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Вступне слово керівника громадської організації 
“Молодь за відродження села”, 

кандидата історичних наук, доцента 
Лавріненка Назара Петровича.

Шановні читачі!
Ви відкриваєте перший збірник досліджень учасників наукової 

конференції  “Залізнякові  читання”,  які  проводяться  на  базі 
Медведівської  ЗОШ імені  Максима  Залізняка.  Вони започатковані  у 
2009  році  на  знак  вшанування  пам'яті  нашого  видатного  земляка, 
мужнього  борця  за  українську  державність,  за  віру  дідів,  за 
справедливість  —  гетьмана  Максима  Залізняка.  Ініціаторами 
проведення  читань  виступили директор  Медведівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. 
Казначей І.В.,  завідуючий філіалом “Холодний Яр” НІКЗ “Чигирин”, 
краєзнавець Легоняк Б.В. історик, краєзнавець, к.і.н. Лавріненко Н.П. 

Ми живемо у  багатому видатними історичними подіями краю, 
славному  своїми  природними  багатствами,  збереженими  кращими 
етнічними  традиціями,  ця  земля  була  колискою  нашої  державності, 
стала  колискою  сотням  і  тисячам  земляків,  котрі  своєю  відданою 
Батьківщині натхненною працею віддячували їй. Все це слугуватиме 
невичерпним джерелом об'єктів студій юних науковців,  які  теж всім 
серцем прагнуть добра своїй державі, буде їх посильним вкладом у її 
розбудову.  За  допомогою  опитувань  старожилів,  обстежень  та 
вимірювань  кожен  школяр  може  без  доступу  до  віддалених 
архівосховищ  збагачувати  свої  праці  оригінальними,  неповторними 
матеріалами.  Новизна  думок  та  поглядів  авторів  стане  запорукою 
подальшого успіху проекту “Залізнякові читання”.

Дорога  молодь,  ознайомившись  із  вмістом  збірника,  Ви 
зрозумієте, що й Вам під силу провести подібні дослідження, й у Вас є 
теми, які  Вам щиро цікаві.  Ви запитаєте “Що ж робити?” Відповідь 
буде  простою:  збирайте  інформацію,  консультуйтеся  з  вчителями  й 
подавайте  матеріали  до  організаційного  комітету  наступних 
“Залізнякових читань”!

Щиро  вірю,  що  Залізнякові  читання  прищеплять  багатьом 
поколінням молоді любов до рідного краю, гордість за свій рід, свою 
мову,  свою  українську  цивілізацію.  Ця  гордість  проросте  умінням 
цінити  свою  садибу,  свою  вулицю,  своє  село,  свою  ДЕРЖАВУ! 
Пам'ятайте, що ДЕРЖАВА — це МИ, ми всі й кожен зокрема, й лише 
від нас самих залежить її стан!

З повагою, Назар Лавріненко!
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Вступне слово директора 
Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Казначей Ірини Василівни.

Дорогий читачу!
Ви  тримаєте  в  руках  маленьку  збірку  матеріалів  першої 

учнівської наукової краєзнавчої конференції “Залізнякові читання”, що 
відбулась  22  травня  2009  р.  у  Медведівській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  імені 
Максима Залізняка й приурочена 240-й річниці визначної події в житті 
українського  народу  -  національно-визвольного  повстання 
“Коліївщина”.  Вона  відбулася  за  ініціативи  членів  оргкомітету 
(зокрема,  Лавріненка  Назара  Петровича,  кандидата  історичних наук; 
Легоняка  Богдана  Васильовича,  завідуючого  філією  “Холодний  Яр” 
НІКЗ  “Чигирин”)  та  за  активної  підтримки  Східноєвропейського 
університету  економіки  й  менеджменту,  Черкаського  національного 
університету ім. Богдана Хмельницького, НІКЗ “Чигирин”, управління 
освіти  Чигиринського району,  органів  влади,  громадської  організації 
“Молодь за відродження села” та інших благодійників.

Юні краєзнавці та історики Чигиринщини перегорнули сторінки 
історії  нашого  рідного  краю,  щоб  вкотре  довести  ,  що  наша  земля 
багата  не  лише на  історичні  події,  пам’ятні  місця,  а  й  на  величних 
людей, які творили і творять нашу Україну.

Сподіваюся,  що  “Залізнякові  читання”  в  подальшому  щорічно 
заохочуватимуть учнів глибше пізнавати історію, культуру, побут та 
природний світ нашого краю, стануть помітним явищем в освітньому, 
науковому та громадському житті краю та слугуватимуть невід'ємною 
складовою щорічних вшанувань героїзму учасників “Коліївщини”.

Переконана, що події національно-визвольного повстання 18 ст. - 
Коліївщини,  гайдамаччини  20  ст.  -  Холодноярської  повстанської 
республіки допоможуть зрозуміти чим є Холодний край для України і 
українця. Адже наша земля розбудила національний дух українців, які 
під  проводом  Максима  Залізняка,  Івана  Гонти,  Семена  Неживого 
відстоювали православну віру для всієї України. Святими місцями для 
мільйонів  українців  стали  Мотронинський  монастир,  дуб-велет 
Максима Залізняка, криниця Максима Залізняка, Гайдамацький ставок 
та багато інших куточків нашої землі.
 Сподіваюся,  що  учнівська  наукова  краєзнавча  конференція 
“Залізнякові  читання”  спонукатиме  Вас  до  нових  краєзнавчих 
відкриттів,  досліджень,  комусь відкриє,  щось нове про рідну землю, 
про наше коріння, а когось змусить замислитись над тим, як зробити 
нашу землю ще чарівнішою, а життя людей щасливішим !

З повагою, Казначей Ірина Василівна! 
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Вступне слово завідуючого філіалом “Холодний Яр” НІКЗ 
“Чигирин” 

Легоняка Богдана Васильовича.
Життя  –  це  боротьба,  боротьба  буденна,  боротьба  жорстока, 

боротьба  щоденна,  боротьба  віковічна  за  місця  під  сонцем,  за  гідне 
життя.  А  особливо  за  життя  у  своїй  державі,  за  своїми  звичаями  і 
традиціями. Цього бажають усі народи і нації, але бувають і винятки.

Коли знайомимось з історією різних країн, чи тої супер-держави 
США,  чи  не  великої  за  розмірами  Фінляндії,  бачимо,  що  всі  вони 
пройшли через  горнило боротьби. Як  у  житті  людини,  так  і  у  житті 
держави бувають злети і  падіння,  буває розквіт  і  занепад,  але все це 
важка праця й жорстока боротьба мільйонів людей, які прагнуть мати 
свою державу і мають на це право. 

Сучасна незалежна держава Україна – це не розпад Радянського 
Союзу або дарунок "дядьків-політиків", це мільйони людських життів, 
покладених на вівтар за свою Батьківщину. Мільйони українців віддали 
своє життя за незалежність на цій землі чи по за її межами. І нам усім 
потрібно усе  це усвідомити,  пам’ятати і  продовжувати справу наших 
дідів-прадідів. 

У  першу  чергу,  потрібно  вивчити  свою  історію,  а  не  ту,  яку 
написали  нам  і  зараз  намагаються  писати  наші  вороги. Згадати, 
вдуматись  і  зрозуміти  слова  нашого  Пророка  –  Тараса  Григоровича 
Шевченка: "…Брешеш людоморе! 

За святую правду-волю
Розбійник не стане"

А скільки українців,  які  віддали своє життя за  Україну,  за свій 
народ,  багато  хто  з  нас  і  досі  вважає  розбійниками  і  бандитами,  не 
шанує їх, за те схиляють голови перед ворогами.

Багатьом  із  нас  здається,  що  зараз  все  нормально,  живемо  у 
незалежній  державі  і  все.  Це  велика  помилка.  Боротьба  за  Україну 
продовжується, буде тривати довго, тільки декому байдуже в якій країні 
жити, кому кланятись.

Останнім  часом  в  Україні  набирає  оберти  тенденція  відкритої 
боротьби з українством. Якщо ти патріот своєї Батьківщини і відкрито її 
захищаєш,  то  ти  автоматично  стаєш  ворогом.  Хіба  за  таку  Україну 
боролися і віддали свої життя наші діди-прадіди.

Я закликаю Вас молодих – наше майбутнє у Ваших руках і як Ви 
його  побудуєте,  так  будемо  доживати  свій  вік  ми,  люди  старшого 
покоління. Я закликаю Вас учнів, студентів вивчати свою історію, свій 
край,  берегти  і  шанувати  пам’ять  своїх  предків,  гартувати  себе  до 
боротьби  за  свою державу  і  зробити  її  дійсно  українською за  своєю 
суттю і змістом. 

З повагою, Богдан Легоняк!



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

  ⁂ ⁂ ⁂
Руденко О.К., 

історик, краєзнавець (с. Медведіка)
ІСТОРИЧНІ ПАМ'ЯТКИ НА ТЕРИТОРІЇ С. МЕДВЕДІВКА

Чигиринщина,  у  тому числі  й  Медведівка,  багата  на  історичні 
пам'ятні  місця,  архітектурні  споруди,  пам'ятники.  Багато  історичних 
подій  які  проходили в  минулому.  Залишили  свої  сліди  на  території 
України.

Був  період,  коли  на  українську  землю  зазіхали  татари,  турки. 
Вони доходили до й до нашого краю, руйнували міста й села, брали в 
полон українських людей. Одного разу полчища татар пограбували й 
спалили Медведівку. На місці села залишилися лише згарища та чорна 
від пожеж земля.  Лише невеличка частина,  окраїна села залишилася 
незайнятою. Там буяли сади,  зеленіла трава...  З  того часу цей куток 
називають “Зелений клин”.

Для  будівництва  укріплень,  оборонних  споруд  була  потрібна 
цегла,  тому  в  селі  було  збудовано  цегельний  завод.  Його  звели  у 
відповідному місці — поряд придатна для виробництва цегли глина, 
зручний сухопутний під'їзд та вихід до р.  Тясмин. Цей куток з того 
часу називається “Заводище”.

У  період  козацтва  любили  козаки,  особливо  після  вдалих 
походів,  добре  відпочити,  поспівати  українських  пісень,  послухати 
кобзарів,  випити  чарчину  варенухи.  На  одному  з  кутків  села  була 
броварня де виготовлялися хмільні напої. Цей куток й досі за старою 
звичкою називається “Бровар”.  А для броварні  був потрібний хміль, 
його  вирощували  неподалік  броварні.  Відповідно  й  куток  отримав 
назву “Хмельник”.

У буремні літа Середньовіччя для жителів с. Медведівка місцем 
схову від небажаних гостей часто слугував острів на р. Тясмин. Острів 
був вкритий густим дубовим лісом, оточений непрохідними для зайд 
болотами. І хоча там і не залишилося жодного дуба, ця місцевість й 
нині іменується “Дубина”.

У ХІХ ст. село було поділено на дві частини: панську й так звану 
“казенну”  (державну).  Межею  між  ними  була  річка  Серебрянка. 
Лівобережна частина села разом з мешканцями належала поміщикам, а 
на  правобережній  селяни  не  знали  кріпацтва,  селяни  мали 
самоуправління на чолі з виборним старостою. Тому й один з кутків 
має  назву  “Староство”.  Після  реформи  1861  року  це  розмежування 
поступово зникло.

В  минулі  століття  у  Медведівці  мешкало  чимало  євреїв, 
основним  зайняттям  яких  була  торгівля.  У  Медведівці  були  їхні 
магазини,  їдальні,  хлібзавод.  УС  центрі  Медведівка  вони  мали 



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

синагогу,  постоялий  двір.  Свідченням  наявності  значної  кількості 
єврейського  населення  слугує  й  окремий  єврейський  цвинтар,  що 
знаходився на рівнині правого берега річки Серебрянки. 

У період XVI-XVIII ст. Медведівка відома як польське містечко. 
Тут  постійно  мешкала  чимала  польська  громада.  Поляки 
розраховували  лишатися  тут  на  довго,  збудували  власний  костел, 
приміщення якого збереглося до цього часу й є найстарішою кам'яною 
спорудою краю. 

З архівних матеріалів відомо, що Медведівка XVI-XVIII ст. була 
містечком, тут навіть була фортеця з якої вів підземний хід, очевидно 
до  Тясмину.  Сліди  цього  ходу  видно  на  території  сучасної  лікарні 
видно й нині.

Має свою історію й приміщення в якому в наш час була середня 
школа, а потім контора колгоспу. Воно було збудовано 1914 року. У 
20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. в ньому розміщувалася адміністрація 
Медведівського району.

В своєрідному архітектурному стилі  споруджено православний 
храм  і  будинок  священника  у  якому  зараз  знаходиться  краєзнавчий 
музей. На південь від нього ,  де в даний час випас для худоби, був 
ставок, який належав церкві. 

Пам'ятним місцем є й “Залізнякова” криниця. За переказами, тут 
неподалік певний час жив Максим Залізняк. Поміж криницю проходив 
жвавий  шлях,  що  поєднував  Чигирин  із  Холодним  Яром, 
Мотронинським монастирем. Біля криниці стояв хрест, дерев'яні лави 
де  всі  подорожуючі  могли  перепочити,  випити  джерельної  води, 
напоїти коней чи волів.

На жаль наші предки та й сучасні жителі не завжди з належною 
шаною ставляться до збереження історичних пам'яток, псують і навіть 
знищують їх. 

В  минулому  у  Медведівці  було  7  млинів-вітряків,  які  не 
потребуючи затрат на пальне та електроенергію, переробляли зернові 
культури на борошно, крупи високої якості й забезпечували потреби 
місцевого населення. Крім того, це зразок майстерності і вміння наших 
предків.  Щоб  збудувати  такий  млин  потрібно  вміти  робити  складні 
розрахунки,  знати  й  майстерно  володіти  ковальською,  теслярською, 
млинарською  справами.  Кожен  млин  це  своєрідний  музей  під 
відкритим  небом.  На  сьогоднішній  день  немає  жодного  вітряного 
млина.  До речі,  в  сусідньому селі  Івківці  відновили млин і  він  уже 
працює.

Руйнується  також  приміщення  польського  костелу  та 
колишнього  Скінхедівського  райвиконкому.  Відсутня 
пам'яткоохоронна  політика  місцевої  влади,  руйнуються  та 
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переробляються старі цегляні та каркасні будинки Медведівки. Блідне 
історико-архітектурне  обличчя  села,  страждає  істрична,  туристична 
привабливість Медведівки.

Раніше селом протікала річка Медведиця від якої за переказами 
пішла назва села Медведівка. В даний час вона не існує, її  засипали 
різноманітними  відходами  з  огородів  та  сміттям.  І  вода  тепер  тече 
після дощів берегами. Ставки, які могли б давати великі прибутки та 
чудові  місця  для  відпочинку  занедбані,  або  зовсім  припинили  своє 
існування.

Щоб  бути  патріотом  своєї  держави,  боротися  за  її  розвиток, 
потрібно берегти свій народ, природу, традиції, вивчати, досліджувати 
історію своєї Батьківщини.

  ⁂ ⁂ ⁂
Назар Лавріненко, 

історик, кандидат історичних наук
ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРО МІСЦЕ 

НАРОДЖЕННЯ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА
Де Залізняк, душа щира,

Де одпочиває?
Тяжко!, важко! Кат панує,

А їх не згадають”
(Т.Шевченко “Гайдамаки”)

Пропонована  публікація  розглядає  стан  розробки  питання  про 
місце народження Максима Залізняка.  На основі аналізу відповідних 
відомостей  енциклопедичних  зібрань,  праць  фахівців-істориків, 
опрацюванню  першоджерел,  автор  статті  на  основі  опрацьованих 
джерел та літератури прагне встановити вірогідне місце народження 
Максима Залізняка.

В умовах формування основних засад патріотичного виховання 
української молоді, одним з першочергових завдань історичної науки є 
дослідження  маловідомих  біографічних  сторінок  осіб,  котрі  своїм 
прикладом закликають сучасників до захисту української державності. 
Якраз  усвідомлення  власної  причетності  до  подій  минулого  додає 
наснаги та впевненості у важливості та виключній цінності української 
державності для нащадків. 

Національно-визвольна  боротьба  українського  народу  завжди 
мала місце в історії  України.  Однією з таких визвольних сторінок є 
визвольна  війна  під  проводом Максима  Залізняка  1768  р.  Лишаючи 
осторонь  бурхливі  сторінки  тих  подій,  акцентуємо  нашу  увагу  на 
пошуках малої батьківщини Максима Залізняка. 

Історикам не багато відомо про ранній період життя Максима. 
Існують дискусійні  питання щодо віх його біографії.  Зокрема,  місця 
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народження,  походження,  політичного  статусу  в  ході  повстання  та 
кінцевої цілі повстанців, подальшої долі після вироку. Ми ставимо за 
мету,  розглянувши  довідникову  літературу  та  проаналізувавши 
погляди  істориків  та  краєзнавців  на  біографію  Максима  Залізняка, 
з’ясувати  його  місце  народження,  походження  та  вік.  Метою  цієї 
публікації є аналіз історіографії і джерельної бази присвяченої місцю 
народження М. Залізняка для з’ясування поставленого питання.

Довідникову історичну літературу в залежності від трактування 
місця народження М. Залізняка можна розподілити на декілька груп. 
Одна з цих груп однозначно стверджує, що Максим Залізняк народився 
в  с.  Медведівка  Чигиринського  району  Черкаської  Області.  Це  такі 
видання  як:  Советская  историческая  энциклопедия  [8;534],  Історія 
Української РСР [9;332],  Історія міст і  сіл Української РСР [10;677], 
Енциклопедія Українознавства [11,735], Малий словник історії України 
[12;157], Ілюстрована енциклопедія історії України [13;70], Українське 
козацтво. Мала енциклопедія [14;157] і т.д.

Інша  частина  довідникової  літератури,  в  силу  невизначеності 
місця  народження  М.  Залізняка,  займає  двояку  позицію,  зазначаючи 
існування двох різних відомостей про місце народження М. Залізняка. 
Це  такі  праці  як:  Українська  радянська  енциклопедія  [15;187], 
Довідник  з  історії  України  [16;206],  Украинский  Советский 
Енциклопедический  словарь  [17;656],  Довідник  історії  України(А-Я) 
[18;249] та ін.

Поряд  з  двома  вказаними  населеними  пунктами,  зустрічаємо 
згадки про місце народження Максима Залізняка в таких місцевостях 
України  як  с.  Мельники (суч.  Чигиринського  району),  с.  Олексіївка 
(суч.  Бобринецького  району  Кіровоградської  області),  c.  Пиківці 
(колишнього Бердичіського повіту). 

Серед  цих  сіл  варто  відмітити  с.  Олексіївка.  Вперше  цей 
населений пункт фігурує як батьківщина Максима Залізняка у відомого 
дослідника Запоріжжя А.О. Скальковського. Він у своїй праці “Наезды 
гайдамак  на  Западную  Украину  в  XVIII  в.”  говорить:  “На  річці 
Громоклей,  в  Бобринецькому  повіті  Херсонської  губернії,  де  тепер 
село  Алексіївка,  жив  старий  запорожець  Григорій  Залізняк,  бувший 
курінний товариш і полковий осавул, який до 1755 р. сидів зимівником 
на річці Сурі, Кодацької паланки, а опісля переселився туди. Із двох 
синів,  молодший Максим заступав  його  у  війську  в  Тимошівському 
курені. Запорожці того куреня говорили, що, він був родом із Польщі, 
зі села Пиковець і щойно, в 1740 або в 1750 р., прибув на Запоріжжя. 
Але  всі  погоджувалися,  що  Максим  Залізняк  був  козак  хоробрий, 
розумний,  грамотний  і  довго  служив  у  військовій  пушкарській 
команді”  [1;70-71].  Олексіївську  версію  повністю  повторив 
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Д. Мордовцев [2;21], та через сотню років В.К.Чернецький [3;105]. Як 
видно,  вона ґрунтується лише на співпадінні  прізвища “Залізняк” та 
народних  переказах.  Жодного  документального  підтвердження  про 
зв‘язок Максима Залізняка з с. Олексіївкою на Громоклеї історики не 
знаходять (необхідно також взяти до уваги традицію зміни прізвища 
козаків по приході  в  Січ).  Варто зробити поправку й на можливість 
співпадіння прізвища. Так лише в “Архіві Нової Запорізької Січі” за 
1771 та 1773 рр. [4;л.16.; 5;л.8] згадується ще два прізвища “Залізняк” - 
Семен та Степан. Цікаво, що в справі за 1773 рік, згадується “Степан 
Залізняк, Максимів брат”... [5;л.8.].. Вищеназваний А. Скальковський з 
часом  змінює  свою  точку  зору,  й  спираючись  на  віднайдений  ним 
рапорт  курінного  отамана  Тимошівського  куреня,  відкидає 
“Олексіївську”  версію  й  визнає  місцем  народження  с.  Івківці.
[6;439-440]. Д. Мордовцев також, з часом, був змушений змінити свою 
думку на користь с. Івківці [7;6].

Вищезгадана  “олексіївська”  версія,  безперечно,  має  право  на 
існування,  але  без  документального  підтвердження  зв‘язку  с. 
Олексіївка саме з М. Залізняком - героєм Коліївщини вона залишається 
на рівні припущення...

Наукова думка впевнено відкинула Олексіївську та інші версії й 
зупинилась  на  двох  вищезгаданих:  чи  село  Івківці,  чи  містечко 
Медведівка.  Зі  всією гостротою питання місця народження Максима 
постало ще на зорі нашої державності - у 1993 р., коли громадськість 
відзначала  225-річчя  від  початку  Коліївщини.  Саме  тоді  у  с. 
Медведівка  було  встановлено  пам’ятник  одному  з  керівників 
гайдамацького  руху  Максимові  Залізнякові.  Встановленню  цього 
монументу  передувала  дискусія  про  місце  його  встановлення. 
Розходження в трактуванні місця народження М. Залізняка призвели до 
непорозуміння  стосовно  місця  встановлення  монументу  керівникові 
Коліївщини.  Жителі  як  с.  Медведівка  та  с.  Івківці  Чигиринського 
району ревно наполягали на встановленні  пам‘ятника саме в своєму 
населеному пункті. Жителі обох сіл і зараз пригадують ті сварки..

Майже одночасно пам‘ятники М. Залізняку було встановлено в 
обох  селах.  Пам‘ятник  роботи  скульптора  А.І. Кравченко  в  с 
.Медведівка  було  споруджено  коштами  місцевого  ПМК-203.  А  в  с. 
Івківці  -  коштом  сільської  громади  в  центрі  села  було  споруджено 
постамент з силікатної цегли й встановлено гіпсове погруддя Максима 
Залізняка,  роботи  видатного  культурного  та  громадського  діяча, 
скульптора,  живописця,  графіка,  етнографа;  Народного  художника 
України, Лауреата Державної премії України ім.Т.  Шевченка, широко 
знаного  в  Україні  й  далеко  за  її  межами  заслуженого  скульптора 
України Івана Марковича Гончара.
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На  перший  погляд  ситуація  виглядала,  як  сутичка  амбіційних 
претензій  окремих  населених  пунктів.  Та  попри  місцеві  амбіції, 
питання місця народження  М. Залізняка  залишається нез’ясованим й 
нині. Коли ми знов звернемось до історичної наукової літератури, то 
відразу  стає  зрозуміло,  що  дана  проблема  так  і  залишається  не 
вирішеною. Виходять друком все нові праці присвячені історії України 
XVIII  ст.  і  в  них  продовжують  “кочувати”  різні  дані  про  місце 
народження  Максима.  Спостерігається  і  явище  замовчування  згадки 
про  місце  народження  Залізняка  (вочевидь  з  огляду  на  спірність 
питання).

У  працях  істориків,  краєзнавців  та  публіцистичних  творах 
питання  про  місце  народження  Максима  Залізняка  трактується  по 
різному. Частина науковців зупиняє увагу на С. Медведівка:
Кость  Гуслистий  у  праці  “Коліївщина  (історичний  нарис)”  на  с.21 
стосовно  М.  Залізняка  зазначає:  “Він  був  селянином  з  містечка 
Медведівка  на  Чигиринщині.  Після  смерті  батька,  коли  Максимові 
минуло 13 років, він пішов на Запоріжжя, де деякий час був наймитом, 
потім він оргатував (був робітником-наймитом) в Очакові”[19;21].

Котляр  М.Ф.  в  праці  “История  в  жизнеописаниях”  на  с.215 
говорить:  “...Розвитие событий на  первый план выдвинуло Максима 
Иевлевича Зализняка. Историкам не много известно о раннем периоде 
его  жизни.  Во  время допроса  в  Каргопольском карабинерном полку 
(июнь 1768) на вопрс: “Как тебя зовут, чей сын и прозванием и какой 
веры и с какого звания,  где жительство имееш?” он отвечал: “Зовут 
меня Максимом Иевлев син, Зелезняк, веры греческого исповедания из 
мужиков,  жительство прежде имел я  польской области Чегиринской 
губернии в местечке  Медведовке,  а  потом по смерти отца,  пошел в 
Запорожскую  Сечь  тому  уже  назад  пятнадцать  лет,  ...  в  турецком 
городе Очакове находился в шинковом промисле”[20;215].
Д.  Дорошенко  в  “Нарисі  історії  України”  на  с.  257  пише:  “На  чолі 
цього повстання став Максим Залізняк. Він був родом із селян містечка 
Медведівки, став запорожцем, ...”[2;257].

Б.Сушинський. в публіцистичній праці “Козацькі вожді України. 
Історія України в образах вождів та полководців XV-XIX ст.” на с.602 
говорить  про  Максима  Залізняка  наступне:  “...Народився  він,  як 
припускають, 1740 року, в селі Медведівці на Черкащині. Батьки його 
були  бідними  селянами,  але  мабуть  хтось  у  його  роду  свого  часу 
козакував....”[22;602].

У  праці  “З  під  булави  під  корону:  друга  половина  XVIII  ст. 
Історія України в прозових творах та документах”, за ред. В.А.Смолія 
та О.І Гуржія на с376 говориться: “Максим залізняк народився 1740 р. 
у  м-ку  Медведівці  на  Чигиринщині,  13-річним  хлопцем  пішов  на 
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заробітки на Запоріжжя, на риболовні промисли. Згодом став козаком 
Пластунівського (??? авт.) Куреня”[23;376].

Відомий  дослідник  Коліївщини  І.Ю  Храбан.  в  праці  “Спалах 
гніву  народного  (Антифеодальне,  народно-визвольне  повстання  на 
Правобережній  Україні  у  1768-69  рр.)”.  також  підтримав 
“медведівську” версію[24,52]. Зі зрозумілих причин ми наводимо лише 
частину праць.

“Краєзнавці” з с. Медведівка неодноразово намагались довести, 
що народився  М. Залізняк  в  їхньому  селі,  навіть  на  основі  спогадів 
“однієї бабусі” та власної фантазії була надрукована в місцевій газеті, в 
1980-х  рр.  примітивна  -  “мальовнича”  легенда  про  рід  ковалів-
Залізняків, що жили в їх містечку [25;4]. Наслідком їх діяльності було 
будівництво  “Залізнякової  криниці  біля  так  званого  “подвір‘я 
Залізняків”.  Однак,  в  церковних записах з  1792 р,  які  збереглися до 
цього  часу,  жодного  прізвища  Залізняк  серед  православних  жителів 
Медведівки ми так і не знаходимо [26]. Та й в окрузі такого прізвища 
не зустрічалось. Знову варто нагадати про звичай змінювати прізвище 
по приході в Січ.  Максим, якби й був сином ковалів-залізняків з  м. 
Медведівки, чи січового товариша з с. Олексіївки, то навряд, чи носив 
би у Січі прізвище своїх батьків.

У  монографії  дослідника  гайдамаччини  Петра  Мірчука, 
представника  української  діаспори,  “Коліївщина:  Гайдамацьке 
повстання  1768  року”  ґрунтовно  досліджуються  вищеназвані  версії. 
Поряд  з  наведеними  версіями  згадується,  що  “запорожці 
Тимошівського куреня говорили, що Залізняк родом з Польщі, із села 
Пиковець  і  щойно  в  1740-1750  рр.  прибув  на  Запоріжжя”  [27;216]. 
Стосовно  цієї  версії,  тобто  с.  Пиківці,  то  навіть  на  перший, 
неупереджений  погляд,  можна  говорити  про  перекручену 
транскрипцію  села  “Івківці”.  Хоча  село  Пиківці  (Пиковці)  ми 
зустрічаємо в праці Л. Похилевича “Cказание о населенных местностях 
Киевской губернии”  в  Бердичівському повіті  [28;757],  а  в  “Списоку 
населенных мест Киевской губернии” за 1900 р. зустрічаємо Пиківці 
ще й поблизу Умані[29;1629].

Cело Івківці  визнається місцем народження Максима в працях 
таких дослідників,  як:  Скальковський А.О.  у  “Історії  Нової  Січі  або 
останнього  коша  Запорожського”  говорить:  “отаман  же  куреня 
Тимошівського  засвідчив,  що  у  війську  був  запорожець  Максим 
Залізняк,  син жонатого  запорожця родом із  польського  села  Івківці; 
близько 1757 року прибув він на Січ і  був прийнятий до товариства 
вищезгаданого куреня. Спершу був молодиком по різних зимівниках, 
опісля у команді гармашів (артилеристом). Часто пропадав безвісти, і 
тоді всі були впевнені,  що він “ходив у піхоту”, тобто гайдамачив у 
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Польщі. Говорили також, що він мешкав послушником у Межигірськім 
монастирі,  а  найчастіше  ховався  в  лісах  коло  Лебединського  та 
Мотронинського  монастирів.  Тут  він,  за  переказами  запорожців, 
отримав благословення від лебединського архімандрита на винищення 
поляків та євреїв. 1762 року никав аргатом на дніпровських рибальнях 
або шинкував (продавав горілку) в Очакові. Коли пішов у Польщу і як 
зібрав ватагу? Цього ні в курені, ні в Коші ніхто не знав...”[30;439-440]. 

Голобуцкий В.А. у праці “Запорожское казачество”, на с. 395.: “2 
июля  1768  г.  на  запрос  Коша  о  личности  Зализняка  атамана 
Тимошевского куреня Василий Корж сообщил следующее: ”Щислясь 
при  курене  Тимошевском  родился  польской  области  села  Ивковец 
Максим  Желизняк  с  приходу  своего  годов  с  п‘ять  находился  на 
зароботках в услужении....”[31;395].

У іншій своїй праці “Максим Железняк” стверджує, що Максим 
Залізняк  народився  в  селі  Івківці,  тогочасної  “Польської  області”,  а 
нині  Чигиринського  району,  Черкаської  області.  Голобуцький  так 
описує біографію Максима Залізняка: “Максим Железняк был сыном 
крепостного  крестьянина  из  села  Ивковец  Чигиринского  староства. 
Максиму было l3 лет, когда он остался сиротой, без всяких средств к 
жизни.  Еще  в  раннем  детстве  он  слышал  много  рассказов  о 
Запорожской Сечи, об отважных запорожцах. Теперь, в тяжелую для 
него годину, Максим решил отправиться на Запорожье.  Тут,  правда, 
многое  оказалось  не  таким,  как  в  рассказах.  Максиму  пришлось 
испытать тяжелую, полную лишений жизнь запорожского серомахи.
Про Івківську версію ствердно у таких працях, як: Хрестоматія з історії 
Черкащини.  “Наш  рідний  край”.  на  с.176  зазначено,  що  “Одним  з 
керівників був запорозький козак Максим Залізняк. Він народився в с 
.Івківці,  поблизу  великого  села  Медведівки  (Чигиринського  району, 
Черкаської  обл.).  За  молодих  літ  наймитував  Максим  Залізняк  на 
Запоріжжі і в Очакові”[33;176]. 

Відомий  краєзнавець  П. Соса,  у  статті  “Народний  гнів  з 
Холодного Яру” говорить: “Це був середній на зріст, широкоплечий, 
сіроокий чоловік з темно-русявим оселедцем чуба. закинутим за праве 
вухо.  Народився  Залізняк,  як  стверджують  дослідники  Мордовцев  і 
Скальковський, на хуторі Івківці, недалеко від с. Медведівки (нині села 
Чигиринського району) в сім‘ї селянина” [34;6]. 

Слід  зауважити,  що  населений  пункт  Івківці  у  XVIII  ст.  мав 
статус села, а не хутора. В згадці від 1762 р. говориться, що церква в 
с.сіІвківці є,  і  священник Прокопій “на унію не приставал” [35;147],
[36;415].  С.  Івківці  як  у  XVIII  ст.,  так  і  до  і  після  Коліївщини 
відносилось до казенних земель, так званої “крулевщини” [37;14]. Тому 
твердження, що М.Залізняк був “из мужиков” (в розумінні кріпосних) 
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набуває  дещо іншого  змісту.  М.  Залізняк  був вихідцем з  селянської 
(козацької) сім’ї, котра проживала на землях керованих старостою і не 
були  власністю  старости  чи  певного  шляхтича  –  ці  землі  разом  з 
населенням належали “короні”. 
Як не парадоксально звучить, але у паспорті Медведівського спомника 
М. Залізнякові зазначено: “Максим Залізняк, народний герой, керівник 
народного повстання Коліївщини народився, вірогідно, в 1740 р. у с. 
Івківцях...”  Попри  це  й  далі  співробітники  краєзнавчого  музею в  с. 
Медведівка продовжують стверджувати, що М. Залізняк народився або 
в їх селі, або на хуторі Калинівка, що між Медведівкою та Івківцями”. 
Жодного наукового підтвердження зв’язку М. Залізняка  з  Івківським 
хутором “Калинівка” ми не знаходимо.

З вищезазначеного видно, що на сьогодні як в українській так і в 
зарубіжній  історіографії  немає  єдності  щодо  місця  народження  М. 
Залізняка. 

Якщо поглянути чим керуються прихильники тієї чи іншої версії, 
яка джерельна база цих версій, то стає зрозуміло, що ґрунтуються вони 
на  двох  документах:  Рапорті  отамана  Тимошівського  куреня  Василя 
Коржа від 2 липня 1768 р. та Протоколі допиту Максима Залізняка в 
Каргопільскому карабінерному полку від 26 липня 1768 р. Оригінали 
цих  документів  зберігаються  в  Центральному  Державному 
Історичному Архіві України в м. Києві.

Рапорт  отамана  Тимошівского  куреня  Василя  Коржа  вперше 
опубліковано  В.А. Голобуцким  у  вищзгаданій  праці  “Максим 
Железняк”  1960-го  року  у  Москві  тиражем  30000  примірників.  В 
зв’язку з тим, що наведена праця Голобуцького В.А. стала раритетом 
(вона відсутня навіть в Національній бібліотеці ім. В.І.Вернадського) 
ми вважаємо за потрібне, вдруге (перевіривши його наявність в фондах 
ЦДІАК  України  [38;34]),  опублікувати  текст  рапорту  отамана 
Тимошівського куреня. 
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Рапорт  отамана  Тимошівського  куреня  про  Максима  Залізняка 
від 2-го липня 1768 р. [38; Ф. 229. Оп.1. Спр. 227.. ч. І. Арк. 34.]
З  якого  отримуємо  наступну  інформацію:  “Счислясь  при  курене 
Тимошевсном,  родился  Польской  области:  [тобто  на  Правобережній 
Україні] села Iвковец, Максим Жализняк с приходу своего годов с пять 
находился  на  Заработках  в  услужении,  а  в  762  году,  как  отсель 
отлучился, проживал аргатуя [на заробітках за межами Запоріжжя] в 
Очакове,  отколь  всяким  Промыслом  бадался  [займавсяся].  По 
бытности  же  в  762  году,  подпушкарием,  как  з  Сечи  отлучился, 
находился  по  низу  между  козаками  [тобто,  промишляв  на  рибних 
промислах  в  дельті  Дніпра],  потом  в  турецком  городе  Очакове 
находился в шинковом промысле, где будучи обходился ли честно или 
нет — за отдаленностью не знаем... [32;34].
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Протокол  допиту  Максима  Залізняка  в  Каргопільскому 
карабінерному  полку  від  26  липня  1768  р.  опубліковано  у  збірнику 
документів “Гайдамацький рух на Україні в XVIIIст.” за номером 207 
на с.  359.:“1768 году июня 26 дня между пойманными при местечке 
У[мани]  запорожскими  казаками  называемой  полковник  Зелезняк 
допра[шиван], на [до]просе показал следующее:

Вопрос Ответ

1
Как тебя зовут, чей сын и празванием, 

какой веры и с какого звания, где 
жительство имеиш?

1
Зовут меня Максимом Иевлев син, 

Зелезняк, веры греческого исповедания 
из мужиков, жительство прежде имел я 

польской области Чегиринской 
губернии в местечке Медведевке, а 

потом, по смерти отца, пошел в 
Запорожскую Сечь тому уже назад 

пятнадцать лет, а из оной же области в 
монастыре Мотроневском, в который я 

пришол прошлого году в ноябре 
месяце”

[39; л.5]; [40;359].
На  думку  П.  Мірчука,  для  більшості  дослідників, 

непереконливою,  щодо  достовірності,  є  інформація,  записана 
російськими слідчими в зізнаннях самого Залізняка.  “Немає сумніву, 
що  М.  Залізняк,  намагався,  як  і  загал  інших  полонених,  подавати 
російським слідчим неправдиві дані про своє народження і  про своє 
минуле” [27;218]. Максим розумів, що в разі потрапляння протоколу до 
рук поляків, жоден його родич не залишиться серед живих.

Цікаво,  що  в  працях  частини  дослідників  Коліївщини 
прослідковується поєднання інформації з двох документів без згадки 
про  с.  Івківці  на  зразок:  “Керівник  Коліївщини  -  гайдамацького 
повстання 1768 року народився у містечку Медведівка на Черкащині. 
По  смерті  батька  13-річним  хлопцем  пішов  на  Запоріжжя,  де  був 
приписаний до Тимошівського куреня. Працював на рибних промислах 
на  Дніпрі.  Деякий  час  наймитував  в  Очакові”  ...[  20;215],  [41;97]. 
Незрозуміло по якій причині частина інформації з рапорту курінного 
отамана постійно визнається а інша свідомо залишається поза увагою.

Стосовно  віку  Залізняка,  то  існують  розбіжності  і  по  цьому 
питанню.  Так,  в  протоколі  допиту  Максима  Залізняка,  (на  полях 
аркуша),  зазначено,  що  від  роду  йому  28  років[39;5].  Тобто  він 
народився близько 1740 р. П.Куліш же зазначав,  що “Не старий іще 
чоловік,  літ  може сорок,  а  може й  більше  ...”[42;252-253].  Вероніка 
Кребс  (дівоче  прізвище  Младанович),  донька  губернатора  Умані 
Младановича згадує про М. Залізняка так: “Железняк присматривался 
к нам в течении нескольких минут. Я припоминаю себе несколько его 
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физиономию;  судя  по  всему,  это  был  обыкновенный 
разбойник.  ...”[43;24].  Ми  робимо  висновок,  що  варто  вірити 
протоколові допиту М.Залізняка, і вік Максима був близько 30 років, 
хоча, в силу складних умов життя, він міг мати вигляд і сорокарічного 
чоловіка.

В  наслідок  багаторазового  запозичення  авторами  довідникової 
літератури,  істориками,  авторами  шкільних  підручників  твердження 
про  народження  Максима  Залізняка  в  с.  Медведівка  воно 
перетворилось  у  встановлений  факт.  Тобто,  без  належного 
обґрунтування  та  підтвердження  доказами,  відбулась  заміна  терміну 
“проживав” на “народився”.  Що призвело до однозначної  підтримки 
“медведівської”  версії,  а  серед громадськості  утвердилась думка,  що 
дійсно Залізняк є уродженцем Медведівки.

