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ВСТУП
Проблематика гуманітарних досліджень спрямованих на 

визначення ролі окремих постатей в історичному процесі наразі 
є поширеною з-поміж багатовимірних дослідницьких практик. 
Адже повернення пересічної людини, як важливого «актора», у 
науковий дискурс у межах історичних студій є якісною ознакою 
розвитку демократичного суспільства, що прагне всебічного 
осмислення закономірностей власного буття. Украй актуального 
виміру ця тенденція набуває під час вивчення окремих регіонів, 
що займають важливе місце в становленні держави та її розвитку. 
З-поміж іншого, як частина загально-національного менталітету, 
увиразнюється й аксіологічна складова, яка демонструє ціннісні 
орієнтири, що утверджені та сповідуються окремими громадами.

Людинознавча тематика активно реалізується в межах 
предметного поля історичного краєзнавства. Передусім це 
вивчення біографій та повсякденних аспектів життя людини на 
тлі суспільних трансформацій, військових конфліктів, процесів 
державного розвитку тощо. Локальні сюжети досліджувані через 
призму особистісного життєвого досвіду дозволяють комплексно 
осягнути минуле як на мікро-, так і макрорівні, відзначити досвід 
попередніх поколінь та сформувати візію майбутнього розвитку.

13 жовтня 2021 р. у межах Х Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання» відбувся круглий 
стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, 
постаті» (спеціальна тема: «Людина в історії краю»). Науковий 
захід проведено вже вдев'яте. Як і минулорічне зібрання, він 
реалізувався в межах виконання працівниками Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» науково-
дослідної роботи «Історія Переяславщини: антропо-аксіологічні 
виміри» (державний реєстраційний номер: 0119U103364). 

До програми круглого столу було включено 25 тем доповідей. 
Загалом до участі заявилися 28 дослідників, переважна 
більшість з яких (25 осіб) представляли структурні підрозділи 
НІЕЗ «Переяслав»: НДВ історичного краєзнавства, НМВ охорони 
культурної спадщини, НДВ археології, НДВ «Музей Заповіту Т. 
Г. Шевченка», НДВ «Меморіальний музей Г. С. Сковороди», 
НДВ «Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного», 
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НДС «Музей кобзарства», НДФ «Музей народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини» (Музей космосу, Музей 
історії лісового господарства Середньої Наддніпрянщини, Музей 
хліба, Музей українського рушника). Також до участі заявили 
свої доповіді науковці з Університету Григорія Сковороди в 
Переяславі, Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України та два незалежні дослідники.

Матеріали за результатами роботи круглого столу 
«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті» 
втретє публікуються окремою збіркою. Вона виходить під назвою 
«Людина в історії краю: Переяславщина». 

До видання включено 23 наукові публікації.

Перелік зібрань круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: 
дослідження, проблеми, постаті» (2013–2021 рр.)

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (18 жовтня 2013 р., м. Переяслав-Хмельницький).

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (13 жовтня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький).

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (16 жовтня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький).

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (20 жовтня 2016 р., м. Переяслав-
Хмельницький). Спеціальна тема: «Археологічні комплекси та 
архітектурні ансамблі історичних пам’яток Переяславщини Х–
ХХІ ст.».

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (пам’яті вітчизняних археологів Михайла 
Сікорського, Михайла Кучери, Олега Сухобокова)» (13 жовтня 
2017 р., м. Переяслав-Хмельницький). 

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (до 100-річчя музейної справи на 
Переяславщині; до 95-ої річниці від дня народження Героя України 
М. І. Сікорського) (18 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький).

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (16 жовтня 2019 р., м. Переяслав-
Хмельницький). 
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- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті». Спеціальна  тема: «Особистість в локальному 
історичному просторі» (15 жовтня 2020 р., м. Переяслав).

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті». Спеціальна тема: «Людина в історії краю» 
(13 жовтня 2021 р., м. Переяслав).

