поступалися кращим з за-
хідноєвропейських. належить вона старшому синові федора степановича –
платонові. він їде до франції, де знайомиться з роботою заводів та створює
план побудови цукрового заводу у селі ташлик на зразок найдосконаліших
французьких, купуючи та замовляючи потрібні для нього машини і апарати.
у 1843 році завод був готовий до виробництва, а платон стає технічним ке-
рівником родинної фірми.

перший завод був побудований на паровому принципі роботи, що було
великим досягненням. До цього заводи в росії були вогняними й вимагали
багато палива, через що знищувалися цілі ліси. ефект ташлицької цукроварні
був настільки вражаючий, що власники інших заводів почали перебудовувати
свої вогняні підприємства на парові. у 1845 році платон симиренко та його
фірма будують цукрові заводи в селі руська поляна, орендують і запускають
заводи в селі орлівці та олександрівці. фірма будує в Млієві цегельний завод
і в 1848 році споруджує там з власної цегли новий завод-комбінат небачених
на той час розмірів і технічного рівня, а при ньому робітниче містечко. завод
виробляв і цукор-пісок і рафінад. Будівля рафінадного цеху сягала семи по-
верхів. скрізь стояли парові машини, що замінювали ручну працю. Будується
власний спеціалізований машинобудівний завод. техніки та інженери для
цього заводу були запрошені на роботу з європи. Металообробні верстати
були привезені із франції, Бельгії, англії. це був перший в російській імперії
машинобудівний завод, обладнаний за останнім словом науки і техніки. він
обслуговував заводи київської та іншої губерній. крім цукру фірма постачала
і свої моделі цукроварного устаткування та сільськогосподарських машин по
всій російській імперії. цей завод був ще й своєрідною школою, де готувалися
вітчизняні технічні кадри, які не раз приймали участь у заснуванні нових під-
приємств. на цьому заводі фірма побудувала перші металеві пароплави «ук-
раїнець» та «ярослав» для транспортування своєї продукції і таким чином
започаткувала пароплавство на Дніпрі. кінець 40-х, початок 50-х років ХіХ
століття був періодом її найбільшого розквіту і слави. в цей час у власників
повсякденно юрмилось найрозмаїтіше товариство. англійці, французи, по-
ляки і німці, поміщики, купці та фінансисти, родичі та знайомі гостювали в
цих улюбленців долі за чаєм і залишалися на преферанс. цікава, начитана
співбесідниця і чарівна господиня, тетяна іванівна, полонила всіх, кому до-
велось з нею зустрічатись. ніжна і любляча мати і дружина, вона була в курсі
справ торгового дому та фірми і не раз була порадницею стриманому, зам-
кнутому платону федоровичу в ділових питаннях. подружжя поділяло любов
до природи і на дозвіллі тетяна іванівна залюбки допомагала чоловікові в
праці у декоративному і плодовому садах, які вони спільно заклали. До них
прилучався і син левко, майбутній помолог. 

сучасник та автор спогадів про фірму п. клебановський писав: «всем из-
вестная фирма «рафинадный сахар братьев яхненко и симиренко», в каж-
дой лавке на видном месте красовались конусообразные головы сахара этой
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известной фирмы, каждый большой город россии, как например Москва,
Харьков, нижний новгород, киев, крименчуг, елисаветград, одесса имели у
себя громадные склады сахара: деятельность ее известна была и за грани-
цей: цвела она как редкий цветок, питала она тысячи народа». [2,103]. все
це свідчило про існування великого, складного капіталістичного підприєм-
ства, що з’явилося і існувало в епоху кріпацтва. 

підприємницький хист, володіння економічною ситуацією, талант техно-
лога були притаманні молодшому брату платона федоровича – василю си-
миренку, що купив з торгів занедбану руїну державної цукроварні у селі
сидорівці, недалеко від корсуня, заснувавши власне підприємство. Щоб від-
новити завод багато працював і як чорнороб, і як вчений. завдяки доскона-
лому знанню цукроварної справи, організаційному хисту, незбагненній
працьовитості василю федоровичу вдалося перетворити руїну в процвітаю-
чий завод. і завжди з ним поруч була його дружина – софія іванівна. цукро-
варня приносила господарю мільйонні прибутки. особливою увагою
користувалася пастильня, де симиренки, маючи власний цукор і яблука за-
початкували виготовлення пастили «українська». завдяки старанням софії
іванівни там підтримувалася чистота, охайність, акуратність в роботі. па-
стила виходила тільки вищої якості і її приписували тяжко хворим. при заводі
було відкрито цех, що виробляв вперше в росії мармелад, який разом з па-
стилою успішно експортувалися за кордон. василь федорович після цілоден-
ної праці на заводі засиджувався до пізньої ночі над своїми технічними
винаходами і теоретичними розробками. керував великим господарством він
тихо і непомітно. ніколи не підвищував голосу і не сердився на своїх підлег-
лих, але все тримав у своїх руках.