На  нашу  думку,  проблема  дослідження  місця  народження  М. 
Залізняка має базуватися лише на аналізі першоджерел, якими є архівні 
документи:  рапорт  отамана  Тимошівського  куреня  про  Максима 
Залізняка  від  2-го  липня  1768  р.  та  протокол  допиту  М.Залізняка  в 
Каргопільському карабінерному полку від 26 липня 1768 р.  Саме на 
основі  цих  документів,  ми  можемо  стверджувати,  що  місцем 
народження М.Залізняка, є село Івківці Чигиринського району хоча з 
часом він “жительство имел” в містечку Медведівка. Слід об’єктивно 
розглянути  поставлену  проблему  й  правдиво  віддати  належну  шану 
місцю  народження  людини,  котра  востаннє  в  історії  Українського 
козацтва  стала  на  захист  “вольностей  козачих  й  віри  грецької”.  У 
зв’язку  з  отриманими  висновками,  пропонуємо  внести  корективи  у 
екскурсійні  маршрути  філії  “Холодний  Яр”  НІКЗ  “Чигирин”, 
довідники та підручники, зрештою намагатися віддати належну шану 
малій батьківщині Максима Залізняка - селу ІВКІВЦІ.
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  ⁂ ⁂ ⁂
Матрос Л.В.

молодший науковий співробітник філіалу "Холодний Яр"
НІКЗ "Чигирин"

ГАЙДАМАЦЬКІ СКАРБИ ТА ВИДАННЯ 
ШЕВЧЕНКОВОГО "КОБЗАРЯ" 1860 РОКУ. 

ЛЕГЕНДИ І ДІЙСНІСТЬ
Дивосвіт поезії Т.Г.Шевченка може полонити людину з раннього 

дитинства.  Тоді  любов і  шана до  його  слова  зберігаються  протягом 
всього життя.  Та  й  кожен з  нас  ловить себе  на  думці,  що поетичне 
слово Тараса Шевченка знайоме нам разом з першими усвідомленими 
словами  почутими  від  рідної  матері.  Подальше,  більш  глибоке, 
осмислене  спілкування  з  творчістю  великого  мислителя  пробуджує 
цікавість до його творчого особистого життя. Подорожуючи подумки 
шевченківськими  шляхами  ми,  краєзнавці,  часом  відправляємося  в 
захоплюючі мандри для пошуків бодай якогось маловідомого факту, чи 
навіть легенди про улюбленого народом поета.

У  краєзнавчій  літературі  є  один  надзвичайно  цікавий  момент, 
який не те що мало досліджений, а здається, незаслужено залишився 
поза увагою більш систематичного і глибокого вивчення. Це пов’язано 
з  долею  видання  "Кобзар  Тараса  Шевченка"  (саме  така  його  повна 
назва) у 1860 році [4].

В якійсь мірі історія появи на світ цієї безсмертної збірки поезії 
має відношення і  до села Медведівки. У твердженні цього йдемо за 
легендами, переказами. Але ж де тут вигадка, а де дійсність, спробуємо 
з'ясувати. Для цього зробимо невеликий екскурс в історію. 

В 1768 році в лісовому урочищі Холодний Яр під керівництвом 
Максима  Залізняка  розгорілося  полум’я  народного  повстання  під 
назвою Коліївщина.  Цей  виступ  був  важливим етапом багатовікової 
боротьби українського народу за своє політичне, економічне, релігійне 
і національне визволення з-під польського ярма. Такі важливі історичні 
події, природно, не могли не залишити сліду в художній літературі і 
тому  Т.Г.Шевченко  стає  першопрохідцем у  цій  справі.  У  1841  році 
читацький світ  знайомиться  з  легендарною поемою "Гайдамаки",  де 
автор історично вірно вказує на той факт, що вогонь антифеодального 
повстання найперше спалахнув саме в селі  Медведівці,  про яке  уже 
згадувалося раніше: 

Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні;

Закричали гайдамаки:
"Гине шляхта, гине!

Гине шляхта, погуляєм
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Та хмару нагрієм!"
Зайнялася Смілянщина

Хмара червоніє.
А найперша Медведівка

Небо нагріває [6, 91].
А тепер повернемося до самої назви повстання – "Коліївщина", 

яка походить, очевидно, від слів "кіл" або "колоти", "колій" [7, 7]. Та й 
перекази говорять, що основною зброєю гайдамаків були різні гострі 
предмети: рогачі,  вила,  коси,  тощо. але доречно зауважити, що крім 
такої зброї повстанці мали також свої гармати, рушниці, пістолі, списи, 
мечі і, звичайно, добрих коней. Коронний гетьман Вацлав Жевуський 
писав: "Гайдамаки усе збільшуються,  по 600 кінних, гармати, котли, 
хоругви, прапорці мають. Шляхта тривожиться" [10, 158]. А на все це 
потрібні були кошти. Отже, ретельно підготовлений за участю козаків 
із Запорізької Січі та її Коша, народний рух спирався перш за все на 
матеріальне забезпечення – мав свої кошти, скарб. За 26 днів походу з 
Холодного Яру до Умані керівникам просто неможливо було б лише 
надіятись  на  якусь  щасливу  вдачу,  десь  випадково  придбати  зброю. 
Для цього у війську малась своя казна, завчасно створена. Скарбничим 
же у Максима Залізняка був його земляк Іван Вусач (або Ус). 

З  переказів  дізнаємось,  що  Вусач  проживав  у  Медведівці  (а 
можливо  тут  і  народився).  У  нього  була  дружина  і  донька.  Після 
придушення  повстання  польськими  панами  Вусача,  як  активного 
учасника  Коліївщини,  арештували  і  застосували  до  нього  особливо 
жорстоке катування, аби дізнатись про місце, де сховано гайдамацький 
скарб.  Коли  ж до  плахи,  на  якій  мали  відтяти  голову  скарбничому, 
привели дружину і дочку, то Вусач не витримав і зізнався, що скарб 
заховано у селі Медведівці і він згоден вказати це місце. В супроводі 
судового  конвою  скарбничого  відправили  на  пошуки  гайдамацьких 
коштів. Та замість того, щоб привести катів до скарбу, Вусач привів їх 
до  повстанського табору.  Поляків  взяли в  полон,  а  він  опинився на 
волі. Заручників згодом обміняли на дружину, дочку і 11 медведівчан. 
Після цих подій Іван Вусач певний час переховувався і жив у різних 
місцях  Холодноярщини.  А  доживав  свого  100-річного  віку  у 
Медведівці, де й помер. Поховали скарбничого війська гайдамацького 
на козацькому кладовищі Мотронинського монастиря [2].

Та  на  цьому  доля  таємничого  скарбу  не  закінчується,  вона 
продовжується в наступній легенді, зміст якої коротко можна викласти 
так.

Запорізький  козак  з  Млієва  Федір  Степанович  Симиренко 
займався пошиттям чобіт. Готовий товар він продавав на ярмарках в 
Черкасах,  Смілі,  Городищі.  Крім  того,  що  Симиренко  був  добрим 
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майстром  своєї  справи,  він  ще  й  славився  своєю  чуйністю, 
доброзичливістю і чесністю. Одного разу, пізно восени, він побачив на 
ярмарку бідно одягненого чоловіка похилого віку, який босими ногами 
стояв  на  припорошеній  першим  снігом  землі.  Жаль  стало  Федору 
Степановичу  незнайомця  і  той  подарував  йому  пошиті  ним  юхтові 
чоботи.  Пройшло досить  небагато часу і  Симиренку знову  довелося 
зустрітися з дідом. Але на цей раз старий чоловік був уже пристойно 
одягнений і взутий, а через плече у нього висіли подаровані чоботи. 
При  розмові  старий  назвався  колишнім  гайдамакою  і  пояснив,  що 
давно придивлявся до Федора Симиренка, бо чув від людей про його 
порядність і доброту, в чому й сам при певних обставинах переконався. 
Закінчилось знайомство тим, що гайдамака вказав місце, де зберігався 
гайдамацький скарб, тим самим віддячивши Симиренку за подаровані 
чоботи. Таємничий дід прохав, щоб всі збереження по мірі можливості 
були повернуті народу і навіть вказав шляхи здійснення: допомагати 
бідним,  знедоленим,  а  також  сприяти  митцям,  які  будуть  правдиво 
описувати і славити справи козацтва та гайдамаків [11, 54].

І ось, через деякий час, односельці помітили, що у Симиренків 
почали відбуватися певні зміни. Спочатку вони придбали шмат землі 
під  Млієвом,  а  потім  збудували  паровий  семиповерховий  цукровий 
завод.  Ніякої  рабської  праці  на  заводі  не  запроваджували.  Всюди 
відчувалась  турбота  про  трудящих:  благоустроєні  казарми,  парові 
лазні,  хороша лікарня,  аптека.  Діяла  також школа  для  робітників  за 
програмою  технічного  училища,  де  навчалось  150  учнів.  На  кошти 
Симиренків  збудували  перший  пароплав.  У  Млієві  цікавились 
музикою,  поезією,  діяли  гуртки  художньої  самодіяльності.  Всі  ці 
хороші справи продовжив і син Федора – Платон та зять К.Яхненко, які 
теж свято оберігали таємницю батька та старого гайдамаки.

Чутки про незвичайне підприємство у Млієві ширилися далеко за 
межі  Київщини.  Зацікавився  своїми  старими  приятелями  і 
Т.Г.Шевченко. Протягом 1859 р. він двічі побував у Млієві. Очевидці 
перебування  поета  у  Симиренка  стверджують,  що  він  багато  чому 
дивувався, був у захопленні, а оглянувши училище – поривисто обняв 
Яхненка і заплакав. Тут Шевченко проникнув думкою далеко вперед і 
відчув, що ідеї про комунізм не надумані, а ось вони – у поборників 
нової цивілізації  [5] і  пропагандистів соціалістичних ідей на ділі [3]. 
Згадалось  Тарасу  Григоровичу  повернення  з  заслання  по  Волзі  і 
розповідь лоцмана про Степана Разіна, який нібито збирав мито на цій 
річці  і  роздавав  його  бідним  людям  [8,  151].  Контрасти  щойно 
побаченого і особисто пережитого в недалекому минулому вилились у 
рядки, які Шевченко написав олівцем на стіні оранжереї Симиренків: 

О люди, люди – небораки
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На що здалися вам царі?
На що здалися вам псарі?

Ви ж таки люди, не собаки [12].
Враження  від  відвідин  Симиренків  надихнули  поета  на  нові 

творчі злети. Адже після повернення з тяжкого солдатського заслання 
Тарас  Григорович  задумав  велику  програму  у  своїй  діяльності: 
підготувати буквар, підручник по космографії, географії краю та історії 
українського  народу  [13].  Передувати  цьому  мало  видання  нового 
"Кобзаря". Мріялось лише б тільки за щось зачепитись, мати кошти, а 
там вже здійснилися б заповітні думи. Та Пантелеймон Куліш, на якого 
він  спочатку  розраховував,  відмовив  позичити  гроші  на  друкування 
книги. Тоді поет звернувся за допомогою до Платона Симиренка, який 
тут же надіслав так необхідні йому 1100 карбованців. В знак великої 
вдячності,  на  титульній  сторінці  нового  видання  "Кобзаря"  з  волі 
Т.Шевченка  зазначено:  "Коштом  Платона  Симиренка"  [9].  Чи  не 
підказувало власне чуття Шевченку, що ці кошти не лише з особистого 
кошту добродія Симиренка? Хто знає. І хто може розподілити, де тут 
легенда, а де дійсність? 

Отже, можна дійти висновку, що старий столітній гайдамака і є 
Іван Вусач, який передав гайдамацький скарб Ф.С.Симиренку, а той в 
міру  своїх  можливостей  щиро  віддав  його  народові.  В  ряді  добрих 
намірів  вихідця  з  села  Медведівки  Івана  Вусача  та  Симиренків  з 
Млієва  і  здійснилось  видання  "Кобзаря"  Т.Г.Шевченка  у  1860  р. 
Високу  оцінку  цій  книзі  на  той  час  дали  "Современник", 
"Отечественные записки" та  багато інших періодичних видань Росії. 
Схвальні рецензії з'явилися незабаром у пресі Польщі, Чехії та інших 
слов'янських країн, що свідчить про великий успіх "Кобзаря" та вихід 
української  літератури  на  широкі  європейські  літературні  шляхи. 
Найглибший відгук на "Кобзаря" 1860 р. тоді дав Микола Добролюбов, 
який писав,  що автор "поет  цілком народний,  у  Шевченка все  коло 
його дум і почуттів перебуває в цілковитій відповідальності зі змістом і 
ладом народного  життя.  Він  вийшов з  народу,  жив  з  народом,  і  не 
тільки  думкою,  а  й  обставинами  життя  був  з  ним  міцно  і  кровно 
зв’язаний" [1, 54].
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БІОГРАФІЇ МАКСИМА 
ЗАЛІЗНЯКА

Особа  керівника  повстання  1768  року, 
прозваного  Коліївщиною,  кульмінаційною крапкою 
якого було проголошення в здобутій Умані у дні 22-
го  червня  1768  р.  відновлення  Гетьманщини  й 

вибрання Максима Залізняка гетьманом вільної України, залишається й 
далі сповитою таємницею. Ким був Максим Залізняк, чому прийшов до 
Мотронинського монастиря,  що сталося з  ним після схоплення його 
зрадою москалями під Уманню й висланні його російською владою до 
Сибіру? Певних і переконливих відповідей на ці питання не знайдено й 
досі.  Відомими  є  тільки  шість  місяців  його  життя;  решта  -  лише 
припущення. 

Скальковський  у  своїй  праці  про  Гайдамаччину  подав  таку 
біографію  Залізняка:  "На  річці  Громоклей,  в  Бобринецькому  уїзді 
Херсонської губернії, де тепер село Алексіївка, жив старий запорожець 
Григорій  Залізняк,  колишній  курінний  товариш  і  полковий  осавул, 
який до 1755 р. сидів зимівником на річці Сурі, Кодацької паланки, а 
опісля  переселився  туди.  Із  двох  синів,  молодший Максим заступав 
його  у  війську  в  Тимошівському  курені.  Запорожці  того  куреня 
говорили, що, він був родом із Польщі, зі села Пиковець і щойно в 1740 
або в 1750 р. прибув на Запоріжжя. Але всі погоджувалися, що Максим 
Залізняк був козак хоробрий, розумний, грамотний і довго служив у 
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військовій пушкарській команді"[10, 191]. 
Цю версію повторив повністю Д. Мордовцев.

Але  її  заперечив  В.  Ястребов.  Він  твердив,  що  зимівник 
Залізнякового  батька  Григорія  був  не  на  річці  Громоклей,  а  на 
Сугаклеї, правому допливі Інгула[8, 163]. 

Скальковський  пізніше  зовсім  змінив  свою  версію  біографії 
Залізняка,  спираючи  на  знайденому  в  запорозькому  архіві  рапорті 
кошового  отамана  Тимошівського  куріня,  виставленому  на  вимогу 
російських  властей  2-го  серпня  1768  р.  Згідно  з  тими  зізнаннями, 
Максим  Залізняк  був  сином  жонатого  запорожця,  що  жив  у 
"польському" селі Івківцях. На Січ прибув він у 1755 р. і вписався до 
Тимошівського куреня. Зразу був він молодиком по різних козацьких 
зимівниках, а потім став членом пушкарської команди. Часто пропадав 
безвісти й тоді всі говорили, що він "пішов у піхоту", тобто приставав 
до  гайдамацьких  загонів.  В  1762  р.  бурлакував  по  Дніпровських 
риболовлях та в Очакові. Потім крився в лісах біля Лебединського та 
Мотронинського монастирів[9,349]. 

У  протоколах  слідчих  зізнань  самого  Залізняка,  писаних 
російською  владою,  подані  зовсім  інакші  дані.  Максим  Залізняк,  - 
записано там, - "із мужиків", Ієвлів син, родився в містечку Медведівці 
на Чигиринщині. Після смерті батька, коли Максимові було 13 років, 
він подався на Запоріжжя і там пробув 14 років. У листопаді 1767 р. 
пішов у "польські краї" й опинився послушником в Онуфрієвському, а 
потім у Мотронинському монастирі. 

Виходить  -  існує  три  чи  й  чотири  різні  варіанти  біографії 
Залізняка. Але всі ті, хто приймав котрусь із них, не звернули чомусь 
ніякої уваги на важливий момент. Адже відомо, що всі, хто приходив 
на  Січ,  міняв  своє  прізвище,  а  ті  запорожці,  які  приставали  до 
гайдамаків,  іще  раз  змінювали  своє  прізвище,  щоб  приховати  свою 
участь  у  Гайдамаччині  перед  російською  владою  і  перед  кошовою 
старшиною.  Так,  наприклад  визнаний  провідник  Коліївщини,  Семен 
Неживий,  у  своїх  зізнаннях  на  допиті,  робленому  російськими 
слідчими, виразно подає, що його батько звався Мусієнко. Прибувши 
на  Січ,  Семен  змінив  своє  прізвище  на  Гончар,  а  приєднавшись  до 
Залізняка, знову змінив його на Неживий. Так само отаман Таран подає 
на допиті, що він звався Сабадаш, а, прибувши на Запоріжжя, змінив 
своє прізвище на Таран [4,65]. Ми не бачимо ніякої причини, чому в 
випадку Залізняка мало б бути інакше; навпаки, його провідна роль у 
повстанні мусила бути додатковою спонукою змінити й те прізвище, 
що його він мав на Запоріжжі. 

Однозначно  можна  сказати,  що  Залізняк  "у  реєстрах  Січі  був 
вписаний під іншим прізвищем". Прізвище "Залізняк", тобто людина, 
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тверда,  як  залізо,  -  принадне,  і  його певно,  приймали собі  теж інші 
козаки,  які  при вписі  у   запорізький реєстр міняли своє  батьківське 
прізвище.  До  них,  або  й  до  таких,  що  тільки  по-батькові  звалися 
"Залізняк", але на Січі прийняли якесь інакше прізвище, відносяться, 
мабуть,  ті  відомості,  що були зібрані  про "Максима Залізняка,  сина 
Григорія Залізняка". 

Непереконливими щодо достовірності  є  й  інформації,  записана 
російськими слідчими в зізнаннях самого Залізняка.  Навпаки.  Немає 
сумніву,  що  сам  Залізняк  намагався,  як  і  загал  інших  полонених, 
подавати російським слідчим неправдиві дані про своє походження і 
про своє минуле. А в той же час, - як це слушно завважив і Гермайзе, - 
"російський  уряд,  допитуючи  пійманих  гайдамаків,  у  тому  числі  й 
Залізняка,  хотів досягти підтвердження від них, що ні Запоріжжя, ні 
духовенство активної  участи в Гайдамаччині  не  брали.  Коли б було 
інакше,  то  це  загрожувало  дипломатичними  ускладненнями: 
Гайдамаччина  могла  б  бути  витлумачена  як  інспірація  Росії,  бо 
Запоріжжя  було  під  російською  зверхністю".  В  тому  аспекті 
російським слідчим дуже підходила версія, що Залізняк народився "в 
Польщі",  тобто  в  якійсь  місцевості  Правобережної  України  під 
польською окупацією,  а  потім  бурлакував  на  запорізьких  землях  як 
неосвічений  заробітчанин.  Тому,  коли  Залізняк  подав  дійсно  таку 
версію, то слідчий із задоволенням записав це, а якщо сам Залізняк не 
подав такого, то російські слідчі певно помогли йому саме таку версію 
свого походження й минулого подати[4,38]. 

А тому достовірні інформації про Залізняка починаються щойно 
з  моментом,  коли  він  з'явився  в  Мотронинському  монастирі  як 
організатор і керівник коліївського повстання; попереднє його минуле 
й  саме  походження  залишається  сповитим  серпанком  невідомого  й 
непевного. 

Зовнішній вигляд Залізняка описаний в народних переказах таке: 
"Сидів на буланому коні,  мав на собі червоний жупан, синю шапку, 
сап'янці, шалевий пояс, за поясом пістолі, при боці шабля. Не старий 
іще  чоловік,  літ  може  сорок,  а  може  й  більше,  і  на  виду  повний, 
круглолиций, уродою хороший, на зріст невеликий та плечистий; вуси 
русяві,  невеличкі,  за  вухом  оселедець"[7,252].  Вероніка  Кребсова 
описує його як русявого, високого ростом. У російських судових актах 
Залізняк описується так: "Від народження йому 28 літ, росту великого, 
довголиций, волосся темно-русяве, очі сірі"[4,36]. 

Скальковський та Д. Мордовцев у згадуваній їх характеристиці 
Залізняка подають, що "всі говорили про Максима Залізняка, що він 
був козак сміливий, хоробрий і грамотний"[8,163]. В. Ястребов подає, 
що  Максим  Залізняк  був  "добре  грамотний  пушкар".  Равіта-
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Гавроньський  передає,  що  Залізняк  залишив  на  Січі  "славу  козака 
грамотного, відважного і спритного". Доказом грамотности Залізняка 
являються  збережені  два  документи:  перший  із  них,  опублікований 
Скальковським в 1885 р., це пашпорт, виданий Залізняком запорожцям 
Поломаному й Бочці,  що везли горілку в Січ,  для вільного переїзду 
через  російські  форпости.  Пашпорт  підписаний:  "А  для  лучшаго 
віроятія  потверждения,  собственною  своею  рукою  подписуюсь, 
полковник Максим Железняк". 

На ньому віза командира орловського форпосту, Вульфа, з датою 
19.  VІ.  1768  р.  Другий  пашпорт,  знайдений  В.  Пархоменком  у 
Московському архіві закордонних справ, був виданий громаді містечка 
Теплика  й  Ф.  Осадчому  на  те,  щоб  громада  зберігала  порядок  і 
підкорялась  Осадчому,  як  установленому  козацькому  старшині;  під 
ним підпис: "Максим Залізняк, полковник Низовський с товариством, 
1768 года". 

О. Гермайзе відкидає всі ці свідчення і ставить твердження про 
повну  неграмотність  Залізняка  на  підставі  того,  що  під  зізнаннями 
Залізняка,  зложеними  російським  слідчим  після  схоплення  його  під 
Уманю,  підписався  за  Залізняка  Іван Гонта.  А намагаючись довести 
неавтентичність  згаданих  двох  документів  із  підписом  Залізняка, 
Гермайзе вказує на те, що на одному є підпис "Железняк", а на другому 
"Залізняк".  Але,  сумнівну  вартість  представляють  власне  сумніви  і 
твердження Гермайзе.  Щодо пашпортів,  то він не бере до уваги, що 
один із  них виданий російською мовою для російської  влади,  яка  й 
сама послідовно вживала,  а  російські  історики й  письменники ще й 
досі  вживають  зросійщену  форму  прізвища,  "Железняк",  а  другий 
документ виданий українською мовою, для українців і тому на ньому 
чиста, українська форма підпису - Залізняк. Ми ж і в наші дні часто 
зустрічаємо різну форму прізвища в підписах тієї самої особи, якщо 
вони писані раз українською, раз іншою мовами; а в ті часи особливо 
часто  міняло  форму  прізвища,  коли  воно  було  вживане  в  підписах 
різними  мовами  -  наприклад  "Хмєльніцкі"  в  документах  польською 
мовою  і  "Хмельницький"  українською,  або  в  чужих  -  Christopher 
Columbus  у  латинській  мові,  Cristoforo  Colombo  по-італійськи  і 
Cristobal  Colon по-еспанськи.  А щодо підпису  Гонти під  зізнаннями 
Залізняка,  то  невідомо,  чи  так  сталося  тому,  що  Залізняк  був 
неграмотний, чи тому, що сам Залізняк або прикидався неграмотним, 
або  відмовився  підписувати  зізнання,  формульовані  довільно 
російським слідчим. 

У  всіх  споминах  сучасників  Коліївщини  називається  Максима 
Залізняка "козацьким полковником".  І  сам Залізняк на московському 
допиті  на  поставлене  йому  питання:  "При  том  войске  ты  какою 
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старшиною  к  предводительству  почитался,  кем  и  когда  учинен?"  - 
відповідає:  "При  показанном войске  я  к  предводительству  почитаем 
был  полковником,  в  которое  звание  я  выбран  теми  запорожскими 
козаками, с которыми было у мене согласие...  еще при выступлении 
нашем из Мотронинского монастиря"[1,361]. 

З цього, виходить, що козацьким полковником вибрали Залізняка 
в Мотронинському монастирі,  чи вірніше, у військовому таборі біля 
Мотронинського монастиря, ті запорожці, які зібралися були там, щоб 
піднімати  повстання.  Про  його  становище на  Запоріжжі  у  слідчих  і 
судових протоколах ніякої згадки немає. В кожному разі, немає ніякого 
сумніву,  що,  проголошуючи  повстання,  Максим  Залізняк  був 
козацьким  полковником,  обраним  запорожцями  згідно  з  козацьким 
звичаєм і козацьким законом. З тією військовою рангою залишається 
Залізняк  до  підступного  схоплення  його  російською  владою.  У 
протоколі  зізнань  Залізняка  говориться,  що  основне  ядро 
повстанського  загону  становили  70  запорожців,  до  яких,  ще  в 
Мотронинському монастирі  приєдналося 300 "из  козаков и мужиков 
польских", тобто надворних козаків і селян Правобережної України: це 
були  власне  ті,  що  вибрали  запорожця  Максима  Залізняка 
полковником, як керівника повстання. 

Піднімаючи  повстання  проти  польських  окупантів,  його 
організатори  розробляли  план  воєнних  дій,  згідно  з  яким  поділено 
територію  Правобережжя  на  чотири  райони  повстанських  дій  та 
призначено повстанського командира для кожного району. Полковник 
Залізняк  з  основною  силою  повстанців  іде  через  Жаботин-Смілу-
Черкаси-Корсунь-Богуслав-Лисянку-Боярку  на  Умань,  де  зібралися 
були найбільші маси польської шляхти, що тікала перед повстанцями, 
й найповажніші польські військові частини. Під Уманню приєднався 
до Залізняка сотник Гонта з  надворними козаками пана Потоцького, 
руками  яких  польська  шляхта  сподівалася  винищити  коліївських 
повстанців  під  командою  Залізняка  і  21-го  червня  1768  р.  з'єднані 
повстанські сили добули Умань. 

М.  Костомаров  наводить  свідчення  польських  сучасників,  що 
коли  Залізняк  підійшов  під  Лисянку  й  поляки  пробували  боронити 
місто, українські повстанці закликали їх до здачі, заявляючи: "Все одно 
-  Гетьманщина буде,  не встоїтесь".  А в російських рапортах про дії 
українських  повстанців  говориться  виразно  про  те,  що  в  здобутих 
місцевостях Залізняк та інші повстанські отамани встановляли "новий 
економічний  і  соціяльний  лад",  проголошуючи  всіх  українців 
козаками.  Це  свідчить  про  те,  що,  вже  починаючи  повстання, 
організатори,  а  перш  за  все  Максим  Залізняк,  мали  ясну  ціль 
повстання:  відновлення  Гетьманщини  як  самостійної  української 
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держави із справедливим соціальним ладом "без холопа і без пана". А 
тому  зовсім  логічним  завершенням  являється  проголошення  22-го 
червня  1768  р.  у  здобутій  Умані  відновлення  Гетьманщини  й  вибір 
ініціатора  та  керівника  коліївського  повстання,  Максима  Залізняка, 
гетьманом  України.  Ним  був  Залізняк  фактично  до  схоплення 
москалями у дні 6-го липня 1768 р., тобто неповних три тижні [6,127]. 
Гермайзе ставить під сумнів відомості про вибір Залізняка гетьманом, 
бо  про  це  немає  згадки  у  протоколах  зізнань  Залізняка  перед 
російськими  слідчими.  Залізняк,  -  каже  Гермайзе  -  називав  себе  у 
слідстві лише козацьким полковником. Але ж у наведеній нами цитаті 
із  протоколу,  на  якій  спирається  Гермайзе,  Залізняк  відповідає  на 
виразно сформульоване йому слідчим питання,  чим він був "у  тому 
війську". "У тому війську" відповідає Залізняк, він був полковником. 
Про  політичне  становище  Залізняка  як  гетьмана  російські  слідчі 
Залізняка  або  не  питали,  або  не  внесли  того  до  протоколу  свідомо. 
Інша  справа,  якщо  б  Залізняк,  Гонта  або  хтось  інший  із  визначних 
керівників повстання на слідстві заперечив вибір Залізняка гетьманом 
України; але ж такого заперечення ніхто досі ніде не зустрів. 
А  тому  немає  підстав  ставити  в  сумнів,  що  Максим  Залізняк  був 
гетьманом України в червні-липні 1768 р. 

Ані на початку повстання, ані в його ході, ані по здобутті Умані й 
відновленні  Гетьманщини  не  виявив  Залізняк  найменшого  бажання 
в'язатися з Росією, з російською владою на Лівобережній Україні, чи з 
частинами російської армії. Навпаки, ми зустрічаємо свідчення про те, 
що коли під Умань підійшли частини російської армії Кречетнікова, то 
це  викликало  в  Залізняка  і  в  Гонти  занепокоєння  й  лише  заяви 
російських  старшин,  що  російське  військо  старається  винищити 
рештки польських конфедератів, а після того помаршує у глиб Польщі, 
або повернеться в Росію, зуміли приспати настороженість Залізняка й 
Гонти та здійснити запланований московським урядом підступ і зраду. 
Й на допиті, веденому російськими слідчими, не висловлює Залізняк 
ніяких  переконань  про  якесь  пов'язання  коліївського  повстання  з 
Росією. Подаючи версію, нібито до участи в повстанні намовив його в 
часі  побуту в Мотронинському монастирі  запорожець Осип Шелест, 
Залізняк каже, що Шелест показував йому лист запорозького кошового 
із закликом до боротьби з поляками: власне - запорозького кошового, а 
не цариці, чи когось із російської влади. Значить, повстання й боротьбу 
українського  народу  проти  польських  окупантів  уважав  Залізняк 
справою  виключно  українського  народу,  не  пов'язаною  з  ніякою 
сторонньою  силою.  Залізняк  заявляє  теж,  що  молебень  на  інтенцію 
успіху повстання правили в Мотронинському монастирі ченці, як вони 
звалися,  не  знає,  але  не  ігумен  Мельхіседек  Значко-Яворський,  бо 



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

ігумена Яворського в тому часі взагалі в монастирі не було. Тобто - 
Залізняк  засвідчує,  що  ніякого  пов'язання  ігумена  Мельхіседека 
Значка-Яворського, який шукав піддержки Росії в релігійних справах, 
із повстанням не було. 

Розгортаючи  повстання,  Залізняк  дбає  про  організованість 
повстанських загонів. Він формує зростаючі сили повстанців у сотні, 
призначує  отаманів,  дає  їм  корогви  і  прапори,  а  отаманам  пірначі, 
добуває для себе старшинські клейноди як ознаки влади. Чернявщенко 
оповідає на допиті, що в Богуславі Залізняк мав одну корогву й вісім 
прапорів. Під Уманню повстанське військо мало 16 сотенних прапорів, 
пару  мідних  литаврів,  мідний  барабан  і  два  пірначі.  Осавулом 
Залізняка став запорожець Бурка. 

7-го  липня  1768  р.  прийшов неочікуваний  і  непередбачуваний 
нищівний удар - із московської сторони. З метою ліквідувати незручне 
для Москви повстання українського народу, Москва застосувала метод 
підступу і зради, який вона майже двісті літ пізніше, в 1956 р., з таким 
самим  успіхом  застосувала  супроти  мадярських  повстанців. 
Прикидаючись  приятелями  українців,  командири  російської  армії 
запросили Залізняка, Гонту й інших українських старшин на спільний 
бенкет  і  коли  вони,  не  підозрюючи  ніякої  зради,  відклали  зброю  й 
засіли  до  бенкету,  москалі  неждано  кинулися  на  них  і  закули  в 
кайдани; російське ж військо, яке після півночі таємно оточило табір 
головних повстанських сил під Уманю, кинулося на сплячих козаків, і 
поки ті  змогли зорієнтуватися,  що це діється,  в'язало їх та  кувало в 
кайдани.  В  рукопашному  бою  більше  як  половина  козаків  зуміла 
вирватися з рук російських солдатів; але біля 850 українських козаків, 
табір із гарматами і зброєю й, найважливіше, Залізняк, Гонта та інші 
головні керівники повстання опинилися в московських руках. 

Підступно  схоплених  Залізняка,  Гонту  й  інших  українських 
старшин  закуто  в  кайдани  і  зараз  же,  у  присутності  російського 
полковника  Гурьєва,  важко  збито,  а  ранком  наступного  дня  перед 
квартирою Гурьєва  на його наказ  відміряно кожному по 300 ударів. 
Після того їм зроблено допит і Залізняка з 73-ма іншими запорожцями 
як російських "підданих" відставлено до київської  тюрми, а  Гонту з 
усіми  захопленими  колишніми  надворними  козаками  й  селянами 
передано на суд полякам. 

У давніших працях  про  Коліївщину  певні  відомості  про  долю 
Залізняка  на  цьому  вривалися.  Рачиньський  думає,  що  Залізняка 
четвертовано у  Львові;  дехто  з  поляків  думають,  що Залізняка,  як  і 
Гонту, посаджено на паль. Вероніка Кребсова у своїх споминах подає, 
що  Залізняк  після  схоплення  його  москалями  зумів  переодягтися  і 
втекти. Скальковський у своїй історії Гайдамаччини підтримує версію 
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про  втечу  Залізняка  й  підсилює  її  знайденими  ним  в  запорозькому 
архіві свідченнями запорожців про те, що вони бачили Залізняка між 
повстанцями  в  липні-серпні  1768  р.  Так,  напр.,  полковник 
Бугогардовської паланки Муйсій Головко подав, що він 8-го липня (27-
го червня) 1768 р. зустрів на запорізько-польському пограниччі відділ 
повстанців, і їхній командир сказав йому, що він є Максим Залізняк, 
якого  російські  війська  витиснули  з  Умані.  У  вістках  про  бої 
коліївських  повстанців  із  турецькими  залогами  в  Голті  і  Балті  5-го 
липня (24-го червня) говорилося,  що там брав участь сам Залізняк і 
російський генерал-губернатор в Києві Воєйков, приймаючи ті вістки 
за правдиві, 13-го липня вислав кошовому листа, в якому писав: "При 
Гарді 24 минулого місяця перейшли ріку Буг до 30 піших і до 20 кінних 
запорозьких козаків, які отаборилися в урочищі Романкове... З ними є 
головний командир розбишацької шайки, Максим Залізняк, який має 
при собі осавула з перначем, одну хоругов і 8 прапорів"[10,197]. 

Але  знайдені  в  1930-тих  роках  судово-слідчі  акти  російської 
влади  у  справах  Коліївщини  заперечують  усі  ті  вістки.  З  них  ми 
довідуємося,  що  Залізняка  з  іншими  схопленими  під  Уманню 
повстанцями-запорожцями  доставлено  до  Київської  тюрми  і  25-го 
липня у київській канцелярії генерал-губернатора Воєйкова Залізняка 
піддано допитам. 

Полонені  повстанці-запорожці  сиділи  в  київській  фортеці  на 
допитах  до  початку  вересня  1768  р.  -  босі  й  обдерті,  бо  москалі 
пограбували їх з усього, що вони мали. Із судового акту довідуємося, 
що коли їх вели на екзекуцію, то київський плац-майор Лбов виписав 
для них 51 свиту, 70 шапок, 49 сорочок, 56 штанів і 150 пар лаптів, щоб 
не переводити їх вулицею босих і пів оголених[4,75]. 

У  днях  4,  5  і  6  вересня  (24,  25  і  26  серпня  ст.  ст.)  відбулося 
засідання  київської  губернської  канцелярії,  на  якому  згідно  з 
дорученням цариці Катерини винесено присуд; відносно Залізняка він 
звучав так: "Силою рескрипту високої її царської величності постанов 
військового закону й розпорядку присуджено: 1. Проведене київською 
губернською  канцелярією  слідство  виявило,  що  обвинувачений 
запорожець  Максим  Залізняк  при  допомозі  свого  фальшивого 
твердження, нібито йому було наказом доручено захищати монастирі, 
церкви  й  людей  грецького  віровизнання  на  території  Польщі  та 
винищувати  поляків  і  жидів,  приєднав  до  себе  не  малу  кількість 
запорожців і польських підданих і пішов на гидке й богопротивне діло 
викликання в сусідній польській провінції спротиву й бунту тамошніх 
жителів,  а  потім,  з'єднавшися  з  ними,  не  лише  в  різних  містах, 
містечках  і  селах  Польської  України,  але  й  на  території  світлої 
Оттоманської Порти, на місцевості Балту й Голту напавши, допускався 
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нелюдяних розбоїв, грабунків і вбивств, а коли його і всю його шайку 
оточили  війська  її  царської  величності,  збройною  рукою  ставив 
спротив, себе самовільно звав полковником й, одним словом, усьому 
злу  був  головним  спричинником,  керівником  і  виконавцем.  Тому, 
оцінивши всі ці такі численні злочини, а зокрема з огляду на напад на 
землі  великої  Порти,  як  найдружнішої  Росії  держави,  з  якою  вона 
дійсно бажає перебувати в добросусідських взаєминах і у згоді, згідно з 
існуючими між двома  державами договорами,  її  підданого  Максима 
Залізняка  як  головного  порушника  граничного  миру,  колесувати, 
поклавши живим на колесо;  але цю кару замінюється на кару биття 
батогом сто п'ятдесят ударів, вирізання ніздрів, випалення на чолі й на 
обличчях  тавра  каторжника  та  на  досмертну  каторгу  в 
Нерчинську"[4,77]. 

Цю  варварську  кару  над  провідником  українського  повстання 
проти  польських  займанців,  Максимом  Залізняком,  виконали 
московські кати в Орловському форпості над Богом 26-го вересня 1768 
р. Екзекуцією керував бригадир Чортков, для охорони була призначена 
спеціальна конвойна команда на чолі з поруччиком Жеронкіним, якому 
в окремому наказі було доручено суворо берегти кожного в'язня так, 
щоб і вдень, і вночі при кожному в'язневі стояв із голою шаблею в руці 
московський солдат. 

На  початку  листопада  першу  групу  покараних,  71  козаків  із 
Залізняком, відправлено під сильною охороною маршем на Сибір. Але 
в часі  затримки на  нічліг  в  місцевості  Котелька  біля  Охтирки 12-го 
листопада  1768  р.  (1-го  листопада)  як  це  записано  в  офіційному 
рапорті,  Залізняк змовився з 51-им із в'язнів і  з  ними вночі виламав 
двері тюрми, розгромив конвой і втік. Та тільки 16-ом пощастило. В 
погоні  за  втікачами  москалі  двох  убили,  а  33-ох  зловлено.  Між 
зловленими - кажеться в рапорті - був і Залізняк[3,726]. 
На цьому офіційні відомості,  знані до сьогодні,  щодо долі Залізняка 
вриваються. Російський письменник Г.Державін у своїх записках подає 
на підставі  зізнання одного з  в'язнів  московської  тюрми,  що в кінці 
1768, або на початку 1769 року Максим Залізняк сидів у московській 
тюрмі,  звідки  його  відставлено  на  каторгу  до  Нерчиньска.  Там  він, 
мабуть, і загинув[2,126]. 

Але  Голобуцький  наводить  свідчення  запорожця  Д.  Поповича, 
що Залізняк,  утікши з  рук москалів,  був серед повстанців  Пугачова. 
Якщо  це  свідчення  не  відповідає  правді,  то  воно  являється  гідним 
уваги доказом, що ім'я Максима Залізняка, як командира українських 
борців  за  волю  й  за  соціальну  справедливість,  було  відомим  і 
уславленим не тільки в Україні,  але й серед наддонських повстанців 
Пугачова[5,415]. 
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Серед  українського  народу  залишилося  ім'я  Максима  Залізняка 
особливо популярним. У народній традиції, в якій увічнюються герої і 
їхні  чини,  але  губляться  суворі  дати,  Залізняк  залишався  живим ще 
багато десяток літ  після своєї  смерті.  Численні  спроби підняти нове 
повстання проти окупантів України після 1768 року в'язалися з іменем 
Залізняка. Й навіть селянські повстання у другій половині ХІХ століття 
породжували  серед  народу  вістку,  що  це  батько  Максим  Залізняк 
повернувся  із  Сибіру  й  підняв  нове  повстання,  щоб  вибороти 
українському народові козацьку волю та повернути Гетьманщину. 
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Легоняк Тимофій Богданович
(учень 9 класу Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Максима Залізняка)

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ МАКСИМА 
ЗАЛІЗНЯКА У НАШОМУ КРАЇ

Холодноярщина  -  велика  територія  порізана 
глибокими  ярами  і  балками,  вкрита  густим  лісом, 
омита  річкою  Тясмин,  який  бере  свій  початок  на 
Кіровоградщині,  протікає  через  Олександрівку, 

Кам'янку, Смілу та Чигирин і впадає у Дніпро.
Холодний  Яр  -  знамените  лісове  урочище,  овіяне  легендами  і 
переказами,  багате на історичні  події,  пам’ятники історії,  культури і 
природи.