Завідувач науково-дослідного відділу
історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав»,

канд. іст. наук Тарас Нагайко
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УДК 94:069:908(477.41-21)(092)"1923/2011"
Інна Більченко

(м. Переяслав)

ДОЛЕНОСНІСТЬ МУЗЕЙНОГО ПОСТУПУ МИХАЙЛА 
СІКОРСЬКОГО (1923-2011)

У публікації подано біографічні відомості про багаторічного 
директора музеїв міста Переяслава Героя України М. І. Сікорського 
(1923-2011). Охарактеризовано його внесок у розвиток музейної 
справи України. Згадано помічників та однодумців музейного 
зодчого (П. Т. Тронько, В. К. Гончаров, Є. В. Махно, І. Г. Шовкопляс, 
В. Г. Заболотній, Є. Ф. Іщенко, О. Ю. Ішлінський, П. П. Толочко, 
С. В. Малашенко, Г. Т. Береговий, І. С. Зарічний, Б. І. Олійник, 
П. Т. Мальцев, Г. К. Ткаченко, Ю. В. Киянченко). 

Ключові слова: М. І. Сікорський, Переяслав, музей, культура.

За народним повір’ям «кожен має свою Долю, призначену йому 
Богом…»1. Михайлу Івановичу Сікорському у складних умовах 
панування радянської системи доля призначила зберегти і донести до 
нащадків унікальні пам’ятки історії та культури українського народу. 
М. І. Сікорському належить заслуга перетворення провінційного 
місцевого музею на музейну інституцію національного значення, 
а м. Переяслав – на визначний осередок культури й духовності 
українського народу. На сьогодні Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав» забезпечує збереження 
української культури, допомагає пізнати духовний генезис та 
особливості національного менталітету. Не зважаючи на те, що існує 
велика кількість легенд і міфів, пов’язаних з його музеєтворчою 
діяльністю, спробуємо реалістично репрезентувати цю постать у 
соціальному вимірі. 

З 1946 р. у місті діяв Переяслав-Хмельницький районний 
історико-краєзнавчий музей2. Накази показують часту зміну його 
керівників упродовж 1948–1952 рр. Зазначене не могло сприятливо 

1 Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна мо-
нографія. Київ: АТ «Обереги», 1992. С. 116.
2 Список державних музеїв підвідомчих Комітету у справах культурно-освітніх уста-
нов при Раді Міністрів УРСР // Державний архів Київської області. Ф. 4762. Оп. 1. 
Спр. 448. Арк. 3.
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позначитися на розвитку установи3. Переписка Ради міністрів УРСР 
про організацію та роботу музею за 1949 р. надає інформацію про 
намір ліквідації Переяславського музею і злиття його фондів із 
Білоцерківським4. Викладені факти вказують на занепад музейної 
сфери на Переяславщині, але потреба радянської системи висвітлити 
відповідно до тогочасної пропаганди події Переяславської ради 
1654 р. дала старт для створення на початку 1950-их рр. у місті 
потужної музейної інституції.

Можна зробити припущення, що обласний відділ культурно-
освітньої роботи шукав людину, яка змогла б очолити колектив, що 
підготує музейну експозицію, присвячену 300-річчю Переяславської 
ради 1654 р. відповідно до тогочасної ідеології. Нею став випускник 
історичного факультету Київського інституту ім. Т. Г. Шевченка 
М. І. Сікорський. За офіційними даними, він народився 7 листопада 
1923 р.5, хоча у своїх автобіографіях зазначав 13 жовтня – за 
православним календарем, день іменин Михайла6. Припускаємо, що 
така розбіжність пояснюється тим, що в 20-их рр. ХХ ст. існувала 
практика записувати день народження дітей до якоїсь визначної 
офіційної дати, у даному випадку це була річниця Жовтневої 
революції 1917 р. 