за збігом різних обставин справи фірми захитались. нащадки почали ви-
магати поділу капіталу. у 1880 роках фірма припинила існування, її майно
було розпродано і сплачено борги. 

симиренки багато робили для соціального захисту робітників і населення
та для  благоустрою села. в голодний 1830-й рік федір симиренко й брати
яхненки провели свою першу благодійну акцію. протягом кількох місяців без-
коштовно годували десять тисяч бідних селян. із своїх млинів видавали бо-
рошно всім голодним, хто туди приходив.

Для робітників, які працювали на рафінадному заводі, фірма збудувала
промислове містечко. кожна сім’я мала свій окремий будинок з городом та
садочком, самітні мешкали у впорядкованих гуртожитках, у магазині прода-
вали товари за помірними  цінами. тут діяла безкоштовна лікарня і школа, в
якій викладали вчителі з університетською освітою за програмою технічних
училищ. завод та містечко були оснащенні новим, рідкісним на той час, газо-
вим освітленням, що практикувалося лише у найбільших містах. у містечку
був водогін. свідченням піклування симиренка про своїх робітників стало
враження, яке воно справило на т.Шевченка. він розчулившись вимовив:
«Батьку, що ти тут наробив?» із очей поетових покотилися сльози [3, 461]. 

Багато було зроблено для піднесення культурного рівня промислового
містечка та села в цілому. у 1858р. було відкрито церкву, титарем якої був
о.і. Хропаль. він був залучений і до ведення справ фірми «яхненків-сими-
ренків». Жив з доньками катериною та анастасією неподалік від симиренків
на Хропалевому хуторі. 

у містечку працював аматорський театр, що ставив цікаві вистави. василь
федорович та софія іванівна симиренки також любили український театр,
тому в селі сидорівка було створено власний театр, що вписав значну сто-
рінку в історії розвитку нашого національного мистецтва. всі симиренки до-
сконало володіли рідною мовою та кохалися в українській пісні.

родина симиренків багато уваги приділяла не тільки вирішенню еконо-
мічних, соціальних проблем, а й освітніх. платон федорович вивів у люди ти-
сячі селянських дітей зі шкіл, заснованих та утримуваних родиною (фірмою
при Мліївських підприємствах).

Було засноване прихідське училище, яке діяло з 1857 року. його відвідав
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т.г.Шевченко. в училищі було 150 учнів і 7 учителів, викладання велося за
програмою технічних училищ. о.і. Хропаль – управитель заводу в листі до
інспектора народних училищ київської губернії писав, що програма цієї школи
значно перевищувала програму приходських училищ, школа була завжди пе-
реповнена. крім штатних учителів, які мали право на державну пенсію, ях-
ненки-симиренки наймали низку нештатних – з передової інтелігенції. з 1884
року це училище стало двокласним і було першим та єдиним цього рівня в
Черкаському повіті. олексій іванович Хропаль вважає, що однією з причин
перетворення училища на двокласне було звільнення випускників від тілес-
ної кари та від рекрутської повинності, яка була тоді 15 років. Діяла недільна
школа для дорослих.

технічне училище давало практичні знання для дорослих. розпочавши
програму навчання у робочій практиці на млієвських підприємствах майстрів
та механіків-практиків, платон федорович обмірковує підготовку вітчизняних
технічних кадрів середнього та вищого рівня. платон симиренко опікувався
і дітьми, які живуть у містечку. відкривши училище для хлопчиків, він хотів
його розширити таким чином, щоб навчалися і дівчатка. платон федорович
хотів об’єднати училище з таким механічним закладом, де б викладалися ос-
нови практичної механіки. Хлопчики, які виявляли здібності, могли б продов-
жити навчання.

в 1861 році фірма подає прохання про дозвіл на відкриття у Млієві тех-
нічного училища і ставить низку умов. передбачалось поставити це училище
на рівень, з якого випускники могли б вступати, безпосередньо, до київського
політехнічного інституту. власники фірми просять підпорядкувати їх училище
міністерству фінансів, а не освіти, щоб випускники Мліївського технічного учи-
лища одержували атестати, які б давали ті самі права, що і атестати повіто-
вих училищ. крім цього власники фірми вимагали, щоб у додаток до
звільнення від тілесної кари та рекрутської повинності випускників Мліїв-
ського технічного училища звільнили від подушного і податного стану, надали
право їм на безстроковий паспорт, а тим хто закінчує курс навчання успішно,
ще й особисте почесне громадянство, тобто першу щабель дворянства. 

сім’я симиренків прославила Мліїв і своїм меценатством в межах всієї
україни, дякуючи їм, містечко зустрічало багатьох відомих українських пись-
менників і вчених. платон федорович надавав допомогу у виданні «Букваря»,
що тарас Шевченко підготував для заводських шкіл. симиренко безкоштовно
поширював «кобзар» серед селян, робітників та службовців цукрових заводів
київщини. планував разом із т.г.Шевченком видати для сільських шкіл під-
ручники з різних дисциплін в тому числі з «історії україни». і тільки смерть
цих обох людей зашкодила реалізації цього задуму.