Мало  в  Україні  є  таких  унікальних  куточків  де  б  так  тісно 
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переплелася краса природи з героїчною і трагічною історією.
Багато цікавих історичних подій відбулося у нашому краї  -  це 

засвідчують  пам'ятники  і  пам’ятки,  які  розповідають  про  ті  часи  і 
нагадують  нам,  що  ми  українці,  живемо  на  своїй  прекрасній  землі, 
маємо багату історію, яку потрібно вивчати і берегти її.
Коліївщина  -  одне  з  найбільших  національно-визвольних  повстань 
українського  народу  під  проводом  нашого  земляка  -  Максима 
Залізняка.

Це  повстання,  ця  визвольна  боротьба  є  однією  із  славних, 
героїчних  і  трагічних  сторінок  історії  як  нашого  краю  так  і  всієї 
України.

Коліївщина є піком гайдамацького (визвольного) руху в Україні 
у 18столітті. Мета гайдамацького руху, визволення України від ворогів 
та  відновлення  Гетьманщини.  Це  було  розпочато  і  наполовину 
зроблено під час Коліївщини Максимом Залізняком та Іваном Гонтою. 
Після  взяття  Умані  по  всій  визволеній  території  запроваджуються 
порядки,  які  існували  за  Гетьманщини.  Івана  Гонту  обирають  на 
полковника, а Максима Залізняка на Гетьмана України. І хто знає як 
склалася  б  доля  України,  якби  не  зрадницька  змова  споконвічних 
ворогів, які втопили у крові відновлену Гетьманщину.

Ми  зараз  живемо  в  Українській  державі,  за  яку  боролись  і 
віддавали своє життя тисячі, мільйони наших славних дідів, прадідів і 
нам про це потрібно завжди пам’ятати і шанувати їх. 

Максим Залізняк наш славний земляк, про якого ми дуже мало 
знаємо. Шкода, що наші предки не залишили нам писаних відомостей 
про себе і свої дії, шкода те, що чужі люди забрали архіви у свої руки і 
писали нашу історію, але ще більше лихо, що і зараз відбувається те 
саме.

До  цього  часу  ми  достовірно  не  знаємо  де  народився  і  виріс 
Максим Залізняк, яку отримав освіту, чи був одружений, як загинув і 
де покояться його останки. 

Але ми вважаємось його земляками і маємо це за честь.
У Холодному Яру на Хуторі  Буда зростає тисячолітнє дерево-

Дуб Максима Залізняка, якому понад 1100 років. Це пам'ятка історії і 
природи,  це  наймогутніше  дерево  в  Україні,  один  з  наймогутніших 
Дубів  Європи.  І  не  дарма  його  назвали  в  честь  нашого  славного 
земляка Максима Залізняка. Велика подяка землякам, які це дерево так 
назвали,  гідно  вшанувавши  пам'ять  останнього  Гетьмана  України, 
вибраного за всіма козацькими звичаями.

Залізнякова  криниця-  прекрасний  куточок  у  Медведівці  біля 
річки  Медведиці.  За  переказами  старожилів  тут  колись  проживала 
родина  Залізняків  і  Максим звідси  разом із  товаришем втік  на  Січ. 
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Медведівчани вшанували пам'ять свого земляка залишивши назву за 
Залізняком,  відновивши  криницю  і  впорядкувавши  територію. 
Центральна вулиця Медведівки названа в честь Максима Залізняка, що 
дуже рідко бувало у радянські часи. У жодному місці містечку чи селі 
такого  немає.  І  цікаво  чи  в  Черкасах,  Умані,  Смілі,  Кам'янці  або 
Чигирині є вулиця, провулок, майдан названі на честь нашого Максима 
Залізняка.

Пам’ятник Максимові Залізняку у Медведівці- це окраса села, це 
місце  відкіля  починаються  урочисті  заходи,  місце  для  покладення 
квітів,  місце  відвідування  і  фотографування  наречених  під  час 
одруження.

Пам’ятник  виготовлено  коштами  земляків,  які  зібрано  у 
Медведівці,  Івківцях,  трохи  допомогли  організації  і  влада,  а 
встановлено  його  у  травні  місяці  1993  року.  Під  час  відкриття 
пам’ятника відбулися урочистий мітинг та святковий концерт.
Ще  є  один  пам’ятник  нашому  земляку  Максимові  Залізняку  у  селі 
Івківці, автор цього пам’ятника є наш відомий земляк Іван Гончар. Це 
його одна з останніх робіт. Дата його встановлення невідома. Стоїть 
цей пам’ятник в  центрі  села Івківці  біля  будинку культури поряд із 
пам’ятником загиблим в роки ВВв.

Під  час  відкриття  пам’ятника  Максимові  Залізнякові  в 
Медведівці  у  1993  році  проводили  святкові  урочисті  заходи,  але  в 
наступні роки святкування не проводили.

Уже у 2001 році наші земляки разом з небайдужими українцями з 
міста  Черкаси  відновили  вшанування  пам'яті  нашого  славного 
Гетьмана, відбулися урочисті заходи, відправили церковну панахиду та 
організували  святковий  концерт.  Родзинкою  цього  дійства  стали 
спортивні  змагання  та  козацькі  розваги.  Розголос  про  відновлення 
вшанування  пам'яті  Максима  Залізняка  в  Медведівці  дуже  швидко 
розлетівся  по  Україні,  в  наступні  роки  в  цих  заходах  взяли  участь 
українці  з  різних  куточків  нашої  Батьківщини.  З  року  в  рік 
популярність зростає,  але потрібно,  щоб вшанування пам'яті  нашого 
славного земляка - Максима Залізняка стало Всеукраїнським заходом і 
проводилося на державному рівні.

Радує  те,  що  жителі  села  Івківці,  в  якому  народився  Максим 
Залізняк,  стали  теж  проводити  вшанування  пам'яті  свого  славного 
земляка і надіємось, що це стане традицією.
Вивчаймо свою історію, знаймо і пам’ятаймо своїх героїв і завжди їх 
шануймо. 

Список використаних джерел та літератури:
1. "Гайдамацький рух на Україні в ХУ111 ст. Збірник документів" 

Київ, 1970 
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2. Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини. - Черкаси.2004.
3. Матеріали польових досліджень НІКЗ "Чигирин" 1995-2009

  ⁂ ⁂ ⁂
Одинець Дарина Олександрівна 

(учениця 8 класу Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст.),
Лавріненко Н.П. Історик, к.і.н.

ЗАГАДКИ ЗОБРАЖЕННЯ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА
Україна  має  чималий  пантеон  видатних  діячів  та  героїв. 

Подвижницька діяльність багатьох із них стала запорукою реалізації та 
утвердження  ідеї  української  державності.  Та  поряд  з  успішними 
визвольними проектами історія багата чи малим переліком невдалих. 
До їх числа належить й остання під проводом запорізького козацтва 
національно-визвольна  війна  українського  народу.  Її  очолив 
уродженець с. Івківці, Чигиринського району Максим Залізняк. 

Пам'ять  про  ті  героїчні  й  водночас 
трагічні  часи  живе  й  примножується  в 
українському  суспільстві.  Через  двісті 
сорок  років  кожному  українському 
школяреві  знайомі  імена  М. Залізняка  та 
І. Гонти.  Але  поряд  з  відомістю  та 
дослідженністю теми залишаються  й  ряд 
непорозумінь,  розходжень  у  трактуванні 
подій того часу.
Одне  із  непорозумінь  стосується 
зображень самого Максима Залізняка.  Ця 
проблема  на  початку  1990-х  рр. 
привернула  увагу  відомого  краєзнавця 
П.Соси. У своїй статті він звернув увагу на 
безпідставність  вживання  у  якості  портрета  М.Залізняка  зображення 
українського  селянина,  відомого  українського  художника  І.Лося 
датоване другою половиною ХІХ ст.: "Український селянин Київської 
губернії", яке зберігається у м. Києві, у музеї історії України. 

Попри явну  відсутність  зв’язку  з  реальним виглядом Максима 
Залізняка  це  зображення  присутнє  у  багатьох  підручниках  з  історії 
України  та  у  монографіях  дослідників  (скажімо,у  працях  М.Аркаса 
"ІСТОРІЯ УКРАЇНИ - РУСИ", В. Голобутського "М. ЖЕЛЕЗНЯК" та 
ін.). 

Селянин з Київщини, автор 
Й.Лось



Зображення з Мотронинського 
монастиря
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Інше зображення Максима Залізняка відоме як "мотронинське". 
Його  було  виявлено  у  Мотронинському  монастирі.  Це  кольорове 
зображення  запорізького  козака  з  козацьким оселедцем,  сережкою у 
вусі, чотками у руці та шаблею за поясом. Воно виконано на полотні 
олійними  фарбами  невідомим майстром  у  кінці  XVIII  ст.  Більшість 
вчених  схильна  вважати  цей  портрет  вірогідним  зображенням 
М.Залізняка.  Оригінальний  екземпляр  цього  полотна  зберігається  у 
Сумському художньому музеї. 

Працюючи  над  темою  козаччини 
та  власне  "Коліївщини"  нашу  увагу 
привернули  особливості  останнього 
зображення Максима Залізняка. А саме: 
козацький оселедець чомусь направлено 
за праве вухо козака. Не менш загадково 
виглядає  й  сережка  у  тому  ж  таки 
правому вусі. Як ми знаємо, що у козаків 
носіння  сережки  свідчило  про  єдиного 
сина  у  родині.  У  бою  таких  козаків 
намагалися швидше взяти до полону, ніж 
фізично  знищити.  Їх  продаж  родичам 
гарантував  солідний  прибуток.  Для 
середньовіччя то була звична практика. І 
носили  козаки-одинці  сережку  якраз  у 
лівому вусі. 

Не  менш  відомо,  що  козаки 
традиційно заправляли оселедець за ліве 

вухо.  Оселедець  у  традиційних  козацьких  віруваннях  мав  велике 
символічне  ,  навіть  магічне  значення.  Саме  за  нього  Бог  витягував 
козацьку душу до раю. Його пошкодження було недоброю ознакою. 
Заправляння  за  ліве  вухо  свято 
дотримувалося запорожцями.
Чому ж тоді  на  означеному полотні  ми 
бачимо  порушення  козацьких  канонів? 
Якщо  випадковістю  може  виглядати 
оселедець за правим вухом,то сережка на 
випадковість не схожа.

Інший  аргумент:  Максим  залізняк 
на зображенні у чернечій рясі. Можливо 
він  спеціально  завернув  так  оселедця. 
Але ж сережку він не переставляв у інше 
вухо. Більше того, ми маємо справу не із 
фото,  а  із  художнім  зображенням, 
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швидше за все писане по пам’яті художника. А художник мав знати 
запорізькі козацькі традиції й у їх відповідності прописувати оселедця 
та сережку.

То  ж  отримуємо  кілька  варіантів  пояснення  такого  казусу. 
Перший:  при  виготовленні  фотографії  чи  у  видавництві  відбулося 
випадкове  перевертання  негативу,  що  дало  нам  дзеркальне 
відображення  героя  подій  1768  року.  Цей  варіант  спростовується 
присутнім  на  зображення  текстом,  який  не  віддзеркалено.  Другий: 
полотно із цим зображенням виготовлялося не в одному екземплярі, чи 
ймовірніше  копіювалося  шляхом  поширеної  у  ХІХ  ст.  техніки 
припороху,  при  якій  теоретично  можлива  ймовірність  накладання 
"припороху"  шляхом накладання  ликала  іншим боком та  отримання 
дзеркального  відображення.  Тобто  у  Сумському  художньому  музеї 
може  зберігатися  не  первинне  зображення,  а  одна  із  його  копій  на 
полотні. Первинне зображення могло бути виконане на стіні собору й з 
часом було  втрачено.  Інформації  про збереження  подібних  копій  на 
сьогодні не виявлено. Третій: Автор зображення міг бути далеким від 
українських  козацьких  традицій,  можливо  іноземцем  і  міг  не 
усвідомлено допустити подібну невідповідність. 

На користь ймовірності віддзеркалення говорить і той факт, що 
традиційно  на  портретах  того  часу  постаті  зображувалися  із  лівого 
боку. 

До  вище  перелічених  загадок  зображення,  що  зберігається  у 
Сумському  художньому  музеї  додамо  й  ще  одну.  Вона  стосується 
розташування козацької шаблі.  Останню розміщено у правій частині 
зображення, що свідчить про ліворукість М. Залізняка. Але згадок про 
те,  що Залізняк був шульгою не виявлено ні  в польських, ні  у яких 
інших джерелах. Звісно, що поляки не могли б оминути такого факту, 
який  би  яскраво  свідчив  зв’язок  Максима  з  “нечистими  силами”- 
ліворукість.  Зовсім  по  іншому  виглядає  Максим  Залізняк  на 
віддзеркаленому  зображенні.  Там  дотримуються  традиції  як  козаків, 
так і живопису. Козак у рясі тримає руку на ефесі шаблі розміщено при 
лівому боці, у лівому вусі на знак єдиного сина — золота сережка, й 
козацький оселедець заправлено відповідно козацьких традицій за ліве 
вухо.

Підсумовуючи,  зазначимо,  що  доцільно  використовувати  при 
ілюструванні  постаті  Максима  Залізняка  дзеркальну  копію  відомого 
зображення, яка й подається до уваги читачів. Звісно, останнє слово, 
слід сказати мистецтвознавцям.

Список використаних Джерел та літератури
1. Сумський  обласний  художній  музей  —  NОЖ-16.  —  Портрет  Максима 

Залізняка. Невідомий художник. ІІ половина XVIII cт.
2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/227165/припорох
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  ⁂ ⁂ ⁂
Захарченко Яна Іванівна,

(учениця 9-А Чигиринського НВК І-ІІІ ст №2),
Кравченко Олег Андрійович (вчитель).

ДОЛЯ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА ПІСЛЯ АРЕШТУ 
(АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ)

 Максим  Залізняк  –  український  національний 
герой,  один  з  керівників  національно-визвольного 

повстання на Правобережній Україні в 1768р. проти польського гніту, 
яке увійшло в історію під назвою "Коліївщина". 
 Після  закінчення  Коліївщини  доля  Максима  Залізняка  зникає 
серед туману віків. Із польських мемуарів знаємо лише те, що він був 
заарештований  в  Умані  полковником  Гур’євим  і  відправлений  до 
Києва;  потім  відомості  про  його  життя  втрачаються  .  Розглянувши 
деякі документи, ми можемо лише трохи додати до автобіографії цього 
ініціатора “Коліївщини”. З досліджень можна простежити увесь шлях 
Залізняка та інших засуджених від арешту і до винесення вироку. Про 
це свідчать факти:
 1. (Рапорт киевского плац-майора Василия Лбова о принятии в 
киево-печерскую  крепость  74  гайдамак  и  в  числе  их  полковника 
Максима Железняка. 1768 года, июля 9.)
 Киевской  губернской  канцелярии  в  секретную  экспедицию  от 
киевских плац-майорских дел рапорт: Сего июля 8-го дня прислано из 
Польши пойманных гайдамак семьдесят четыре человека… которые и 
содержатся  в  киево-печерской  крепости под  караулом и пропитания 
никакова  ни  откуда  не  имеют;  о  сем  секретной  экспедиции  сим 
представляю:  что  повелено  будет  с  оными  чинить,  имею  ожидать 
резолюции. Плац-майор Василий Лбов. июля 9 дня, 1768 году. 

Итого  семьдесят  четыре  человека,  атаман  Павло  Таран, 
полковник Максим Зелезняк [1,36]. 
 Таким чином, з наведеного документа видно, що 8 липня 1768 
року  Залізняк  з  товаришами  був  ув’язнений  в  Києво-Печерській 
фортеці і що їх тримали під пильним наглядом без їжі.
 З іншого джерела черпаємо такі відомості про гайдамак та їхню долю 
після арешту: 

2.  (Постановление  киевской  губернской  канцелярии  о  выдаче 
кормовых денег, по две копейки в день на человека, для содержания 
поименованных гайдамак. 1768 года, июля 17).
 1768 году июля 17 дня. По указу ее императорского величества 
киевская губернская канцелярия, слушав присланного от находящегося 
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в  Полше  каргопольского  карабинерного  полку  полковника  Гурьева 
рапорта, в котором между протчим объявлено: что по командировании 
его, полковника Гурьева, с оным каргопольским полком, от генерал-
майора Кречетникова к  польскому местечку Умани для истребления 
оказавшихся  тамо  гайдамаков,  поймано  тамо  оным  полком 
запорожских  козаков  48,  да  пред  тем  поймано  ж  тверского 
карабинерского  полку  порутчиком  Калагривовым  таковых-же 
запорожских  козаков  25;  итого  73  человека,  между  коими  оных 
разбойников  начальник  называемой  полковник  Железняк.  И  оные 
гайдамаки присланы в Киев при приложенном при том рапорте списке, 
по которому явствует, что из показанных в оном Гордей Кибитной в 
дороге  умре;  а  притом  киевского  гарнизона  плац-майор  Лбов 
письменно  представляет,  что  из  оных  арестантов  Павла  Лабазина 
надлежит исключить, потому что он белевского полку беглой солдат и 
что настоящее его имя Андрей, а прозвание Кобызев. А по поданному 
от оного плац-майора Лбова списку явствует, что за исключением из 
оных  арестантов  вышеписанных:  умершего  Гордея  Кибитного  да 
беглого солдата Андрея Кобызева,  имеет быть присланных от оного 
полковника Гурьева арестантов 71, да прежде того присланных в Киев 
с письмом из Умани от гайдамацких начальников два; итого всех 73 
человека.  Причом оной-же плац-майор Лбов писменно представляет, 
что  на  содержание  оных  арестантов,  то  есть  на  покупку  им  хлеба, 
меньшим числом обойтится не можно, как двумя копейками на день на 
каждого человека; а как оные арестанты присланы сюда по известным, 
происходящим в Полше обстоятелствам, о которых уже на резолюцию 
представлено в государственную коллегию иностранных дел, того ради 
приказали:  вышеозначенных  присланным  каргопольского 
карабинерного  полку  от  полковника  Гурьева  71,  да  от  гайдамацких 
начальников двум, итого 73 человекам арестантам, до воспоследования 
об  них  на  оное,  учиненное  отсюда,  представление  резолюции, 
производить  кормовые  деьнги  по  две  копейки  на  день  на  каждого 
человека,  с  приводу  их  в  Киев,  то  есть  сего  июля  с  8  числа  и  на 
произвождение  им  тех  кормовых  денег  выдать  помянутому  плац-
майору  Лбову  50  рублев  из  имеющейся  в  Невской  губернской 
канцелярии  определенной  на  заграничные  расходы  суммы  медною 
монетою,  записав  в  расход  с  роспискою  и  о  том  расходчику, 
архивариусу  Белоезерскому  дать  указы  и  плац-мaйopy  Лбову  на 
записку тех денег в приход и в расход, за губернскою печатью и за 
секретарскою  по  листам  скрепою,  книгу.  Означенного  же  беглого 
солдата  Андрея  Кобызева,  для  поступления  о  нем  по  указам  и 
воинским регулам, отослать при ордере к генерал-мaйopy киевскому 
обер-коменданту  Елчанинову.  При  чем  оному  плац-мaйopy  Лбову 
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объявить, чтобы по издержке тех денег, в приход требовал выдачи еще 
на произвождение оным арестантам кормовых денег.—Федор Воейков. 
Петр Веселицкий [4,26].

З даного джерела видно, що на початку серпня суд уже почав 
свої  дії.  Жорстокість  поводження  з  арештованими,  змушували  їх  до 
втечі з Київської фортеці, яка виявилась невдалою. 
- Мовою документів:

3. Приказ  киевской  губернской  канцелярии  о  разыскании 
бежавших  из  под  стражи  на  пути  из  Kиeвa  в  Белгород  гайдамак  с 
заметкою  о  поимке  уже  36  из  бежавших,  в  том  числе,  и  Максима 
Железняка. 1768 года, декабря 19.

1768  году,  декабря  19  дня.  По  указу  ей  императорского 
величества  Киевская  губернская  канцелярия,  слушав  промемории из 
канцелярии  новороссийской  губернии,  в  которой  объявлено,  что  из 
отправленной  из  оной  канцелярии  за  надлежащим  конвоем  для 
препровождения  в  Белгород  71  человека  колодников,  Максим 
Железняк с товарищи, согласясь с протчими 51 человеком, во время 
ночлегу ахтырской провинции в слободе Котельве, ноября 1 дня сего 
1768 году, ночью, разбив караул, и выломав двери, и отбив у солдат 
десять ружей и у козаков копья и ружья; из которых колодников 52-х 
человек  Железняк  с  товарищи  33  человеки,  да  в  малороссийском 
полтавском полку два человека пойманы, а 16 человек за побегом их не 
пойманы  и  тою  премемориею  требуется  о  подтверждении,  куда 
надлежит, о присматривании и доимки, по показанным в приложенном 
при оной промемории списке приметам, оных беглых колодников, и, 
если  пойманы  будут,  о  присылке  оных  в  ту  канцелярию 
Новороссийской  губернии  под  караулом  для  отправления  их  в 
надлежащая  места.  Приказали:  в  киевской  магистрат,  також  в 
полицмейстерскую  контору  и  на  состоящие  в  киевской  губернии 
главные пограничные форпосты послать указы и при оных приложить 
с оного, присланного при промемории из канцелярии Новороссийской 
губернии бежавшим колодникам списка копии, и велеть тех бежавших 
16  человек  колодников,  по  показанным  в  том  списке  приметам, 
присматривать и ловить, и ежели где усмотрены и пойманы будут, то, 
забив  их  в  колодки,  прислать  под  крепким  караулом  в  киевскую 
губернскую  канцелярию  немедленно,  и  для  ведома  о  том  в  оную 
канцелярию повороссийской губернии сообщить промемориею. Наум 
Ск..., Василий Флееров, секретарь Василей Чернявской. Подписано 20 
декабря 1768 года [3,43].
 Рішення суду нам невідоме, але, вірогідно, що він закінчив свої 
дії лише в жовтні і присудив повстанців до каторги в Сибіру. Останнє 
ми дізнаємося з вище наведеного документа , в якому зазначається , що 
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1-го  листопада  Залізняк  разом  з  іншими  полоненними  був  уже  по 
дорозі  до  Білгорода  (Курської  обл.).  Неподалік  від  Ахтирки 
заарештовані напали на варту і  втекли, але більшість з них ,  в тому 
числі і Залізняк, були спіймані і знову взяті під варту [3,154].

 На  цьому  відомості  про  життя  Залізняка  після  Коліївщини 
зникають,  є  багато  припущень,  які  говорять,  що  Залізняку  вдалося 
втекти  від  покарання,  але  більшість  істориків  висувають  свої 
припущення про його подальшу долю. Для прикладу декілька версій 
відомих істориків: 

У днях  4,  5  і  6  вересня  (24,  25  і  26  серпня  ст.  ст.)  відбулося 
засідання  київської  губернської  канцелярії,  на  якому  згідно  з 
дорученням цариці Катерини винесено присуд; відносно Залізняка він 
звучав так:

1."Силою  рескрипту  високої  її  царської  величности,  постанов 
військового закону й розпорядку присуджено слідуюче: 
 Проведене київською губернською канцелярією слідство виявило, що 
обвинувачений  запорожець  Максим  Залізняк  при  допомозі  свого 
фальшивого твердження, нібито йому було наказом доручено захищати 
манастирі, церкви й людей грецького віровизнання на території Польщі 
та  винищувати  поляків  і  жидів,  приєднав  до  себе  не  малу  кількість 
запорожців і польських підданих і пішов на гидке й богопротивне діло 
викликання в сусідній польській провінції спротиву й бунту тамошніх 
жителів,  а  потім,  з'єднавшися  з  ними,  не  лише  в  різних  містах, 
містечках  і  селах  Польської  України,  але  й  на  території  світлої 
Оттоманської Порти, на місцевості Балту й Голту напавши, допускався 
нелюдяних розбоїв, грабежів і вбиівств, а коли його і всю його шайку 
оточили  війська  її  царської  величности,  збройною  рукою  ставив 
спротив, себе самовільно звав полковником й, одним словом, усьому 
злу  був  головним  спричинником,  керівником  і  виконавцем.  Тому, 
оцінивши всі ці такі численні злочини, а зокрема з огляду на напад на 
землі  великої  Порти,  як  найдружнішої  Росії  держави,  з  якою  вона 
дійсно бажає перебувати в добросусідських взаєминах і у згоді, згідно з 
існуючими між двома  державами договорами,  її  підданого  Максима 
Залізняка  як  головного  порушника  граничного  миру,  колесувати, 
поклавши живим на колесо;  але цю кару замінюється на кару биття 
батогом сто п'ятдесят ударів, вирізання ніздрів, випалення на чолі й на 
обличчях  тавра  каторжника  та  на  пожиттєву  каторгу  в  Нерчинську 
[5;77].
 2.  Не  меншу  кровожадність  і  жорстокість  у  винищуванні 
українських  повстанців  виявили  москалі.  Так,  наприклад,  князь 
Баратов,  комендант одної  із  московських військових частин,  наказав 
держати  всіх  полонених  повстанців,  переважно  важко  поранених  в 
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бою, у викопаній ямі, скликав довколишніх селян, і на їх очах москалі, 
виволокли полонених з ями, поставили пов'язаних в ряд над ямою й 
засипали їх градом куль, а тоді згорнули всіх постріляних в яму і хоч з 
ями  неслися  зойки  живих  іще  жертв,  засипали  всіх  землею[6;120]. 
Багатьом отаманам, що попали пораненими в полон, москалі без суду 
стинали  голови.  Так  загинув  отаман  Бондаренко,  потрапавши 
пораненим у полон в бою з москалями біля Чорнобиля.[7; 167].
 3. Маємо ще й такі відомості про арешт М. Залізняка:
 На  той  час  барська  конфедерація  вже  була  розгромлена  і  розмах 
повстання  почав  турбувати  російський  уряд,  якому  гайдамаки,  як 
військова  сила,  вже  стали  непотрібні.  Російські  війська  надали 
допомогу  польській  армії  у  придушенні  повстання.  Для  арешту 
Залізняка та Івана Гонти генералом М. Кречетніковим до Умані був 
посланий  полковник  Гур’єв  з  військом.  27  червня  росіяни  оточили 
табір гайдамаків, в якому перебувало на той час близько тисячі вояків. 
Останні,  вважаючи  російське  військо  своїм  союзником,  не  чинили 
опору при арешті. Більшість гайдамаків разом із І. Гонтою, як піддані 
Речі Посполитої, були передані полякам і страчені [2,94]. 8 липня 1768 
року  Залізняк,  що  вважалися  царським  підданим,  був  ув’язнений. 
Наприкінці  липня  його  було  засуджено  на  побиття  батогами, 
таврування,  виривання  ніздрів  і  довічне  заслання  до  копалин 
Нерчинську.  За  деякими  даними  Залізняк  втік  з  каторги  і  прийняв 
участь в селянській війні під приводом О. Пугачова.
 Проаналізувавши декілька відомостей про життєвий шлях М.Залізняка 
після арешту, автор схиляється, як і більшість істориків, до найбільш 
вірогіднішої,  а  саме,  що –  Максима  Залізняка  ,  одного  з  керівників 
Коліївщини,  разом  із  73  гайдамаками,  які  вважалися  царськими 
підданими,  було  ув’язнено  в  Києво-Печерській  фортеці.  Наприкінці 
липня їх засудили до побиття батогами, таврування, виривання ніздрів 
і довічного заслання до Нерчинських копалень. По дорозі до Білгорода 
М. Залізняк разом із півсотнею ув’язнених роззброїли конвой і втекли, 
однак, були впіймані і відправлені на каторгу, де, ймовірно, Залізняк 
помер.
  Дослідивши  дану  тему,  можемо  зробити  висновок,  що 
Коліївщина стала черговим поштовхом до незалежності, за яку цілими 
віками боролися наші предки, тому ми повинні пам`ятати і шанувати 
тих, хто прагнув свободи нашій державі і віддав своє життя в боротьбі 
за неї. В ті часи вирішувалося все так, як сказав Бісмарк:
 ''Всі основні питання вирішуються залізом і кров'ю! ''
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Кравченко Олег Андрійович

ЗДОБУТТЯ ГАЙДАМАКАМИ МІСТА УМАНІ
Коліївщина —  велике  національно-визвольне  повстання  проти 

польського та єврейського гніту в Правобережній Україні 1768 року. 
Яке стало найвищим етапом гайдамацького руху. Назва “Коліївщина” 
походить від слів “кіл” (був зброєю частини повстанців) або “колоти”, 
“колій”.

У  лютому  1768  року  під  тиском російського  уряду  польський 
король  Станіслав  Понятовський  підписав  трактат  про  формальне 
зрівняння  у  правах  з  католиками  віруючих  православної  і 
протестантської  церков.  Значна  частина  польської  шляхти  була  не 
задоволена  цим  трактатом.  Під  гаслом  захисту  католицизму, 
шляхетських прав і звільнення Польщі з-під впливу Російської імперії 
у  місті  Барі  на  Поділлі  вона  створила  Барську  конфедерацію  1768. 
Конфедерати  стали  катувати  і  грабувати  українське  населення, 
руйнувати  православні  церкви  і  монастирі  на  Київщині,  Поділлі  і 
Волині.  Для  боротьби  з  конфедератами  російський  уряд  послав  на 
православну  Україну  військо.  Серед  українського  населення 
поширилася  звістка,  що  нібито  цариця  Катерина  ІІ  видала  “Золоту 
грамоту”  з  закликом  знищувати  польську  шляхту.  Все  це  стало 
безпосереднім приводом до розгортання гайдамацького повстання на 
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Правобережжі.
Навесні  1768  року  в  урочищі  Холодний  Яр  під  Чигирином 

запорозький козак Максим Залізняк зібрав загін повстанців, які обрали 
його козацьким полковником. 26 травня гайдамацький загін вирушив у 
похід.  Повстанське  військо  здобуло  Жаботин,  Смілу,  Черкаси, 
Богуслав,  Канів,  Лисянку.  Сили  повстанців  швидко  зростали.  На 
початку червня 1768 року повстанське військо вирушило до Умані, яка 
належала  магнатові  С.  Потоцькому.  Проти  гайдамаків  Максима 
Залізняка  шляхта  вислала  полк  найвірніших  козаків  на  чолі  з 
уманським сотником Іваном  Гонтою,  проте  Гонта  разом  з  козаками 
перейшов на  бік  повсталих  і  розпочав  наступ  9  (20)  червня1768  на 
Умань.  Після  здобуття  10  (21)  червня  Умані  повстанські  загони 
розташувались  табором  поблизу  міста.  Рада  повстанців  обрала 
М.Залізняка  гетьманом  і  князем  смілянським,  а  І.  Гонту — 
полковником і князем уманським. Гайдамацьке військо поділялося на 
16  сотень  на  чолі  з  сотниками.  Військова  і  цивільна  влада 
зосереджувалась  у  канцелярії  при  повстанському  війську.  У  червні-
липні 1768 року на Правобережжі діяло близько 30 загонів на чолі з 
гайдамацькими  ватажками  М.  Швачкою,  А.  Журбою,  С.  Неживим, 
П.Тараном, С. Лепехою, І. Бондаренком, Я. Релятеєм, Н. Москалем та 
іншими.  Повстання  загрожувало  перекинутися  на  власне  польські 
землі, Лівобережну Україну і на Запорожжя. В цих умовах російський і 
польський уряди вирішили спільними зусиллями вести боротьбу проти 
повстанців.  У  другій  половині  червня  1768  року  російські  війська 
разом з польською армією розпочали каральні акції проти гайдамаків. 
26  червня  1768  російські  частини  оточили  повстанський табір  і  по-
зрадницькому схопили керівників повстанців М. Залізняка, І. Гонту та 
С.  Неживого,  а  їхні  загони  роззброїли.  Решту  гайдамацьких  загонів 
було розбито в боях.  Остаточно повстання було придушено тільки в 
квітні-травні 1769 року [4,130-131].

Польські  каральні  війська  з  надзвичайною  жорстокістю 
розправлялися з їх учасниками: гайдамаків тисячами вішали, відтинали 
їм  голови,  садили  на  палі.  Найбільше  повстанців  було  страчено  у 
містечку  Кодні  поблизу  Житомира  (300  чоловік)  і  в  селі  Сербах 
поблизу Могилів-Подільського(близько 200). Після жахливих тортур у 
с.  Сербах  І.  Гонта  був  страчений.  М.  Залізняка  та  інших  учасників 
повстання — жителів Лівобережної України і Запорожжя — Київська 
губернаторська  канцелярія  засудила  до  тілесного  покарання  і  до 
заслання на каторжні роботи до Нерчинська. 

А тепер більш детально розглянемо здобуття гайдамаками міста 
Умані.

Місто  Умань  було  центром  величезних  посілостей  родини 
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Потоцьких в Україні. 8-го квітня 1760 року тут з особливою порадою 
було проголошено заложення фортеці. Місто обведено валом і ровами 
та збудовано укріплені брами. Власник посілостей, Францішек Салєзи 
Потоцкі, що був київським воєводою, призначив адміністратором цілої 
Уманщини з  осідком в Умані  з  титулом "генерального губернатора" 
Рафала Младановича,  який прибув до Умані  із  32 гарматами.  В час 
Коліївщини в Умані були стаціоновані частини польської регулярної 
армії, до якої входили: три сотні драгунів і триста вояків артилерії й 
технічних відділів  під  командою Ленарта,  близько тисячі  надворних 
козаків під командою польських полковників Обуха, Магнушевського 
й  Лаща  та  козацьких  сотників  Івана  Гонти,  Дашка  і  Яреми,  800 
озброєних  конфедератів,  200  вояків  "зеленої  міліції",  зорганізованої 
спеціально,  з  огляду  на  небезпеку,  із  селян.  Коли  повстанці  почали 
наближатися до Умані, комісар Бендзіньський, привів до Умані ще 500 
своїх надворних козаків під командою сотника Уласенка.

Взяття Умані 21 червня (10 червня за старим стилем) — вища 
точка Коліївщини, гайдамацького повстання 1768 року.

Губернатор Торговиці,  Якуб Квяткевіч,  у своєму листі з датою 
28-го  червня 1768 р.  до  воєводи Потоцького  звітував,  що повстанці 
підійшли до Умані 20-го червня й наступного дня здобули місто. А в 
листі  до  полковника  Чорби  подав  виразно,  що  Умань  здобули 
повстанці  "дня  21-го  червня  по  римсько-католицькому  календарі". 
Обидва  листи  це  офіційне  звідомлення,  писане  польським 
губернатором  міста  Торговиці,  віддаленої  близько  30  кілометрів  від 
Умані, на другому тижні після подій [1,305].

Уманські купці О. Бочка й О. Поломаний, які за перепусткою М. 
Залізняка  привезли  в  Січ  горілку  2-го  липня  1768  р.,  зізналися  в 
кошовій  канцелярії,  що  Залізняк  підійшов  до  Умані  9-го  червня 
(старого стилю), тобто 20-го червня, й наступного дня оволодів містом 
[3,28].

Ознайомившись з історичним календарем 1768 року, дізнаємось, 
що 9-10 червня (за старим стилем) і 20-21 червня( за новим стилем) 
припадало на понеділок і вівторок. Про це свідчать рядки з пісні: "В 
понеділок  перед  обідом  із  гармат  загули,  а  в  вівторок  іще  раньше 
Уманя добули", що повністю сходиться із згаданими датами. Отже, в 
понеділок 20-го червня (н. ст.) повстанці облягли Умань, а в вівторок 
21-го червня 1768 р. Здобули його [5,515].
 Свідок  подій  в  Умані  М.  Даровський  також  трактує,  що  -  в 
понеділок 20-го червня (н. ст.) почалась облога, а в вівторок повстанці 
здобули місто. Повністю підтверджується з тими датами й жидівське 
свідчення, згідно з яким українські повстанці під проводом Залізняка й 
Гонти підійшли під Умань 5-го тамуза 5528 року, а наступного дня, 6-
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го  тамуза,  здобули  місто.  Ці  жидівські  дати,  переведені  на 
християнський календар нового стилю, дають: понеділок, 20-го червня, 
й вівторок, 21-го червня 1768 р.[2,10] ,[7, 150-151].

Що ж до постаті Івана Гонти, то маємо про нього такі відомості:
 Іван Гонта був тільки одним із сотників двотисячної козацької міліції 
Потоцьких  в  Умані,  якою  формально  командували  три  польські 
полковники,  але,  не  дивлячись  на  те,  всі,  від  київського  воєводи 
Салєзія Потоцького починаючи, вважали його, сотника Гонту, дійсним 
комендантом всієї козацької міліції.

Коли  ранньою  весною  1768  р.  рознеслись  вістки  про  нове 
гайдамацьке повстання, поляки почали підозрювати Гонту у зв'язках із 
гайдамаками:  жиди  донесли  були  уповноваженому  Потоцького, 
Цєсєльському, що Гонта, перебуваючи з надвірною міліцією в коші над 
Синюхою,  напередодні  початку  коліївського  повстання  вів  таємні 
переговори із Залізняком і намовляв другого сотника козацької міліції 
Дашка  приєднатися  до  українського  повстання.  Але  доказів  того 
поляки не мали, тим більше, що викликаний до Умані Дашко в дорозі 
загинув.

На вимогу Младановича сотник Гонта склав на ринку в Умані 
прилюдно  присягу  "на  вірність  вітчизні"  і  замість  запланованого 
повішення Гонти, поляки справили гучний бенкет у честь нього, під 
час якого губернатор Младанович зі сльозами в очах благав Гонту про 
поміч, передаючи в його руки не тільки долю Умані, але й усю шляхту 
і  "всю Україну". Делегація жидів принесла Гонті полумисок золотих 
червінців й інші подарунки і просила рятувати їх перед гайдамаками. 
Після цього Гонта вирушив із козацькою міліцією проти повстанців і 
отаборився  під  містом.  Тим  часом на  вістку  про  переможний  похід 
гайдамаків, особливо ж після здобуття ними Лисянки, до Умані стали 
напливати з усіх сторін хвилі польських і  жидівських утікачів. Коли 
вільного  місця  в  місті  не  залишилось,  нові  втікачі  отаборилися  в 
укріпленому таборі біля Грекового Лісу. За дорученням Младановича 
закуплено в турків великі запаси стрільного пороху для гармат і пушок. 
Младанович  пробував  найняти  сотника  німецького  війська,  що 
переїжджало  тоді  через  Умань,  скуповуючи  коні  і  пропонуючи 
заплатити більше ста тисяч золотих готівкою, але ті відмовились.
 На  вістку  про  те,  що  Залізняк  вирушив  із  головними 
повстанськими силами з Лисянки на Умань, Младанович зі старшиною 
доручили  міліції  йти  проти  повстанців,  а  польському  війську  - 
отаборитися перед містом.

 Те саме стосується повністю й інформації Е. Геллєніюша, який 
нотує:  "В  тому  році  вибухнула  страшна  різня,  що  сталася  дня  9-го 
червня (очевидно, старого стилю) 1768 р. і далі оповідає: "Перед самою 
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різнею, що була в понеділок, 9-го червня 1768 р., О. Костецький усі 
дні,  п'ятницю,  суботу  й  неділю  на  ринку  сповідав,  причащав  і 
приготовляв на смерть"[6,8-11].
 По виїзді війська з міста, від міліції не було три дні ніяких вісток, 
росла  паніка.  Повновласник  Потоцького  Цєсєльський втік  до  Києва, 
брат Младановича - на Волощину, а разом із ними порятунок шукала 
польська верхівка .