У Михайла було важке дитинство: рано втратив батька, матір, 
виховувався в дитячому будинку, пережив роки Другої світової 
війни. Доля привела його влітку 1946 р. до Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, де він став студентом історичного 
факультету7. На початку 1950 р. М. І. Сікорський, швидше за 
все, потрапив до групи студентів при Київському державному 

3 Книга приказов Переяслав-Хмельницкого Государственного исторического му-
зея Киевской области: начато 31 марта 1948 года – окончено 17 августа 1950 года. 
[Рукопис] / [Переяслав-Хмельницький державний історичний музей]. [1948 1950]. 
Арк.11
4 Довідка про об’єднання музеїв районного підпорядкування, які не мають фондо-
вої бази і відповідного приміщення // Центральний державний архів вищих орга-
нів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ). Ф. 4762. Оп. 1. Спр. 339. Арк. 97. 
5 Бібліографічна довідка. Сікорський Михайло Іванович [Рукопис] / [Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав»]. [2013]. 1 арк.
6 Автобіографія Сікорського Михайла Івановича, 22 лютого 1985 р. // Особистий 
архів В. І. Сікорської, племінниці М. І. Сікорського. С. 1. Рукопис.
7 Мінгазутдінов А., Латиш Ю. Михайло Іванович Сікорський. Київ: Видавничо-полі-
графічний центр «Київський університет», 2013. С. 11.
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університеті, з яких готували «кваліфікованих керівників і 
працівників музеїв…»8. 

Активна і надзвичайно плідна діяльність М. І. Сікорського як 
музейного діяча фактично розпочалась після того, як у 1951 р. 
він очолив невеличкий колектив переяславських музейників. 
М. І. Сікорський проявив жагучий інтерес до історико-культурної 
спадщини свого народу, та забезпечив на цьому етапі подальший 
стрімкий розвиток Переяславського музею. Доля звела молодого 
директора із цікавими людьми, що породило нові ідеї та дало поштовх 
для нових проєктів, сприяло збільшенню фондових колекцій. Тоді 
ж, у 1951 р., М. І. Сікорський познайомився з П. Т. Троньком (займав 
посаду завідуючого відділом науки і вузів Київського обкому КП(б) 
України). Це знайомство перетворилось на багаторічну дружбу9.
За спогадами Михайла Сікорського, він прийняв у керівництво 
«…три кімнати під експозицію і 32 експонати…»10. Слід сказати, 
що краєзнавчий музей тоді дійсно розміщувався в трьох кімнатах, 
але фонди налічували більше 700 музейних предметів11, мабуть, 
саме 32 експонати М. І. Сікорський визначив для себе гідними 
музею предметами, що мали дійсно наукову, художньо-естетичну, 
репрезентативну або меморіальну цінність12. За короткий час під 
керівництвом нового директора вдалося створити нову експозицію, 
що була урочисто відкрита 5 квітня 1954 р.13. 

Постанова № 648 Ради Міністрів УРСР від 14.05.1954 р. 
змінила статус переяславського музею, перетворивши Переяслав-
8 Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна 
монографія. Київ: АТ «Обереги», 1992. С. 116.
9 Список державних музеїв підвідомчих Комітету у справах культурно-освітніх 
установ при Раді Міністрів УРСР // Державний архів Київської області. Ф. 4762. 
Оп. 1. Спр. 448. Арк. 3.
10 Книга приказов Переяслав-Хмельницкого Государственного исторического музея 
Киевской области: начато 31 марта 1948 года – окончено 17 августа 1950 года. 
[Рукопис] / [Переяслав-Хмельницький державний історичний музей]. [1948-1950]. 
Арк. 11.
11 Довідка про об’єднання музеїв районного підпорядкування, які не мають 
фондової бази і відповідного приміщення // Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління України (далі - ЦДАВОВУ). Ф. 4762. Оп. 1. Спр. 339. 
Арк. 97. 
12 ЦДАВОВУ України. Ф. 47.
13 Бібліографічна довідка. Сікорський Михайло Іванович [Рукопис] / [Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав»]. [2013]. 1 арк.
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Хмельницький історичний музей місцевого значення в музей 
республіканського значення ІІІ категорії14.