на Хропалевому хуторі часто бував т.г.Шевченко, який знайомився з на-
родними переказами про Мліївського титаря Данила кушніра. він змалював
цю подію у «гайдамаках», але переніс її до вільшани. старша шестилітня
Хропалева донька катерина дуже сподобалася тарасу григоровичу, він на-
зивав її титарівною. в листі до олексія івановича, тарас Шевченко писав:
«титарівну ж тричі поцілуй від мене, нехай вона здорова росте, та щаслива
буде» [4, 241]. на спогад про гостини у будинку Хропаля, тарас Шевченко по-
дарував йому свій офорт «приятелі».

родина яхненків-симиренків – унікальний приклад освічених українських
доброчинців меценатів. слід відзначити внесок декількох поколінь великої
родини підприємців яхненків-симиренків у розвиток початкової і середньої
освіти, науки, охорони здоров’я, культури. унікальність цієї родини як цілісної
системи – здатність продукувати культурні цінності української нації. рушій-
ною силою діяльності представників роду яхненків-симиренків було бажання
бачити свою країну цивілізованою високорозвиненою, конкурентно здатною
на світовому ринку. всі представники роду симиренків – батько федір, сини
платон, василь, лев платонович – мали конкретний фах, в якому кожен з
них досягнув успіхів, всі служили україні вірою, правдою і були патріотами.
родина цих благодійників зробила величезний внесок в економічне процві-
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тання краю та увійшла до анналів української історії як видатні меценати на-
ціональної культури. вагомим чинником становлення світогляду яхненків-си-
миренків було навколишнє середовище, родинне виховання, освіченість. на
суспільні погляди та свідомість василя федоровича вплинула зустріч з укра-
їнськими вченими ф. кістяківським та п. Чубинським. особливо близькі від-
носини склалися в нього з в. антоновичем, який став головним посередником
у його громадській праці, спрямованій на розвиток освіти, науки і культури. 

яскравим прикладом благочинності була згода т.г.Шевченка на пропози-
цію платона федоровича симиренка видати «кобзар» на його гроші, щоб
потім віддати борг виданими книжками. «кобзар» побачив світ у друкарні
п.куліша у січні 1860 року тиражем 6050 примірників. Без згоди платона си-
миренка на титульній сторінці було зазначено «коштом платона симиренка».
у зв’язку з цим стосунки тараса Шевченка й платона симиренка ускладни-
лися. Борг тарас Шевченко віддав, як і було домовлено: 735 екземплярів
«кобзаря» надійшло в контору фірми. платон симиренко образився, адже
був скромною людиною. на думку сергія єфремова [5, 870-871] відіграли
свою роль і традиції фірми, адже гроші були видані від усієї фірми. неодно-
разово кобзар т.Шевченка видавався і на гроші василя федоровича сими-
ренка. вся родина займалася благодійністю, але без розголосу. у поводженні
з людьми завжди були простими і щирими. це були не просто капіталісти –
багатії, а люди великої щедрої душі, справжні патріоти своєї землі, що робили
для її добробуту.

із симиренками дружили видатний мовознавець кость Михальчук (один
час навіть працював у них бухгалтером), історик володимир антонович, фі-
лолог павло Житецький, композитор співак і драматург с.гулак-артемов-
ський як і вся київська громада. гліб лазаревський говорить, що професор
права київського університету олександр кістяківський «водночас був також
і адвокатом – присяжним повіреним (це давало йому право відати маєтко-
вими справами в.ф. симиренка й бути за передаточну інстанцію для субвен-
цій, які уділяв симиренко «старій громаді»)» [6, 365]. в симиренків працював
автор українського національного гімну, кандидат юридичних наук павло Чу-
бинський після архангельського заслання. він писав: «…я почав навчатися
технології цукрового виробництва; один курс вже прочитав, як запевняє ва-
силь федорович, через рік знатиму цю справу не гірше за директорів заводів.
з василем федоровичем живемо душа в душу. один без одного не робимо
нічого серйозного. підлеглі старанно працюють… взагалі, я бачу, що тут ко-
рисний…» [7, 5].

як згадує володимир леонтович, небіж софії іванівни, відомий україн-
ський письменник, йому ніде не працювалось так легко і плідно, як у господі
подружжя симиренків, адже софія іванівна захоплювалася літературою, му-
зикою, цікавилася суспільним життям. вона перейнялася ідеями чоловіка,
поділяла його інтереси, продовжила справу його життя. 