 14-го (3-го за ст. ст.) червня 1768 року Гонта з усією козацькою 
міліцією  приєднався  до  повстання.  З'єднані  сили  повстанців, 
ліквідувавши польський табір у Грековому Лісі, в якому мало бути від 
5 до 8 тисяч польських панів із челяддю та жидів, і підійшов під Умань.
 17-го (6-го за ст. ст.) червня 1768 р. вранці з мурів Умані поляки 
побачили  наближення  військ.  Вони  були  певні,  що  це  повертається 
Гонта  з  перемогою.  В  місті  вибухнув  шквал  радості,  але  інженер 
Шафранський,  який пильно дивився в  далечінь,  спостерігав,  що там 
щось  не  так,  бо  за  козаками  Гонти  маршували  лави  повстанців. 
Зчинився  переполох.  Всі  брами  були  зачинені,  а  польські  частини 
перед містом поставлені у стан бойової готовості.
 Під містом повстанці зупинилися. На очах поляків, що дивились 
з  валів,  Гонта  і  Залізняк  виїхали  з-поміж  своїх  військ,  зустрілись  і 
дружньо  привітались.  Младанович,  побачивши  це,  втратив  мову; 
командування  містом  перебрав  Ленарт,  який  наказав  всім  військам 
зібратися в місті, а також озброїти всіх, хто здібний тримати зброю: 
шляхтичів,  жидів  і  навіть  200  учнів  школи  Василіян,  що  ще  не 
роз'їхались з навчання.

У  збірці  Рачинського  сказано,  що  "Коло  години  10-ої  в 
понеділок...  донесено  про  наближення  війська",  а  в  другому,  що 
присутні  в  Умані  поляки  й  жиди "9-го  червня...  в  понеділок  смерть 
понесли".

З'єднавшись, - представляє Антонович далі хід подій, - повстанці 
атакували  польсько-жидівський  табір  під  Грековим  Лісом.  Щойно 
після того повстанці підійшли під мури Умані, звідки на них "почали 
стріляти з пушок. Перестрілка тривала 30 годин"

 Почалась облога міста. Вже першої ночі всі українці, що були 
тоді  в  Умані,  члени  "зеленої  міліції",  гарнізону,  панська  обслуга  й 
українські міщани перейшли до повстанців; ті,  які  не могли перейти 
брамою,  перескакували  вали  й  рів  і  втікали  до  Гонти.  В  місті 
залишилися тільки поляки й жиди. Ранком 18-го червня Младанович, 
що вже, видно, переміг наслідки першого переляку, скликав усіх жидів 
наказав  їм  навантажити  фіри  сукном  та  дорогими  подарунками  й 
послати це Гонті, благаючи у нього пощади для міста. Гонта й Залізняк 
зажадали,  щоб  місто  здалося,  запевняючи,  що  в  такому  випадку 
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полякам і жидам буде запевнена змога безпечно виїхати з родинами з 
України  в  Польщу.  Поляки  відкинули  ультиматум.  Почався  наступ. 
Селяни з  околиці  підрубували сокирами палісади  валів,  повстанська 
артилерія обстрілювала місто з гармат, а колії пробували наступати на 
вали, підходячи із двох сторін: від Грекового Лісу й зі сторони Нового 
Міста.  Польська  артилерія  з  валів  завзято,  хоч  дуже  нецільно, 
обстрілювала  наступаючі  лави  повстанців,  але  запаси  пороху  скоро 
вичерпалися. Переполох у місті зріс, тим більше, що вичерпалися теж 
запаси води. Тому, коли ранком 21-го червня (н. ст.) недалеко брами 
появився  Гонта  з  білою  хоруговкою,  викликаючи  Младановича  на 
переговори, той погодився і казав впустити до міста Гонту й гурт його 
охорони. Але у брамі  виникло замішання,  бо польські  старшини,  не 
дбаючи про збереження вимоги безпеки мирової делегації, кинулися зі 
зброєю на Гонту, щоб його вбити. Зав'язалась боротьба, в часі якої у 
відкриту  браму  вскочило  більше  повстанців,  а  за  ними  ввійшли  й 
головні  сили  повстанців.  Наступила  кривава  розправа,  відома  в 
польській  мемуаристичній  літературі  під  назвою "уманська  різня",  в 
якій загинуло від п'яти до вісімнадцяти тисяч осіб польської шляхти й 
жидів.  Багато  польських  жінок  і  дітей  урятував  від  загибелі  Гонта, 
доручивши перевести їх до української церкви, або до своєї квартири в 
домі  українського  міщанина  Багатого,  а  між  ними  й  дочку  та  сина 
губернатора Младановича, які залишили опісля свої спомини про події 
в Умані.

22-го червня 1768 року в Умані під гарматні і крісові постріли 
урочисто  проголошено  відновлення  Гетьманщини.  У  зверненні  було 
подано,  що  панщину  і  шляхетство  зноситься,  всі  українці  будуть 
вільними козаками і  вся  українська земля буде зватися по-давньому 
"Гетьманщина", щодо свого політичного стану Гетьманом відновленої 
української  держави  було  обрано  Максима  Залізняка,  а  головним 
комендантом  збройних  сил  уманського  полковника  Івана  Гонту. 
Комендантом  міста  Умані  призначено  сотника  Пантелеймона 
Уласенка.

Події Коліївщини та справедлива боротьба гайдамаків відіграли 
значну  роль  у  формуванні  майбутньої  української  державності. 
Героїчне  минуле  відважних  повстанців  справжніх  патріотів  рідної 
землі назавжди залишиться в серцях українського народу . 
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ПОСТАТЬ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА НА СТОРІНКАХ 
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Питання про місце народження Максима Залізняка, залишаючись 
в  очах  науковців  та  громадськості  остаточно  нез’ясованим,  слугує 
основою  для  росту  легенд  та  міфів  про  події  1768  р.  Окрім 
прихильників відомих науці Олексіївської, Медведівської та Івківської 
версій, останнім часом, доводиться неодноразово чути, що М. Залізняк 
народився на “медведівському хуторі Калинівка”. 

Поштовхом  для  поширення  подібних  міфів  про  Максима 
Залізняка  слугує  роман  Юрія  Мушкетика  "Прийдімо  вклонімося...". 
Окрім  чималого  естетичного  враження  роман  "Прийдімо, 
вклонімось..."  безперечно  викликає  і  певний  відголос  у  тлумаченні 
місця  народження  М.  Залізняка.  Бачення  подій  Коліївщини  через 
змалювання  художнього  роману,  на  фоні  відсутності  утвердженої 
наукової думки з цього пиводу, породжує ряд хибних уявлень. До них, 
безперечно,  відноситься  перенесення  уявного  зв'язку  між Максимом 
Залізняком і "медведівським хутором Калинівка" в реальну площину, 
що нерідко проявляється під час музейних чи туристичних екскурсій.
Пропонуємо розглянути ряд тверджень породжених цим романом. На 
сторінці 90 згадуваного роману Ю.Мушкетика говориться: "З гомону 
людського  відомо....  отамана  і  гетьман  гайдамацький  український  - 
Залізняк Максим Легорович народився року 1723, березня місяця, день 
недільний на  хуторі  Калинівка  Медведівського містечка,  що в книзі 
актів  про  народження  церкви  св.  Миколая  значилося:  року  1725, 
березня місяця,  21 дня в день недільний у козака залізняка Легорія, 
сина  Стефана  народився  син  під  ім'ям  Максим.  Про  рід  Залізняків 
відомо мало, бо й людей знавших їх уже немає (це через 20 років після 
повстання!!!),  хутір Калинівка вщент зруйнований та спалений, його 
давно немає, на тому місці з полуденного сходу заселяється околиця 
Новоселиця. Мешканці калинівки року 1768 виселились, залишивши в 
хуторі старих людей, яких усіх понищено каральними експедиціями, в 
містечку  Медведівка  та  навколишніх  його  хуторах  також  колишніх 
мешканців  не  залишилось  жодного.  Лишився  єдиний  житель  села 
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Івківці Юхим Геба" [1, 90]. 
У селі Івківці дійсно жили люди з вуличною кличкою "Геба", їх 

справжнє прізвище Лавріненко, котре є тут одним з найпоширеніших. 
Станом на 1823 рік, у клірових записах Івківської Покровської церкви 
прізвище  Геба  відсутнє,  а  зустрічаємо  лише  півтора  десятка  родин 
Лавріненко, та дещо менше Кошових, Литвинів, Гончаренків, Богунів, 
Ганж, Одинців та Німців [3]. Такі розгалужені родини не виникли за 50 
років,  для  цього  потрібно  значно  більшого  часу.  Тож,  навколишні 
хутори та села не були "виселені та вирізані".  Пам'ять про Максима 
жила  в  переказах,  живі  були  діди-колії,  які  передавали  нащадкам 
пам’ять про козацьку славу. 

Далі, посилаючись на того ж івківського жителя Юхима Гебу, у 
"літописі"  Ю.  Мушкетика  зазначено:  "Дід  Залізняка  Максима 
промишляв  гончарним  ремеслом  на  Запоріжжі  по  імені  Стефан 
Залізняк,  син його Легорій  також промишляв гончарним ремеслом і 
був великим майстром. Батько Максима Легорій Залізняк поселився в 
Медведівському хуторі Калинівка 1720 р. заради великих ярмарок, що 
відбувались щотижня в Медведівці".

Хутір  Калинівка  справді  існував  на  краю  Івківців,  тут,  після 
колективізації було утворено двір колгоспного господарства, на якому 
й зараз розташована івківська тракторна бригада, де стоять зпустошені, 
напівзруйновані  тваринницькі  фермиі.  Попри  всі  епохальні  зміни, 
колишня назва місцевості залишилась незмінною - "Калинівка".

Міфічний "медведівський хутір Клинівка" існував десь на землях 
сучасного с. Новоселиця, бо, як пише Ю. Мушкетик, "на тому місці з 
полуденного сходу заселяється околиця Новоселиця" [1, 90]. Виникає 
питання: “Яким чином хутір Калинівка був розташований якщо не в 
Івківцях,  то  аж в  Новоселиці  і  втой  же  час  являвся  приписаним до 
містечка Медведівка?”. 

Далі  в  романі  зазначається,  що  "За  відсутністю  потрібної 
гончарної глини в медведівських грунтах, Легорій Залізняк часто міняв 
місце мешкання: мав гончарню на хуторі Полуднівка, в селах Івківці та 
Мельниках, а тоді поїхав до Кам'янки, де й жив"....Якщо то так і було, 
то Максим мав бути з батьком, а не жити у тітки в Медведівці?. А та 
тітка була не проста тітка: "Вона була сестрою ігумена Мельхіседека, 
який тримав Максима за джуру"[1;91].
Останнє  твердження  взагалі  є  доволі  фантастичним,  оскільки  важко 
уявити  в  ролі  джури  Ігумена  Мельхіседека  на  п'ять  років  за  нього 
молодшого Максима Залізняка. Ю. Мушкетик подає з "літопису", що 
Максим  Залізняк  народився  чи  то  1723,  чи  1725  р.н.  Мелхіседек 
Значко-Яврський  (Михайло)  був  старшим  сином  у  сім'ї  осавула 
Лубенського полку Карпа Ільковича Значка й народився "около 1720 
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г." [2;4].Тобто вони були ровесниками. 
Наступний пункт  -  тітка  Доленчук.  Родинне  прізвище  осавула 

Карпа  Значка  -  Костеш-Яворські  [45,  4].  Яким чином донька  Карпа 
Значка-Кoсташ-Яворського,  полкового  осавула  з  Полтавщини, 
перебувала у маєтку "володарки Медведівки Ольгінії Яблуновської" в 
якості  незаміжньої,  дворової  ткалі  килимів  на  ймення  Палагея 
Доленчук  залишається  загадкою,  відомою  лише  авторові  роману. 
Відомо це й тим, хто бажає бачити в талановитому художньому романі 
Юрія  Мушкетика  щось  більше  ніж  художній  вимисел  частково 
побудований на переказах. 

Повертаючись до теми народних переказів, котрі передавались у 
селі Івківці наведу один з таких: "Батько Максима Залізняка Григорій 
(Легорій) жив у с. Івківці й був гончарем знаним, а від зайняття свого й 
прізвище мав Гончаренко. Як згадувалось вище, рід Гончаренків у селі 
відомий  вже  на  початок  XIХ  ст.  і  вже  є  поширеним  в  с.  Івківці. 
Стосовно  гончарства  у  Івківцях,  то  цей  промисел  здавна  був 
традиційним для цього села. Останні професійні гончарі загинули на 
фронтах Великої вітчизняної війни. Поклади гончарної глини відомі й 
зараз - це "глинища" під Стрілицею. Тож і Гончаренки мали селитись 
поблизу родовищ глини, а не за три дев'ять земель, на незахищеному 
хуторі Калинівка - над Тясмином.

Останнім  аргументом ми зазначимо й  той  факт,  що сам  текст 
"літопису" поданий у романі під виглядом "оригіналього" не має нічого 
близького ні по стилю написання ні по фразотворенню до текстів кінця 
XVIII cт.

Поряд  з  критичним  ставленням  до  наукової  основи  роману, 
висловлюємо  щиру  подяку  Ю  Мушкетику  за  створення  такого 
потрібного саме тепер роману про легендарні події 1768р. Надіємось, 
що пан Юрій Мушкетик напише ще не один прекрасний твір про події 
національно-визвольної війни 1768 р.

Водночас  звертаємось  до  читачів  з  проханням  пам’ятати,  що 
роман “Прийдімо вклонімося” не має відношення до історичної науки і 
в першу чергу він покликаний зацікавити читачів славетними подіями 
Коліївщини.
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КОДЕНСЬКА КНИГА
Коліївщина  -  велике  національно-визвольне 

повстання  проти  польського  і  єврейського  гніту  на 
Правобережній  Україні  1768  року.  У  червні-липні  1768  року  на 
Правобережжі  діяло  близько  30  гайдамацьких  загонів.  Повстання 
загрожувало  перекинутися  на  власне  польські  землі,  Лівобережну 
Україну та Запорожжя.
 У другій половині червня 1768 року російські  війська разом із 
польською  армією  розпочали  каральні  акції  проти  гайдамаків.  26 
червня 1768 року російські частини оточили повстанський табір і по-
зрадницькому схопили керівників повстанців М.Залізняка та І. Гонту, а 
їхні  загони  роззброїли[5,131].  Характерно,  що придушити повстання 
польській  владі  допоміг  російський  уряд,  який  боявся  поширення 
народного  руху  на  свою  територію.  Як  це  було  і  раніше,  інтереси 
гнобителів збігалися [7,661].

Також в цей період була створена “Коденська книга”. 
Коденська  книга  –  це  книга  судових  справ,  актів  про 

гайдамаччину.  Цю  книгу  було  названо  на  честь  містечка  Кодня  на 
Житомирщині  1769  році.  Кодня  вперше  згадується  в  історичних 
документах  1301  р.  як  містечко  під  назвою  Коденград,  у  XVI  ст. 
належало Сапегам. В коденській книзі описано, як польській шляхті, 
при підтримці російських військ, вдалося придушити народні виступи. 
На  Правобережній  Україні  у  лютому  1769  року  лютували  каральні 
загони  Й.Стемпковського.  Розіслані  цим  людожером,  вони 
виловлювали по селах учасників повстання і запідозрених у симпатії 
до них. Бранців постачали також російські військові команди. Селян 
доставляли  на  суд  й  управителі  маєтків,  посесори.  Одне  лишень 
необережне слово, почуте шляхтичем, підслухане євреєм-орендарем у 
корчмі, уже торувало шлях до коднянської катівки, гірку пам'ять про 
яку закарбовано у народному прислів’ї-прокльоні: “Бодай тебе Кодня 
не  минула!”  Слідчі  трибуналу  працювали,  немов  на  кривавому 
конвейєрі.  Після  нещадних  тортур  повстанців  четвертували, 
колесували, вішали, відрубували їм голови. У Кодні гинули не лише 
безпосередньо  причетні  до  заворушень,  а  й  батько  за  сина,  брат  за 
брата. Карали на смерть бандуристів, що співали повстанцям або про 
повстанців.  Коденська  судова  книга  нараховує  3336  справ,  що 
збереглись  до  наших  часів,  300  з  яких  закінчились  смертним 
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вироком[1,360]. 
У  кримінальних  справах  “Коденської  Книги”  величезну 

більшість становлять: москалі, дизертири з російської армії і старовіри 
“пилипони”  ,поляки  й  жиди,  хоч  відсоток  того  не  –українського 
елементу  становить  тоді  10-20%усього  населення  Правобережної 
України.  Про  нерівноправність  судових  рішень  свідчить  те,  що  для 
українця вистачало найменшого підозріння щоб"винного" арештувати 
й передати на тортури польських слідчих катів, а поляка, москаля, чи 
жида потрібно або зловити на гарячому , або мати переконливі докази 
його провини [2,4]. Свідченням цього є і той факт, що у 1769 році, коли 
страчувалось  особливо  багато  людей,  немає  жодного  протоколу 
допиту. Важко в ній знайти бодай один документ, що його можна було 
б  назвати  вироком,  підготовленим  на  основі  якогось  законодавчого 
акту. Книгу складають переважно реєстри утримуваних у ямах в’язнів 
з  коротеньким  викладом  звинувачень,  а  то  й  без  них.  Перший  за 
хронологією документ “Коденської Книги” датовано 24 лютого 1769 
року за старим стилем, а останій 28 вересня 1773 року [4,82].

Поданий при кінці “Коденської Книги” урядовий судовий реєстр 
страт у Кодні, де протягом одного року від половини 1769 до половини 
1770  рр.  більше  як  300  жертв  польського  "правосуддя"  покарано 
різними  родами  смертної  кари:  вішання,стинання  голови  сокирою, 
саджання на палі, розривання живої людини колесом та інші методи 
убивства та катування. Ці страти впроваджено польськими судами вже 
по повній ліквідації коліївського повстання[8,3].
 Із коротеньких нотаток про присуди частині суджених читаємю, 
що  українського  шляхтича  Миколу  Чопорського,  який  був  у  загоні 
Неживого й Шелеста, посаджено на палю за те, що він в Каневі заколов 
на  смерть  трьох  польських  жовнірів.  Отамана  Савку  Плиханенка 
колесовано, запорожців Левка Малого і Клима Білого та повстанських 
отаманів Степана Головацького й Михайла Бондаренка четвертовано. 
Так  само  четвертовано  селянина  Гладенька  за  те,  що  відвів  до 
повстанців  польського  шляхтича.  Для  видання  присуду  смерті 
вистачало  будь-якої  причетності  підсудного  до  коліївського 
повстання[1,360].

Із приміток до реєстру в’язнів у Кодні з червня 1769 р. про те, що 
із  62  в'язнів  12  “померло  в  ямі”  перед  присудом.  Виходить,  що 
жорстокі  методи  утримання  та  тортури,  призводили  до  високої 
смертності серед в’язнів які не доживали до видання присуду в їхній 
справі[3,397].
 Документарну  вартість  має  збережений  у  Коденській  книзі 
реєстр екзекуцій жертв польського військового суду в Кодні за один 
рік,  від  половини 1769  до  половини 1770.  В  ньому  зареєстровано  : 
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"11липня 1769 : 59 постинані. - 13 липня : 61 постинані. 11 серпня : 2 
постинані .- 25 серпня: 4 постинані . - 15 вересня : 18 постинані . 16 
вересня:  4  постинані  .  –  16  вересня  :  Василь  Паламаренко 
живимчетвертовано - 18 вересня: 1 засуджений на смерть помер перед 
екзекуцією.  -  4  жовтня:  7  постинано.  -  23  жовтня:  9  постинано.-  8 
листопада: 6 постинано.- 14 листопада: 3 постинано.-21 листопада: 3 
постинано.- 29 листопада: 2 постинано.- 18 грудня : 15 постинано.- 2 
січня 1770: 3 постинані. - 19 січня: 7 постинані.- 27 січня23 постинані.- 
15 березня: стята -23 травня: 1 стятий . - 1 липня: 1 стято - 10 липня 1 
живим четвертовано.- 16 липня: Осип Дяк Читинський здерто два паси, 
а  тоді  живим  четвертовано.-  18  липня:  8  постинані.-  1  серпня  51 
постинані"[2,372].

Майже п’ять років тривала кривава війна - розправа шляхти над 
"бидлом", що "насмілилось бунтувати".

 Цей  офіційний,  мабуть  неповний,  судовий  реєстр  екзикуцій, 
який подає кругло 300 виконаних смертних присудів за один рік після 
остаточного  придушення  повстання,  залишається  назавжди 
переконливим  доказом  звірської  жорстокості  й  садистичної 
кровожерливості тодішнього польського суспільства, польських суддів 
і  навіть  польського  короля.  Окресленням  “постинало”  і  “стято” 
(“сьценто”)  зазначено  спосіб  екзикуції,  при  якому  жертву  кладено 
зв’язаним  на  дошку  над  викопаною  ямою,  кат  відрубував  сокирою 
голову, яка падала в яму, а тоді  скидав у яму й тіло,  роблячи місце 
наступній жертві.  Екзикуції  були завжди прилюдними і,  як подають 
учасники,  польські  шляхтянки  з  насолодою  придивлялися  до  тих 
екзекуцій.  Польському  королеві  переслано  звіт  з  виконаних 
екзикуцій[7,661].

А крім Кодня, ще ж були Серби, Могилів-Подільських, Вінниця, 
Житомир…Полонених гайдамаків розвозили по містах і селах Волині, 
Галичини.  Для  остраху  іншим  садовили  їх  на  палі,  частини 
четвертованих  тіл  розвішували  на  міських  брамах,  у  людних 
місцях[2,5].
 А  Кодня,  хоч  може  й  найкривавіша,  була  тільки  однією  із 
багатьох  місцевостей  на  Правобережній  Україні,  де  шляхетсько-
польські “носії культури”, католики, проводили такі суди й страти над 
українськими жертвами.
  Починаючи з 25 червня (6 липня),  боротьба уже скеровується 
проти польських та, водночас, проти російських інтересів. Запеклі бої 
тривали  й  усю  зиму  1768-1769  р.  р.  4(5)  квітня  1769  Катерина  II 
надіслала  генерал-губернатору  Малорусії  Румянцеву  указ,  в  якому 
вимагала  розправитися  з  учасниками  повстання  на 
Правобережжі[6,360].
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 Особливу  жорстокість  проявило  польсько-шляхетське 
командування.  Тільки  в  Кодні  у  ті  роки було страчено  близько  300 
повстанців.  Кожного  десятого,  залишеного  у  живих,  “значкували”, 
тобто відрубували ліву руку і праву ногу або навпаки. Помічали їх для 
того,  щоб  вони  були  наукою  для  інших  повстанців.  Таким  чином, 
збільшувалася влада Катерини II.

Слід наголосити на тому, що у Кодні засуджено тільки польських 
громадян,  в  тому  числі  і  українців  Правобережної  України.  А 
російських громадян передано російським судам.
 Отже,  якщо  б  між  засудженими  в  Кодні  за  участь  в  коліївському 
повстанні  виявився  росіянин,  то  вже  з  формально-правових  причин 
його негайно було б передано російським властям.

А такого випадку в Коденській книзі не зустрічається жодного.
Історія, на жаль, зберегла про це повстання більше вигадок,ніж 

правди,  проте донесла  свідчення та  перекази предків,  розповіла  нам 
про жахливі будні давнини.

Саме  в  Коденській  книзі  розповідається  про  тодішнє  життя 
людей,  про  способи  катування  та  придушення  непокор,  якими 
засобами кати це робили. 

 У1846 році, за дорученням Тимчасової комісії з розгляду древніх 
актів  місто  відвідав  Тарас  Григорович  Шевченко.  Його  цікавили 
народні перекази, пісні, пам’ятки старовини, історія краю. У Кодні він 
поклонився  праху  борців  за  свободу  народу,  замалював гайдамацькі 
могили, побував у Новгород-Волинському. Слід відзначити, що біля с. 
Кодня збереглася єдина на Україні  гайдамацька могила,  1968 на ній 
встановлено пам’ятник, який є свідченням того,  що героїчне минуле 
українського народу безсмертне!
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  ⁂ ⁂ ⁂
Косяченко Яна Сергіївна,

(учениця 10 кл. Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. М .Залізняка)

НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА

Національно-визвольна  боротьба  українського 
народу завжди посідала особливе місце в історії України. 

Однією з таких героїчних сторінок є “Коліївщина” — визвольна війна 
під  проводом  Максима  Залізняка  та  вана  Гонти  1768  р.  Лишаючи 
осторонь  трагізм  тих  подій,  акцентуємо  нашу  увагу  на  пошуках 
батьківщини Максима Залізняка. 

Запорозький козак  Максим Залізняк увічнив своє  ім'я  тим,  що 
очолив  Коліївщину  -  народно-визвольну  (гайдамацьку)  війну 
1768-1769 рр. на Правобережній Україні. У XVIII ст. гайдамаками (у 
перекладі з тюркської слово “гайдамака” означає “гнати”, “турбувати”, 
“чинити свавілля”) польські шляхтичі називали насамперед учасників 
селянських  рухів,  українських  повстанців.  Назва  повстання 
“Коліївщина”  походить,  очевидно,  від  слів  “колоти”,  “колій”,  які 
характеризували повстанця,  котрий нищить ворогів,  або ж від слова 
“кіл”, тобто предмета, що міг використовуватися як зброя. 

Очолив “Коліївщину” наш земляк, уродженець с. Івківці Максим 
Залізняк.  Він  народився  близько  1740  р.  у  родині  козака  Григорія 
Гончаренка.  Цей  козак  мав  хутір  у  с.  Івківці,  займався  гончарним 
промислом.  У  селі  здавна  був  поширений  гончарний  промисел,  тут 
багаті поклади гончарних каолінових глин. Івківська кераміка й нині 
зустічається у помешканнях жителів краю. Останні гончарні майстерні 
діяли у селі напередодні Великої Вітчизняної війни. Цей промисел дав 
прізвище одній із найдавніших сільських родин — Гончаренко. 

Максим був наймолодшим і єдиним сином у родині досвідченого 
запорожця  та  вмілого  гончара  Г.Гончаренка.  Про  це  свідчить 
неодноразово зафіксований факт носіння Максимом сережки у лівому 
вусі.  Адже одним з  аргументів  носіння  цієї  прикраси  було  ознакою 
одинака. 

Із  рапорту  отамана  Тимошівського  куреня  Василя  Коржа 
довідуємося,  що  Максим  пішов  на  Січ  у  віці13  років.  На  допиті  ж 
Максим говорить, що перед тим як опинитися на Запоріжжі мешкав у 
Медведівці.  Постає  питання:  “Як  трапилося,  що  він  народився  у 
Івківцях,  а  на  Січ  прийшов  із  Медведівки?”  Відповідь  криється  у 
легендах, що передаються століттями у с. Івківці. Ось один з варіантів 
записаний від Німченка Степана Митрофановича 1919 р.н.:

“Максим залізняк точно з нашого села, мені ще мати показувала 
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хатнище їхнього дворища, там на Бурячківці. Батьки його гончарували, 
продавали  глечики  та  миски  на  ярмарках.  Максим в  них  народився 
останньою дитиною, батько вже був тоді сивовусим. Коли Максим був 
підлітком, батько застудився й помер. Стара мати з  сином пішла до 
однієї із дочок, яка була заможем за медведівським селянином. Кажуть, 
Максим  частенько  навідувався  на  батьківський  хутір  перед 
повстанням...”

Співставивши цей переказ із документальними свідченнями про 
ранню біографію Залізняка ми отримуємо доволі ймовірну картину тих 
далеких  подій.  Максим  після  смерті  Батька  близько  року  мешкав  у 
своєї старшої сестри у м. Медведівці. Медведівські перекази про місце 
хати, де колись жив майбутній гетьман свідчать, що та хатина була на 
правому  березі  річки  Серебрянки.  Біля  того  дворища  зараз  існує 
криниця Максима Залізняка.  Відомо також,  що вказана річка  ділила 
містечко  Медведівку  на  “крулівське”  староство  та  шляхетські 
маєтності.  Тобто на правому березі  мешкали особисто вільні родини 
вчорашніх козаків, а на правому населення було покріпачено. Логічно, 
що  сестра  Максима  Залізняка  вийшла  заміж  за  парубка  з  вільної 
Медведівської родини. 

У с.  Івківці  збереглися могили батьків Максима Залізняка.  Тут 
покоління молоді у старших “Що то за каміння на старому цвинтарі?” 
Не кожен знав, що те безмовне каміння у далекому 1767 році поклав на 
могилі батьків Максим Залізняк.  Воно й нині показує нащадкам про 
місце,  де  свій  останній  спочинок  знайшли  батьки  відомого  земляка 
Максима  Залізняка.  Могила  потребує 
впорядкування. 

Ідея  створення  історико-етнографічного 
музею на  малій  Батьківщині  Максима  Залізняка 
давно  витала  у  середовищі  науковців, 
краєзнавців, інтелігенції та посполитого люду. У 
2004  році  було  започатковано  наукове 
обгрунтування історичних пам'яток нашого села. 
Первинно,  шляхом  опрацювання  окремих 
історичних  об'єктів  нам  вдалося  закласти 
перспективний,  насичений  цікавими  об'єктами 
туристичний  маршрут.  Упродовж  2005-2008  рр. 
було  організовано  36  екскурсійних  поїздок  із 
заїздом  у  с.  Івківці.  Село  відвідували  школярі, 
студенти,  викладачі,  бібліотекарі,  директори  коледжів,  бізнесмени, 
службовці,іноземці.  Усі  гості  лишали  позитивні  відгуки  про  об'єкти 
маршруту. 

Оскільки  у  с.  Івківці  народився  М.Залізняк,  то  й  маршрут 

Пам 'ятник  Максимові  
Залізнякові  у  с .  Івківці  

(автор  І .Гончар )
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отримав назву “Батьківщиною Максима Залізняка”. То ж, за ініціативи 
громадської  організації  “Молодь  за  відродження  села”,за  підтримки 
Конгресу молодих вчених Черкащини, осередку Наукового товариства 
ім. Т.Г. Шевченка у м. Черкаси було ініційовано створення історико-
етнографічного музею “Батьківщина Максима Залізняка”.

Серед об'єктів створюваного музею можна виокремити спомник 
Максимові Залізнякові роботи Івана Макаровича Гончара. Його було 
встановлено  у  1993  році  на  збудований  за  кошти  селян  постамент. 
Поштовхом до цього слугували події пов'язані із встановленням іншого 
споминка  Максимові  залізнякові  у  с.  Медведівка,  яке  тоді  ще  теж 
претендувало на звання батьківщини керівника Коліївщини. 

Саме  погруддя  було  привезено  із  майстерні  І.М.Гончара  на 
батьківщину Максима Залізняка місцевим художником Лавріненко І.В. 
Погруддя тривалий час стояло у фойє сільського будинку культури. Не 
менш  цінним  об'єктом  музею  слугує  рукотворна  вершина  на 
південному  заході  села  “Семидубова  гора”.  Здавна  це  місце  вкрито 
загадковими  легендами,  що  не  давали  покою  жодному  новому 
поколінню.  У  селі  свято  вірять,  що  саме  там  поховано  польського 
полководця.  Поховання  супроводжується  небаченими  скарбами 
(Золотий кінь та ін.). Саму гору наношено шапками.

У  2006  році  істориком  Лавріненко  Н.П.  було  оприлюднено 
гіпотезу про ймовірність перепоховання праху Богдана Хмельницького 
у  Семидубовій  горі.  Неодноразові  перевірки  цього  припущення 
збагачують  багаж  аргументів  на  користь  ймовірності  висловленого 
припущення [2]. 

В літку 2008 року тут була проведена розвідницька експедиція 
інституту  археології.  Тому  будемо  чекати  нових  відомостей  про 
ймовірність  перепоховання  тут  славного  творця  української 
державності - Богдана Хмельницького. 

До 240-ї річниці Коліївщини у селі на площі понад 1 га руками 
учнівської та студентської молоді було закладено сад фруктових дерев 
старовинних сортів народної селекції.  Він носить ім'я “Сад Максима 
Залізняка”. 

Український народ пережив багато сліз та гноблення , страждань 
та  труднощів,  та  попри  все  це  йому  вдалося  піднятися  на  ноги, 
захистити рідну землю від лютих загарбників та відродити незалежну 
державу. В цьому є заслуга кожного з нас, адже всі ми патріоти і здатні 
на  будь-які  вчинки,  аби  захистити  рідний  край.  Та  ми  ніколи  не 
забудемо  справжніх  героїв,  які  заради  Батьківщини  поклали  власне 
життя  і  завдяки  цьому  зазнали  світової  слави  та  стали  народними 
героями,  захисниками  людства  та  кумирами  для  теперішнього 
суспільства  .  Тому,  на  мою  думку,  Максим  Залізняк  є  хорошим 
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прикладом відваги та рішучості для наступних поколінь!
Список використаних джерел та літератури

1. Сайт села Івківці. Сторінками історії // http//ivkivci.com.ua
2. Лавріненко Н.П. Де шукати прах Богдана Хмельницького? //День 

— 2006 — 02.05.2006
3. Архів автора. Спогади Німченка Степана Митрофановича 1919 р. 

н.
  ⁂ ⁂ ⁂

Михайлик Аліна 
(учениця НВК с. Рацеве)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТАТІ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА
Запорозький козак  Максим Залізняк увічнив своє  ім'я  тим,  що 

очолив  Коліївщину  -  велике  народно-визвольне  (гайдамацьке) 
повстання  1768-1769  рр.  на  Правобережній  Україні.  У  XVIII  ст. 
гайдамаками  (у  перекладі  з  тюркської  слово  "гайдамака"  означає 
"гнати",  "турбувати",  "чинити свавілля")  польські  шляхтичі  називали 
насамперед учасників селянських рухів, українських повстанців. Назва 
повстання "Коліївщина" походить, очевидно, від слів "колоти", "колій", 
які характеризували повстанця, котрий нищить ворогів, або ж від слова 
"кіл", тобто предмета, що міг використовуватися як зброя.

В  історичних  джерелах  не  збереглося  відомостей  про  дати 
народження та смерті Максима Ієвлевича Залізняка. За одними даними 
він  народився  у  містечку  Медведівці,  за  іншими  -  у  селі  Івківцях 
поблизу Медведівки (тепер Чигиринського району Черкаської області). 
Юнаком  Максим  подався  на  Запорозьку  Січ,  де  пройшов  суворий 
козацький вишкіл. У пошуках засобів до існування наймався на різні 
роботи. З 1762 р. працював на рибних промислах на Дніпрі. Пізніше 
заробітчанська доля закинула його до Очакова. [1, 249-250]

Залізняк  мав  розвинену  політичну  самосвідомість  і  загострене 
почуття соціальної справедливості. Тому його не залишили байдужим 
різке  посилення  релігійних  переслідувань  православного  населення, 
репресії  та  загострення  соціальної  обстановки  на  Правобережній 
Україні,  спричинені  діяльністю  учасників  Барської  конфедерації 
(являла  собою  опозиційний  рух  частини  польської  шляхти  проти 
короля,  в  якому  вбачали  російську  маріонетку).  У  березні  1768  р. 
Залізняк  разом  з  кількома  побратимами-запорожцями  зібралися  на 
таємну зустріч у Мотронинському Троїцькому монастирі. На ній було 
ухвалено рішення про підготовку до повстання. Залізняка проголошено 
полковником.  На  Запоріжжя,  Правобережну  і  Лівобережну  Україну 
відправлено  козацьких  посланців  із  закликами  до  боротьби  проти 
польсько-шляхетських поневолювачів. Вже у травні в Холодному Яру 
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(поблизу Мотронинського монастиря) було сформовано боєздатне ядро 
повстанського війська чисельністю близько 400 чоловік. 26 травня цей 
загін на чолі з Максимом Залізняком виступив у похід.
 Повстанці швидко оволоділи Медведівкою, Жаботином, Смілою, 
Черкасами,  Каневом,  Богуславом,  Мошнами,  Кам'яним  Бродом, 
Лисянкою  та  багатьма  іншими  населеними  пунктами  Подніпров'я. 
Рятуючись від народного гніву, в укріплені міста кинулися шляхтичі, 
їхні управителі, слуги, орендарі та лихварі. Близько 6 тис. їх зібралося 
в  Умані.  Це місто  було потужною фортецею.  Його  оточували рови, 
вали з міцним палісадом, на яких розміщувалося 32 гармати. Всередині 
міста  знаходилися  додаткові  оборонні  споруди.  Умань  захищали 
солдати гарнізону, а також полк надвірних козаків польського магната 
Потоцького.  Напередодні  штурму  міста  до  повстанського  загону 
Максима  Залізняка  приєдналися  надвірні  козаки  на  чолі  з  сотником 
Іваном Гонтою. 10 червня повстанці взяли Умань у свої руки.[ 2, 126]

Розпочалася нова фаза народного повстання. Урочище Карчівка 
поблизу  Умані  перетворилося  на  основний  повстанський  табір.  На 
загальній  раді  повстанців  обрано  гетьмана  та  старшину.  Гетьманом 
став  Максим  Залізняк.  Керівники  Коліївщини  приступили  до 
організації  влади  на  визволеній  території  на  засадах  козацького 
устрою. У цьому зв'язку Залізняк повсюдно розсилав свої універсали. 
Проголошувалася ліквідація  польського панування,  унії  та  панщини. 
Вживалися  заходи  для  зміцнення  бойових  загонів  повстанців,  які 
будувалися на організаційних засадах й традиціях козацького війська 
(поділ  не  сотні,  десятки,  запровадження  посад  сотників  і  осавулів, 
використання  військових  прапорів  та  ін.).  У  різні  райони 
Правобережжя  вирушали  загони,  перед  якими  ставилося  завдання 
проганяти  польську  шляхту  з  української  землі.  Дедалі  більшого 
розмаху набувало покозачення селянства.

Такий характер повстання не на жарт налякав російський уряд. 
Його вельми непокоїло насамперед те, що полум'я соціальної боротьби 
селянства  Правобережної  України  може  перекинутися  на  українські 
території,  які  перебували під  владою Російської  імперії.  Катерина II 
вирішила силою зброї  придушити визвольний рух на Правобережжі. 
Реалізації  подібних  намірів  сприяло  те,  що  в  цьому  регіоні  вже 
знаходилися  російські  війська,  які  допомагали  польському  королю 
загнуздати рух конфедератів.

Російське  командування  відправило  до  Умані  карателів  -  полк 
донських  козаків,  який  вів  полковник  Гур'єв.  Не  виказуючи  своїх 
справжніх намірів, царський полковник розташувався зі своїми силами 
під  містом  поруч  з  табором  повстанців.  Вдаючи  з  себе  союзника 
Залізняка  і  Ґонти,  Гур'єв  став  обговорювати  з  ним  перспективи 
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спільних військових операцій проти конфедератів. 8 липня, дізнавшись 
про наближення до Умані додаткових континентів російських військ, 
він розпорядився влаштувати для повстанців бенкет. Тим часом його 
солдати  непомітно  захопили  склад  зброї,  коні  повстанців  і  оточили 
їхній табір. Запросивши Залізняка, Ґонту та інших ватажків до свого 
намету,  Гур'єв  наказав  їх  заарештувати.  Одночасно  царські  війська 
почали брати у полон учасників повстання.

Упродовж  липня-серпня  1768  р.  виявилися  розгромленими 
більшість  повстанських  загонів.  Гайдамаки  -  жителі  Правобережжя 
були передані для покарання польській владі. Особливо жахливими і 
масовими  стали  страти  учасників  Коліївщини  у  селі  Кодні  (тепер 
Житомирського району Житомирської області). Ті повстанці, які мали 
російське підданство, після жорстоких тілесних екзекуцій були заслані 
на  каторгу  до  Сибіру.  За  вироком  Київської  Губернської  канцелярії 
Залізняка засуджено до середньовічної кари - колесування.  Утім, цю 
кару було замінено іншою - повстанському ватажку було завдано 150 
ударів батогом, піддано клеймуванню і заслано в Нерчинськ на довічну 
каторгу.  За  деякими  свідченнями  він  звідти  утік  і  взяв  участь  у 
селянській війні в Росії 1773-1775 рр. під проводом Омеляна Пугачова. 
Героїчна  постать  Максима  Залізняка  оспівана  в  усній  народній 
творчості  -  історичних  думах,  піснях,  переказах  та  легендах.[3]  Ось 
одна з них:

Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя,

Як поїхав на Вкраїну,
Як пишная рожа!

Зібрав війська сорок тисяч
В місті Жаботині,

Обступили город Умань
В обідній годині.

Обступили город Умань,
Покопали шанці

Та вдарили з семи гармат
У середу вранці.