Упродовж директорства Петро Тимофійович завжди 
підтримував друга: поновлення на посаді, створення скансену, 
відкриття Меморіального музею Г. С. Сковороди, Музею класика 
єврейської літератури Шолом-Алейхема та ін. Ще на початку свого 
призначення Михайло Іванович познайомився із археологами 
В. К. Гончаровим та Є. В. Махно. Результатом їхньої співпраці та 
дружби стало створення колекції матеріалів ІІ-ІV ст., які на даний час 
утворюють найбільш яскраву групу експонатів в Археологічному 
музеї: скляний кубок, кістяний гребінь, бронзові фібули, пряжка, 
велика бурштинова намистина, залізні вістря стріли, ніж, комплект 
скляних шашок. Завдяки роботі із І. Г. Шовкоплясом, на території 
скансену експонується один із житлово-господарських комплексів 
пізнього палеоліту15. Теплі, дружні стосунки пов’язували 
М. І. Сікорського і з В. Г. Заболотнім – архітектором, депутатом 
Верховної Ради УРСР, який часто виступав у ролі консультанта 
під час археологічних розкопок, а родинний будинок та особисті 
речі відомого українського архітектора передано для створення 
Меморіального музею академіка В. Г. Заболотного.

Якісно новим кроком для розвитку музейної галузі було 
створення у 60-их рр. ХХ ст. першого скансену на території України. 
Реалізація такого проекту була б не можливою без співпраці 
М. І. Сікорського із краєзнавцем Є. Ф. Іщенком, який першим 
підняв питання у засобах масової інформації про необхідність 
створення в м. Переяславі-Хмельницькому «Лісопарку-музею 
народної історії»16. Згодом він увійшов до робочої групи, яка 
займалась теоретичними розробками музею-етнопарку.

Назустріч М. І. Сікорському йшло багато талановитих, впливових, 
відомих людей: О. Ю. Ішлінський, П. П. Толочко – академіки, 
С. В. Малашенко – доктор технічних наук, Г. Т. Береговий – космонавт, 
14 Автобіографія Сікорського Михайла Івановича, 22 лютого 1985 р. // Особистий 
архів В. І. Сікорської, племінниці М. І. Сікорського. С. 1. Рукопис.
15 Бузян Г. М. М. І. Сікорський та етапи становлення археологічного розділу Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». Пе-
реяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав». 2015. Вип. 9 (11). С. 21.
16 Мінгазутдінов А., Латиш Ю. Михайло Іванович Сікорський. Київ: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2013. С. 11.
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І. С. Зарічний – скульптор, Б. І. Олійник – поет, П. Т. Мальцев, 
Г. К. Ткаченко, Ю. В. Киянченко – художники.

Доля М. І. Сікорського – це своєрідний символ взаємодії людської 
екзистенції та світу. Адже досягти успіху йому дозволила, перш за 
все, його життєва позиція та уміння вдало використати потенціал і 
соціальні резерви суспільства. Як наслідок, очолюваний ним заклад 
досяг високих показників і відповідно до Указу Президента України 
від 01.06.1999 р. № 598/99 отримав статус національної установи.

Михайло Іванович говорив: «Я щасливий тим, що доля звела 
мене з музейною справою і закинула саме у Переяслав, де упродовж 
багатьох віків творилась історія України…»17.

17 Махінчук М. Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського: художньо-
документальна повість / М. Г. Махінчук, вступ. ст. Л. І. Андрієвського. Київ: Криниця, 
2005. С. 24.
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УДК 930.25:908(477.41-21)(092)
Віта Бова 

(м. Переяслав)

БРАТИ БОДЯНСЬКІ 
В ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КРАЮ

У статті розглянуто значення представників роду Бодянських 
у розвитку Переяславщини. Зокрема, акцентовано на початковому 
етапі їх професійного становлення. 

Ключові слова: брати Бодянські – Осип, Федір, Павло, 
Переяславщина, семінарія.