василь федорович симиренко, був чи не найбільшим меценатом на ук-
раїні в кінці ХіХ на поч. ХХ ст. Мало хто знав, що 10% усіх своїх мільйонних
прибутків цукровар віддавав на розвиток української культури та літератури.
василь симиренко склав заповіт, за яким усе майно, що оцінювалося у де-
сять мільйонів карбованців, після смерті його дружини повинно було піти на
потреби української культури. на його гроші було видано кілька «кобзарів»
т.Шевченка, праці о. кістяківського, п. Чубинського, М. Драгоманова. своїми
коштами підтримував «наукове товариство ім.. т.г. Шевченка» у львові, ук-
раїнський гурток, що діяв при київській духовні семінарії, громадське зібрання
«родина», «товариство допомоги культури і науки» та багато інших. він фі-
нансував українські періодичні видання «київську старину», «раду», «гро-
мадську думку», «літературно-науковий вісник». Дарував гроші на
будівництво друкарень, і при цьому уникав слави мецената. наприклад, деякі
письменники так і не дізнались, від кого дістали матеріальну допомогу.

сини і дочки родини симиренків були патріотами своєї землі. завдяки їх
наполегливій праці, розуму, відданості Мліїв був центром промислового ви-
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робництва, культурним і економічним осередком центральної україни. 
сьогодні у Млієві працює науково-дослідний інститут садівництва ім. л.п.

симиренка, що використовує досвід та наукові наробки, створені кількома
поколіннями симиренків, примножуючи їхні досягнення. наукова установа
оточена садами симиренківських яблунь і дерев. її окрасою є парк, в якому
старі дерева, що пам’ятають симиренків поновлюються новими насаджен-
нями. реконструйована у 2009 році свято-троїцька родинна церква сими-
ренків згуртовує людей не тільки Мліїва, а й навколишніх сіл. продовжуються
освітні та культурні традиції краю. в селі працюють дві загальноосвітні школи,
музична школа, клас мистецтв, Будинок культури, бібліотека.

1. воблий к. нариси з історії російсько-української, цукрово-бурякової
промисловості./-к., 1928.-т.1.-с.147.

2. клебановский п. воспонимание о фирме братьев яхненко и сими-
ренко/ киевская старина.-1896.-т.Lіі.-с,103

3. Чалый М. посещение т.г. Шевченком сахарного завода ясненка и
симиренка / киевская старина 1889. №2-с.461

4. Шевченко т.г. повне зібрання творів: у 6-ти т.-к., 1964.-т.6.-с. 241
5. Шевченко т. повне зібрання творів Дву.- всеукр. ан, 1929. – т.г. ііі:

листування.-с.870-871
6. олександр лотоцький. сторінки минулого: Ч1-одеса, 1932.-с.365
7. Житецький ігнат. київська громада за 60-тих років.-київ, 1928.-с.5.
8. володимир леонтович. спогади: васильфедорович симиренко//три-

зуб.-1928.-№22,23,24.
9. курінна т.М. Благодійницька діяльність родини симиренків у ХіХ –

на початку ХХ століття (на матеріалах краєзнавчих архівів, спогадів сучасни-
ків, невідомих джерел) // історія україни. №11. – 2002. – с.4-6.

10. курінна т.М. історико-культурні передумови становлення ідеї мило-
сердя і благодійності.// вісн. наДу. – 2007.- №2. – с. 283.



старовойтова т.
уманський професійний аграрний ліцей

МолоДіСтЬ оБПалЕна віЙноЮ

я єсть народ, якого правди сила
ніким звойована ще не була
яка біда мене, яка чума косила! – 
а сила знову розцвіла.
Щоб жить – ні в кого правди не питаюсь.
Щоб жить – я всі кайдани розірву.
я стверджуюсь, я утверждаюсь, 
Бо я живу.

п.тичина

Будь яка держава міцна своїм народом,
який формує її історію. на долю молодого
покоління 30-х років випало випробування
війною. Давно замовкли гармати, заросли
травою окопи, загоїлись рани спотворені
вогняним шквалом війни, над густо поли-
тою кров’ю землею знову мирне небо.

Чим далі відходять в історію події вели-
кої вітчизняної війни, тим яскравіше постає
перед нами великий подвиг поколінь, які
ціною неймовірних зусиль перемогли нена-
висного ворога. 

історія великої вітчизняної війни напи-
сана кров’ю хоробрих. війна пройшла
через серце нашого народу. по різному
можна ставитися до тих подій, але хіба
можна забути тих, хто поліг у боях, хто від-
дав своє життя заради миру майбутніх по-
колінь.

ветерани… їх молодість обпалена вій-
ною. вони пройшли скрізь сирі окопи і блін-
дажі, голод і холод, хвороби і рани. їхні
груди вкриті медалями, а на скронях си-
вина. вони пам’ятають ті страшні часи. і неможливо позбутися нав’язливої
думки: а прийде ж день, коли піде з життя останній з цих літніх людей з ор-
денами та медалями. піде у вічність, понесе з собою живі спогади про жах-
ливі події війни.

Час безжалісно ослаблює в серцях і душах поколінь пам’ять про подвиг
захисників вітчизни. 