Та вдарили з семи гармат,
У середу вранці,

Накидали за годину
Панів повні шанці…

Отак Максим Залізняк
Із панами бився,
І за те він слави

Гарной залучився.
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Лине гомін, лине гомін
По степу німому, -

Вертаються козаченьки
Із бою додому.[4 , 162]

Лише  один  свідок  багатьох  історичних  подій  –  столітній  дуб 
Максима  Залізняка.  Саме  під  цим  деревом  збиралися  гайдамаки, 
плануючи набіги на маєтки панів. Це справжній “патріарх“ місцевих 
лісів. Дуб має висоту понад 30 метрів. А стовбур можуть охопити сім 
чоловік. Має дерево ще одну назву – Дуб Дід, бо поряд ріс невеличкий 
молодий дубок –  Дуб Онук.  За  повір’ям,  дуб Залізняка  має  чарівну 
силу.  Відпочивши  під  його  пишною  кроною,  кожний  подорожній 
здобуде сили для того щоб досягти бажаного.[5 , 204 ] 

Так  це  чи  інакше,  але  у  часи  “Коліївщини”(  1768  рік  ) 
Мотронинський монастир відіграв роль духовного центру повстанців. 
Він пов’язаний з іменами ватажків Коліївщини Максима Залізняка та 
Івана  Гонти.  Мабуть  не  випадково  у  монастирських  стінах  довго 
зберігали  портрети  керівників  повстань.  Максима  Залізняка  було 
зображено  у  червоному  підряснику,  з  характерними  козацькими 
вусами та довгою запорозькою чуприною – оселедцем. У правій руці 
він  тримав  освячений ніж  з  написом:  “Ось  вам”  ,  у  лівій  –  чернечі 
нотки. У верхньому лівому кутку портрета був напис: “Чигиринського 
уїзду  Мотронинського  монастиря  послушник  Максим  Залізняк”. 
Праворуч над плечем три рядки нотного запису з текстом пісні: “Ой не 
буде ліпше, ой не буде краще, як у нас на Україні...”.
 Портрет Максима Залізняка, написаний олією, зберігається тепер 
у фондах Сумського обласного краєзнавчого музею.[5, 99]
Збереглися  також  перекази  про  славетного  Максима  Залізняка.  Ось 
один із них: ...На другий день у петрівку рознеслась по Черкасах чутка, 
що йде якесь військо. А ми тоді були ще хлопцями. То люди бояться, а 
нам байдуже: сказано — діти. — Побігли, побігли, що там за військові? 
Побігли за Білозерську царину, аж справді йде військо, таки настояще. 
Попереду їде отаман на буланім коні, у кармазині. Шапка на йому сива, 
чоботи сап'яні, пояс шалевий, за поясом пістолет, при боку шабля. Ото 
ж був сам Максим Залізняк. Не старий іще чоловік, літ, може, сорока а, 
може,  й більше;  на  виду повний,  кругловидий,  уродою хороший,  на 
зріст  невеликий  та  плечистий;  вуси  русяві,  невеличкі;  за  вухом 
оселедець. А за ним усе по два, усе по два, з ратищами, а у передніх 
пар,  може,  у  трьох,  ратища  з  короговками  двійчатими,  так  що  оце 
половина  буде  біла,  а  половина  красна,  а  знову  половина  жовта,  а 
половина чорна, або червона, або синя. А по самому заду йде чоловік з 
десяток пішов без ратищ і без усього, а тільки кілки позасмалювали та 
й ідуть. То вже винники, тощо, що поприставали в гайдамаки. От ми й 
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стали  коло  шляху,  по  праву  руку,  і  шапки  познімали.  А  він, 
порівнявшись із нами, та й каже: 

— Здорові, сучаки!
А ми кажемо:

— Здорові, пане!
— А що ви, не орете?

— Ні, пане.
— А ми ж оце почали орати.

Та й поїхав у город через ту улицю, де тепер старий базар, та 
поза Паціною, де тепер живе Іщенко, що служить у суді;  і  приїхали 
вони прямо до замку, через міст. Башта була одчинена. Я вже не бачив, 
хто й одчинив. Уїхали в замок, самі стали в ряди, а ратища в козла 
поставили. 
А Залізняк крикне: 
— З коней! 
От вони позлізали і поприв'язували коней коло конюшні у конов'язей. 
А  отаман  з  десятьма,  може,  чоловіками  пішов  прямо  до  покоїв.  А 
назустріч йому вийшло з покоїв 
чоловік  теж  із  десять,  з  отаманом  Бузьком,  із  Цесарської  Слободи. 
Познімали перед ним шапки. І він, прийшовши до них ближче, зняв 
шапку, та зараз і надів; а вони усі перед ним без шапок. 
— А здорові,— каже,— козацтво! 
— Здоров, отамане батьку!
— А де ваш отаман? 
От отаман до його й вискочив з купи, без шапки. А він собі шапку зняв. 
Обнялись, поцілувались. 
— Ну, просіть же на квартиру. 
Пішли в покої. 
А  пани  вже  давно  убрались  на  той  бік  Дніпра,  ще  як  почули  од 
Андрійка, що гайдамаки похваляються їх перев'язать... [3].
Наші предки у дібровах Холодного Яру проводили обряди, бо ще тоді 
знали, що дуб забирає негативну енергію і заряджає позитивною. Саме 
про  Залізнякового  дуба  співають  пісню  "Ой  чого  ти,  дубе,  на  яр 
похилився", яку й сьогодні ще можна почути тихими літніми вечорами 
на Наддніпрянщині.
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  ⁂ ⁂ ⁂
Онопрієнко Сергій 

(учень 10 класу Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Максима Залізняка)

ІВАН ГОНТА - ВАТАЖОК НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОГО 
ГАЙДАМАЦЬКОГО ПОВСТАННЯ

Уманський  сотник  Іван  Гонта  увійшов  в  історію  як  чільний 
провідник  Коліївщини  великого  народно-визвольного  гайдамацького 
повстання 1768-1769 рр. на Правобережній Україні.

Біографічні  дані  про  Гонту  дуже  скупі.  Народився  він  у  селі 
Розсішках  (тепер  Христинівського  району  Черкаської  області)  в 
селянській  родині.  Дата  його народження залишається нез'ясованою. 
Очевидно юнаком вступив в Умані на службу до надвірного війська 
польських  магнатів  Потоцьких.  У  1757  р.  козака  Гонту  обрали 
сотником.  Він  мав  яскраву  індивідуальність,  а  також  помітну 
зовнішність  —  був  високим,  ставним.  Відзначався  сміливістю, 
сильною волею та організаторськими здібностями. Сучасники звертали 
увагу на його освіченість — добре писав по-польськи, а також вільно 
володів цією мовою.

На  обдарованого  сотника,  який  мав  незаперечний  авторитет 
серед козаків надвірного війська, звернув увагу власник Умані Салезій 
Потоцький.  Гонта  став  довіреною  особою  польського  магната. 
Потоцький  вивів  його  з-під  командування  полковників-шляхтичів  і 
підпорядкував  безпосередньо  уманському  ґубернаторові.  Гонта 
отримав у пожиттєве володіння рідне село Розсішки (у якому мешкала 
його  родина  —  дружина,  четверо  дочок  і  син),  а  також  сусідню 
Орадівку.  Володіння цими селами давало йому прибуток близько 20 
тисяч злотих щорічно.

Конфіденційні  стосунки Гонти з  Потоцьким,  а  також неабияка 
матеріальна  вигода  від  служби  у  надвірному  війську  не  позбавили 
уманського  сотника  власних  переконань  і  не  зробили  його  сліпим 
виконавцем чужої  волі.  Гонта явно не співчував політиці  релігійних 
утисків православного населення, що здійснювалася у Речі Посполитій. 
Він пожертвував значні кошти на спорудження православної церкви у 
рідному  селі.  Уманський  сотник  та  його  дружина  були  ктиторами 
Православної  Воздвиженської  Церкви  у  містечку  Володарці  (у  цій 
Церкві зберігався портрет Гонти, завдяки чому ми маємо уявлення про 
його зовнішність). До Гонти як до людини, що вболівала за конфесійні 
інтереси  православних  (інакше  кажучи,  особи  з  опозиційними 
настроями  стосовно  наявного  політичного  режиму)  зверталися 
представники  православного  духовенства  навіть  з  Києва.  Загалом, 



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

уманський  сотник  внутрішньо  був  готовий  до  боротьби  проти 
польсько-шляхетського панування в Україні, за відновлення козацьких 
порядків.

У кінці травня 1768 р. до Умані дійшли чутки про наближення 
повстанських  гайдамацьких загонів  на  чолі  з  Максимом Залізняком. 
Ґубернатор Умані Младанович розпорядився вжити посилених заходів 
безпеки.  Були  зачинені  міські  брами,  зміцнено  варту.  Проводився 
ретельний огляд усіх,  хто прямував до міста.  Не довіряючи козакам 
надвірного полку, які були вихідцями з селянських родин Уманщини, 
Младанович  змусив  їх  скласти  присягу  на  вірність  Потоцькому.  За 
наказом губернатора козаки виступили у похід назустріч повстанцям. 
Однак  використати  надвірних  козаків  як  карателів  Младановичу  не 
вдалося.  Поблизу  містечка  Соколівки  між  Гонтою  та  Залізняком 
відбулися  переговори.  Результатом  їх  стало  те,  що  уманські  козаки 
прогнали своїх полковників-шляхтичів і вжилися у повстанські лави.

Остаточне об'єднання загонів Гонти та Залізняка відбулося під 
стінами Умані. Близько півтори доби тривав запеклий штурм фортеці. 
Невдовзі  після  його  початку  усі  солдати  місцевого  гарнізону 
приєдналися до Гонти. Це стало переломним етапом облоги. 10 червня 
було зламано опір шляхти, орендарів та лихварів, які шукали захисту 
від  народного  гніву  за  оборонними  укріпленнями  Умані.  Гонта 
намагався  не  допустити  безглуздих  жертв  серед  переможених  — 
наскільки  це  було  можливим  в  умовах  розбурханого  народного 
повстання.

Після здобуття Умані повстанці провели загальну раду.  На ній 
Залізняка було обрано гетьманом, а Гонту уманським полковником. На 
визволеній  території  запроваджувався  козацький  устрій, 
ліквідовувалася  панщина.  Уманщина  була поділена  на  територіальні 
сотні, влада у яких належала сотникам. Керівники повстання вживали 
енергійних  заходів  з  метою  поширення  і  зміцнення  повстанського 
руху.  Такий  розвиток  подій  на  Правобережній  Україні  видався 
загрозливим  для  Росії.  Царський  уряд  був  наляканий  розмахом  і 
соціальною  спрямованістю  Коліївщини,  яка  могла  перекинутися  на 
українські землі, що перебували під владою Російської імперії, а також 
ускладнити  міжнародне  становище  країни.  Катерина  II  наказала 
генералу  М.  Кречетникову  придушити  повстання.  На  той  момент 
генерал  тримав  в  облозі  Бердичів,  в  якому  оборонялися  польські 
конфедерати. Кречетников розпорядився провести каральну операцію 
полковнику  Гур'єву.  Увійшовши  в  довір'я  і  приспавши  пильність 
Залізняка і Гонти, Гур'єв підступно заарештував керівників повстання, 
а також взяв у полон більшість його учасників.

Розпочалися  жорстокі  розправи  над  повстанцями.  Гонту  було 
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видано польській стороні. Пір, посиленою вартою його доставлено у 
село  Серби  поблизу  Могилева  (на  Дністрі).  Після  страхітливих 
середньовічних  тортурів,  які  Гонта  витримав,  не  втративши 
самовладання, мужнього ватажка Коліївщини було страчено.
Пам'ять  про  цього  борця  проти  польсько-шляхетського  поневолення 
України глибоко закарбувалася у народній пам'яті.
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учень 9-го класу Мельниківської ЗОШ І-ІІ ст.

ТУЛУМБАС — ПАМ'ЯТНИЙ ЗНАК В ХОЛОДНОМУ ЯРУ
Про  події  пов'язані  з  гайдамацьким  повстанням  “Коліївщина” 

свідчать  десятки  пам'ятних  місць  на  території  Холодного  Яру. 
Урочища “Гульбище”, “Ратище”, Січовий та Гайдамацький яри. Серед 
них  Гайдамацька  Січ  “Склик”,  місце,  де  обрали  Максима  Залізняка 
керівником народного повстання.

За  переказами,  записаними  дослідником  Коліївщини 
П.О.Кулішем, у середині ХІХ ст.  від старого ченця Мотронинського 
монастиря розповідається:”Як зібралися гайдамаки в Мотронинському 
лісі, то зробили собі січ. Вибрали таке місце, що з трьох сторін байраки 
,а  з  четвертого  –  поставили  башту.  Кругом  обрубалися  лісом. 
Посередині насипали грошей і ниткою перехрестили та й прибили її 
кілочками у чотирьох місцях. І ходить козак – вартовий. Оце в одному 
байраці січ , а в другому – на Байковій Луці - Склик.

Скликом на Байковій Луці повстанці називали місце збору. Воно 
було розташоване в 2-х кілометрах від Мотронинського монастиря. Тут 
гайдамаки спорудили тимчасові приміщення – землянки для людей і 
стоянки для коней. Для приготування їжі монастир передав повстанцям 
15 казанів.

Скликом гайдамаки ще називали й казан , що був підвішений на 
дуб, а біля нього лежав молот, яким били в казан , коли необхідно було 
скликати гайдамаків  на  раду  чи  похід.  Тепер  цей  казан,  що служив 
повстанцям , зберігається в Національному історичному музеї України 
в Києві.

У  першій  половині  травня  1768  року  Йосип  Шелест  з  своїми 
однодумцями вирішив прискорити підготовку до народного повстання. 
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Невеликі повстанські загони, окремі групи гайдамаків, розійшлися по 
селах  Правобережної  України  із  закликом  братися  до  зброї  проти 
конфедератів. Ватажком повстання був обраний Йосип Шелест.

Завершувались  останні  приготування  до  початку  розгортання 
всенародної боротьби за визволення українських земель від польського 
панування. Та раптом сталася трагедія: пострілом з пістоля було вбито 
Шелеста. Стріляв під час сварки за “начальство” К.Лусконіг. Повстанці 
обрали своїм полковником 28-річного козака Запорозької Січі Максима 
Залізняка.
 На  місці  “Склику”  стояв  тимчасовий  пам'ятний  знак  з 
текстом:”Тут  збиралися  козаки  на  ради  перед  походами.  На  цьому 
місці за два дні до початку повстання було вбито Й.Шелеста, отамана 
Запорозької Січі”
 Пам'ятне  місце  обрання  Максима  Залізняка  керівником 
гайдамацького  загону  розташоване  в  48  кварталі  Холодного 
Яру(знайшов його краєзнавець О.Найда). Тут також було встановлено 
меморіальну  дошку  з  написом:  “Гульбище.  На  цьому  місці  козаки 
проводили своє дозвілля, змагання, обирали ватажків. Тут було обрано 
керівником повстання М.І.Залізняка”.
 На місці “Склику” було встановлено пам'ятний знак “тулумбас” - 
зображення одного з  видів литавр,  музичного ударного інструменту, 
боєм  якого  починається  козацький  марш.„  Мітинг  і  відкриття 
тулумбасу відбулося 28 травня 1993 року на честь відзначення 225-
річчя гайдамацького повстання “Коліївщина”.

За матеріалами краєзнавчого музею села Медведівки
  ⁂ ⁂ ⁂

Майстренко Ольга,
 учениця 9 класу Мельниківської ЗОШ І-ІІ ст.;

Зінченко Ольга Михайлівна, вчитель історії

ЩО НАМ ВІДОМО ПРО СЕМЕНА НЕЖИВОГО
Неживий Семен (Мусієнко — рідне прізвище, Гончар — січове 

прізвище, Неживий — гайдамацьке прізвище) (рік народження 1744 — 
рік смерті  невідомий)  — один з  керівників національно-визвольного 
повстання  проти  польського  панування  у  Правобережній  Україні  в 
1768 році - Коліївщини.

Найповніше  біографія  Семена  Неживого  подана  в  матеріалах 
допиту  Київської  губернської  канцелярії  від  13  серпня  1768  року: 
”Семеном его зовут, Лукянов сын, по прозванию Неживый, от роду ему 
24 года, родился он в польском местечке Боровица, а от отца своего — 
Лукъяна  Моисеенка  слышал,  что  дед  его  и  прадед  уроженцы были 
малоросийского Переяславского полку, местечка Еремеевки, а в оное 
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местечко  Боровицу  отец  его  переходил на  житье  и  был тамо малое 
время, где и его, Неживого, прижил, и как он, Неживой, был полугода, 
то  оной  отец  его,  перешедши  оттуда,  жил  по-прежнему  во  оном 
местечке Еремеевке, а когда он был уже семи лет отроду, то оной же 
отец  его  бывшему  в  Еремеевке  с  продажными горшками  польского 
местечка  Чигирина  жителю  Власу  Терещенку  отдал  в  научение 
гончарному мастерству,  у  которого  Семен пробыл лет  6.  А  обучась 
оного гончарства, пошел в Запорожскую Сечь, где записан в Уманской 
курень, в казаки, и прозывался тамо Гончарем и был в запорожских 
дачах в разных урочищах для рыболовного промыслу года с четыре, а 
потом  ведомства  Новороссийской  губернии  слободки  Нестеровки 
жителем. Тамошних питейных казенных зборов откупщиком Савелием 
Перехристом  привезен  во  оную  слободу  Нестеровку,  а  из  той 
Нестеровки, как оная слобода состоит на самой границе, то прошел на 
тамошней  форпост  в  Полшу  без  всякого  писменного  виду,  чрез 
которой фарпост бывшими на оном караулными пропущен. И будучи в 
полском  местечке  Суботове  женился  на  тамошней  девке  Авдотье, 
Афонасьевой  дочери,  чему  ныне  6  год,  с  которою  прижил  сына 
Степана, а из Суботова перешёл жил в полском селе Мелниках.[2,243]

Навесні  1763  Семен  Неживий  очолив  гайдамацький  загін,  що 
діяв  в  районі  Чигирина,  Канева,  Черкас,  Сміли.  Називав  себе 
запорізьким отаманом Уманського куреня.

Загін Неживого діяв винятково проти поляків і євреїв, в той час, 
як  християнському  населенню  він  шкоди  не  завдавав  і  брав  від 
обивателів міст де він діяв свідоцтва на листі про те, що він не заподіяв 
нікому з них ніякої образи, а по їх бажанню звільняв їх від поляків і 
іудеїв, що робили ним образи.

18  червня  1768  року  Неживий  з  своїм  загоном  взяв  містечко 
Палеєво Озеро, перебивши там захоплених ворогів, але деякі встигли 
наперед  втекти  в  турецьке  містечко  Балту.  Неживий  послав  до 
тамтешнього каймакану прохання про видачу утікачів.  Але турки не 
тільки не видали їх, а ще послали військову силу і спалили Палеєво 
Озеро,  звідки  гайдамаки  тим  часом  виступали.  Неживий  оволодів 
турецькою слободою Голтою поблизу Балти, де також розправився по-
гайдамацки з поляками і іудеями, яких встиг там застати.[3]

26  червня  він  був  в  Крилові  і  побачив,  що всі  поляки  і  євреї 
ховалися у частині міста на лівому березі Дніпра, що належала до Росії.

Тому  він  вислав  до  підполковника  Хорвата,  коменданта 
російської  частини  Крилова,  листа  в  якому  писав:  Високородний  і 
гідний  пошани  пан  підполковник  їв.  Хорвате,  наш  повсякчасний 
добродійник.

Случилося нам з командою приїхати в Крилов польський, тільки 
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не маємо собі того щастя, що не застали а ні єдиного поляка, так само 
ж і жида. Поневаж пребралися все під вашу команду в межу російську, 
і  не знаємо з  якої  причини ваше високороддя оних погано-невірних 
ворогів  і  ворогів  її  Імператорської  Величності,  також  же  як 
правовірних  християн  приймаєте;  понеже  оні  прокляті  жидове  весь 
народ християнський своїм поганством опоганюють, то хіба Вашому 
високороддю велику нагороду зробили,  що оних приймаєте?  за  що? 
Просимо від оних все майно одібрати і на сю сторону до нас видати 
хоча і  сонних.  Поневаж;  не  за  майна втруждаемося,  тільки аби віра 
християнська від них не була більш сквернена і щоб не було ворогів на 
державу,  також  же  і  на  правовірних  християн.  А  якщо  ваше 
високороддя  не  бажатимете  нашого  прохання  зробити,  то  просимо 
всепокорнейше, аби вийшли ви до нас хоча і на половину греблі для 
поради  з  нами.  Притому  кланяємося  вашому  високороддю  хлібом  і 
сіллю;  і  ми не  приїхали,  щоб на  воєводство до  вас,  тільки за  своїм 
інтересом,  що  нам  велено  робити  і  притому  залишаємося:  Вашому 
високороддю  доброзичливі  слуги  Семен  Неживий  отаман,  Василь 
сотник  з  товариством.[1,А]  Із  цього  приводу  відбулося  побачення 
Неживого  з  висланим  для  цієї  мети  офіцером  російської  служби, 
поручиком князем Іваном Монвеловим. Воно відбувалося на греблі по 
вказівці  Неживого.  На всі  вимоги гайдамацького ватажка російський 
офіцер  навідріз  оголосив,  що  неможливо  видавати  утікачів,  які 
з'явилися  шукати  захисту.  Неживий  з  своїм  загоном  відійшов  з 
Крилова, встановивши в польській його частині козацький порядок і 
призначивши отамана, як це робилося у всіх житлових місцевостях, що 
пристали до гайдамацького повстання.

Неживий спілкувався з начальниками команд війська російської 
імператриці, розставлених в прикордонних форпостах, висловлював їм 
в  своїх  відписках  причини,  що примусили його  взятися  за  зброю,  і 
прикладав  при  своїх  відписках  видані  йому  свідоцтва  українських 
обивателів,  ніби  шукаючи  в  них  підтримки  своїм  діям.  Ось  один  з 
листів до Федора Чорби, командиру гусарського полку: "Високородний 
і  високоповажний  пан  полковник,  правлячий  командою,  наш 
повсякчасний добродійник. Поневаж:  в польській області  показалося 
чимале розорення, яко і в старостві Чигиринському від року 1766-го 
від уніат,  які  уніати народу християнському великі біди і  розорення 
робили, при тому ж розоренні,  священиків благочестивих зловивши, 
голови,  бороди  і  вуса  обстригали  і  тиранськи  мучили  не  тільки 
священикам і ченцям тоє робили, але і народу християнському, і ще 
військо  конфедерацьке,  до  України  спровадивши,  хотіли  народ 
християнський  мучити,  яко  в  місті  Каневі  від  козаків  відібравши 
рушниці  хотіли  (їх)  смертю  страчувати.  Я  Семен  Неживий,  отаман 
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куреня  уманського,  видячи  кривду  народу  православного,  зібравши 
козаків,  озброївся  і  тих  конфедератів  з  України  відігнав,  а  деяким 
ляхам і жидам смерті завдав. Теперіча міщуся в Медведівці зі  всією 
своєю  командою  і  чекаю  від  вашого  високороддя  милостивої 
резолюції:  що  мені  надалі  поступати;  поневаж  зі  всією  своєю 
командою народу християнському ніякої образи не робив і  які міста 
діставав,  і  ті  міста  підписалися,  при  якому  листі  до  вашого 
високороддя для розгляду і надаю. Ваш покірний слуга, отаман куреня 
уманського Семен Неживий зі всім своїм товариством."[1,Б]

Шукаючи розуміння він не очікував на підступ та зраду. Під час 
переговорів  з  командуванням  російської  прикордонної  частини 
гусарський  полковник  Федір  Чорба  підступно  схопив  і  заарештував 
його. Сталося це в Галаганівці, після чого Неживого було доставлено 
до Глинська (тепер — Світловодського району), а потім — до в'язниць 
Кременчука, Києва. Загін Семена Неживого, незважаючи на запеклий 
опір  російським  військам,  був  розбитий.  За  вироком  Київської 
губернської  канцелярії  його  було  покарано  батогами  і  заслано  у 
Нерчинськ на каторжні  роботи.  Дальших відомостей про його долю 
немає.

У  1933  році  режисером  Іваном  Кавалеридзе  було  знято  фільм 
"Коліївщина",  головним  героєм  якого  став  Семен  Неживий.  Роль 
С.Неживого зіграв актор Олександр Сердюк[3].

Список використаних джерел та літератури
1. Материалы  для  истории  Колиивщины  или  резни  1768  г.  // 

Киевская  старина.  №  3.  1882.  А)/Лист  отамана  запорізького 
Неживого  до  підполковника  Хорвата,  в  якому  скаржиться,  що 
російські військові власті приймають і вкривають поляків і жидів 
від козацької розправи/. 

2. Лист запорізького отамана, уманського куреня, Семена Неживого 
до гусарського полку командиру Федору Чорбі, 21 червня 1768 р.

3. Григорій Храбан. "Спалах гніву народного " /1768 р. серпня 13. 
Київ. Протокол допиту отамана Семена Неживого, складений у 
Київській губернській канцелярії/.

4. 3 Довідник з історії України /інтернетвидання/.
  ⁂ ⁂ ⁂

Діскант Ярослав Олександрович,
учень 11 класу Медведівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Лавріненко Н.П., історик, к.і.н.
КАТОЛИЦЬКИЙ ХРАМ У С. МЕДВЕДІВКА.

Тривале  польське  володарювання  на  Правобережній  Україні 
супроводжувалося зполяченям та окатоличенням місцевого населення. 
Поляки  населяли  міста  й  містечка  сучасної  Черкащини.  Була 
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католицька  громада  й  у  с.  Медведівка,  що  на  Чигиринщині. 
Свідченням  цього  є  будівля  колишнього  костьолу,  яка  височіє  над 
північно-західною околицею колишнього містечка.
Відомості про часи її  зведення черпаємо у праці Л.Похилевича:“При 
том же владельце (князі М. Яблуновському — Н.П) в самом местечке 
построен католический костел имевший особых ксендзов; но он закрыт 
со времени поступления имения к русскому владельцу” [1, 684].

Відомо, що князь Максиміліан Яблоновський у 1806 р.  продав 
свої маєтності Ієроніму Собанському. Тобто, будівлю костьолу певно 
було зведено до 1806 р.  Можемо припускати, що це трапилося й до 
соціального потрясіння краю у 1768 році.

Оскільки  Михайлівську  кам'яну  церкву  у  с.  Медведівка  було 
зведено  1869  року,  то  будівля  костьолу  є  найстарішою  кам'яною 
будівлею с. Медведівка й безперечно потребує уваги та догляду. 

У  80-х  рр  —  на  початку  1990-х  рр.  У  колишньому  костьолі 
розміщувався млин місцевого колективного господарства. Після понад 
десятиліття простою та грабунку млина у 2008 р. приміщення костьолу 
було  продано  ліквідаційною  комісією  у  руки  благодійника,  котрий 
планує відреставрувати старовинне приміщення.

Будівля  споруджена  на 
окраїні  села  на  природному 
узвишші.  Завдяки  своєму 
вдалому  розташуванню  костьол 
успішно  міг  змагатися  у  висоті 
хрестів  із  православними 
церквами.  На  цьому  частенько 
наголошують місцеві старожили. 
За  сторонами  світу  костьол 
зорієнтовано  вівтарною 
частиною на Північ. 
Хоча до південної та східної стін 
костьолу  у  “колгоспну”  епоху 
було  добудовано  господарські  споруди,  які  спотворювали  історичну 
будівлю,  та  костел  вистояв.  Він  являє  собою  прямокутне  в  основі 
приміщення, зовнішня довжина стін котрої 10 Х 16,72 м.. Дах критий 
шифером,  двоскатний  з  вертикальними  фасадними  стінами.  За 
переказами  старожилів  первинно  дах  був  критий  черепицею.  Це 
підтверджують  й  обстеження  прилеглих  територій  на  яких  авторам 
вдалося  знайти  фрагменти  черепиці.  Висота  бічних  стін  від  рівня 
грунту до піддашків становить 6,1 м.

Західна бічна стіна симетрична східній і сладається із 5 віконних 
отворів розділених між собою подвійними вертикальними цегляними 

Вівтарна стіна костелу
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виступами.  Під  кожним  віконним  отвором  знаходяться  декоративні 
прямокутні цегляні ніші розміром 74,5х94 см. Над вікнами,у верхній 
частині  стіни  по  периметру  будівлі  використано  декоративне 
оздоблення зубчатої форми. 

Особливим  багатством  декоративного  оздоблення  вирізняється 
зовнішня  сторона  північної  вівтарної  стіни.  На  ній  присутні  три 
декоративні віконні отвори, аналогічні розміщеним на бокових стінах. 
На відміну від яких вони закладені ще при спорудженні були закладені 
цеглою.  Віконні  ніші  розмежовані  вертикальними  подвійними 
цегляними  виступами.  Вище  центральної  віконної  ніші  розміщено 
солярний  знак  у  формі  восьмигранника.  Західна  стіна,  одночасно 
слугує фасадом даху. Тому вона має форму прямокутника зі зрізаними 
верхніми кутами. Центральна частина стіни становить ~  її ширини —⅓  
372 см. Висота цієї частини стіни становить 7.54 м. Верхню частину 
кожної  з  трьох  секцій  північної  стіни  прикрашають  зубчатої  форми 
цегляні виступи. Кожна секція увінчується сімома зубцями. 

Декораційним  розмежуванням  стінних  секцій  слугують  пари 
паралельних суцільних вертикальних цегляних виступів шириною 12 
см.  Відстань  між  виступами  —  34  см.  Розміри  цих  розмежувань 
одинакові на всіх стінах будівлі. 

Внутрішнє  планування  костьолу  можна  характеризувати  як 
симетричне та геометрично правильне. Він складається з п'яти кімнат: 
центральної зали та чотирьох кутових кімнат та вхідного коридору. 

Основна кімната костелу має по три вікна у західній та східній 
стінах.  Її  розміри  8,95х8,55  м.  =  76,5  м2.  Складовою  частиною  цієї 
кімнати  є  вівтарна  частина,  що  являє  собою  прямокутну  нішу  між 
західною та східною північними кімнатами. Розміри вівтарної частини: 
293х301 см = 8,82 м2, що дає сумарну площу 85,34 м2 

У північній частині храму, на південних стінах кутових кімнат 
добре простежуютья обриси католицьких хрестів, які розміщувалися на 
них. Верхня частина одного із цих хрестів нині зберігається у фондах 
НІКЗ  “Чигирин”  й  експонується  у  першій  залі  музею  Богдана 
Хмельницького  у  м.  Чигирин.  На  бічних  стінах,  під  віконними 
отворами частково вціліло ліпне оздоблення. 

Стеля  центрального  приміщенні  від  бічних  стін  поступово 
здіймається  догори,  а  в  центральній  частині  має  повздовжну  нішу. 
Стеля  підбита  дошками  та  шальована,  має  задовільний  стан 
збереження. 

 Внаслідок  розміщення  у  приміщенні  костелу  млинового 
комплексу  було  зроблено  низу  пристосувань.  Біля  східної  стіни 
центральної зали розміщується муроване заглиблення глибиною 1.7 м 
до  якого  веде  7  сходинок.  Також,  біля  входу  до  основної  зали  є 
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муроване заглиблення, яке було зроблено для встановлення млинових 
вагів. 

Північні кутові кімнатки симетричні, на них припадає по одному 
вікну будівлі. Розміри цих кімнат 2.32х2.51 м. = 5.82 м2 . Стеля в них 
рівна, підбита дошками, подібно до головної зали. Висота цих кімнат 
— 3.7 м. 

Південні  кутові  кімнати  мають  розміри  вкрай  наближені  до 
північних.  Коливання  становлять  близько  1-2  см,  що  пояснюється 
коливанням товщини нанесеної штукатурки.

Дверний  отвір,  що  веде  до  основної  зали  костелу  має  розмір 
1.54х2.92  м.  Вхідний  дверний  отвір  має  розміри  3,06х1.6  м.  Дверні 
отвори до кутніх кімнат мають розміри 2.3х0,92 м. Ширина коридору 
— 2,3 м.

Частина вікон костелу добре збереглася. Віконні рами майстерно 
виготовлені  з  дерева  міцної  породи.  Вікна складаються із  двох рам: 
нижня (основна) прямокутної форми 0.88х1.96 м. та верхньої рами у 
вигляді правильного трикутника із заокругленими бічними сторонами . 
Основна рама поділяється на 8 прямокутних секцій одного розміру — 
36х37.5 см. Центральна вертикальна віконна перегородка має ширину 
не покритої склом частини — 4,5 см. Горизонтальні внутрішні віконні 
перетинки мають ширину не покритої склом частини — 1.6 см. Бічні 
сторони  віконних  рам  мають  товщину  3.4  см.  Нижня  сторона  рами 
товщиною  -  4.2  см.  .Верхня  віконна  рама  двома  дерев'яними 
перетинками  розділена  на  три  секції:  дві  трикутної  форми  та  одну 
ромбовидну. Висота верхньої віконної рами — 62.5 см. Віконні отвори 
майстерно оздоблені елементами художньої цегляної кладки. Особливо 
багате таке оздоблення верхніх частин Віконних отворів.

Обстеження  фундаментів  та  стін  костелу  дозволило  отримати 
наступні  відомості.  Для  фундаменту  використано  камінь  пісковик 
темно-зеленого кольору, бите млинове каміння та граніт, виступи якого 
є  поблизу  с.  Головківка  та  на  річці  Тясмин  біля  с.  Чубівка.  При 
будівництві використано цегла двох кольорів — червоного та білого. Її 
розміри одинакові у всіх типових зразків — 25,3х12.3х6.3 см. Цегла 
білого кольору відзначається легшою масою, порівняно із червоною. 
Вона  трапляється  значно  рідше  червоної,  переважно  при 
декораційному  оздобленні  приміщення.  Жодних  монограм  на  цеглі 
виявити  не  вдалося,  а  тому  поки-що,  складно  говорити  про  її 
походження.

В  цілому,  обстеження  будівлі  костелу  у  с.  Медведівка 
Чигиринського району засвідчило добрий загальний стан збереження 
будівлі  та  її  придатність  до  цілковитої  реставрації.  На  стінах  не 
виявлено жодних проявів порушення цілісності фундаменту та кладки, 
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протікань даху. Найстаріша будівля Медведівки, віком понад 200 років, 
після  тривалих  несприятливих  умов  експлуатації,  далеких  від 
первинного  її  призначення,  завдяки  високому  професіоналізму 
будівничих  й  досі  лишається  однією  з  найбільших  та  найміцніших 
будов.  Сподіваємося,  що  найближчими  роками  вдасться 
відреставрувати цю гарну будівлю з неабияким історичним минулим.
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РОЗКОПКИ МОЛЮХОВОГО БУГРА У 2008 РОЦІ
Молюхів Бугор – відома археологічна пам’ятка України і Східної 

Європи.  Розташована  вона  поблизу  села  Новоселиця  Чигиринського 
району Черкаської області.

Відкрита  у  1950  році  О.І.Тереножкіним  [1],  досліджувалася  у 
1955-56  роках  В.М.Даниленком  [2].  З  1992  року  розкопується 
Т.М.Нераденко [3]. 

Молюхів Бугор – комплексна пам’ятка,  до складу якої входять 
поселення та ґрунтовий могильник [4].

Високий  статус  Молюхова  Бугра  в  українській  та 
східноєвропейській  археології  зумовлений,  насамперед, 
розташуванням пам’ятки на  межі  двох природно-географічних зон – 
лісів та степу, та двох великих культурних територій – землеробського 
заходу  та  скотарського  сходу.  Окрім  цього  поселення  зберегло  до 
наших днів культурні шари та об’єкти доби неоліту та енеоліту, що має 
багатогранну  наукову  цінність.  Розкопки  добре  стратифікованого 
неолітичного горизонту дають змогу перевірити та уточнити існуючу в 
Україні хронологію та класифікацію неолітичних артефактів. Знахідки 
імпортних предметів свідчать про напрямки та характер міжплемінних 
зв’язків  в  V-ІІІ  тисячоліттях  до  н.е.  в  межах  Східної  Європи. 
Численний  остеологічний  матеріал,  знайдений  в  недоторканому 
культурному  шарі  поруч  з  предметами  матеріальної  культури,  дає 
унікальні можливості для датування різних історичних періодів в житті 
поселення за методом С-14. Відкриті об’єкти енеолітичної доби дають 
цікаву  картину  загального  устрою  пастушачого  стійбища,  невідому 
поки що за матеріалами розкопок інших пам’яток. 
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І  це  далеко  не  повний  перелік  унікальних  можливостей 
Молюхового  Бугра  для  характеристики  матеріальної  та  духовної 
культури давніх мешканців Потясминня, для історичної реконструкції 
етнокультурних процесів, які мали місце в Подніпров’ї, на Україні, в 
Східній  Європі  в  період  неоліту  та  енеоліту  –  друга  половина  V  - 
перша половина ІІІ тисячоліття до н.е. 

У  2008  році  було  продовжено  археологічне  дослідження 
Молюхового  Бугра  силами  учнівської  археологічної  експедиції.  В 
розкопках  брали  участь  школярі  із  м.  Черкаси,  Дніпропетровська, 
Києва,  а  також  –  с.  Суботів  Чигиринського  та  с.  Пальчики 
Катеринопільського районів Черкаської області.

Основні результати розкопок такі.
1. Досліджено 28 квадратів загальною площею 112 м2 в східній частині 
поселення. Виявлено та вивчено два фрагменти енеолітичного "рову", 
які  є  продовженням  подібних  об’єктів,  що  прямували  на  східну 
околицю з півночі та з центральної частини пам’ятки. Цей цікавий та 
унікальний об’єкт оперізує всю територію поселення та поділяє її на 
дві приблизно однакові частині. Його остаточне призначення поки ще 
не  з’ясовано.  За  попередніми  дослідженнями  він  міг  грати  роль 
захисних  каналів  під  час  весняних  паводків  або  захищати  стада  від 
заболочених низин. В будь якому випадку він слугував господарчою 
ямою, куди викидали відпрацьовані  знаряддя праці,  розбитий посуд, 
кістки тварин.
2.  Розкопано 3 квадрати загальною площею 9 м2 на східній околиці 
поселення. Останнім вийшли на східну межу піщаної дюни, на який 
розміщено  поселення  і  за  якої  йде  заболочена  низина,  засипана 
наносним  ґрунтом  у  кінці  1950-х  років  під  час  проведення 
меліоративних робіт в заплаві річки Тясмин. Поодинокі невиразні та 
різночасові  знахідки  свідчать  про  відсутність  тут  насиченого 
культурного шару і безперспективність подальших розкопок в цьому 
напрямку.
3. Закладено лінію із 5 квадратів загальною площею 20 м2 на півночі 
поселення,  які  примикали  до  раніше  розкопаної  території  пам’ятки. 
Замість  очікуваного  виявлення  північної  межі  розповсюдження 
культурного  шару  поселення,  відкрито  новий фрагмент  “рову”,  якій 
прямує  на  північ  до  заболоченої  в  давнину  низини.  Об’єкт  має 
характерні  ознаки:  виявлення в  перехідному до материку  шарі  сіро-
жовтого  піску,  нерівні  східцеподібні  стінки,  що звужуються  до  дна, 
різна глибина лінзоподібного дна, велика насиченість археологічними 
знахідками та кістками диких і свійських тварин.
 Окрім  цього,  тут  виявлено  досить  потужний  неолітичний 
горизонт.  Він  дав  фрагменти  неолітичної  кераміки  всіх  відомих  на 



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

поселенні  груп:  Н-І  –  з  домішками  великих  волок  трави,  з 
прокресленою орнаментацією;  Н-І/ІІ  –  з  домішками дрібно  товченої 
трави і піску, з гребінцевою орнаментацією; Н-ІІ – з домішками піску, з 
трикутно-накольчатою  та  зубчатою  орнаментацією.  Характер 
неолітичного горизонту – об’єкт або культурний шар поселення – буде 
з’ясовано під час розкопок 2009 року.
4. Розкопано 6 квадратів загальною площею 24 м2. на західній околиці 
поселення.  Досліджено  господарчу  яму,  що  була  виявлена  під  час 
минулих  розкопок,  відкрито  та  вивчено  нову  господарчу  яму  доби 
енеоліту. З’ясовано, що культурний шар поселення в самих західних 
квадратах зруйновано широкою та глибокою канавою, яка була вирита 
тут під час меліоративних робіт кінця 1950-х років. Можливо, за нею 
культурний шар поселення має продовження. Але будучи зруйнованим 
та  засипаний  верхнім  наносним  ґрунтом  з  самої  дюни,  він  не  має 
наукового значення.  Тому подальші розкопки поселення в західному 
напрямку вважаємо не перспективними. 