Людина в історії краю… Про що й про кого тут повинна йти 
мова? Очевидно, про якусь особу чи групу людей, які проживали в 
конкретному місці в певний час, і про їхній творчий або ж професійний 
внесок у розвиток цього краю. Зазвичай під такі характеристики 
підпадає ціла група людей різного віку, статі, соціального статусу 
тощо. Цікаво, що в той час, коли вони життєдіяли і взаємодіяли, 
творячи власні соціальні ієрархії, маючи своїх лідерів, жоден з 
них не міг бути впевненим у тому, кого нащадки пам’ятатимуть, 
критикуватимуть чи визнаватимуть взірцевим. Тільки історична 
ретроспектива дозволяє побачити й визначити значимість когось 
чи чогось для певного регіону. Так, до прикладу, сучасникам 
Григорія Сковороди, які знали його як молодого вчителя поетики 
в місцевому колегіумі й який відмовився від традиційних правил 
викладання та протримався на посаді менше року, навіть уявити 
було важко, що його шануватимуть сотні років потому. Зрозуміло, 
що того часу були й інші вчителі, які користувалися повагою учнів 
і керівництва закладу, а також містян. І таких людей було дуже 
багато на Переяславщині. Але огляд і аналіз минулих подій створює 
нам можливість оцінити конкретні постаті, які жили й творили як 
того вимагало від них суспільство, а результати їхньої діяльності 
вплинули якимось чином на хід історичних подій.

Такими, на мою думку, були й три брати Бодянські, які на по-
чатку ХІХ ст. ще зовсім юними хлопчаками (11-річними дітьми), 
як нащадки священнослужителів, приїхали до головного міста в 
їхній єпархії – Переяслава – здобувати освіту в семінарії. Вони не 
вирізнялися чимось особливим з-поміж інших семінаристів. Жили, 
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як дві третини студентів у Переяславі1, на винайнятих квартирах – 
статки їхніх батьків дозволяли це, але ж і не шикували. До нашого 
часу дійшли листи двох рідних братів Осипа і Федора й кілька 
– їхнього двоюрідного брата Іллі до батьків, які вони писали з 
Переяслава (рис. 1, рис.2)2. Ця колекція епістолярних текстів зберіга-
ється в архіві Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної 
академії наук України. Дослідивши цей пласт рукописної спадщини, 
ми отримаємо нові знання біографічного й краєзнавчого характеру. 

Хто ж такі ці брати Бодянські й яке значення вони мають для 
Переяславщини? 

Найвідомішим з них є Осип Бодянський. Після завершення се-
мінарії він поїхав на навчання до Москви, де став професором, очо-
лив кафедру «славянских наречий», був секретарем Московського 
товариства історії та старожитностей російських, в якому редагував 
періодичне видання «Чтения Московского общества истории и 
древностей российских» (1846–1848; 1858–1877). Цікаво, що тільки 
за його редакції у цьому збірнику існував розділ, в якому друкували-
ся автори з України. Перше опубліковане видання О. Бодянського 
в Москві було результатом його пошукової роботи на батьківщині 
– це «Наські українські казки» під псевдонімом Іська Материнки3. 

Усім відома історія про виявлення Тарасом Шевченком пам’ятки 
української культури – Пересопницького Євангелія, яку він знайшов 
у бібліотеці Переяславської семінарії за описом О. Бодянського. 
Дружба О. Бодянського з Т. Шевченком пов’язана з ще однією 
відомою людиною переяславського краю – А. Козачковським, міс-
цевим лікарем, який свого часу теж навчався у семінарії й водночас 
був сином ректора цього навчального закладу. У лютому 1844 р. 
О. Бодянський познайомився з Т. Шевченком. Наступного року 
вони зустрілися й Осип зацікавив молодого амбітного українського 
поета історією чехів та роботами свого друга Шафарика, що й на-

1 Левицкий П. Прошлое Переяславского духовного училища (бывшей Переяславской 
семинарии). Киевская старина. 1889. № 2. С. 424–444. 
2 У додатках розміщені фотокопії оригіналів листів О. Бодянського з Переяслава 
до батьків у м. Варву, але адресовані рідному дядьку Іллі в м. Прилуки. Оригінали 
– в Архіві відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. 
Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 99. Спр. 126. Арк. 55, 63.
3 Бодянський О. М. Наські укpаїнські казки, запоpожця Іська Матеpинки. Москва: 
Унив. тип., 1835. XX. 47 с.
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дихнуло Т. Шевченка до написання вступу до поеми «Єретик» саме 
в Переяславі. Сюди він приїжджав і гостював у їхнього спільного 
товариша А. Козачковського. 