вивчення теми історії великої вітчизняної війни присвячено багато праць,
в яких вчені-історики  вивчають причини війни та її наслідки. видана велика
кількість літератури, багатотомні праці, мемуари учасників  війни. але на-
певно дізнатися усієї правди про цей період ми все таки не зможемо. по різ-
ному складаються думки вчених, політиків щодо оцінки подій 1941-1945рр.
одні намагаються уяснити їх страждання та героїзм, інші навпаки принизити
життєво-моральний дух радянського народу, а деякі стоять на позиціях, щоб
не ворушити  минуле і залишити все таким, як воно є. Боляче чути від наших
горе-політиків зневажливе ставлення до героїчних подвигів народу у війні.
невже  ветерани заслужили такого відношення до себе? Боляче чути в їхню
адресу не обґрунтовані звинувачення, що вони являються окупантами на рід-
ній землі. історія не прощає, коли з її великої книги життя безжалісно вири-
ваються і не вшановуються сторінки минулого.
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актуальність теми великої вітчизняної війни полягає в тому, що ця траге-
дія  залишила глибокий слід в долі українського народу. не було жодної  сім’ї,

яка б не зазнала втрат від війни.
партизанський рух є яскравим прикладом патріотизму, волелюбності, ві-

дображенням непохитної волі і прагнення відстояти свою Батьківщину. пар-
тизанські рух активно діяв і в Білоруських лісах. поширенню і зміцненню руху
сприяли велика кількість лісів, рік, озер та болота. такі географічні фактори
ускладнювали проведення німцями каральних операцій проти партизан.

в партизанських загонах воювали на рівні з чоловіками жінки та діти. у
війни не жіноче обличчя. розвідниці, снайпера, зенітниці, льотчиці, санітари.
Жодна з військових чоловічих професій не обійшлися без жіночої участі.
Мільйони жіночих рук кували перемогу на фронтах і в тилу. вони були молоді
і красиві, хотіли кохати і щасливо жити, виховувати дітей. але їх мрії були об-
палені війною.

Білорусії  в роки війни Шекстело катерину Харитонівну.
ця жінка вражає своїм оптимізмом та жагою до життя. вдивляючись в її

очі та уважно слухаючи спогади,  дивуєшся скільки всього бачила і перенесла
катерина Харитонівна. незважаючи на похилий вік вона жваво, щоб бодай
щось не забути, ділиться спогадами про суворі  воєнні роки.

народилася катерина Харитонівна  Шекстело 26 грудня 1921 року в селі
заячківка Христинівського району Черкаської області. росла собі як звичайна
сільська дитина. Батьки  були простими селянами і працювали в колгоспі. за-
кінчила 7 класів і батьки привезли її на навчання до теплика в зоотехнікум.

"навчалася я тут 2 роки"  - згадує катерина Харитонівна – "але мріяла
про інше. Чомусь завжди подобалися лікарі. забрала документи і поїхала до
умані поступати в медшколу. Дуже хвилювалася, а якщо не поступлю? Що
скажу батькам, адже вони так мріяли надати мені освіти. але успішно спра-
вилася з екзаменами і була зарахована до медшколи на акушерській відділ." 

Швидко пролетіли щасливі студентські роки. після закінчення навчання,
в 1940 році, отримала направлення в західну Білорусь в село Матющица Ба-
рановічської області. "Білоруська земля зустріла мене привітно, гостинно.
Живучи і працюючи в селі, довелось прикласти багато зусиль, щоб мене оці-
нили як людину і фахівця".  і вже скоро жодні пологи не проходили без участі
молодої, дзвінкоголосої катрусі. тут і зустріла своє палке кохання. Молодий
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лейтенант, який служив поряд освідчився в коханні. занесли заяви до рагсу,
де і була призначена дата весілля 22 червня 1941 року. та не судилося. цей
день зламав її долю,напевно, назавжди.

рано вранці прибіг наречений і сказав, щоб збирала свої речі і хутко тікала
з села. почалася війна. і все. Більше вони не бачились ніколи. він загинув в
перші дні війни. катерина зібралась і пішла до міста шукати військовий шпи-
таль. те, що побачила навколо було жахливим. гуркіт, крик, плач, вибухи, які
лунали по всюди. але не розгубилася, розуміла, що треба йти лише вперед.
Чомусь завжди була впевнена – все буде добре. Добравшись до міста Бори-
сова знайшла військкомат, показала свої документи. її відразу направили на
станцію, де формувався санітарний ешелон. "після перевірки документів, на-
годували, переодягнули і попередили, що на ніч заступаю на перше своє чер-
гування. Без сліз не можу згадувати перші дні війни, що пережила. але важче,
коли згадую своє перше чергування у шпиталі. всюди стояв крик, стогін, кров.
там вперше побачила важкопоранених."

Через деякий час санітарний ешелон евакуювали до міста саранськ в да-
лекий Мордовський край. Дорога війни була жахлива. під смоленськом са-
нітарний потяг потрапив під бомбардування німецькими літаками. 