Відстань між західною та східною околицями поселення дає 60 м 
площі  пам’ятки,  яка  була  досліджена  в  ході  розкопок  Молюхового 
Бугра у 1992-2008 роках.

У  ході  розкопок  знайдено  величезний  археологічний  та 
остеологічний
матеріал,  якій  складають  9697  знахідок  та  20053  кістки  диких  і 
свійських  тварин.  Археологічну  колекцію  складають  всі  відомі  на 
поселення категорії археологічного матеріалу: фрагменти різночасової 
кераміки, крем’яний інвентар,  кам’яний інвентар,  вироби з  кістки та 
року, мідні та глиняні вироби. 

Кераміка  представлена  фрагментами  посуду  доби  неоліту, 
енеоліту,  середньої  бронзи,  раннього  заліза,  пізнього  середньовіччя 
(6732 знахідки).  Дуже важливими є  знахідки неолітичної  кераміки з 
домішками великих волокон трави та прокресленою орнаментацією. Це 
–  найбільш  давня  кераміки  в  заплаві  Тясмину  та  Правобережному 
Дніпровському  лісостепу.  Вона  з’явилася  тут  під  впливом  буго-
дністровських племен в середині V тис. до н.е. Цікавими знахідками є 
також фрагменти стінок енеолітичних пористих горщиків з обточеними 
краями та виїмками з протилежних сторін. Вважається, що це могли 
бути  знаряддя  гончарного  промислу,  які  використовували  для 
вирівнювання  стінок  та  надання  певної  форми  вінцям  глиняних 
горщиків.

Крем’яний інвентар відносить до періоду неоліту та енеоліту і 
представлений  сокирою  (другою  на  поселенні),  ножами,  скребками, 
ножеподібними  пластинами,  вістрями  стріл,  гальками,  нуклеусами, 
нуклеоподібними  уламками,  а  також  численними  відщепами  (1076). 
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Вивчення крем’яної сировини свідчить про використання як місцевого 
кременю  (крем’яні  гальки,  що  приносила  ріка),  так  і  привізного. 
Велика  кількість  відщепів  засвідчує  місцеве  виробництво  крем’яних 
знарядь, за виключенням кількох імпортних. А в цілому мікролітичний 
характер крем’яних знарядь підтверджує загальну тенденцію розвитку 
крем’яної індустрії в добу неоліту та енеоліту в нашому регіоні.

Кам’яний  інвентар  дав  вироби,  відщепи  та  уламки  трьох 
основних відомих на поселенні  порід  місцевого каменю – кварциту, 
пісковику, крупнозернистого граніту (1064 знахідки).  З  перших двох 
робили знаряддя (скребла, розтиральники, зернотерки, точильні камені, 
товкачі,  "прасочки"  та  ін.),  з  останнього  виготовляли,  в  основному, 
камені для вогнища.

Серед виробів із рогу та кістки знайдені цілі та фрагментовані 
мотики, поки що єдина на поселенні кістяна пронизка (13 знахідок). 
Знахідки  мотик  дуже  важливі,  адже  вони  свідчать  про  зародження 
землеробства  у  мешканців  заплави  Тясмину,  навички  якого  вони 
сприйняли  у  сусідніх  трипільських  племен  в  ході  взаємовигідних 
міжплемінних  зв’язків.  Кістяні  намистини  були  раніше  знайдені  на 
поселенні в похованні №1, але вони булі дуже дрібні та крихкі. Кістяна 
пронизка  цього  року  велика,  з  добре  загладженою  поверхнею  та 
відмінною збереженістю.

Мідні вироби представлені однією дуже дрібною проколкою, яка 
є 9 мідною знахідкою в матеріалах енеолітичного періоду Молюхового 
Бугра.

Візуальне  визначення  кісток  диких  та  свійських  тварин 
підтвердило отримані  раніше дані  про склад мисливських тварин та 
пастушачого  стада.  Полювали  мешканці  поселення  на  зайця,  вовка, 
лисицю,  ведмедя,  кабана,  оленя,  лося  та  ін.  Розводили бика,  вівцю, 
козу,  свиню,  коня  та  ін.  Полюбляли  вживати  черепаху,  кістки  якої 
зустрічаються дуже часто на поселенні.

Остеологічні  матеріали  будуть  передані  в  Інститут  археології 
НАН  України  для  археозоологічного  дослідження,  яке  дає  дуже 
важливу,  іноді  –  сенсаційні,  інформацію  про  видовий  склад  тварин 
неоліту та енеоліту.  Так вивчення матеріалів із  попередніх розкопок 
виявили наявність на Молюховому Бугрі кісток верблюда, свійського 
кота,  лева, леопарда,  кулана,  зубра,  сайга,  які не були характерними 
видами тварин для того часу на нашій території. Окрім цього, виявлені 
кістки  свійського  коня,  якого  молюховобугорці  розводили  з 
неолітичного періоду [5].
6. Унікальними знахідками 2008 року є невелика глиняна кулька (друга 
на поселенні), фрагмент глиняної статуетки тварини (бика або собаки) 
та  ціла  глиняна  статуетка  вепра  (друга  в  середньостогівських 
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матеріалах  України).  Всі  вони  знайдені  в  незруйнованому  горизонті 
культурного шару енеолітичного “рову” на східній околиці поселення. 
Раніше на поселенні була знайдена глиняна статуетка черепахи. 
Глиняна пластика Молюхового Бугра,  скоріше за все,  мала культове 
призначення  та  використовувалася  в  мисливських  та  скотарських 
культах місцевих племен.

Отже,  розкопки  Молюхового  Бугра  у  2008  році  дали  нові 
матеріали  щодо  загального  устрою  поселення,  характеристики 
матеріальної та духовної культури його мешканців, значно збагатили 
археологічну колекцію знахідок.

Загальна  кількість  знайдених  матеріалів  за  1992-2008  роки 
складає  вже  74921  знахідку  та  113465  кісток  диких  та  свійських 
тварин.

Розкопки поселення будуть продовжені.
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Фрагмент неолітичної кераміки з домішками дрібно товченої трави і 
піску, з гребінцевим штампом. Кінець V – початок IV тис. до н.е.
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Фрагменти мініатюрних енеолітичних горщиків з пористим тістом. 

Кінець IV – початок ІІІ тис. до н.е.

 
Крем’яна сокира та глиняний статуетка вепра.

Кінець IV – початок ІІІ тис. до н.е.

  ⁂ ⁂ ⁂
Шкаровська Альона Олегівна,

учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи № 27
Нераденко Тетяна Миколаївна,

кандидат історичних наук, м. Черкаси

АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ЧИГИРИНЩИНИ
Займаючись науковими дослідженнями в Малій академії наук, ми 

підготували  роботу  “Археологічна  спадщина  на  шляхах  “Золотої 
підкови Черкащини”. З нею успішно виступили у міському (ІІІ місце) 
та  обласному  (ІІ  місце)  етапах  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнівської молоді МАН. 
Сьогодні  ми  пропонуємо  вашій  увазі  матеріали  щодо  археологічної 
спадщини Чигиринщини та  включення  її  в  туристичні  маршрути по 
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території  краю.  Адже  Чигиринський  район  з  його  численними 
пам’ятками  та  об’єктами  історико-культурної  спадщини  є  одним  із 
ведучих  напрямків  діяльності  за  державною  програмою  “Золота 
підкова  Черкащини”,  а  його  археологічні  пам’ятки  відомі  далеко  за 
межами Черкащини й України.

Чигиринський  край  здавна  був  заселений  стародавніми 
племенами.  Вони  залишили  на  його  теренах  багато  археологічних 
пам’яток  (337),  які  представлені  поселеннями  (34),  городищами  (6), 
курганами (295), зольниками (3), скарбами (4), підземними спорудами 
(4)  та  ін.  За  часом  вони  охоплюють  історичний  розвиток  місцевих 
племен  від  неоліту  (друга  половина  V  тис.  до  н.е.)  до  пізнього 
середньовіччя (ХVІ-ХVІІІ ст.).

Найдавніші виявлені пам’ятки відносяться до доби розвиненого 
неоліту і  представлені поселеннями дніпро-донецької етнокультурної 
спільності другої половини V – першої половини IV тис. до н.е. І хоча 
більш давні пам’ятки поки що не досліджені на Чигиринщині, можна з 
великою  долею  вірогідності  припустити  можливість  заселення 
території краю в більш ранні періоди пізнього палеоліту та мезоліту. 
Адже  пам’ятки  та  знахідки  пізнього  палеоліту  (40/35-10  тис.  років 
тому) відомі на сусідніх територіях – в  Черкаському,  Смілянському, 
Канівському,  Городищенському,  Чорнобаївскому,  Тальнівському, 
Маньківському,  Уманському  районах  Черкаської  області.  Ще  з 
більшою впевненістю можна говорити про існування на Чигиринщині 
мезолітичного населення,  культура якого стала основою формування 
місцевих неолітичних племен. Про це свідчать, наприклад, матеріали 
відомого поселення Молюхів Бугор, в нижніх культурних горизонтах 
якого знайдені матеріали мезолітичного обліку (наприклад, так званні 
кукрекські  вкладиші),  а  саме  неолітична  культура  поселення 
сформувалася  на  місцевій  мезолітичній  основі  під  впливом  буго-
дністровської,  середньодніпровської  та  азово-дніпровської  культур 
раннього неоліту. 

Мідний  вік  Чигиринщини  характеризують  пам’ятки 
середньостогівської (друга половина IV – перша половина ІІІ тис. до 
н.е.) та ямної (середина – друга половина ІІІ тис. до н.е.) культурно-
історичних  спільностей.  Уся  заплави  Тясмину  в  межах  району  тоді 
була  заселена  спочатку  середньостогівськими  пастушачими 
племенами, потім скотарським давньоямними племенами, які мешкали 
на невеликих островоподібних підвищеннях невеликими колективами 
в 50-100 чоловік.

Бронзовий  вік  на  території  краю  представлений  пам’ятниками 
катакомбної  культури  (перша  чверть  ІІ  тис.  до  н.е.),  культури 
багатошарової  кераміки  (друга  чверть  ІІ  тис.  до  н.е.),  східно-



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

тшинецької культури (друга половина ІІ тис. до н.е.), білогрудівської 
культури пізньої бронзи-раннього заліза (ХІ-ІХ ст.ст. до н.е.).

Ранньозалізний  вік  починається  на  Чигиринщині  з  широкого 
розповсюдження  поселень  і  городищ  чорноліської  культури  (ІХ-
поч.VІІ  тис.  до  н.е.).  Численні  побутові  та  погребальні  пам’ятки 
характеризують і наступний скіфський період (поч. VII-ІІІ тис. до н.е.), 
відомі тут й сарматські пам’ятки.

На початку нашої ери територія Чигиринщини входила до складу 
земель, де сформувалося ядро ранніх слов'янських племен – нащадків 
місцевих попередніх культур. У ІІ ст. до н.е. - І ст. н.е. вони залишили 
поселення  та  могильники  зарубинецької  культури,  в  ІІ-V  ст.  н.е.  – 
поселення  та  поховальні  пам’ятки  черняхівської  культури.  Відомі  в 
краї  ранньослов’янські  поселення  VI-VIII  ст.  та  пам’ятки  періоду 
Київської Русі ІХ-ХІІ ст.

Численними  в  межах  історичної  Чигиринщини  є  археологічні 
пам’ятки  пізнього  середньовіччя  (ХVІ-ХVІІІ  ст.).  Вони представлені 
поселеннями,  городищами,  замчищами,  цвинтарями,  оборонними 
спорудами,  іншими пам’ятками та  пов’язані  з  історією українського 
козацтва, з ім’ям Б.Хмельницького, з Коліївщиною.

Отже,  археологічні  пам’ятки  Чигиринщини  стверджують 
безперервність  історичного  розвитку  краю,  починаючи,  в  крайньому 
разі,  з  доби  розвиненого  неоліту.  Кожен  з  етапів  характеризується 
відповідним  рівнем  розвитку  господарства,  суспільних  відносин, 
ідеологічних та релігійних уявлень. На окремих етапах місцеві племена 
сприймали культурні  традиції  від  прийшлих та  сусідніх  племен,  під 
впливом яких  їхнє  життя,  як  правило,  зазнавало  прогресивних змін. 
Будучи  складовою  частиною  загального  історичного  розвитку 
Середнього  Подніпров’я,  України,  Східної  Європи,  територія 
Чигиринського  краю  та  його  населення  в  окремі  історичні  періоди 
мали унікальні неповторні ознаки та риси.

Археологічна  спадщина  Чигиринщини  дала  нам  дві  пам’ятки 
національного значення – Мотронинське городище скіфського часу в 
Холодному Яру та Чигиринську фортецю ХVІІ ст.  в м. Чигирин. До 
них  варто  додати  ще  три  пам’ятки,  що  мають  велике  значення  не 
тільки для археології  України, а й Східної Європи – поселення доби 
неоліту-енеоліту Молюхів Бугор та ямне поселення Десятини поблизу 
села Новоселиця, чорноліське городище поблизу с.Субутів.

Сьогодні за державною програмою “Золота підкова Черкащини” 
розробляються та впроваджуються в життя нові туристсько-екскурсійні 
маршрути. І  ми хочемо запропонувати один з  них – археологічними 
пам’ятками Чигиринщини.
Використання  археологічних  пам’яток  в  туристичній  сфері  сьогодні 
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наштовхується  на  несприятливий  фактор  діяльності  “чорних 
археологів”  та  страхів  зайвої  популяризації  археологічної  спадщини 
серед  певної  категорії  “підприємливих”  громадян,  які  можуть 
використати  ці  відомості  на  свою  користь  в  пошуках  стародавніх 
скарбів  і,  як  наслідок,  знищити  або  нашкодити  археологічним 
пам’яткам.

Але,  на  нашу  думку,  правильно  поставлена  робота  по 
популяризації  археологічної  спадщини  засобами  туризму  при 
одночасному  проведенні  відповідної  виховної  роботи,  не  тільки  не 
буде  шкодити  справі  охорони  пам’яток  археології,  а  й  піде  їй  на 
користь.

До археологічної подорожі Чигиринщиною ми пропонуємо лише 
найвідоміші  археологічні  пам’ятки,  до  того  ж  розташовані  вздовж 
основного туристичного маршруту району та маючи зручні шляхи для 
відвідання.

Метою подорожі є краєзнавче виховання, надання поглиблених 
знань  з  давньої  історії  та  культури  краю,  організація  змістовного 
відпочинку жителів району та гостей.

Маршрут починається в Холодному Яру, закінчується в Чигирині 
і  відповідно  охоплює  такі  археологічні  пам’ятки:  Мотронинське 
городище  скіфського  часу  в  Холодному  Яру  (кінець  VII  –  перша 
половина V ст. до н.е.), поселення доби неоліту та енеоліту Молюхів 
Бугор (друга половина V – перша половина ІІІ тис. до н.е.) і поселення 
ямної культури Десятини (ІІІ  тисячоліття до н.е.)  в  заплаві  Тясмину 
поблизу  села  Новоселиця,  Суботівське  городище  чорноліської 
культури  (IX-VII  ст.  до  н.е.),  замчище  Богдана  Хмельницького  із 
залишками  кам’яної  вежі  в  с.  Суботів  (середина  XVII  ст.),  об’єкти 
пізньосередньовічного Чигирина – Чигиринська фортеця з відтвореним 
бастіоном Дорошенка, козацький цвинтар, кам’яні фундаменти церкви 
Петра і Павла у підніжжя Замкової гори та будинків в нижньому місті 
(ХVII-ХVIII ст.).

Такий відбір пов’язаний з тим фактором, що подорож повинна 
бути  не  тільки  пізнавальною  і  цікавою,  а  й  такою,  що  надасть 
можливості  для  активного  відпочинку.  Вона  не  повинна  бути 
перевантаженою  відомостями  та  об’єктами,  тим  більше,  що  в 
Чигирині,  по  завершенні  подорожі,  туристів  чекає  музей  археології 
Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" та музей 
Богдана Хмельницького. В їх експозиціях можна побачити матеріали із 
розкопок археологічних пам’яток району, що увійшли до туристичного 
маршруту.  З  окремими  цікавими  археологічними  знахідками  можна 
ознайомитися також в Медведівському краєзнавчому музеї.
Пропонуємо різні види подорожі. 
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За охопленням території: 1 – загальна подорож "Холодний Яр – 
Медведівка – Новоселиця – Суботів – Чигирин"; 2 – окремі подорожі 
"Холодний Яр-Медведівка" і "Новоселиця – Суботів – Чигирин".
За метою: 1 – навчальна (краєзнавча освіта з  наданням поглиблених 
знань);  2  –  культурно-просвітницька  (поєднання  просвіти  і 
відпочинку);  3  –  пізнавальний  відпочинок  (активний  відпочинок  з 
мінімумом знань).

За тривалість : 1 – одноденна; 2 – дводенна; 3 – багатоденна.
За засобами пересування: 1 – автобусна екскурсія; 2 – автобусно-

пішохідна екскурсія (автобусні переїзди між об’єктами з пішохідними 
прогулянками  по  пам’ятках);  3  –  пішохідна  подорож  (вздовж  траси 
Чигирин-Холодний Яр або по заплаві р. Тясмин).
За змістом: 1 – археологічні подорож, що охоплює лише археологічні 
пам’ятки; 2 – комбінована, що охоплює також розповіді та відвідання 
інших цікавих пам’яток та об’єктів на маршруті.
Вважаємо  за  необхідне  надати  поради,  пов’язані  зі  специфікою 
археологічної подорожі:

1  -  аудиторія  повинна  бути  не  тільки  зацікавлено,  а  й  хоча  б 
трохи  підготовленою.  Тому,  добре  було  б  під  час  підготовки  до 
подорожі  (або  під  час  її  проведення)  ознайомити  аудиторію  з 
основними  історичними  епохами,  дати  загальні  відомості  про 
археологію,  про  основні  види  археологічних  пам’яток  та  категорії 
знахідок, про відомих археологів тощо;

2  -  необхідно  враховувати  специфіку  археологічних  пам’яток, 
заздалегідь продумати свою розповідь та різноманітні форми роботи з 
туристами під час огляду давніх поселень та могильників. Адже часто 
це нічим не примітна місцевість,  без яскравих архітектурних споруд 
або музейних вітрин.

3  -  необхідно  обов’язково  врахувати  такий  момент:  в 
археологічну  подорож  включені  археологічні  пам’ятки,  які 
охороняються  державою.  Тож,  під  час  їх  відвідання,  необхідно 
поводитися відповідним чином. Суворо забороняються будь-які дії, що 
призводять до порушення культурного шару давніх пам’яток.

4 - звертаємо вашу увагу також на те, що не варто проводити збір 
підйомного  матеріалу  на  поселеннях.  Адже  тільки  кваліфікований 
археолог з багаторічним досвідом польової роботи може на високому 
рівні  здійснити  збір  підйомного  матеріалу,  зафіксувати  місця  його 
знаходження та інші необхідні параметри.

5  -  якщо  ви  під  час  подорожі  натрапили  на  велику  кількість 
знахідок,  що  лежать  на  поверхні,  рекомендуємо  краще  звернутися 
зразу  ж  по  закінченню  подорожі  до  фахівців,  вказати  їм  місце 
знаходження  археологічних  артефактів;  коли  ви  все  ж  таки  зібрали 
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підйомний  матеріал,  то  після  подорожі  обов’язково  потрібно  здати 
його до відповідної установи, де працюють археологи; 

6  -  ні  в  якому  разі  не  намагайтеся  копати  культурний  шар 
пам’ятки  заради  зацікавлення  аудиторії  або  з  метою  знайти  щось 
цікаве. Ці роботи суворо забороняються без відповідного дозволу, який 
надається  лише  кваліфікованим  археологам  Інститутом  археології 
Національної академії наук України.

7 - якщо під час подорожі туристи зацікавилися і мають бажання 
прийняти  участь  у  археологічних  розкопках,  звертайтесь  до  НІКЗ 
“Чигирин”, в Археологічну інспекцію управління культури та туризму 
Черкаської  облдержадміністрації,  на  історичний  факультет  ЧНУ  ім. 
Богдана Хмельницького. Там дадуть повну інформацію про експедиції, 
що діють кожного на Чигиринщині. 
 Хочемо нагадати,  що на Чигиринщині вже 10 років щоліта працює 
учнівська археологічна експедиція “Молюхів Бугор”. Її організатор – 
Центр  туризму,  краєзнавства,  екскурсій  та  спорту  учнівської  молоді 
м.Черкаси.  Керівник  експедиції  –  Нераденко  Тетяна  Миколаївна, 
кандидат історичних наук, методист історико-географічного відділення 
Черкаської  обласної  Малої  академії  наук  учнівської  молоді.  В 
експедиції  приймають  участь  учні  зі  шкіл  м.Черкас  та  Черкаської 
області.  Користуючись  нагодою,  запрошуємо  до  археологічної 
експедиції всіх зацікавлених.

Контактні координати: мобільний телефон – 8-097-297-77-68; 
електронна пошта - neradenko@ukr.net.
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(9 клас, Головківський НВК І-ІІІ ст.)

ПЕРЕДЗВІН ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ
У статті проаналізовано книгу О. Соломіцького 

“Холодноярські  соколята”,  розкрито  життєвий  та 
творчий  шлях  автора.  Авторка  ділиться  своїми 
враженнями  від  перечитаного  твору,  сміливо 
проектує свою участь на місці головних героїв. 

Холодний Яр...Ці два слова містять у собі цілу 
низку  історичних  подій,  що  відбувалися  на  території  Чигиринщини 
протягом кількох століть: Національно-визвольна війна під проводом 
Богдана Хмельницького, Коліївщини під проводом Максима Залізняка 
та Івана Гонти, національно-визвольна боротьба під проводом Василя 
Чучупаки, Івана Деркача...

Холодний  Яр...Скільки  у  цій  назві  романтичного,  загадкового, 
трагічного!

Багато  дослідників  історичних  подій  цього  героїчного  краю 
залишили  нам  цікаві  спогади,  документи,  знахідки,  художні  твори. 
Коли при вивченні вникаєш у їхню суть, то приходиш до висновку: вся 
багатовікова  трагічна  історія  України  пов’язана  з  жорстокою 
боротьбою  українського  народу  за  свою  державність,  за  своє 
національне  визволення  від  гніту  польської  шляхти,  російського 
поневолення, більшовицько-московської окупації.

Життєвий  та  творчий  шлях  Черкаського  письменника  Олексія 
Соломіцького  (народився  у  1929  році  )  органічно  вписується  у  ці 



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

історичні  події.  Жахливий  голодомор  1932-1933  років  ледве  не 
закінчився для нього трагічно. Вижив. У 1937 році “ Чорний ворон “ 
КДБ запроторив батька-рядового колгоспника-на довгі роки на будови 
перших сталінських п’ятирічок,  а  першокласнику  Олексію почепили 
Ярлик  сина  ворога  народу,  з  яким  він  і  закінчив  середню  школу. 
Пережив жахіття фашистської окупації у роки Другої світової війни, 
надриваючись  на  важкій  роботі  в  селянській  общині  (до  війни  – 
колгоспі) тринадцяти – чотирнадцятилітнім підлітком. Ледве пережив 
другий голодомор 1946-1947 років, працюючи у колгоспі і одночасно 
навчаючись  у  середній  школі.  Після  закінчення  Балашовського 
військового училища льотчиків – бомбардувальників Дальньої авіації 
служив у військових частинах. Та авіаційна катастрофа різко змінила 
життєвий  шлях  майбутнього  письменника.  Після  виходу  у  запас 
вступив  до  Одеського  держуніверситету  ім.  І.І.Мечнікова.  Закінчив 
його.  Педагогічна  праця  у  школі,  кооперативному  та  фінансово-
економічному  технікумах,  допомогла  йому  глибоко  вивчити  дитячу 
психологію. Все це – і тяжке дитинство на межі виживання, і служба в 
армії з її напівтрагічними наслідками, і педагогічна праця – знайшло 
своє відображення у його художній творчості. Через усі його художні 
твори  червоною  ниткою  проходить  тема  виховання  підростаючого 
покоління. Я детальніше зупинюся на одному з них, який має пряме 
відношення  до  холодноярської  теми  -  на  романі  “Холодноярські 
соколята“. У цьому творі автор розповідає про участь підлітків, моїх 
однолітків у національно – визвольній боротьбі  українського народу 
1918-1922  років  проти  московсько-більшовицьких  окупантів  на 
території Холодноярської республіки.

То був період, коли на руїнах Російської імперії народжувалася 
нова набагато кривавіша радянська імперія. Більшовицьке керівництво 
зразу  ж  після  жовтневого  перевороту  1917  року  зрозуміло,  що  без 
України Росія загине як держава. Ось чому усі зусилля Кремля були 
направленні на утримання будь-якою ціною у своїх руках України як 
продовольчого  так  і  промислового  центру  в  минулому  Російської 
імперії. Саме ця причина примушувала Московію з 1654 року “тримати 
Україну у  своїх  пазурах”.  Саме Москва  зрадою та  підступами після 
Переяславських  угод  домоглася  розчленування  України  навпіл, 
погодившись віддати Польщі Правобережну її частину. Остання в той 
час і не підозрювала, що й сама через сотню років буде розчленована 
на  три  частини  і  на  півтори  сотні  потрапить  під  владу  Російської 
імперії.  Саме  Москва  допомогла  Польщі  придушити  селянське 
повстання Коліївщина у 1768-1769 рр. Саме Москва на початку 20-х 
років минулого століття загарбала Україну за допомогою доморощених 
більшовиків.  Саме  російські  головорізи  на  чолі  з  підполковником 
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Муравйовим  розстріляли  з  гармат  юних  захисників  України  під 
Крутами, саме вони після цього вдерлися у Київ, перетворивши його у 
руїну, і розстрілювали та різали усіх, хто звався українцем... (уже був 
досвід Батуринської різні 1709 року).
Кожен свідомий українець все це розумів, тому і брався за зброю, щоб 
захистити свою сім’ю, своє село чи місто, Україну в цілому.

Не  міг  пройти  повз  ці  події  історик  за  фахом  Олексій 
Соломіцький.  Написанню  роману  “Холодноярські  соколята“ 
передувала  велика  підготовча  робота:  вивчення  відповідних 
документів  у  Черкаському  обласному  архіві,  ознайомлення  з 
численними матеріалами на історичну тематику у періодичній пресі, 
безпосереднє знайомство з місцевістю...Як і будь-який художній твір, 
“Холодноярські соколята” написані з художнім вимислом, фантазією. 
Поряд з історичними персонажами (Василь та Петро Чучупаки, Іван 
Деркач, Пилип Хмара, Левадний, Чарнота, Солонько) у творі діють і 
вигадані (Вернидуб, Кошовенко, сотники, основні герої роману Федько 
Джулай, Сашко Скиба, Мишко Козачук, Микола із Стецівки, Оксана 
Скиба...)

Автор  уже  з  перших  сторінок  роману  вводить  читача  у 
розбурханий світ  трагічних  подій  того  часу.  Продзагін  вривається  у 
село  і  чинить  наругу  над  його  мешканцями:  погрожуючи  зброєю, 
нахабно забирає зерно, продовольчі продукти, худобу...Господарів, які 
чинять спротив, розстрілюють, палять хати...

Несподівано церковний дзвін кличе на сполох.
Федько разом зі своїми однолітками прибіг із лісу, де пас худобу, 

і побачив жахливу картину: палає хата, односельці воюють з вогнем, на 
сусідському подвір’ї лежить убитий продзагонівцями батько; до нього 
у розпачі припадає мати з меншими братиком та сестричкою. Федько 
падає на коліна і в нестямі горнеться до мертвого тата. У душу підлітка 
поселяється  невигойна  рана  і  одночасно  саме  у  ці  хвилини 
зароджується думка про помсту нападникам. Він, як і його однолітки, 
починає  усвідомлювати  хто  є  хто.  І  це  усвідомлення  необхідності 
боротьби  з  московсько-більшовицькими  окупантами  в  подальшому 
посилюється й органічно і логічно вплітається у дії підлітків.

Ось і перше випробування. Федько і Сашко, виконуючи завдання 
сотника,  потрапляють  до  рук  чекістів.  Федькові  пощастило  втекти. 
Сашко  на  допиті  поводить  себе  мужньо,  витримано.  Його  разом  із 
господарями, у яких підлітки заночували, запроторюють і підвал. Саме 
тут, на допросі у приміщенні чека та у підвалі, Сашко засвоює перші 
уроки мужності, саме тут усвідомлює, що таке радянська влада і якими 
пролетарськими методами себе утверджує.

Автор проводить своїх молодих героїв через низку випробувань. 
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Дякуючи своїй кмітливості, яку прищепив йому батько, Федько після 
нападу чекістів на оселю Вернидуба, швидко орієнтується в обстановці 
і  серед  ночі  на  чужому  коні  добирається  до  свого  села,  доповідає 
сотникові про обстановку в Кам’янці, про прибуття у містечко полку 
москалів,  яких  повинні  кинути  на  приборкання  Холодноярців.  Це 
термінове  повідомлення  дало  можливість  Холодноярцям  негайно 
організувати напад на непроханих гостей і одержати перемогу.

Не менш цінною була розвідка  соколят  на залізничну  станцію 
Бобринська, коли Федько, Мишко та Оксана не тільки дізналися про 
кількість  москалів,  що прибули на  станцію,  але  й  зуміли направити 
їхній  рух  у  вигідному  для  Холодноярців  напрямку,  хоч  це  й  було 
пов’язано з великим ризиком для їх життя. 

Таких прикладів активної участі соколят у проведенні розвідки 
та  у  різних  бойових  операціях  багато.  Особливо  мені  сподобалася 
кмітливість Федька, коли вони з Оксаною прочитали оголошення про 
виставу,  що мала відбутися через кілька днів у кінотеатрі  Кам’янки. 
Федько  зразу  ж  збагнув,  що  ця  вистава  може  зібрати  майже  все 
військове та цивільне начальство під  один дах,  і  що це дасть  змогу 
Холодноярцям  одним  ударом  покінчити  з  ними.  Федько  негайно 
повідомляє  про  це  отамана  Василя  Чучупаку.  У  результаті  уміло 
проведеної  військової  операції,  у  якій  брали  участь  і  соколята, 
Холодноярці розгромили полк москалів та кубло чекістів і тим самим 
відвернули загрозу нападу їх на територію Холодноярської республіки.

Мої однолітки у ті далекі роки визвольних змагань брали активну 
участь  у  багатьох  бойових  операціях,  у  яких  двічі  був  поранений 
Сашко Скиба, дуже важко поранений Федько Джулай, загинув Мишко 
Козачук,  москалі  зґвалтували  Оксану  Скибу.  Я  подумки  запитувала 
себе:  чи  змогла  б  і  я  брати  участь  у  таких  небезпечних  подіях? 
Звичайно, то були інші часи, інша розстановка політичних сил. Нині 
вона не менш складна. І саме ті, далекі мої однолітки, примушують нас 
нині сущих задуматися над тим, чи здатні ми йти на таку самопожертву 
заради  утвердження  і  зміцнення  державності  у  нині  незалежній 
Україні?  Важко  сказати.  Ось  чому  нам  молодим,  патріотично 
налаштованим  українцям,  так  не  вистачає  таких  книг,  як 
“Холодноярські  соколята“.  Саме  такі  книги  пробуджують  нашу 
свідомість, саме вони кличуть нас задумуватися над трагічною долею 
нашої України, саме вони ліплять із нас справжніх патріотів.

І ще одна деталь, що проходить червоною ниткою через усі твори 
Олексія  Соломіцького,-  це  українська,  притаманна  тільки  нам, 
толерантність, милосердя. 

Продзагонівці  пограбували  декілька  осель,  убили  Федькового 
батька, ще кількох односельчан під час погоні за ними. Їх наздогнали 
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Холодноярці,  привезли  у  село  на  суд  громади.  Не  чиниться  сліпа 
помста.  Сотник  звертається  до  громади  і  та  виносить  свій  вирок. 
Чекісти розстріляли у підвалі містечка ні в чому не повинних жінок, 
маля,  кількох  чоловіків.  Після  захоплення  у  полон  чекістів  та 
командирів червоноармійського полку їх вивели на центральну площу 
на  суд  громади.  І  у  цьому  випадку  саме  громада  виносить  вирок 
душогубам.  До  рук  Холодноярців  потрапляє  уповноважений 
радянської влади. Після довгої з ним розмови отаман Василь Чучупака 
разом зі своїми однодумцями відпускають його на всі чотири сторони, 
упевнені в тому, що він уже не агітуватиме селян на радянську владу. 
Загін  на  чолі  із  заступником  отамана  Чарнотою  зупиняє  потяг  з 
невеликою кількістю червоноармійців. І знову ж таки не розстрілює їх, 
а  вчиняє  допит,  доводить  їм,  що Холодноярці  не  бандити  з  великої 
дороги,  а  звичайні  хлібороби  і  боронять  свої  господарства  саме  від 
грабунку москалів.  І  лише після цього разом зі  своїми помічниками 
виносить справедливий вирок. Нарешті,  що мене найбільше вразило, 
так  це  дії  Федька.  Москалі,  дізнавшись  про  те,  де  мешкає  сотник 
Вернидуб  зі  своїм  ординарцем  Федьком,  вриваються  у  помешкання 
Марії  (матері  Федька) і  готуються вчинити розправу над нею. У цю 
мить нагодився Федько; одного з них застрелив, другого поранив, “все 
сталося так несподівано і за лічені секунди,- пише автор,- що Марія і 
Федько лише збуджено перезирнулися.- сину, що ж ти наробив?-ніби з 
докором  промовила  жінка”.  І  далі.  Поранений  москаль  “все  ще 
корчився від болю, тримаючись руками за живіт. Дивлячись на нього і 
на  другого,  уже  покійника,  Федя  збагнув  ціну  свого  вчинку.  І  та 
швидкоплинна  ненависть,  яка  привела  до  кривавої  сутички,  тепер 
змінилася  милосердям.-  Мамо,-  повернувшись  до  хати,-  його  треба 
перев’язати.

Марія мовчки вийшла з хати і почала поратися біля пораненого 
“Особливо мене вразив розділ твору “ Людиноненависницькі накази “, 
у  якому  автор  розповідає  про  те,  які  накази  давав  голова  ВЧК 
Дзержинський  своїм  підопічним  в  Україні:  -  “Усіх,  запідозрених  у 
боротьбі  проти  радянської  влади,  розстрілювати;  навіть  тих,  котрих 
мешканці  сіл  поважають  і  тягнуться  до  них,  як  –  от:  вчителів, 
священно-служителів...Патронів  не  шкодувати.  Дозволяю 
використовувати всі методи, які посіяли б страх і невіру у свої сили в 
боротьбі за вільну, незалежну Україну.
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Якщо  траплятимуться  випадки  непокори  –  села  спалювати. 
Нехай хохли відчують нашу залізну руку...” Й далі “...провести масові 
розстріли  по  окремих  містах:  в  Києві  -  8000,  у  Полтаві  -  6000,  в 
Єлисаветграді - 4000, у Чернігові і Херсоні - по 2000. А ось Балицький 
розробив план до двору – по повітових містах: Кам’янка і Чигирин – по 
півтори тисячі “. [1, 163].

Зважаючи на  ці  факти,  я,  як  і  кожен,  хто  прочитає  цю книгу, 
переконаються  в  тому,  з  якою  ненавистю  більшовики  та  посланці 
Москви розправлялися з моїми земляками на початку двадцятих років 
минулого століття, аби прибрати до своїх рук Україну. І як ця україно-
ненависницька  політика  прокотилася  жахливим  дев’ятим  валом  по 
Україні  у  1932-1933,  у  1937-1938,у 
1946-1947 роках.

Не минає автор у своєму творі і 
теми  кохання,  без  якого,  на  мою 
думку, жоден художній твір не може 
бути повноцінним, у якому присутні 
підлітки.  Мені  як  однолітку  героїні 
твору  Оксани,  було цікаво знати,  як 
зароджується це велике,  незбагненне 
почуття.  Читала  і  подумки 
порівнювала  ті  скромні  і  водночас 
гарячі  стосунки  між  Оксаною  та 
Федьком  із  сучасними  стосунками 
між хлопцями та дівчатами. І так мені хочеться перенестися у ті далекі 
двадцяті  роки минулого століття,  щоб хоч краєчком душі відчути ті 
чисті  в  морально-етичному  відношенні  стосунки  між  закоханими. 
Автор  ніби  запрошує  нинішніх  нас  поспілкуватися  з  Оксаною  та 
Федьком і ковтнути їх чистого кохання, аби стати й самим такими ж як 
вони.

Автор  цим  твором  закликає  усю  українську  громаду,  якій  не 
байдужа доля України, ще раз задуматися над тим, як її порятувати. На 
мою думку, ця книга повинна бути настільною у кожній українській 
родині. Вона ще раз закликає усіх нас не забувати про ті трагічні події, 
які привели Україну до жахливих голодоморів, до масового винищення 
нас як великої нації, до втрати власної державності, до бездуховності, 
до  масової  русифікації,  до  можливої  фактичної  загибелі  України  як 
однієї з найбільших держав Європи. 
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ГОЛОД 33-ГО РОКУ У СЕЛІ ЗАМ'ЯТНИЦЯ.
22  листопада  вшановуємо  75-ту  річницю  найжорстокішого 

злочину,  вчиненого  проти  Українського  народу,  однієї  з  найтяжчих 
сторінок його історії.

Причини його й досі викликають суперечки серед громадськості, 
політиків  і  навіть  науковців.  Одні  історики  вважають,  що  голод 
заздалегідь  був  спланований  Сталіним  і  його  спільниками,  щоб 
винищити  українське  селянство,  бо  в  ньому  вбачали  оплот 
націоналізму  і  приватновласницької  психології.  Інші  історики 
вважають, що це був наслідок безтямної політики добувати кошти на 
здійснення індустріалізації. Очевидно одне – голод в Україні виник не 
в  наслідок  стихійного  лиха,  а  був  запланований  і  холоднокровно 
організований руками комуністів.

Завдяки пошукам правди про цей геноцид українці повертають 
собі  та  всьому світу  знання про одну з  найжахливіших катастроф в 
історії людства. Масштаб її – немислимий. У пік голодомору щодоби 
померло близько 25 тисяч людей, це неоціненна втрата України, втрата 
людства.

Упродовж  багатьох  років  у  шкільних  підручниках 
стверджувалося, що на початку 30-х років голод охопив лише район 
Поволжя. Про те, що такий же голод охопив і в Україну, Московська 
ідеологічна машина мовчала.

Ще в грудні 1925 р. можна було передбачити цю трагедію, коли 
відбувся  ХІV  з’їзд  більшовиків,  на  якому  було  взято  курс  на 
індустріалізацію. Кремлівська влада поклала на українське селянство 
дуже великі податки, які воно не могло виконати, навіть якби хотіло.
Різко  збільшилися  ціни  на  промислові  товари,  а  на 
сільськогосподарські зменшилась (так звані “ножиці цін” які діють до 
нині).  Це  було  зроблено  для  того,  щоб  викачати  з  селян  кошти  на 
здійснення індустріалізації.

1932 р. в Україні було зібрано понад 12 мільйонів тонн зерна. 
Для того, щоб прогодувати людей вистачило б-10 мільйонів тонн, ще 2 
мільйони тонн – на посів. Але в селян “викачали” всі харчові продукти, 
6,7  мільйонів  тонн  збіжжя  відразу,  а  решту  –  згодом.  Кожна  третя 
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тонна  йшла  на  експорт  через  українські  порти,  потім  хліб  масово 
переробляли на спирт. 

За підрахунками радянських економістів, на розвиток індустрій, 
головним чином Росії,  українське  селянство  щороку  втрачало понад 
300 мільйонів карбованців, що становило 20 карбованців на десятину 
посівної площі. 