Окрім дружніх стосунків з А. Козачковським, О. Бодянський усе 
своє життя підтримував зв’язки з Переяславом через листування 
з рідною семінарією, про що свідчить ще один лист (рис. 3)4, у 
якому він відповідає на прохання ректора сприяти в придбанні книг 
іноземних видань: «…Я радъ от души помочь въ этомъ мѣсту моего 
первоначальнаго воспітания. Заграничныя изданія классиковъ 
древнихъ теперь чрезвычайно выгодно для нашего не богатого 
юношества по своей доступной цѣнѣ. Притомъ текстъ ихъ всегда 
самый лучший, безъ опечатокъ, а печать и бумага также очень 
удовлетворительны». Лист він підписав так: «Съ совершеннымъ 
уваженіемъ и преданностю имѣю честь быть Вашимъ, Милосливый 
Государь, покорнѣйшимъ слугою. Осипъ Бодянскій. Августа 23-го 
1857 года Москва».

Рідний брат Осипа, Федір Бодянський, після Переяславської 
семінарії вступив до Київського університету і все життя займався 
педагогічною діяльністю. Разом з братом, будучи ще семінаристами, 
вони захопилися збиранням усної народної творчості – записували 
фольклор. Це студентське хобі переросло в справу цілого життя. 
До першого його фольклорного збірника увійшли бурлацькі, 
гайдамацькі, рекрутські, військові й чумацькі пісні (всього 191 твір), 
другого – родинно-побутові пісні (дещо з нього було опубліковано 
М. Драгомановим у 1895 р. та В. Гнатюком у 1914 р.). На сьогодні з 
останнього збірника відомо 568 творів.

Павло Бодянський після закінчення семінарії в Переяславі був 
учителем математики Кременчуцького повітового училища, згодом 
– Полтавської гімназії та Полтавського інституту шляхетних 
дівчат, пізніше – інспектором Петровського кадетського корпусу. 
Так як і його двоюрідні брати був збирачем старожитностей та 
етнографічних матеріалів. Окрім того, у березні 1865 р. вийшла 

4 Копія листа О. Бодянського від 23 серпня 1857 р. Цей лист перебуває в архіві 
О. Бодянського. Це копія на його лист, переписаний в семінарії й завірений 
секретарем семінарії й, очевидно, був надісланий з листом-відповіддю. Містяться 
в Архіві відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України. Ф. 99. Спр. 130. Арк. 48–49.
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друком «Памятная книжка» за авторством П. Бодянського5. Це 
своєрідна довідкова книга, що містить статистичні дані по Пол-
тавській губернії. Сюди входять й історія формування території, 
й історія виникнення єпархії, губернії, «исторические памятники 
и сохранившиеся древности», також географічні й економічні 
показники, відомості про навчальні заклади, дані про періодичні 
видання й діяльність пошти тощо. Зібрана інформація вміщає дані 
про Переяслав і є одним з важливих джерел для вивчення історії 
Переяславщини другої половини ХІХ ст.

Цікавою постать П. Бодянського є і з позицій дружби братів 
з Т. Шевченком. До того як восени 1845 р. Кобзар гостював у 
А. Козачковського, у червні він розпочав свою роботу з пошуку 
історичних та архітектурних пам’яток Полтавщини з міста 
Прилук. І першим його консультантом був не хто інший, як батько 
П. Бодянського, він же й рідний дядько О. Бодянського – місцевий 
знавець старожитностей, протоієрей Ілля Бодянський. Його ж він і 
описав на початку свого твору «Музикант». 

Чи було випадковістю те, що саме в рідного дядька О. Бодянського 
зупинився під час свого відрядження Т. Шевченко? Очевидно, що 
так, як і в Переяславі, в Прилуках, пошук пам’яток за завданням 
Археографічної комісії був не спонтанним, а була та людина, яка 
сконцентрувала увагу на цінних для українського народу речах, і 
ним був О. Бодянський. 

Донині залишається багато білих плям у житті та діяльності 
братів Бодянських, й оприлюднення цієї розвідки є лише початком 
наступних наукових пошуків для кращого розуміння значення і ролі 
представників роду Бодянських в історії Переяславського краю.