"тут вперше заглянула смерті у вічі, але не злякалась, а сказала собі – я
виживу, я буду жити. після обстрілу поховали всіх загиблих. в серці кипіла
ненависть до фашистів і в душі вирішила будь, що повернутися на фронт і

воювати проти ворога". 
в пензі розгрузили ешелон поранених відправили далі до саранську. а

потім потягнулися військові будні у шпиталі 3051. нічні чергування, недоспані
ночі, перев’язки, операції, нелегка боротьба за життя поранених. Майже кож-
ного дня бігала до військкомату і просилася на фронт. нарешті мрія здійсни-
лася – молоду медичну сестру направляють в Москву в спецшколу по
підготовці радистів, підривників, зв’язківців. при школі формували групи по50-
60 чоловік, які потім закидали в тил до ворога. саме в цей час, як навчалася
катерина Харитонівна, готували групу до закидання на територію Білорусії.
просилася саме в цю групу, адже місцевість була знайома, мову білоруську
знала добре. 

керівництво школи прийняло до уваги бажання молодої медсестри. при-
їхали до станції капаш , де формувалися групи на Білорусь. Довезли до міста
торжок, а там своїм ходом з групою пішли за лінію фронту. йшли тихо, в ос-
новному вночі, щоб не привертати уваги противника. озброєння було у нас
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поганим - у командира і комісара автомат, в інших рушниці. під час одного
такого нічного походу натрапили на німецьку засідку. почався бій. втрати
були жахливими – з 60 бійців групи залишилося 29. Багато було поранених.
тяжку рану отримав комісар. німці поступово оточували нас. на наше щастя,
на допомогу прийшли місцеві партизани, які відбили групу у ворога.

потрапила в Борисовський район, де був сформований партизанський
загін ім. фрунзе в бригаду ім. кірова. загін сформувався за рахунок бувших
військовополонених та місцевих жителів. До складу загону входили три бри-
гади місцевих партизан. 

з серпня 1942 року по червень 1944 року катерина Харитонівна воювала
і працювала в партизанським шпиталі. неодноразово разом з групою вихо-
дила на бойові операції по підриву.  

Була призначена старшою медичною сестрою загону ім. фрунзе. Жили в
землянках, які були викопані глибоко в землі, спали на нарах. спочатку було
важко в загоні. не вистачало  зброї, продуктів, медикаментів. спасибі місце-
вому населенню, яке дуже допомагало нам. на початку 1943 року було орга-
нізовано зв’язок з великою землею, центральним штабом партизанського
руху ( цШпр).

розкладали вогнища трикутником, конвертом , куди приземлявся літак "у-
2" ( в народі називався "кукурузник") забирав важкопоранених бійців. а пар-
тизанам доставляли газети, літературу, зброю, медикаменти.

Читали про становище на фронтах, отримували листи від рідних, а це
зміцнювало бойовий дух бійців. 

за роки проведені в партизанському таборі катерина Харитонівна пере-
жила дві блокади – 1943 і в 1944 роках. "про блокаду згадувати завжди
важко" – згадує катерина Харитонівна. Блокадою був той період, коли ворог
виявляв місце знаходження партизан, брав в кільце і поде кілька  тижнів, а
то й місяців, тримав партизан в облозі. по лісу було чути з гучномовця, щоб
партизани здавалися, за що їм буде дароване життя і свобода. поки було що
їсти, з'їдали все, а потім їли кору з дерев, розрізали і їли кожані паски.

"Було все" – згадує  катерина Харитонівна. "знаходилися й такі з парти-
зан, які тікали і здавалися німцям. після облоги, коли німці відступали, ми
бачили їх повішаними на деревах. німці вважали, якщо ви зрадили своїх, то
ворога тим паче. з боями проривали блокади і йшли далеко в ліс, болота, де
німці вже не могли до нас дістатися".

влітку 23червня -29 серпня радянські війська 1-го прибалтійського
фронту під командуванням генерала і.Х.Баграмяна , 3-го Білоруського
фронту під командуванням генерала-полковника і.Д.Черняховського (до речі,
наш земляк, народився в селі оксанино), 2-го Білоруського фронту під коман-
дуванням генерала-полковника г.ф.захарова, 1-го Білоруського фронту під
командуванням генерала к.к.рокосовського, 1-ї польської армії при підт-
римці авіації дальньої дії Дніпровської військової флотилії розпочали опера-
цію "Багратіон"  по визволенню Білорусі. 

катерина Харитонівна згадує: "сиділи в засідці, коли чуємо по дорозі гур-
кіт, придивилися, їде танк і немає ніяких розпізнавальних знаків. не виходимо,
спостерігаємо – виїхав наступний і тут ми побачили, що це наші. зраділи –
нарешті свої. радість, сльози, обійми." 

після звільнення Білорусії залишилась в цьому краю, який полюбила всім
серцем. в1945 році одружилася, в 1946 році з'явився син. Шість років пра-
цювала в Мінську в медичній клініці. але маленькій синочок погано переносив
вологий, сирий клімат, часто хворів. 

в 1951році переїхала до матері на україну. тут працювала в селі з 1951
по 1962 роки акушеркою. народила ще двох синів. потім переїхала до умані.
спочатку влаштувалася на роботу в дитячій садок, а з 1971року працювала
в пологовому будинку. 