Іншими словами: якщо українець до Першої Світової Війни міг 
придбати якийсь промисловий виріб за 1 пуд збіжжя, то тепер мусив 
віддавати за те ж 4-5 пудів хліба. Життя в селян дуже погіршилось.
Список використаних джерел та літератури:

Від  голодомору  минуло  більше  70  років.  Багато  стерлося  з 
пам’яті  про ті  страшні часи; більшість документів про голодомор не 
потрапили в архіви, а ті  що потрапили, не всі збереглися. Тому нам 
слід  шукати  і  знаходити  нові  документи,  матеріали,  робити  все  для 
того,  щоб  про  голодомор  знали  всі,  щоб  це  більше  ніколи  не 
повторилося.  Саме тому ми акцентуємо нашу увагу на виявлення та 
залучення  свідчень  людей  похилого  віку,  які  на  собі  у  1932-33  рр. 
відчули “наслідки колективізації”.  Їхні свідчення про голодомор в с. 
Зам'ятниця  є  вкрай  цінними  для  адекватного  розкриття  нашої  теми. 
Завдяки  роботі  над  цією  темою  нам  вдалося  зафіксувати  свідчення 
останніх чотирьох мешканців с. Зам’ятниця, що пережили голодомор 
[1-4].

До числа джерел належать збірники документів і свідчень та їх 
окремі публікації. За їх допомогою вдається комплексно поглянути на 
проблему голоду як в регіоні, так і в Україні в цілому. На Черкащині у 
2002  р.  було  видано  єдиний  збірник  документів  та  свідчень  про 
голодомор в області.  На жаль до нього не потрапили матеріали про 
Зам’ятницю,  чи  сусідні  села  [6-10].  В  ході  дослідження  також було 
опрацьовано свідчення опубліковані на сторінках обласної преси, але 
про  Зам’ятницю  публікацій  не  було  виявлено,  але  залучено  окремі 
свідчення для ілюстрування загального стану.

Серед  історіографії  належне  місце  посідають  відомих 
дослідників  голодомору  в  Україні  С.Кульчицького  [11],  В.  Марочка 
[12],  Р.  Конквеста  [13]  та  ін.  У  них  розкриваються  концептуальні 
питання  причин  та  наслідків  голодомору,  подаються  розсекречені 
статистичні дані.

Не оминув голод села Зам’ятниця і його жителів, що знаходиться 
в Чигиринському районі Черкаської області. Про це свідчать спогади 
людей, які пережили те страхоліття.

Кількість  померлих  від  голоду  в  Україні  складно  підрахувати 
точно.  Різні  дослідники називали цифри від 2,5 до 8 млн.  жертв.  За 
підрахунками  Роберта  Конквеста,  автора  книги  про  радянську 
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колективізацію і голодомор “Жнива скорботи”, від голоду померло 5 
млн. селян в Україні і ще 2 млн. за її межами [13,]. На початку 90-х 
років  С. Кульчицький  (Україна)  і  С.  Максудов  (США)  спробували 
уточнити  ці  цифри  на  підставі  щойно  розсекречених  матеріалів 
радянської демографічної статистики [14,7]. За оцінкою Кульчицького, 
прямі втрати від голоду 1933р. в Україні коливаються в діапазоні від 3 
до  3,5  млн.  осіб,  повні  втрати  (з  урахуванням  зниження 
народжуваності) – від 4,4 до 5 млн. На думку Максудова, від голоду 
померло  4  -  4,5  млн.  осіб,  повні  втрати  становили  5,5  -  6  млн. 
Дослідники дійшли висновку, що всі відомі людству випадки геноциду 
за своїми масштабами не йдуть ні в яке порівняння з тим, що скоїлося в 
Українській  РСР  на  початку  30-х  років.  Голод  1933р.  – 
найстрахітливіший серед численних злочинів сталінщини.

Скільки ж мешканців Зам’ятниці померло від голоду у 1932-33 
рр.? На це запитання не легко знайти відповідь. Не дає точної відповіді 
ні  школа,  ні  сільська  рада,  ні,  тим  більше,  селяни.  Не  дають  такої 
відповіді й фонди державних архівів.

За  зібраними  працівниками  сільської  ради  у  1990-х  рр. 
відомостями у с. Зам’ятниця померли від голоду в32-1933 рр 28 осіб 
(див.  додаток  №1).  З  них  в  однорічному  віці  померли  двоє,  у 
дворічному – одна, в чотирирічному – один, двоє в п’ятирічному, один 
в шестирічному, одна в восьмирічному, одна в дев’ятирічному, одна в 
десятирічному,  в  п’ятнадцятирічному – одна,  в  сімнадцятирічному – 
одна, одна в 23 роки, один в 25, один - в 26, одна - в 28, один – в 31, 
один - в 33-річому, двоє в 43-річному, один в 45-річному, п’ятеро в 48-
річному і одна в 50-річному віці. 
Наскільки повні ці дані? Це лише те, що збереглося в людській пам’яті 
через  70  р.  А  скільки  їх  померло  колись  покажуть  археологічні 
розкопки тих забутих братських могил. 

Про  страшний  голод  1932-1933  рр.  та  тяжкі  людські  жертви 
можна навести безліч фактів. Наприклад, візьмемо свідчення Пилипась 
Улити Андріївни : “Головне для мене розпочалося 30 року, коли я з 
своїм старшим братом йшли стежкою з лісу через поле, а ноги були 
пухлі,  сил не було,  вдома батько пухлий лежить,  їсти нема що.  Ми 
йшли, рвали колоски жита, їли, а сторож був на краю поля, побачив що 
ми йдемо, сховався тай чекає,  а брат зірвав 3 колоски, щоб понести 
батькові й матері додому, а сторож схопив його, брат пручався, та той 
його вдарив палицею в живіт, я теж дуже просилася, щоб не забирав 
його, але він і мене почав бити. Сторож забрав брата і повіз в сільську 
раду,  де  в  нього  знайшли  3  колоски,  його  відвезли  в  міліцію  в 
Медведівку, де його засудили на три роки. Невдовзі помер батько, а 
брат просидів в тюрмі три місяці” [4,1].
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Голод 33-го не минув безслідно для мого рідного села. Жителі 
села похилого віку й досі з сумом пригадують ті роки. Страх голоду 
міцно засів у їх свідомості. Вони й до нині роблять запаси продуктів 
харчування, мила, порошку, сирників. 

Село втратило людей, втратило найцінніше, що мало. У селі  й 
сьогодні  шаленими темпами зменшується кількість  мешканців.  Село 
перебуває  на  межі  вимирання  й  однією  з  комплексу  причин  цієї 
ситуації є голодомор 1932-33 рр.

Події 1932-1933 рр. є однією з найгірших сторінок моєї держави і 
мого  села  Зам'ятниця.  Геноцид  потрібно  вивчати,  про  нього  варто 
розповідати вже хоча б з тих міркувань, як запобігти повторенню у всіх 
ймовірних проявах. Адже голодомор, то лише одна з форм геноциду. 

Додатки:
Додаток № 1

Перелік померлих від голоду у 1932-33 рр. на території с. Зам'тниця.
1. Булашенко Яким Максимович 1902р.н
2. Гребенюк Палажка Махтеївна 1885р.н.
3. Гребенюк Текля Прокопівна 1905р.н.
4. Заїка Андрій Павлович 1929р.н.
5. Заїка Явдокія Яківна 1925р.н.
6. Заїка Іван Якович 1928р.н.
7. Заїка Марина Яківна 1916р.н.
8. Заїка Яків Мартинович 1890р.н.
9. Заїка Микола Павлович 1931р.н.
10.Зленко Федір Вустимович 1880р.н.
11.Канюка Вустина Демидівна 1918р.н.
12.Канюка Федь Климович 1928р.н.
13.Канюка Явдокія Климівна 1924р.н.
14.Квак Катерина Григорівна 1910р.н.
15.Квак Григорій Микитович 1885р.н.
16.Квак Марко Андрійович 1907р.н.
17.Нечитайло Тимофій Є. 1888р.н.
18.Нечитайло Прохор Пилипович 1885р.н.
19.Нечитайло Іван Прохорович 1927р.н.
20.Нечитайло Палажка Прохорівна 1923р.н.
21.Нечитайло Наталка Прохорівна 1932р.н.
22.Нечитайло Семен Пилипович 1908р.н.
23.Пилипась Андоій Вустимович 1885р.н.
24.Ткач Іван Іванович 1890р.н.
25.Ткач Іван Іванович 1885р.н.
26.Ткач Ольга Макарівна 1883р.н.
27.Ткач Оксана Федорівна 1883р.н.
28.Хижняк Сергій Олексійович 1900р.н. 
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[Архів Замятницької с/р.].

Додаток № 2
Свідчення жительки с. Зам’ятниця Квак Віри Григорівни, 1926 року 

народження,про голод 1932-1933 рр.
Хочу розповісти, як наша сім’я пережила страшні часи Голодомору. 

Мені було тоді 7 років. Дуже добре пригадую те страхоліття.
Йшов 1932-й рік.  Мої  батьки працювали в колгоспі,  вирощували 

пшеницю та інші зернові культури. Збирали врожай. Але де він подівся, 
ніхто не знав. Отож взимку наша сім’я (як і сотні інших) залишилася без 
хліба,  а  в  ній  росло  четверо  діточок:  я,  дев’ятирічна  сестричка, 
п’ятирічний  братик  і  найменша  ще  в  люлечці.  Жили  тим,  що  батьки 
зібрали з городу. Була в нас корова. В хаті не було ніяких меблів, окрім 
саморобного столика, за яким ми сідали їсти.

Страшні були часи, а наступали ще страшніші. Прийшли посланці 
від  влади  й  забрали  корову.  Господи  милостивий,  як  мама  кричала, 
плакала! І ми біля неї плакали, але посланці не зважали ні на що. Довго 
вони ходили з залізними палицями, штрикали ними в підлогу, заглядали в 
піч, забирали все, що їм траплялося на очі. Батька назвали куркулем і теж 
забрали, але невдовзі відпустили.

Щоб  врятувати  нас  від  голодної  смерті,  мама  з  татом  ходили  в 
радгосп на заробітки. Там давали якесь вариво і шматочки хліба. Перше 
вони з’їдали, а хліб приносили нам. Після збору зернових батьки вночі 
йшли  в  поле,  шукали  нори,  куди  ховрашки  затягували  колоски.  Їх 
очищали, сушили в печі й пекли коржики (маторженики).
Треба сказати, що в селі голодували не всі. Діти активістів-комуністів під 
час шкільної перерви їли хліб, змащений маслом та повидлом. 

Додаток № 3 
Свідчення жительки с. Зам’ятниця Пилипась Оляни Іванівни, 1925 

року народження, про голод 1932-1933років.
Був  страшний  голод,  хотілося  їсти.  Їли  акацію,  ягоди,  яблука, 

абрикоси.  Восени  люди  виходили  в  поле,  шукали  картоплю,  яка 
залишилась  після  збору,  корінці  буряків,  залишки  качанів  кукурудзи, 
навіть було таке, що люди розбивали кісточки від вишень чи абрикос і 
виїдали середину цих кісточок,  їли траву,  навіть листя,  м’які  корінці  з 
дерев,  або гілочки. Звичайно, люди їли квасолю, кормовий буряк, який 
спочатку варили, а потім терли і робили млинці, також млинці робили з 
кукурудзяного борошна, вони були земного кольору, але смачні,  також 
їли макуху-відходи від насіння. Варили гнилу картоплю і їли, ноги були 
пухлі, сил не було. 

В сім’ї було семеро душ: я, мама, тато, брат і три сестри. Від голоду 
померли  дві  двоюрідні  сестри,  а  дід  розповідав,  що  хотів  дуже  їсти  і 
пішов у  колгосп,  щоб взяти трішки картоплі.  Ноги були пухлі.  Вліз  у 
кагат, а назад не міг вилізти, знав, що вдома чекають внуки на діда, що 
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він принесе їм щось поїсти, дуже плакав, думав що тут і помре. Але в 
колгоспі  сторожував  дідів  знайомий,  який був  менший за  нього  на  23 
роки. Він проходив поміж кагат і побачив діда та й допоміг йому вилізти. 
Ось це й врятувало нас від смерті

Додаток № 4 
Свідчення жителя с. Зам’ятниця Квака Василя Антоновича, 1923 

року народження,про голод 1932-1933 рр.
Мені тоді було 10 років. Жив я в той час на хуторі в с. Зам’ятниця. 

Урожай був достатній. Активісти ходили й забирали все з горшків, мисок, 
тарілок,  що  де  було,  квасолю,  жито,  пшеницю,  кукурудзу,  картоплю. 
Люди пухли, бо не було чого їсти, весною по дорогах лежати померлі з 
голоду. Люди ходили у Медведівку на базар, більшість з них не доходили 
– вмирали в дорозі.
Їли листя з глоду, пекли коржики “листяники”.

А літом, як почало колосиця жито й пшениця, рвали колоски і їли, а 
охорона гонила, не давали рвати колосків. А як приспіло жито й пшениця, 
збирати не дозволяли, били, гонили з поля.

У Зам’ятниці від голоду померло небагато. Неподалік від нас жили 
Прохури, так їх називали по вуличному, в сім’ї їх було семеро.

Шестеро померли, залишилася лише дівчинка.
Я ходив до школи. Там нам давали раз їсти. Їли сочевицю, в якій завелися 
жучки.

В  колгоспі  був  скот,  який  теж  був  знесилений  голодом.  Скот 
завжди  падав  на  ноги,  його  підіймали.  Зимою  годували  соломою,  яку 
добували з розібраних стріх. А вже весною, як наросла трава, було легше. 

Рибалки ловили рибу і нею підтримувалися. Випадків людоїдства 
не було. Я вважаю, що це все діло рук Сталіна, говорить він

Додаток № 5
 Свідчення жительки с. Зам’ятниця Пилипась Улити Андріївни 1917 

р. н., про голод 1932-1933років.
Почалося все 1927 року, коли у людей забирали хліб наші люди. 

Мій балтько був хазяїном, середняки ми були, тож забирали і в нас.
Головне для мене розпочалося 30 року, коли я з своїм старшим братом 
йшли стежкою з лісу через поле, а ноги були пухлі, сил не було, вдома 
батько пухлий лежить, їсти нема що. Ми йшли, рвали колоски жита, їли, а 
сторож був на краю поля, побачив що ми йдемо, сховався тай чекає, а 
брат зірвав 3 колоски, щоб понести батькові й матері додому, а сторож 
схопив його, брат пручався, та той його вдарив палицею в живіт, я теж 
дуже просилася, щоб не забирав його, але він і мене почав бити. Сторож 
забрав брата і повіз в сільську раду, де в нього знайшли 3 колоски, його 
відвезли в міліцію у Медведівку, де його засудили на три роки. Невдовзі 
помер батько, а брат просидів в тюрмі три місяці. 

Я  пам’ятаю,  люди казали,  що  померли  Маринка,  Іванко,  сусідка 
вмерла, Вустя. В нас людоїдства не було, а в Деменцях мати зарізала свою 
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доньку і з’їла її. Ми їли бур’ян, пекли коржики з лободи, паслися наче 
гуси на спуриші, їли листя з акації, липи, глоду, дуба, кору дерев, все, що 
могло нас спасати. І вижили, дякувати Богу.

Дай, Боже, нікому не знати того горя, що пережило наше покоління.
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ОЦІНКА ДЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В 
УМОВАХ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

 Становище  українського  села  у  період  німецько-нацистської 
окупації (1941 до 1944 року) відноситься до тих сегментів історії участі 
українського  населення  у  фашистсько-комуністичному  (радянсько-
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німецькому  протистоянні),  які  переважно  лишаються  обділеними 
увагою науковців. З яких міркувань окупаційний період досі не став 
предметом  наукових  пошуків  українських  істориків  ми  на  будемо 
з’ясовувати,  але  з  певністю  констатуємо  наявність  історіографічної 
“цілини”, оазисів, до яких не наближалась рука історика. Одним з них є 
діяльність органів місцевого самоврядування, їх роль у визначенні долі 
населення. 

Ми,  на  основі  власних  польових  досліджень,  та  опрацювання 
матеріалі обласного архіву робимо спробу аналізу участі старости та 
членів поліції у постачанні молоді до Німеччини. Розвідка ґрунтується 
на розгляді ситуації в одному населеному пункті, а тому не претендує 
на загальні висновки одного з сіл Черкащини у вказаний період. 

З  приходом  у  село  Івківці,  Чигиринського  району,  тодішньої 
Кіровоградської  області,  німецьких  військових  частин,  першою 
справою  було  встановлено  органи  місцевого  самоврядування  та 
правопорядку  у  формі  дореволюційного  старостату  та  поліції.  Вони 
підпорядковувались  окружній  комендатурі,  що  розташовувалася  в 
сусідньому  с. Медведівки.  Комендантом  був  німець  Отто  Бах, 
Перекладачем  -  австрієць  Крігер  [3].  На  перших  порах  до  поліції 
записалося  чимало  чоловіків.  Це  пояснюється  наявність  глибокого 
невдоволення  більшовицькими  реформами  села,  та  наївною  вірою 
текстам німецьких листівок. Селяни так пригадують їх зміст: “Ми вам 
не царя веземо, а гарне життя” [1]. 

Реалії  фашизму  швидко  розвіяли  подібні  ілюзії,  що  стало 
мотивом до полишення більшістю поліції служби, та втеч спочатку до 
землянок, а з формуванням перших партизанських загонів – до лісу. У 
поліції  лишилися  чотири  особи,  та  й  з  тих  лише  один  відзначався 
жорстоким ставленням до односельців (у нього були особисті рахунки 
з “совєтами”). Решта якщо не співпрацювала з партизанами, то хоча б 
не втрачала совісті. Через понад тридцять років після згадуваних подій 
запитав, під час щирої розмови з колишнім членом сільської поліції, 
чоловік 1928 р.н. запитав: “Чому ви нас ганяли від клуба?” Відповідь 
була простою, але правдивою: “Якби я вас, пацанву, не ганяв, то були б 
ви  в  Германії”  [2].  Діяльність  старшого  місцевого  відділку  поліції 
М.Мироненка  (Берези)  взагалі  вкрита  таємницями.  Він,  офіцер 
Червоної армії  яким при відступі,  у районі придніпров’я потрапив в 
оточення, разом з частиною своїх товаришів-росіян, прекрасно знаючи 
місцевість, дібрався до рідного села. 

Тут,  він  вступає  до  поліції  та  очолює  її.  Але  з  появою  у 
навколишніх лісах партизанських загонів (у яких активно діяли його 
товариші – Клевцов, Ігнатушін та інші односельці) він активно з ними 
підтримує зв’язок. Однією з основних задач постає протидія вивезенню 
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молоді  до  Німеччини.  Як пригадують жителі  села,  він неодноразово 
попереджав селян про набір молоді. Селяни добре знали його умовний 
знак про небезпеку – зелена ракета, запущена увечері над селом. Він 
так і не добув в поліції і 1943 році перейшов до партизанського загону. 
Після війни він приїздив до своєї  старенької матері,  його бачили на 
Далекому Сході, але до рідного села він так і не повернувся [3;8]. 

Не менш складно говорити й про діяльність сільського старости, 
на посаді якого опинилася людина розумна та порядна. Старосту села 
на відміну від поліції не призначали, а обирали на сходці села. Перша 
сходка  цілковито  була  присвячена  обранню  сільського  старости  і 
відбувалася в яру (щоб не потрапити під авіанапад), біля центра села. 
Було  висунуто  декілька  кандидатур.  Пропонували  обрати  старостою 
села Стукала Павла Даниловича, досвідченого чоловіка, який пережив 
знущання розкуркулення та голодомору але зробив мудрий висновок: 
“Як при своїх життя не було, то при чужих нічого й очікувати” [6]. У 
результаті  тривалих  суперечок,  старостою  села  обрали  Кошового 
Олексія Гнатовича. 

Громада  не  помилилася  обрала  чоловіка,  діяльність  якого 
визначила  становище  усього  села.  Він  став  представником  і 
захисником інтересів села перед німецькою комендатурою, відповідав 
за  набір  молоді  до  Німеччини  на  роботи.  Саме  участь  старости  у 
вивезенні молоді показує важливість цієї посади у тодішніх умовах. 
Поглянемо на статистику: із с. Івківці (у якому проживало близько 2,5 
тис  жителів)  на  примусові  роботи  до  Німеччини  було  вивезено  31 
особу. Із них чоловіків віком від 18 до 55 р. - 22 особи, жінок віком від 
18  до  45  р.  -  9  осіб.  Більшість  з  яких  вже  у  березні  1946  року 
повернулися до рідних домівок. Їх прізвища варто назвати: 

1. Брайко Антін Іванович_1923 р.н.
2. Ганжа Явдоха Левківна_1924 р.н.
3. Дядченко Ганна Григорівна_1924 р.н.
4. Дядченко Пилип Прокопович_1922 р.н.
5. Кашенева Лідія Василівна_1922 р.н.
6. Кобильник Микола Нехтодович_1907 р.н.
7. Копайгора Параска Василівна_1922р.н.
8. Кошова Вустя Ларіонівна_ 1918 р.н.
9. Кошова Ольга Кирилівна_1924 р. н.
10.Лавріненко Олена Юхимівна_1924 р.н.
11.Ободовський Петро Оксентійович_1902 р.н.
12.Омельченко Настя Юхимівна_1918 р.н.
13.Плаксій Федір Оксентійович_1922 р.н.
14.Шмиголь Ганна Іванівна_ 1922 р.н.[5].



Кількісні характеристики числа остарбайтерів з с. Івківці та округи.
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У  порівнянні  з  навколишніми  селами  такі  цифри  видаються 
мізерними, хоча за кількістю населення вказане село відносилося до 
одного  з  найбільших  у  районі.  Для  порівняння  розглянемо  зведену 
діаграму,  де  на  основі  роботи  з  матеріалами ДАЧО наведено  число 
остарбайтерів з с. Івківці та навколишніх сіл. 

У порівнянні з сусідніми селами, із с. Івківці було вивезено до 
Німеччини  значно  менший  відсоток  жителів,  що  в  значній  мірі 
визначилося  ставленням особи  відповідальної  за  постачання  робочої 
сили до Німеччини. 

Складено автором за матеріалами: Р-539. Оп. Спр.73, 94, 95,174.
 Після приходу Червоної армій у січні 1944 р. сільського старосту 
було заарештовано й засуджено до 10 років концтаборів. Він мужньо 
пережив  це  випробування,  повернувся  до  рідного  села,  де  і  надалі 
користувався  людською повагою.  Для  підтвердження  вищесказаного 
скористаємося спогадами односельців.

Вони свідчать, що староста попереджав, відпускав, організовував 
втечі, але не намагався усіма засобами унеможливити відправку молоді 
до Німеччини. Ось як пригадує ті події Гарбуз Мотря Кирилівна – “Нас 
привели  десь  у  стайню  й  ми  там  кілька  днів  на  соломі,  на  ряднах 
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гуляли  а  потім  він  (староста)  якось  сказав  посикрету  Василеві 
Барарайці, собирай їх усіх і йдіть додому. І ми, вже темніло, зібрались 
й тихенько утекли. А було вже пізно, у ночі, як підходили до села то на 
Стрілиці  хватило  розуму  заспівати,  ми  там  такі  всі  були  співаки. 
Батьки потім дома казали: “Ми й чуємо, що ніби як ви співаєте, нащо ж 
ви співали, ви ж всьому селу сповістили, що повернулись”... [6]. Що 
Олекса  Гнатович  говорив  німцям  -  невідомо,  та  попри  все  чергова 
партія молоді залишились у селі!

Подібні  спогади  й  Гаврильченко  Марії  Данилівни:  “Він  нас 
привів  у  Чигирин та  каже  не  доходячи  до військомату:  “Діти  я  вас 
привів сюди бо з мене вимагають, а ви, каже, надійтеся на свої ноги”. 
То двоє дівчат були вагітні і їх завернули додому. А решту нас завели у 
якесь  приміщення  з  соломою  на  полу  ночували.  На  ранок  нас  на 
підводах  правили  у  Фундукліївку.  Супроводжували  нас  8 
поліцейських. Хто в ночі втік,  а ми їдемо на підводах.  За Чернечим 
степ почався. Я вже й надію втратила. Коли ліс сосновий і дорога така 
вузька  стала  й  поворот.  Тут  ми  в  трьох  зіскочили  з  підводи  і  я  як 
побігла лісом, то тільки чула як кулі у дерева врізалися. Ніколи так не 
бігла. Так я утекла [7]. Подібні спогади далеко не поодинокі.

Таким  чином  радянський  стереотип,  що  діяльність  сільських 
старост  та  поліції  була  проявом  колабораціонізму  й  носила 
меркантильно-фашистське  забарвлення  поступово  розвіюється.  Хоча 
дійсно, на основі прикладу одного села ми не можемо говорити про 
загальні тенденції. А тому, підсумовуючи сказане, варто наголосити на 
необхідності  проведення  широкомасштабних  польових  наукових 
досліджень  у  кожному населеному пункті.  Це  дасть  чітку  фактичну 
картину та реальні загальні висновки. Адже пройде десяток років і ми 
безповоротно втратимо останніх носіїв унікальної інформації,  яка не 
зафіксована в  письмовій формі  в  жодному архіві.  Наведена розвідка 
покликана  звернути  увагу  українських  науковців  на  потребу 
проведення  комплексного  наукового  дослідження  окупаційного 
періоду історії України.

Список використаних джерел та літератури:
1. МПД  автора:  Гарбуз  Костянтин  Пантелеймонович,  1924  р.н., 

с.Івківці; 
2. МПД  автора:  Лавріненко  Семен  Максимович,  1924  р.н., 

с.Головківка; 
3. МПД автора: Колісник Кузьма Євменович, 1911 р.н., с.Івківці; 
4. МПД автора: Стародуб Олександра Данилівна 1926 р.н., с.Івківці; 
5. Державний  архів  Черкаської  області  (далі  ДАЧО).  -  Р-539.  Оп.1 
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7. МПД автора: Гаврильченко Марія Данилівна, 1921 р.н., с.Івківці; 
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  ⁂ ⁂ ⁂
Деркач Анатолій, Різник Станіслав

(Медведівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Максима Залізняка)

ФАУНА МОГО РІДНОГО КРАЮ
Тваринний світ Холодного Яру не бідніший за рослинний. Фауна 

Холодноярського  масиву  включає  до  себе  комплексів  видів,  в 
основному  характерних  представників  європейського 
широколистового лісу. Їх склад достатньо різнобарвний але кількість 
популяції  більшості  з  них  низька  внаслідок  співвідношення 
представників різних груп в біоценозах порушено.

Земноводних  в  Холодноярському  лісі  налічується  10  видів: 
тритон звичайний, сіра та зелена жаба, часничниця звичайна, квакша, 
кумка звичайна, гостро морда жаба, озерна та ставкова жаби.
Плазунів тут налічується 7 видів: болотяна черепаха, зелена та прудка 
ящірки,  веретільниця  ломка,  медянка,  вуж  звичайний  та  гадюка 
Нікольська. 

Птахи – велика і  різноманітна група теплокровних тварин. Яка 
налічує  понад  360  видів  на  території  України.  В  Холодноярському 
регіоні за нашими спостереженнями проживає понад 90 видів.

Не менш представницькою групою є група ссавці, сюди входять: 
лось,  кабан,  козуля,  вовк,  лисиця,  єнотовидна  собака,  заєць  русак, 
видра,  ондатра,  бобер,  норка,  горностай,  ласка,  куниця  лісова  та 
кам’яна,  тхір,  борсук,  вовчок  (соня),  лісова  та  садова,  вечірниця 
гігантська, широко вушка європейська та багато інших.

 А зараз ми хочемо виділити окремо всіх представників фауни, 
які занесені до Червоної книги України.

1. Шуліка рудий
2. Лунь польовий
3. Канюк степовий
4. Орлан білохвостий
5. Сокіл балабан
6. Пугач
7. Вечірниця велетенська
8. Широковух європейський
9. Кутора мала
10.Садовий вовчок
11.Горностай
12.Норка європейська
13.Тхір степовий
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14.Видра річкова
15.Мідянка
16.Бражник дубовий
17.Мномозина
18.Махаон
19.Вусач великий
20.Жук олень
Шуліка рудий. Птах середнього розміру. Маса самців до 900, самок 

до  1200г.  За  особливостями свого  життя  дуже близький до чорного 
шуліки.  Корисний  зникаючий  птах  якого  потрібно  охороняти. 
Занесений до Червоної книги України

Лунь польовий. Птах середнього розміру. Маса самців до 400, самок 
до  600г.  Знищуючи  шкідливих  гризунів,  луні  польові  приносять 
користь. Хоч іноді нападають на дрібних корисних комахоїдних птахів. 
У зв’язку з тим, що кількість цих птахів весь час зменшується і вони 
стали  рідкісними  по  всій  території  України,  заслуговують  на  повну 
охорону.

Канюк степовий. Птахи середніх розмірів трохи більші за канюка 
звичайного. Довжина тіла до 60 (самці) – 65 (самки)см. Дорослі птахи 
бурі,  з  рудими  облямівками  пер  або  темно-бурі,  майже  без  світлих 
плям. Нижня частина тіла рудувата, з темними плямами на стрижнях 
пер на горлі і грудях, або білувата, з бурими плямами. Молоді птахи в 
забарвленні мають значно менше рудого кольору.

Живляться переважно гризунами й іншими дрібними хребетними, а 
також великими комахами. Гнізда роблять на кущах, горбах, курганах 
(за  що  дістали  свою  назву),  на  старих  скиртах,  копицях  сіна  і  на 
деревах. Дуже корисні, рідкісні птахи, потребують повної охорони.
Орлан  білохвостий.  Великі  птахи,  але  менші  за  грифа  і  сича.  Маса 
самців до 4-5, самок до 5-6 кг. Дорослі птахи темно – бурі. Голова і 
шия значно світліші іноді майже брудно-білі. Надхвістя строкате або 
біле, стернові пера білі. У природі визначаються за силуетом у польоті: 
досить  короткий,  клиноподібний  хвіст,  широкі  й  довгі  крила  з 
розчепіреним пір’ям. Хвіст у старих птахів білий і добре помітний на 
далекій  відстані.  Можуть довго  ширяти  в  повітрі  на  значній  висоті, 
виглядаючи здобич. Зараз це рідкісні, зникаючі птахи, яких ретельно 
охороняють. Занесені до Червоної книги України.

Сокіл  балобан.  Серед  соколів  України  немає  більшого  за 
балобана.  Він  трохи більший за  ворону,  з  характерними для  сокола 
зовнішнім  виглядом.  Балабана  легко  відрізнити  від  соколя-сапсана: 
світліший,  зверху  коричнево-бурий,  а  вуса  буруваті,  не  дуже 
контрастні. Балобанів використовують як ловчих птахів. Вони можуть 
відганяти птахів на аеродромах, звірофермах, зерносховищах. Балобан 
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непоганий сторож.
Пугач. Найбільший із сов. Маса до 3300г. Дорослі самці зверху 

темно-руді, або темно-вохристі, з чорними поздовжніми і поперечними 
смугами.  На  голові  довгі,  чорні  з  рудими  краями  пір’яні  "вушка". 
Нижня  частина  тіла  білувата  або  жовтувата,  з  чорно-бурими 
поздовжніми плямами і темними поперечними смугами. Самка трохи 
темніша. Ці птахи занесені до Червоної книги України
Вечірниця  велетенська.  Найбільша  летюча  миша  України.  Довжина 
тіла  84-104мм.,  маса  41-76  г;  рудувато-коричневе,  густе,  довге, 
шовковисте хутро. Рідкісний вид. Вона - типовий мігрант, пов'язаний з 
лісом. У нашій фауні немає жодної великої комахи, хітиновий покрив 
якої не могла б розгризти.

Широковух  європейський.  Це  невелика  тварина  (довжина 
47-57мм., маса 8-15,7г.) з відносно довгими, вузькими і загостреними 
на кінцях крилами. Хвіст майже дорівнює довжині тіла. Забарвлення 
чорно-буре, черево світліше, хутро густе. Україні характерний вид для 
лісової та лісостепової смуг Правобережжя, гірських екосистем.
Кутора  мала.  Зовнішній  вигляд  дещо  нагадує  мишей  з  помірно 
видовженим тулубом та досить короткими кінцівками. Голова досить 
велика. Видовжена носова частина утворює хоботок. Розміри 70-82мм, 
маса  9-14г.  віддає  перевагу  рівнинним  лісам,  чагарникам,  лукам,  з 
рідка буває на болотах.

Тхір степовий. Тварина родини куницевих довжиною 490-520мм, 
масою 570-960г, світло піщаного кольору, з хвостом (120-150мм.) від 
середини  до  кінця  темно-бурим.  Тхір  степовий  уникає  населених 
пунктів,  хоча  може  жити  безпосередньо  поблизу  селищ.  Живе  у 
відкритих степах по ярах, біля курганів, покинутих загонів для худоби, 
біля старих скирт.

Бражник дубовий. На Україні його можна зустріти з червня по 
вересень  у  степу  та  лісостепу,  в  листяних  лісах  парках.  Гусениця 
вигодовується на листках дуба, віддаючи перевагу молодим листкам. 
Вона  зелена,  з  блакитним  рогом,  по  боках  тіла  навскіс  жовті  лінії 
оранжеві кільця довкола дихальних органів.

Мнемозина.  За  давньогрецькими  віруваннями,  Мнемозина  – 
богиня  пам’яті,  дочками якої  (від  самого  Зевса)  були  дев’ять  муз  – 
покровительниці наук, поезії та мистецтва.

Розмах  крил  52-60мм,  на  передніх  крилах  лише  по  дві  чорні 
плями на задніх взагалі немає. Її ще називають чорним Аполлоном.

Жук  олень.  Один  з  не  багатьох  видів  жуків  з  родини  рогачів 
нашої  фауни.  Всього  ж  їх  відомо  близько  800  видів.  Небуденна 
зовнішність  жука  здавна  привертала  до  нього  увагу  людей.  Його 
занесено до Червоної книги.
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Махаон. Один із найбільш відомих представників родини у фауні 
нашої  республіки.  У  Махаона  яскраво-жовті  з  чорним  візерунком 
крила,  на  задніх  крилах  сині  кружальця,  облямовані  чорним,  та  дві 
оранжеві плями. Передні крила дещо витягнуті в перед, задні зубчасті, 
із хвостиками. Розмах крила 65-85мм.

Ознайомившись загалом з природнім багатством рідного краю, 
потрібно  сказати,  що  в  ранні  моменти  дуже  мало  робиться  для 
збереження та відтворення наших природних багатств.
Ми  самі,  не  помічаючи  того,  а  в  більшості  не  хочемо  його  самі 
помічати.  Наносимо  великої  шкоди  природі  своїми  вчинками.  Це 
забруднення лісів, берегів річок та і  самих річок сміття з дворищ та 
залишками  після  відпочинку  на  природі.  Зриваємо  першоцвіти  для 
букетів та витоптуємо їх, що дуже тяжко впливає на їхній кількості. 
Браконьєрське  ставлення  до  диких  тварин  та  птахів,  в  свою  чергу 
призводить до зменшення кількості та загалом їх зникнення.

А якої шкоди завдають природі без господарське ставлення до 
внесення хімічних добрив, викид в річки брудних стоків з заводів та 
ферм, викид в повітря різноманітних газів з заводів та фабрик і все це 
позначується на здоров’ї нашої природи і нас з вами.

Список використаної літератури
1. А.  Федоренко,  І.В.  Рогатко.  Тварини  Червоної  книги.  Київ, 

Урожай, 1990
2. М. Воїственський. Птахи. Київ, "Радянська школа" 1984
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  ⁂ ⁂ ⁂

Гориславець Евгенія
(учениця 8-го класу Медведівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені Максима Залізняка)

ПЕРВОЦВІТИ ХОЛОДНОГО ЯРУ
Першоцвіти, це найперші квіти, які з`являються весною. На землі 

ще місцями лежить сніг і важко навіть уявити , що в цей час тендітна 
квіточка  вибивається  з  під  землі,  прокладає  собі  дорогу  до  сонця, 
витримує мороз. Яка сила керує нею? Яка сила сприяє цвітінню? Що 
може бути таким радісним першим привітом весни? Першоцвіти - це 
просто  радість  для  нас,  це  просто  усвідомлення  того,  що  життя 
перемагає в будь якій ситуації, погляд на цю квіточку викликає дивне 
відчуття  легкості  і  ніжності.  Світ  навколо  стає  світлим,  прозорим, 
невагомим. Як можна було розподілити ролі у природі так,  щоб під 
могутніми деревами, ще ніби камінними, сонними, з першим сонячним 
променем уже пробилося життя тонесенького пагінчика? 
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Не всі  мають можливість побачити цю красу, відчути почуття, 
які  виникають,  коли ти дивишся на цю красу.  Ми з  вами живемо у 
чудовому краю, близькість Холодного Яру покладає на наші характери 
свої відблиски, давні легенди покривають таємницею минуле нашого 
краю.  Давайте  трошки  заглянемо  в  цю  таємницю,  яка  називається 
першоцвіти.

Підсніжник  (Galanthus)  -  рід  багаторічних  трав  з  родини 
Амарилісових (Amaryllidaceae). Невисока цибулинна рослина, з двома 
лінійними  листками.  Квітне  в  березні-квітні.  Листя  з'являється 
одночасно з бутонами і під час цвітіння рівне або значно коротше за 
квітконос. Пізніше, після цвітіння, розростаються, досягаючи довжини 
10-20 см  і  ширини  0,5-3 см.  Квітки  одиночні,  схожі  на  дзвіночки,  в 
закритому стані нагадують краплю, що схиляються на тонких прямих 
квітконосах, висота яких 10-20 см. Оцвітина складається з 6 роздільних 
пелюсток:  трьох  зовнішніх  і  трьох  внутрішніх.  Квітки  підсніжників 
молочно-білого  кольору,  часто  прикрашені  зеленими  смужками  або 
плямами.  Плід  -  м'ясиста  коробочка,  насіння  довгасте,  з  соковитим 
придатком. Цибулини яйцевидні або конічні, зі світло-коричневою або 
бурою шкіркою, діаметром 1,5-3 см і завдовжки 2-4 см. Більшу частку 
року проліски проводять у виді цибулин під землею. Восени цибулини 
"прокидаються" і починають дорощувати коріння. Наприкінці зими або 
навесні вони починають рости і заквітають. Після закінчення цвітіння і 
до відмирання листя цибулина запасає корисні речовини і набирається 
сил для нового сезону.

Латинська  назва  роду  "галянтус"  (Galanthus)  походить  від 
грецьких слів,  які  в  перекладі  означають "молочна квітка"  (оскільки 
колір квітів цієї рослини нагадує молоко). Німці називають підсніжник 
"сніговим дзвіночком" (Schneeglöckchen) за те, що його квітка нагадує 
своєю формою дзвін. Французи його називають "той, що простромляє 
сніг" (Perce-neige), а англійці - "сніжна крапля" (Snowdrop). 

З підсніжником пов’язано багато легенд. Підсніжники вважають 
символами надії. Згідно однієї старовинної легенди, коли перші люди 
були  вигнані  з  раю,  на  Землі  йшов  сніг  і  було  холодно.  Єва  дуже 
змерзла. Навколо владарювала зима, падав густий сніг, довкола стояла 
темінь.  Пригнічених  грішників  розрадив  ангел,  пообіцявши  їм,  що 
вслід  за  зимою настане весна.  І  щоб довести правдивість  сказаного, 
дихнув  на  сніжинки.  Торкнувшись  землі,  вони  перетворилися  на 
підсніжники. З тих пір ці тендітні, але стійкі квіти з’являються на світ 
наприкінці зими, немовби переконуючи нас з вами, що кращі часи не за 
горами.

Згідно іншої легенди, богиня Флора роздавала квітам карнавальні 
костюми і подарувала Підсніжнику білу сукню. Але сніг також схотів 
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взяти участь в карнавалі, хоча карнавальний одяг йому не годився. Тоді 
він став просити квіти поділитися з  ним костюмом. Однак усі  квіти 
боялися холоду і не погодилися, і лише підсніжник укрив його своїм 
хітоном.  Разом  кружляли  вони  у  колі  квітів  і  прониклися  один  до 
одного такою симпатією, що нерозлучні до цього дня і саме тому не 
боїться він снігу.

Підсніжниками  прикрашають  храми  на  Стрітення  Господнє, 
вважаючи  їх  “квітами  духовного  очищення”,  “стрітенськими 
дзвіночками”.  Настоями  із  підсніжників  народна  медицина  лікує 
м’язову дистрофію, неврити, застосовує їх при дитячих церебральних 
паралічах.