5 Бодянский П. Памятная книжка Полтавской губернии, за 1865 год. Режим доступу 
до ресурсу: https://nibu.kyiv.ua/elfond/pamtna_knigka_poltavskoy_gubernii_
za_1865_g/pamtna_knigka_poltavskoy_gubernii_za_1865_g.pdf (дата звернення: 
30.12.2021 р.).
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Рис. 1. Копія листа О. Бодянського до батьків з Переяслава від 1 лютого 1827 р. 
Оригінал – в Архіві відділу рукописних фондів та текстології Інститу-
ту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 99, спр. 126, арк. 55.

Рис. 2. Копія листа О. Бодянського до батьків. Оригінал в Архіві 
відділу рукописних фондів та текстології Інституту літерату-
ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 99. Спр. 126. Арк. 63.
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Рис. 3. Копія листа О. Бодянського в Переяславську семінарію від 23.08.1857 
з Москви. Оригінал в Архіві відділу рукописних фондів та текстології Інсти-
туту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 99. Спр. 130. Арк. 48–49.
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(м. Київ)
УРОДЖЕНЦІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

МАТВІЙ ЛЯШЕНКО ТА ІВАН ПОДОЛЯКА – 
УЧАСНИКИ ГАЙДАМАЦЬКОГО ПОВСТАННЯ 1750 РОКУ

У статті розповідається про уродженців Переяславського 
полку – учасників гайдамацького повстання 1750 р. Зокрема, 
про переяславця Матвія Ляшенко та одного з найпомітніших 
повстанських ватажків Івана Подоляку з м-ка Кропивна.

Ключові слова: гайдамацький рух, Мамаївщина, повстання 
1750 р., Іван Подоляка, Марко Мамай, Матвій Ляшенко.

Цікавим аспектом дослідження гайдамацьких рухів XVIII ст. є 
виокремлення місць народження учасників повстань. Ця географія 
є досить широкою, адже походили вони з різних частин розділеної 
між Річчю Посполитою, Російською та Османською імперіями 
України. Їхній типовий соціальний статус (низове запорозьке чи 
надвірне козацтво) та життєвий шлях (постійне або короткочасне 
перебування в Запорозьких Вольностях чи в Ханській Україні) 
передбачав освоєння навичок володіння зброєю та здобичницький 
спосіб життя. Ще від часу появи «охотницьких» ватаг на початку 
XVIII ст. численний елемент у пошуках «хліба козацького» оперував 
у «трикордонній» зоні, вдало використовуючи її геоландшафтні 
особливості та специфіку міжнародного статусу1. Наприклад, у 
1719 р. кошовий Іван Малашевич так характеризував гайдамаків: 
«Теє гультяї учинили, до яких як і з війська нашого, так і з помешкань 
задніпровських позаходили. Одні поженилися і на польській стороні 
спокійно мешкають, а інші збираються по лісах і кому-небудь у 
всякий спосіб шкодять. Так, не хто іншій, а їхні вихованці з лісів, 
і до нас, Війська, цього літа підпавши, військового нашого стада 
коней добрих десятків п’ять узяли. Домовившись із їх числа ляхом, 
губернатором Мошенським, на Задніпров’я до якогось Томари у 
полк Переяславський [коней] запровадили»2.
1 Мицик Ю. А. З джерел до історії Кам’янської та Олешківської Січей. Південна 
Україна XVIII–XIX ст. Запоріжжя, 1996. Т. 1. С. 14.
2 Брехуненко В., Грибовський В., Мицик Ю., Піскун В., Синяк І., Тарасенко І. Між 
конфронтацією та взаємодією: українсько-кримські та українсько-ногайські 
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З іншого боку, гайдамацький рух, що бере свій початок з нападів 
«свавільних Орлика козаків» на анексовані Річчю Посполитою землі 
Правобережної України (адже адміністрація польського короля 
Августа ІІ, не визнавши Пилипа Орлика легітимним правителем 
українських земель, вважала вірних йому козаків не громадянами 
окремої держави – Війська Запорозького, а бунтівниками і 
грабіжниками), мав на меті дестабілізацію економічної, релігійної 
і політичної ситуації в українських воєводствах Речі Посполитої, 
щоб у певний момент відновити українську державність на 
Правобережжі Дніпра3.