ця енергійна жінка ніколи не сидить просто так, завжди в русі, завжди на
передовій. Брала участь в художній самодіяльності, виступала в хорі. її
дзвінкі голос лунав всюди. вже будучи на пенсії є активною учасницею в хорі
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ветеранів міста. 
День 9-го травня є для катерини Харитонівни справжнім святом. з шафи

дістає свій піджак, який рясно всіяний нагородами і вирушає на зустріч з та-
кими ж, як вона, ветеранами, однодумцями. вони будуть згадувати війну, яка
випала на їх молодість, і згадувати молодість, яка так міцно переплелась з
війною.

нагороди
1. орден "отечественной войны" 2 степени.
2. орден "отечественной войны" 2 степени.
3. орден Богдана Хмельницкого  3степени.
4. Медаль "партизану отечественной войны" 1 степени.
5. Медаль "за победу над германией".
6. Медаль "20 лет победы в великой отечественной войне".
7. Медаль "за доблестный труд".
8. Медаль "30 лет победы в великой отечественной войне".
9. Медаль "40 лет победы в великой отечественной войне".
10. Медаль "50 лет победы в великой отечественной войне".
11. Медаль "ветеран труда".
12. Медаль "50 лет вооруженных сил ссср".
13. Медаль "60 лет вооруженных сил ссср".
14. Медаль "70 лет вооруженных сил ссср".
15. Медаль"георгий Жуков"
16. Медаль "захиснику вітчизни"

висновок.
Дорога ціна перемоги. неоціненним є подвиг, який зробили народи ко-

лишнього  радянського народу під час війни 1941-1945рр.. пам'ять про події
цих років повинна залишитися назавжди. 

Ми, молоде покоління, усвідомлюємо, що ветерани війни поступово від-
ходять в вічність, несучи із собою у вічність і спогади про війну. вони віддали
заради перемоги все, що могли – життя і молодість. їх імена навіки закарбо-
вані на пам'ятниках та обелісках, у назвах вулиць та скверів. про них писали
книги та знімали фільми. 

вони врятували рідну землю і людство від фашизму.
Будемо вдячні їм за мирне голубе небо, за те що ми сьогодні є. збере-

жемо пам'ять про них. 
зустрічі з ветеранами вчать молодь як треба самовіддано любити свою

вітчизну і як відстоювати її незалежність. сьогодні, як ніколи треба зустріча-
тися з ветеранами, слухати їх спогади і робити відповідні висновки. війна
була справедлива, адже вони воювали за свою землю, Батьківщину, за мир
і спокій майбутнього покоління. вони проявили незламну силу духу й стій-
кість. ветерани заслуговують на повагу від всіх людей.

від імені молодого покоління звертаємось до тебе, мій ровеснику!
схили голову перед людиною волосся, якої покрила сивина, а груди при-

крашені нагородами.
не будь бездушним, вони були молодими, як і ти зараз, але їх юність

пройшла в грізних роках війни.
не забувай, вони дивились смерті у вічі, але йшли вперед, бо знали, що

там залишились їх рідні і близькі, Батьківщина.
не будь байдужим, будь навпаки вдячний людям, які завоювали нам

право на свободу і життя.
після нашої зустрічі з катериною Харитонівною щось защеміло в серці.

захотілось не соромлячись схилити голову і поцілувати руку цій жінці. 
спасибі вам ветерани! Ми будемо завжди пам'ятати вас і ваш подвиг!

Ніхто не забутий, ніщо не забуто!
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лютенко с.
учень 10 класу 

Чигиринського нвк і-ііі ст. №2
консультант кравченко олег андрійович

ЦілЮЩі ДЖЕРЕла ЧиГиРинЩини

вода є одним з найважливіших елементів біосфери. Без води неможливе
життя людей, тварин і рослин. людина без води може прожити не більше 5-
6 діб. організм дорослої людини складається в середньому на 65 % з води.
але, нажаль, в сучасному техногенному суспільстві чистої води залишається
все менше і менше. найцінніша вода – це вода з джерела. та й не просто
вода, а вода яка наділена цілющими властивостями. цілющі джерела були
відомі ще з біблійних часів. у християнських обрядах вода теж відіграє дуже
важливу роль. освячена вода є символом Божої благодаті. цим джерелам і
присвячена моя робота, а саме таким джерелам як «Живун», «Дзюркало»,
джерела Чигиринського свято-троїцького жіночого монастиря, джерело свя-
того онуфрія.

Живун
неподалік села головківка знаходиться атаманський парк — заповідне

урочище із системою ставків та алей, де розташоване цілюще джерело
«Живун», лікувальні властивості
якого були відомі ще до н.е. ко-
заки і гайдамаки теж віддавали
шану цій воді, лікуючи нею рани.

потужність джерела колива-
ється в межах 0,5 л. за хвилину,
а вода з нього за своїм складом
близька до знаменитої «на-
фтусі»: слаболужна, слабо-міне-
ральна, зі слідами родону.