Ще в нас ростуть маленькі синньоокі першоцвіти – це проліска 
дволиста.  У березні,  коли  вже  земля,  розбуджена  від  зимового  сну, 
трапляється  побачити  таку  картину:ніби  клаптики  весняного 
блакитного неба впали на землю і синіють серед голого віття лісових 
дерев та  чагарників.  Це вступає  в  весняний танок цвітіння  проліска 
дволиста.  Про масове цвітіння цієї ранньоквітучої рослини видатний 
вітчизняний ботанік  В.В.Альохін образно писав,  що в дубовому лісі 
весною два  неба:одне  над  головою,  а  друге  під  ногами.  Недаремно 
серед народних назв цієї рослини є така, як синєтка. Серед інших назв 
можна згадати лурівку, ряст синій, растик, ряст. 

 Наукова  родова  назва  Проліска  дволиста  (Scilla  bifolia 
L.)походить від  давньогрецької  назви цибулі  морської,  і  в  перекладі 
означає  "розколювати,  розділяти".  Очевидно  така  назва  повязана  з 
властивістю  лусочок  цибулі  легко  відчленовуватися,  ніби 
відколюватися.  А  німецька  народна  назва  у  перекладі  означає 
"блакитна зірка" і найточніше відображає красу і ніжність цих квітів.

В  науковій  літературі  рослина  характеризується  як  ефемероїда 
рослина родини лілійних (6-20 см заввишки) з підземною цибулиною, 
величиною  як  горіх  ліщини.  Стебло  безлисте,  циліндричне,  голе, 
квітконосне.  Рослина  має  два,  рідко  три  прикореневих  листки,  що 
своїми піхвами обхоплюють стебло до середини її  довжини.  Листки 
широколінійні,  жолобчасті,  звужені  до  основи  і  закінчуються 
ковпачкоподібною  верхівкою.  Квітка  правильна,  роздільно-
пелюсткова.  Оцвітина  проста,  віночкоподібна,  складається  з  шести 
простертих блакитних пелюсток. Квітки зібрані по 2-10 у рідкі китиці. 
Квітконіжки  спрямовані  вгору,  звичайно  вдвічі  довші  за  квітку. 
Тичинок  шість,  маточка  одна,  стовпчик  нитчастий,  приймочка 
маленька, зав’язь верхня. Плід - чорна, тупотригранна коробочка.

Це  строга  характеристика.  Але  там  не  сказано,  що  одцвітини 
забарвлені  від  ніжно-лазурових  до  фіолетових,  пурпурових  і  навіть 
білих кольорів залежно від виду. Подекуди поверхня лісового грунту 
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аж променіє ніжною лазуровою синявою, викликаючи відчуттярадості 
життя, світла, простору.

Докладніше я розповім про конвалію звичайну, мою улюблену 
квітку.  Конвалія  звичайна  (Convallaria  majalis  L.)  Трав'яниста 
багаторічна  рослина  (10-35  см  заввишки)  з  довгим  розгалуженим, 
повзучим кореневищем і  пучками коренів.  Квітконосне  стебло  голе, 
прямостояче,  безлисте,  оточене  при  основі  трьома-шістьома  бурими 
піхвами.  Листки  прикореневі,  звичайно  їх  два,  зрідка  один або  три, 
довгасто-овальні  або  еліптичні,  великі  (10-16  см  завдовжки,  4-6  см 
завширшки) . Основа листка клиноподібна, у зовнішнього листка вона 
переходить у довгу піхву, яка обволікає стебло і черешок внутрішнього 
листка.  Квітки  зібрані  на  верхівці  стебло  в  однобічну  6-10-квіткову 
китицю.  Квітконіжки при основі  з  коротким плівчастим приквітком. 
Квітки  правильні,  з  простою  округло-дзвоникоподібною,  білою, 
шестизубчастою  оцвітиною  (до  10  мм  у  діаметрі).  Тичинок  шість, 
маточка  одна,  стовпчик  один,  зав'язь  верхня.  Плід  -  малонасінна 
червона ягода.

Росте  конвалія  в  мішаних  і  листяних  лісах.  Тіньовитривала 
рослина. Цвіте в травні. 

Наукова  назва  конвалії  -  Конвалярія  майаліс  — у  перекладі  з 
грецької означає "лілія долин, що цвіте в травні". Справді, вона близька 
родичка лілій, часто росте в помірно вологих долинах і цвіте в травні. 
Деякі  вчені  вважають,  що  її  листя  схоже  на  ланячі  вушка.  Звідси, 
можливо, і походить російська назва "ландушка" (по-старопольськи це 
означає  "ланяче  вушко").  Однак  щодо  цього  існують  й  інші  думки. 
Наприклад,  вважають,  що  рослина  одержала  назву  через  гладеньке 
листя.

Називалася  "гладиш"  (тобто  гладенький),  далі  "ладиш",  а  вже 
потім "ландиш". Інші стверджують, що назва квітки походить від слова 
"ладан" — ароматичної смоли, яка під час спалювання поширює чудові 
пахощі. А потім уже до нього додали суфікс "- иш".

Конвалії...Скільки легенд пов'язано з ними, скільки казок!
Українська легенда розповідає про те, що квітка виросла там, де 

впали сльози дівчини,  яка  чекала  нареченого  з  далекого  походу.  На 
Русі  цю  квітку  пов'язують  з  іменами  Садка,  Любави  та  Волхови. 
Конвалія -  це нібито сльози царівни,  пролиті  нею, коли її  розлюбив 
відважний  купець.  В  інших  легендах  розповідається  про  те,  що 
конвалія постала з розірваного намиста Білосніжки, що це ліхтарики 
гномів. Існує легенда, в якій розповідається не тільки про квітки, а й 
про червоні ягоди цієї рослини: юнак на ім'я Конвалія так гірко плакав 
за  Весною,  яка  покинула  його,  що  сльози  перетворилися  на  білі 
квіточки, а кров серця забарвила ягоди.
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В одному  із  старовинних російських  переказів  говориться,  що 
конвалії виросли із сліз водяної царівни Волхлви, яка палко покохала 
відважного Садко. Довідавшись про його "зраду", про гаряче кохання 
Садко  до  Любави,  вийшла  Волхова  на  берег,  щоб  в  останній  раз 
послухати чудової пісні свого коханого. Але дарма вона його шукала 
на  березі;  довго  блукала  Волхова  по  луках,  болотах  і  лісах, 
прислухаючись  до  звуків  ночі.  І  ось  серед  струнких  берізок  вона 
помітила два силуети в місячному сяйві. Він! А поруч з ним Любава. 
Стримала горда красуня душевний крик, відвернулася і прибита горем 
пішла,  щоб  навіки  заховатися  в  своєму  холодному  царстві.  І  лише 
місяць  бачив,  як  сльози  градом котилися  з  її  чарівних  синіх  очей  і 
перламутрами падали в шовкову траву, перетворюючись в білі конвалії 
- красу кохання і біль чистого, ніжного, гарячого дівочого серця.

В  найбільшій  повазі  конвалія  у  Франції.  Перша  неділя  травня 
щорічно  відзначається  французами  як  свято  конвалії.  Конваліями 
прикрашають  житло  і  одяг.  Якщо  під  час  танцю  молоді  люди 
обмінюються  букетами  конвалії,  вважалося  -  з  цього  моменту  вони 
заручені.  Відмовитися  від  букету  означало  відмовитися  від  дружби. 
кинути конвалію під ноги означало виразити зневагу.

Багато народів шанують цю рослину як символ весни. А в Англії 
із  покоління  в  покоління  передавалась  легенда  про  те,  що  конвалія 
росте в лісі в тому місці, де казковий Леонард переміг дракона. Їх чисті 
дзвіночки видзвонюють переможний гімн.

У давніх  скандинавів  конвалія  була  квіткою богині  сонця,  яке 
сходить, на її честь запалювали багаття та влаштовували свята, квітки 
конвалії приносили у жертву богам; у Франції були спеціальні свята, 
присвячені  конвалії  (влаштовувалися  в  першу  суботу  та  неділю 
травня); священною вона була й у північноамериканських індіанців.
Відомо, що ще в І  ст.  до н.е.  конвалії,  троянди та левкої розводили 
єгипетські  садівники.  У  XVI  ст.  садівники  Західної  Європи  вивели 
різнобарвні (рожеві, червоні) сорти конвалії.

У різних країнах із цієї рослини готували всілякі ліки. Офіційно 
конвалія була визнана лікарською рослиною 1881 року.  Найвідоміші 
ліки — конвалійні краплі,  або краплі Зеленіна,  — ліки від серцевих 
захворювань.

Як  бачимо,  ця  квітка  справді  відома  й  вельми  популярна. 
Конвалія була улюбленою квіткою багатьох визначних людей: Софії 
Ковалевської  і  Купріна,  Лесі  Українки  і  Брюллова,  Менделєєва  і 
Чайковського.

Хто створив це прекрасне диво – першоцвіти? Кому ми повинні 
дякувати за них? Відповіді на ці питання я не знаю, але я чітко знаю, 
що треба берегти це диво.  Красу цю повинні бачити не тільки ми з 
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Вами, але і наші нащадки. Давайте будемо берегти першоцвіти!
Використана література:

1. Першоцвіти Черкащини, Черкаси. 2005.
2. Г.В.Заверуха, Київ, "Урожай", 1986
3. Альбом  з  ботаніки,  С.С.Морозюк,  В.В.Протопонова,  Київ, 

"Радянська школа"
  ⁂ ⁂ ⁂

Сафронова Анастасія Андріївна, Дубова Ілона Андріївна
(учениці 8 класу Медведівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені Максима Залізняка).

ФЛОРА МОГО РІДНОГО КРАЮ
 Наше  село  Медведівка  відноситься  до  Чигиринського  району 

Черкаської  області  і  входить  до  складу  Холодноярського  регіону. 
Холодноярщина  знаходиться  в  Південній  частині  Українського 
лісостепу.
 На території Холодноярського регіону розташовано біля 40 сіл та 
хуторів  Чигиринського,  Кам’янського,  Смілянського,  Черкаського  та 
Олександрійського районів.

У  Холодному  Яру  дуже  різноманітний  рослинний  світ.  Тут 
нараховується  понад  140  видів  різних  дерев  і  чагарників.  З  них 75-
місцеві.  Найпоширеніші  породи:  дуб,  ясен,  граб,  сосна,  клен… 
Трапляються  рідкісні  для  цих  країв,  як,  наприклад  :  модрина 
європейська  і  сибірська,  дуб  червоний,  амурське  коркове  дерево, 
вишня східна.
 На території Холодного Яру росте горіх волоський. Найбільший 
горіховий сад (3,15 га.) – біля Мотрониного монастиря. Його посадив у 
1913р.  садівник  Калина.  Багатосортова  колекція  волоського  горіха  в 
Холодному  Яру,  на  жаль,  невідома  навіть  науковцям. 
Крупноплодовість  і  морозостійкість  холодноярських  горіхових 
насаджень,  безперечно,  могли  б  послужити  добрим  ґрунтом  для 
виведення високопродуктивних сортів. 

 Лікувальні  властивості  горіха  волоського  широко 
використовували  ще  козаки  і  гайдамаки.  Настоями  з  його  листя  і 
коріння  вони  лікували  різні  хвороби  шкіри,  виразки  шлунку.  На 
сьогодні на території заповідника взято на облік 2912 горіхових дерев. 
Їх вік – від 10 до 200 років.
 Окрасою нашого краю здавна є соснові бори. Їхнє темно-зелене 
царство  вабить  у  будь-яку  пору  року.  Особливо  загадковими  вони 
бувають навесні,  коли "цвіте" сосна. Період їх цвітіння триває лише 
10-12  днів.  Під  шапками  крон  величних  сосен  видно  прозорі 
жовтувато-золотисті  хмари  з  соснового  пилку,  який  суцільною 



Перша учнівська наукова краєзнавча конференція
 _______________________  “  ЗАЛІЗНЯКОВІ ЧИТАННЯ  ”______________________     

пеленою падає вниз, на землю.
 Найпоширенішою  в  Україні  є  сосна  звичайна,  яка  росте  в 

найрізноманітніших  умовах.  Вона  дуже  витривала,  має  добре 
розвинену  кореневу  систему.  Сосна  любить  сонце,  хоч  добре  себе 
почуває і в затінку. Сосна цінується за високоякісну деревину. Соснові 
колоди  і  дошки  –  найкращий  будівельний  матеріал.  З  сосни  та  її 
відходів  одержують  багато  сортів  паперу,  виробляють  спирт,  оцет, 
шовк.

 Кожна  хвоїнка  сосни  –  очищувач  повітря.  Сосна  –  джерело 
кисню : 1 га. 50 – річного соснового лісу виділяє за рік 5,6 т. кисню та 
понад 500 кг. летких речовин – фітонцидів. Тому повітря і соснових 
лісах  цілюще,  майже  позбавлене  мікроорганізмів.  У  хвоїнках  сосни 
міститься  багато  вітамінів.  З  хвої  сосни  виготовляють  пасти,  які 
допомагають при багатьох захворюваннях. 
 Подекуди в Холодному Яру можна побачити березу. Це красиве 
дивовижне дерево часто порівнюють з гарною дівчиною "струнка мов 
берізка".  Березі  присвячено багато віршів, пісень,  казок.  Її  краса – в 
стрункому  стовбурі  тонких  гіллях  та  сережках.  На  одному  дереві 
зібрані і довгі чоловічі суцвіття, і коротенькі жіночі. Понад 100 млн. 
маленьких крилатих насінин залишають матір – березу розлітаються 
світом, і тільки частина цих насінин проросте.

Життя берези не таке довге як у дуба або бука: лише 100 – 150 р. 
Про користь берези у народі говорять: "У берези 4 справи: перша 

–  життя  прикрашати,  друга  –  крик  стишувати,  третя  –  хворих 
зцілювати,  четверта  –  чистоти  дотримуватися.  Лікарські  властивості 
бруньок,  кори,  листя  нам  добре  відомі.  Навіть  із  псевдо  грибів  – 
трутовиків  роблять  лікарські  препарати.  Березовий  сік  зміцнює 
здоров’я і допомагає при захворюванні легенів. 
 Також у Холодному Яру можна почути ,як листя осики приємно 
шелестить на вітрі, цей шелест заспокоює й звеселяє людей. Тому іноді 
осику називають шептун – дерево.  Проте проходячи через осиковий 
гай,  відчуваєш  якусь  тривогу  від  тріпотіння  осикового  листя,  ніби 
перед бурею. Не дуже полюбляють осику в народі за її "говірливість", 
несхвально називають "заклятим деревом". Як розповідає легенда, саме 
на  осиці  повісився  Іуда,  який  зрадив  Ісуса  Христа.  Відтоді  тріпоче 
осика, згадуючи про безславну смерть зрадника.

 Є ще одна цікава легенда про осику. Саме під нею сховався Ісус 
від  зрадників.  Але  осика  "злякалась",  затремтіла  і  цим  видала 
присутність  Ісуса.  За  це  осика  поплатилась  –  вона  приречена  на 
"довічне тремтіння".
 Шелест осикового листя чути через те, що довгі черешки листя, 
трохи  сплющені  біля  основи,  починають  рухатись  навіть  при 
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незначному  подихові  вітру.  Одна  погана  слава  осики  не  заважала 
людям  користуватися  її  благами.  З  лози  осики  плели  корзини, 
осиковими трісками вкривали дахи. В наш час осику використовують 
переважно  для  виготовлення  сірників.  Деревину  осики  добре 
обробляти, вона не смалиться, легко горить рівним полум’ям -що може 
бути кращим для сірників.

Перед Новим роком у кожному домі з’являється зелена красуня – 
ялинка. Традиція прикрашати ялинку виникла ще у Русі, цю традицію 
започаткував 300 років  тому Петро І.  Однак цим він  зробив погану 
послугу ялинковим лісам. Упродовж років перед Новим роком гинули 
найкращі і наймолодші ялинки. Зазвичай ялина у наших широтах росте 
повсюди.  На  відкритих  ділянках  ялини  зовсім  інші,  ніж  у  лісі.  На 
відміну від сосни , нижні гілки ялин не відмирають , тому в ялинових 
лісах досить темно . Ялина добре росте лише на зволожених і родючих 
ґрунтах,  коріння  розміщується  близько  до  поверхні  ґрунту.  Під  час 
сильного вітру вона , на відміну від сосон , легко може повертатися із 
землі. Хоч ці дерева досить вибагливі до ґрунту та вологи, але легше, 
ніж сосни, переносять забруднення повітря. 

Також на території Холодного Яру можна зустріти яблуню. Щоб 
зрозуміти, як давно людина знає про яблуню, слід згадати біблійний 
переказ про гріхопадіння. Перші люди, Адам та Єва, жили в раю, і була 
в них лише одна заборона – коштувати плоди дерева пізнання добра і 
зла.  Але  Єва,  яку  звабив  змій  –  спокусник,  скоштувала  цей  плід  і 
пригостила Адама. Дізнавшись про це, Бог вигнав людей з раю.

Забороненим плодом було яблуко. Так людство й дізналося про 
яблуню. А вирощувати яблуню почали ще 5000 років тому в Палестині 
та  Єгипті.  З  Єгипту яблуко потрапило до Греції,  де  відразу  зайняло 
почесне місце серед інших фруктів.

Усі  чули  вираз  “яблуко  розбрату”.  Цей  чудовий  плід  став 
причиною однієї  з  найвідоміших подій в історії  –  Троянської  війни. 
Три  богині  сперечалися  за  право  володіти  яблуком  з  написом 
“найкрасивішій” -  Афіна,  Гера  й Афродіта.  Боги обрали їм суддю – 
сина  троянського  царя  Пріама  –  Паріса,  який  присудив  яблуко 
Афродіті.  На  знак  вдячності  Афродіта  допомогла  Парісові  викрасти 
прекрасну  Єлену,  дружину  царя  Спарти  Менелая.  Паріс  та  Єлена 
сховалися в місті Трої. Розгнівані вчинком Паріса греки виступили в 
похід проти Трої. Розпочалася десятилітня війна, в якій разом з людьми 
брали участь і боги. А причиною кровопролиття стало звичайне яблуко 
та ще пиха, притаманна й богам і людям.

Ще  в  Холодному  Яру  можна  побачити  грецького  горіха.  Ця 
культура прийшла до Європи із Середньої і Малої Азії. Віддавна люди 
ставилися  до  грецького  горіха  з  надзвичайною  повагою.  До  речі, 
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латинська  назва  його  перекладається  як  "горіх  Юпітера".  Грецький 
горіх  у  Римі  був  символом  верховного  бога  Юпітера.  На  Кавказі 
саджали горіхове дерево, коли народжувалася дитина. Давньогрецький 
історик  Геродот  стверджував,  що  в  давньому  Вавилоні  простому 
людові  забороняли  їсти  грецькі  горіхи  –  вважалося,  що  ці  плоди 
роблять людину розумнішою. Грецький горіх – міцне дерево, він має 
розкидчасту  крону,  причому  нерідко  діаметр  крони дорівнює висоті 
дерева. Кожне дерево дає в середньому 100-200 кг. горіхів, а з деяких 
дерев іноді збирають до півтонни плодів. Живе грецький горіх 300 – 
400 років і плодоносить до глибокої старості. Важко перерахувати всі 
корисні  властивості  цього  диво-дерева  –  недаремно  давні  скіфи 
називали його "деревом життя". До складу горіха входять корисні олії 
та білки, що легко засвоюються організмом – 400 г. грецьких горіхів 
забезпечує  добову  норму  людини  в  їжі.  У  ті  часи  високо  цінували 
деревину  грецького  горіха.  Міцну,  з  красивим  малюнком  її  легко 
обробити,  крім  того,  вона  не  тріскається.  Особливу  цінність  мають 
капи – нарости на стовбурі, що іноді важать до однієї тонни! З капу 
роблять різні прикраси та сувеніри. Елітні дуби красенями стоять серед 
буйної  рослинності.  Цінність  їх  у  тому,  що  столітньої  величі  вони 
набирають уже в 50 – 60 років. Високі, гінкі і стрункі, мов вилиті вони 
козацькими списами пронизують навколишні лісові хащі і  струмлять 
верхівками у небо.  В Європі  таких дубів трохи більше трьохсот.  На 
міжнародному ринку живці такого дуба оцінюються кількома золотими 
карбованцями.  Кілька  цих  красенів  має  Холодний  Яр.  А 
найкрасивіший серед них росте біля Гайдамацького ставка. На просіці 
Січового Яру росте дуб Т.  Г.  Шевченка.  В 1843 і  1845 роках Тарас 
Григорович під цим дубом слухав спогади старожилів про Коліївщину. 
Тоді ж цей дуб був намальований Шевченком. 

Ще  один  кремезний  дуб  росте  біля  основного  розсадника 
Креселецького  лісництва,  в  урочищі  Землянки,  або  Гульбища,  як 
звалася ця лісова галявина за часів Гайдамаччини. Крислатий велетень 
має понад 350 років. Це Козацький дуб.

На південному схилі Кирилівського Яру за хутором Буда росте 
інший велетень.  Його обхват – 8 метрів 64 сантиметри, висота – 22 
метри.  Він самосійний – дитя природи.  Цей дуб знає  походи князів 
Київської Русі.  Під його шатами відпочивали Богдан Хмельницький, 
Северин Наливайко, Максим Залізняк, Тарас Шевченко…
Ще  в  Холодному  Яру  росте  подібна  до  карликової  берези  вільха 
кущова.  Цвіте  вільха,  як  і  всі  березові,  ранньою  весною  :  пилок  з 
довгих  сережок  на  чоловічих  деревах  перелітає  на  короткі  червоні 
сережки жіночих дерев. З жіночих квітів утворюються маленькі зелені 
"шишечки",  що,  чорніючи  взимку,  лише  наступної  весни  випустять 
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насіння.  У  вільхи  цінна  деревина  .  Викликає  зацікавлення  деревина 
вільхи  чорної.  Нарубаною,  вона  майже  біла,  але  швидко  починає 
червоніти. Підсушена вільха набуває красивого рожевого кольору.

  ⁂ ⁂ ⁂
Лавріненко Вікторія

Учениця ІІІ-В курсу Черкаського гуманітарно-правового ліцею

ХАРАКТЕРНИЦТВО – ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ 
МЕНТАЛЬНОСТІ

Українська історія - це дзеркало трагічної долі великого народу, 
який володів знаннями (навіть у побіжному порівнянні, виходячи із тих 
фрагментарних  досліджень  старовини,  які  дійшли  до  нас),  що  були 
значно  вищими  за  знання  їхніх  сучасників  із  інших  етносів.  І  досі 
навколо українців, зокрема козаків, існує такий собі ореол містичності, 
який залишається загадкою і сьогодні.

Містичності від того, що для нас, у ХХІ столітті, їхні знання, які 
заповідали пращури, залишаються загадкою. Містичності від того, що 
навіть на підсвідомому рівні кожен українець, читаючи свою історію, 
починає розуміти, все було не так, як нам розповідають?

В усякому разі, якщо ми задаємо собі це питання, якщо свідомо 
чи  підсвідомо  шукаємо  на  нього  відповідь  -  значить  в  нас,  десь 
всередині,  просинається  невідома  могутня  сила  наших  пращурів. 
Значить  від  нас  має  піти  новий  початок.  Але  до  того,  ми  мусимо 
усвідомити де живемо, хто нас оточує, хто намагається нав'язати нам 
стереотипи нашої меншуватості та псевдодуховними цінностями.

Слово  “характерник”  є  багато  варіативним  і  зустрічається  в 
літературі  в  таких  варіантах:  пластун,  чаклун,  темник,  химороднок, 
мольфар,  галдовник,  знахарь,  каверзник,  та  інші.  За  визначенням Г. 
Фудимова термін “характерник” ішло від міцного характеру, сили волі. 
Це магічна сила від народження [8, 13].

За  радянських  часів  заборонено  вживати  цей  термін.  Так,  у 
виданому  вже  в  1987  році  “Українському  радянському 
енциклопедичному словнику” слово “характерник” відсутнє. Натомість 
є такі потрібні та важливі для українського народу слова, як “харакірі” 
- спосіб традиційного самогубства японських самураїв, чи “хариджити” 
- назва однієї з ісламських сект. У поемі “Хустина” Тарас Шевченко, 
згадуючи  компанійського  полковника,  лаконічно  описує  його  – 
“характерник з Січі” [31, 345]. Це слово в жодному з видань творів Т. 
Шевченка не коментується, не пояснюється. І такий “науковий” підхід 
був не одиничний. Якщо ж це слово і згадувалося, то майже завжди в 
негативному значенні,  як чаклун,  ворожбит,  людина,  яка пов'язана з 
темними силами. 
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На Запорозькій Січі школою характерництва був славнозвісний 
Пластунський курінь, в якому характерники вишколювали знаменитих 
козацьких  розвідників-пластунів,  вчили  їх  характерництву  та 
унікальним  бойовим  мистецтвам  “Спас”  та  „Бойовий  Гопак”,  які 
дозволяли їм виживати та виходити переможцем з будь-яких ситуацій. 
До  речі,  про  курінь  за  радянської  окупації  було  заборонено  навіть 
згадувати. Ніхто не досліджував й етимологію самого слова “пластун”. 
У радянських енциклопедіях писалося лише, що пластуни – це піхотні 
частини  Чорноморського,  а  пізніше  Кубанського  козачого  війська, 
котрі  несли  сторожу  службу  на  Кубані.  Причому  замовчувався  той 
факт, що Пластунський курінь існував на Запорозькій Січі з початку її 
заснування. І пластуни не впали на Кубань з неба, а прийшли туди вже 
сформовані,  як  самобутня  формація  розвідників  саме  із  Запорозької 
Січі. 

Досліджуючи термін “характерник”, я звернулася до етимології 
цього слова. В його основі лежить слово “характер”, що має значення 
„сукупність стійких психічних властивостей людини, її особистих рис, 
що проявляється в поведінці,  в діяльності”,  тобто вдача.  Вживається 
слово “характер” і в значенні “твердість, сила волі”. Тому, характерник 
- це воїн, який володіє своїм психічним станом, волею і завдяки цьому 
може впливати на волю інших людей. 

До речі, в козаків була своя спеціальна термінологія і для різних 
видів  характерництва,  що  вже  свідчить  про  надзвичайно  високий 
рівень  його  розвитку.  Наприклад,  таке  відоме  в  наш  час  явище,  як 
гіпноз, (навіювання) в козаків називалося – “химорода”, гіпнотизувати 
– “хи-мородити” [10, 270]. Також, цікавими були терміни “каверзник”, 
що відповідає  сучасному “штукарь”,  “фокусник”;  “галдовник” – про 
яких казали, що їх куля не брала.

Корені характерництва прийшли до нас з тисячолітньої давнини, 
з  часів  великого  переселення  арійських  племен  з  Індію  в  України. 
Воїни  володіли  всіма  п'ятьма  видами  зброї:  зброєю  для 
індивідуального  поєдинку  (мечі,  палиці);  зброєю  типу  списів,  котрі 
тримають в руках або метають;  “муктами” -  знаряддям для метання 
стріл; “янтра-муктами” - великими метальними машинами; містичними 
стрілами “астрами”, зарядженими духовною енергією ведичних мантр. 
Оскільки префікс “ма” в санскриті означає “великий”, то „харатхи” і є 
ті  самі  характерники  -  магічні  воїни,  які  володіють  надзвичайним 
бойовим мистецтвом.

Саме  так  їх  і  описує  Д.  І.  Яворницький  у  своїй  „Історії 
запорозьких козаків”: такі „характерники” могли відмикати замки без 
ключів,  плавати  човном  по  підлозі,  як  по  морських  хвилях, 
переправлятися через ріки на повстині чи рогожі, брати голими руками 
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розпечені ядра, бачити на кілька верстов навколо себе за допомогою 
особливих “верцадел”, жити на дні ріки, залазити й вилазити з міцно 
зав'язаних  чи  навіть  зашитих  мішків,  “перекидатися”  на  котів, 
перетворювати  людей  на  кущі,  вершників  на  птахів,  залазити  у 
звичайне відро й пливти в ньому під водою сотні і тисячі верстов. А 
людей,  які  в  мирний  час  займалися  магією,  називали  чарівниками, 
ворожбитами,  знахарями,  упирями,  вовкулаками  та  відьмаками. 
Характерництво  ж  було,  в  першу  чергу,  військовим  мистецтвом, 
завдяки якому воїн міг змінювати свою подобу, ставати невидимим, 
читати людські думки, бути невразливим для зброї супротивника. Саме 
характерники навчали козаків розбиратися у властивостях природи та 
використовувати  їх  на  свою  користь  [32,320].  До  речі  І.  Шаповал 
стверджує,  що  деякі  елементи  характерництва  були  притаманні 
відомому історику Д. Яворницькому. 

Слід  зазначити,  що  у  Війську  Запорозькому  характерники 
складали  окремий  загін.  Їх  було  небагато,  але  риси  характерництва 
були  притаманні  і  козацькій  старшині.  Зокрема,  сучасники  вважали 
галдовником наказного гетьмана Івана Золотаренка, який прославився 
в  роки  Визвольної  війни  своїми  успіхами  в  боях  з  поляками.  Його 
смерть оповита багатьма таємницями. Як оповідає один із переказів: 
“Наказний гетьман, Золотаренко, повертаючись з військом за наказом в 
Білорусію  і  проходячи  місто  Старий  Бихов,  пострілом  з  рушниці, 
зробленим  з  однієї  дзвіниці  засівшим  там  католицьким  органістом 
Томашем,  вбитий  на  смерть,  а  органіст  признався  добровільно,  що 
підготовлений до цього злодійства католицькими ксьондзами, які дали 
йому кулю зі священної чаші, за його словами, освячену і укріплену 
спеціальними замовляннями…[6, 45]. І справді, після огляду виявилась 
та  куля  незвичайною,  і  в  ній  середина  була  срібна  з  латинськими 
літерами. Тіло вбитого Золотаренка відвезли на батьківщину в місто 
Корсунь  на  поховання  в  тамтешній  дерев’яній  церкві,  його  коштом 
збудованій.  Але  коли  почалось  поховання  в  присутності  багатьох 
людей  і  духовенства,  то  громовим  ударом  запалена  церква,  і  тіло 
вбитого разом з церквою згоріло в попіл”. 

Доречно  згадати,  як  у  народі  з  покоління  до  покоління 
передавались легенди про уславленого кошового отамана Івана Сірка. 
Говорили, що запорожці п’ять років не ховали Івана Сірка,  коли він 
помер, а возили його за собою в походи і це їм забезпечувало перемогу. 
Відомо, що у мертвого Івана Сірка відрізали праву руку і в критичну 
хвилину  бою  виставляли  її  перед  собою,  як  прапор,  і  перемагали 
ворога.  Тільки  після  ліквідації  Січі  побратими  поховали  правицю 
отамана. І. Кащенко вважав, що І. Сірко мав унікальні екстрасенсорні 
здібності,  був  схильний  до  навіювання,  гіпнозу,  яснобачення  та 
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телепатії [3,125]. Такої ж думки дотримується і А. Базилевич. Я також 
вважаю,  що  І.  Сірко  не  зміг  би  бути  22  рази  обраний  кошовим 
отаманом, якби в нього не вірили козаки. Він не зміг би з невеликою 
групою  воїнів  без  чужої  допомоги  протистояти  добре  озброєному 
турецькому і татарському війську, і вирізати їх між січовим куріням, як 
баранів. 

Славою  характерника  наділяли  також  Семена  Палія,  Петра 
Сагайдачного, Івана Богуна, Лавріна Капусту та інших...

Характерництво,  безумовно,  приховує  багато  таємниць,  те  що 
нам відомо, тільки вершок айсберга, основа якого ховається в темних 
глибинах  містики  і  парапсихології.  На  думку  Д.  Яворницького  “…
характерництво було не винятком, а втаємниченим духом буття Січі 
Запорозької; вся Січ була “братерством Характерників”.[10,234]

На  мою  думку,  характерники  формували  стратегію  розвитку 
українського  козацтва,  володіючи  надзвичайними  здібностями  вони 
могли передбачати події наперед. Так, передчуваючи близьку загибель 
Запорізької Січі, низове козацтво пише заповіт для нащадків й укладає 
його  в  рукописні  книги,  що  звалися  Кахтирями.  За  два  роки  перед 
зруйнуванням  Січі  ,  на  Спаса  1773  року  козацькі  характерники 
скликали раду, на яку зійшлися наймудріші козаки, січові бандуристи й 
незрячі  співці-кобзарі,  лірники  та  стихівничі.  Ця  рада  і  поклала 
початок упорядкування “вустинських книг”  і  створення на  їх  основі 
Кахтирів.[2,195]  Я  вважаю,  що  місія  характерників  полягала  у 
збереженні  душі  українського  народу.  Чимало  старих  характерників 
залишилося на Великому Лузі  і  після зруйнування Січі.  В народних 
оповіданнях збереглися прізвища декого з них: Джерелівський – “сам 
кував  рушниці  і  умів  заговорювати  їх,  був  великим  стрільцем  і 
мисливцем, не боявся ні хмари, ні грому”, а також Канцибера, Гайдук 
та інші. Прожили вони більше ста років. 

Найбільш шанованим серед характерників на Січі були пластуни. 
На  жаль,  збереглося  небагато  даних  про  діяльність  пластунів  на 
Запорожжі і цьому є багато об’єктивних причин. По-перше, радянська 
історіографія, намагаючись зобразити Запорозьке військо збіговиськом 
свавільних  втікачів-кріпаків,  котрі  не  хотіли  працювати  “на  пана”, 
всіляко  затушовувала  наявність  у  запорожців  серйозних  військових 
інституцій,  в  тому числі  розвідувальної  організації,  та  й ще й такої, 
корені і традиції якої сягають у далеку давнину. Адже тоді треба було б 
переписати всю тодішню концепцію історії Запорожжя, що радянській 
владі  було  неприпустимим.  Другою  причиною  було  те,  що  самі 
пластуни намагалися оберігати свої таємниці від сторонніх очей. Адже 
вони  були  в  першу  чергу  розвідниками,  а  які  розвідники  будуть 
виставляти  на  показ  усі  свої  секрети.  Так,  навіть  про Пластунський 
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курінь маємо мало документованих даних. Бази пластунів були сховані 
від стороннього ока в плавнях, так званого “Великого Лугу”, який для 
чужинців і непосвячених, був забороненою зоною. Саме там, заховані 
серед  непрохідних  плавнів,  пластуни  вишколювали  свої  кадри, 
приховуючи  свою  діяльність,  як  і  кожна  нормальна  розвідувальна 
організація,  під  якоюсь  невинною  вивіскою,  в  даному  випадку  під 
маркою  мисливського  товариства.  Крім  того,  як  відомо,  при 
зруйнуванні  російськими військами Запорозької  Січі  велика  частина 
документів Січового архіву запорожцями було знищено, щоб вони не 
потрапили  в  руки  ворогів,  а  частина  вивезена  до  Туреччини,  на 
Задунайську  Січ  і  подальша  доля  їх  невідома.  Ймовірно,  що  саме 
документи  про  розвідувальну  діяльність  пластунів  знищувалася  в 
першу  чергу,  як  особливо  секретні.  Але  основні  свої  знання,  з 
конспіративних  міркувань,  пластуни,  як  і  зрештою  всі  січовики, 
передавали лише усно, не довіряючи їх паперу.

Проливає  світло  на  дослідження  цього  питання  унікальний 
запорозький  переказ,  записаний  від  старих  козаків  на  Запоріжжі, 
ймовірно  у  1806  році,  новоросійським  поміщиком  сербського 
походження  Олександром  Пішкевичем.  Пластуни  виступають  як 
першооснова, засновники запорозького козацтва. Назважаючи на вкрай 
негативне його упереджене ставлення до запорожців можна визначити 
ряд цікавих фактів,  щодо Олешківської Січі  [7, 226].  Також, з цього 
переказу  випливає,  що  самі  запорожці  вважали  пластунів,  поряд  з 
рибалками-“плавниками”, самобутньою споконвічною формацією, яка 
виникла ще до створення Запорозької Січі. Те, що мисливці і власники 
човнів  здавна  виділялися  великим  авторитетом  серед  козаків, 
підтверджує у своєму щоденнику й Еріх Лясота, який перебував на Січі 
у 1594 році [4, 105]. Пластуни жили в симбіозі з природою. Займалися 
полюванням,  що  було  чудовим  прикриттям  для  ведення  таємної 
діяльності, а також важливим елементом тренування. 
Історик  А.  Скальковський  у  “Iсторії  Нової  Січі”  згадує  навіть 
кількісний  склад  Пластунівського  куреня  нам  Запорожжі  ще  до 
переселення на Кубань: так у 1755 році в курені був приписаний 441 
пластун, в 1759 році – 541 пластун, в 1769 році – 269 пластунів [6,50]. 
А Д.  Яворницький у  своїй  знаменитій  “Історії  Запорозьких  козаків” 
згадує Пластунівський курінь серед перших 38-ми куренів Запорозької 
Січі [10,126].

Дослідники визначають, що в пластуни на Запорозьку Січ ішли 
по  охоті,  або  за  наказом  ради.  Це  були  особливі  команди,  які 
виділялися  і  службою,  і  характером.  Вони  були  вухами  і  очима 
козацького  товариства.  На  відміну  від  інших  козаків  пластуни 
визначалися  надзвичайною  винахідливістю  і  відвагою  в  критичні 
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хвилини, вищим розвитком військової хитрості, сміливості.
Народ наділяв пластунів надзвичайними можливостями тому, що 

вони  виконували  складні  військові  функції  в  особливих  умовах, 
наприклад: для отримання необхідної інформації про ворога, пластуни 
здійснювали рейди по ворожих тилах по 160 кілометрів і більше лізучи 
по землі.  Під час цих операцій вони мусили розраховувати лише на 
себе  та  власні  сили.  Причому боротися  їм  приходилося,  як  правило 
проти в кілька разів переважаючого числа ворогів, добре вишколених і 
підготовлених. Тому саме життя виробляло у пластунів надзвичайну 
пильність,  спостережливість,  кмітливість,  вміння  добре 
пристосовуватися до місцевості  та  досконале оволодіння прийомами 
прихованих,  зовні  ніким  не  помічених  рухів.  Щоб  вижити,  пластун 
мусив постійно думати головою, розмірковувати, як знайти найкращий 
вихід з будь-якої ситуації. Пластун не мав права на помилку, він мусив 
або відшукати ворога і блискавично його перемогти його, або загинути 
сам.  Тому  пластуни  постійно  розвивали  і  удосконалювали  свою 
надзвичайну потужну систему бойового мистецтва, яка давала їм змогу 
ефективно перемагати будь-яку кількість ворогів.

Крім  того,  пластуни  були  дуже  високоосвіченими  на  той  час 
вояками. Адже як би не старались деякі історики представити січове 
лицарство як банду примітивних неграмотних селян, яким ліньки було 
працювати  на  своїх  панів  і  вони  втікали  за  пороги,  факти  говорять 
інакше. В той час, коло навіть монархи не вміли писати і читати, на 
Січі існувала система освіти (січова і паланкові школи), козаки знали 
по  кілька  мов  і  володіли  науковою мовою того  часу  –  латинською, 
мали канцелярію і свою бібліотеку.

Отже,  властиві  їм  риси,  сформовані  під  впливом  роду  занять, 
освіти,  способом  життя  і  формувало  у  суспільстві  того  часу  образ 
воїна, який нічого і нікого не боїться, володіє своїм психічним станом, 
волею і завдяки цьому може впливати на долю інших людей. А власне 
цими рисами і наділялися характерники. 
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Висловлюємо щиру подяку за шефську допомогу в організації 
Першої учнівської наукової краєзнавчої конференції 

“Залізнякові читання” 
Східноєвропейському університету економіки і менеджменту,  

громадській організації “Молодь за відродження села”, 
книгарням міста Черкаси: “Криниця”, “Кобзар”, “Будинок Книги”, 

“Світоч”, “Фоліант”, поліграфічному центрові СПУ, 
добродіям Ільченку Олександру Анатолійовичу, Басарабу Олександру 

Анатолійовичу, Кучеру Петру Семеновичу та всім, хто сприяв 
реалізації проекту “Залізнякові читання”!
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