люди вірять у цілющі власти-
вості джерельної води. із джере-
лами пов’язана легенда, яку
багато століть переказують одне
одному жителі головківки. Мов-
ляв, святий апостол андрій, мандруючи з учнями Холодним яром, вийшов
на найвище місце помилуватися краєвидом. літо видалося спекотним, але
андрій не носив із собою води. ударив посохом об землю - і потекла з-під
кручі жива вода. люди стали селитися поряд із джерелом, помічаючи, що
коли хвора людина вип’є тієї води, то швидко одужує. пізніше нею лікували
рани козаки. так і утворилось джерело "Живун". вода в ньому ніколи не за-
мерзає.

розповідають ще й таку легенду: колись в атаманський парк приїздив по
пісок старий дід пилип , який мав хворобу шлунку. він і переконався у цілю-
щості джерела, вилікувавшись його водою. відкопав дід те джерело і назвав
його пилипівським, відтоді багато людей вилікувалися джерельною водою.
а назву «Живун» йому дав колишній голова місцевого колгоспу Марченко.

Щоп’ятниці в каплиці, зведеній поряд із джерелом, відбуваються служіння,
батюшка з головківської церкви освячує воду. у такі дні до «Живуна» не про-
штовхнутися: надто багато охочих з’їжджається напитися та набрати додому
святої води. люди вірять не лише в цілющість джерельної води, а й у святість
цих місць. сюди приїжджають хворі, що вже не сподіваються на допомогу лі-
карів.

Часто люди хочуть, щоб найщасливіші моменти їхнього життя були
пов’язані саме з цим місцем. тому приїжджають навіть вінчатися та хрестити
дітей. Щоб знайти дорогу до джерела, варто звернути праворуч на початку
підйому до головківки.
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Дзюркало
під час проїзду через село Мельники, що розташоване на околиці Холод-

ноярських лісів, можна відвідати кілька цікавих пам’яток і пам’ятних місць.
насамперед, це  джерело з цілющою водою “Дзюркало”, яке зараз добре об-
ладнане, має бесідку і місце для відпочинку. це з любов'ю доглянуте дже-
рело, де вода, переливаючись через дерев'яний жолобок, так мелодійно
дзюрчить, що заслухаєшся. смак цієї води - холодний і сріблясто - прозорий,
взагалі, неповторний. сюди з усієї округи їдуть за цією водою, яку вважають
цілющою, оскільки вона позбавляє від усіх хвороб. 

святі цілющі джерела Чигиринського свято-троїцького жіночого монас-
тиря

2 березня 2009, напередодні святої Чотиридесятниці, в Чигиринському
жіночому свято-троїцькому монастирі сталося диво - відкрилися сім цілющих
джерел: святої трійці, вмц. Марини, вмц. варвари, мч. іоанна воїна, сщмч.
кипріана та мц. іустіни, прмц. рафаїли, ігумені Чигиринської.

свято-троїцький монастир був заснований більше 500 років тому гетьма-
нами Дорошенком і виговським, як прихисток для поранених у битвах козаків.
тоді ж і почали бити чудодійні джерела, вода яких зцілювала рани, лікувала
душевно хворих і одержимих.

а джерело святої варвари допомагало позбуватися і від грошових боргів.
пізніше монастир став жіночим, а за часів радянського союзу його закрили
і зруйнували. Джерела зникли, пішли під землю. «Ми знали, що джерела десь
були, оскільки так написано в історичних монастирських писаннях, - розпо-
віла настоятельці нещодавно відновленого монастиря ігуменя катерина, -
але ми не знали їх точного місцезнаходження. і лише за святими молитвами
і з волі Божої сталося диво. це стало подарунком напередодні великого
посту, коли, проводячи час у покаянні і молитві, кожен християнин зможе спо-
добитися великої милості очищення, зцілення душі і тіла».

Джерело Святого онуфрія
онуфрій великий - ранньохристиянський святий, за переказами прожив

60 років у пустелі. на честь онуфрія названий монастир в ізраїлі і ... джерело
в Черкаській області. воду, що тече з джерела невеликою цівкою, місцеві, в
тому числі і монашки з Мотронинського монастиря, називають «живою» і
«срібною». кажуть, що іони срібла, що знаходяться у воді, надають цілющу
силу, а заступництво святого робить її унікальною. як показує практика, віра
у святість і цілющість набагато важливіша за рішення санстанції: вода з ле-
гендою принесе багато користі тим, хто цим легендам вірить.

отже, як можна побачити, Чигиринщина багата на цілющі джерела. вони
є невід’ємною частиною духовності нашої місцевості, нашою візиткою. Деякі
з них були відомі довгий час, а про деякі стало відомо лише з недавніх пір.
люди, здавна вірили в життєдайну енергію джерельної води, яка завжди до-
давала сили людям, які вірять у Божу благодать.

список використаних джерел
1.http://a-starosta.narod2.ru
2. http://vavilon-l.com.ua
3. http://www.pres-centr.ck.ua
4. власні дослідження автора
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