Найбільші гайдамацькі виступи щоразу співпадали з важливими, 
переломними подіями в житті українських земель. Власне, одним із 
таких періодів був 1750 р., коли почалося повстання Мамаївщина, 
яке очолив Марко Мамай. Його початок збігся в часі із обранням 
гетьманом Лівобережної України Кирила Розумовського. Можливо, 
певні кола в козацтві прагнули поширити владу нового гетьмана на 
українські землі Правобережжя, розпочавши чергову війну проти 
Речі Посполитої. Тим не менше, впродовж всього XVIII ст. очільники 
Війська Запорозького Низового, Ханської України і Гетьманщини 
відмежовувалися від «свавільних» запорожців і навіть вели проти 
них бойові дії.

На сьогодні гайдамацьке постання 1750–1752 рр. залишається 
найменш дослідженим. Розглядаючи цей виступ у персональному 
вимірі, ми виявили серед його учасників уродженців Переяслава 
і Переяславського полку, які були пов’язаними із ключовими в 
підросійській Україні козацькими старшинськими родинами. Так, 
у ватазі Марка Мамая перебував захоплений лубенським полковим 
сотником Скаржинським у жовтні 1750 р. уродженець Переяслава 
Матвій Іванів син Ляшенків (родове прізвище), він же Бобошко 
(січове прізвище) і Кріпак (повстанське прізвисько). До 1748 р. 
Матвій служив у різних чиновників Гетьманщини: «при шафару 
господина Розумовского Якову, а как прозивается, упомнил, з 
дишкреціи – полтора году, в будучого канцеляриста войскового 
стосунки в XVII – першій половині XX ст. / За ред. В. Брехуненка. Ін-т української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ: ІУАД, 
2018. С. 167.
3 Брехуненко В., Грибовський В., Мицик Ю., Піскун В., Синяк І., Тарасенко І. Між 
конфронтацією ... С. 167.
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Андрия Новицкого – три года, в сина полковника лубенского 
Апостола Данила Петровича – один год, в сотника глинского 
Антона Крижановского – два...». Навесні 1750 р. він приєднався до 
повстанців, увійшовши до підрозділу отаманів Івана Вовчка, куреня 
Уманського, та Яцька Колмичка, куреня Канівського. У складі цього 
підрозділу він здобував містечко Медведівку на Правобережжі4. 

Одним із найпомітніших ватажків повстання 1750 р. був 
лівобережець Іван Подоляка, який орудував на Поліссі. Родом 
він був із села Кропивної Кропивнянської сотні Переяславського 
полку, де здобув освіту. З 12 років перебував на Січі: вісім років був 
вихованцем козака Андрія Калниша – старшого брата майбутнього 
кошового Петра Калнишевського. Потім займався власним 
риболовним промислом спочатку на Великому Лузі, потім – на 
річці Буг. Через кілька років улаштувався у козацькому місті Кодаку 
на посаду підосавула «до сродника кошового січового осавула на 
ім’я Деодор Сіомака». Вісім років він жив в Новому Кодаку, однак 
через конфлікт із писарем Грицьком, який працював у тій самій 
установі, незабаром, не пізніше березня 1749 р., Іван Подоляка 
опинився серед повстанців-гайдамаків. Він змушений був утекти в 
степ разом зі своїми товаришами Григорієм Лагоденком, Василем 
Волошиним, Харьком Коркушком та Василем Секвинем5. Перед 
повстанням 1750 р. перебував у монастирях Києва, де очолив 
групу із 15 запорожців, з якою перейшов через Ірпінь на територію 
Речі Посполитої вище Гостомеля. Через Горностайпіль, Сукачі й 
Обуховичі (тепер – Іванківський район Київської області) прийшов 
під Народичі, де отаборився. Зі свого табору під Народичами 
проводив численні диверсійні операції проти поляків та євреїв.

18 травня 1750 р. універсалом із Фастова староста Романівський, 
Бишівський та ін., полковник військ коронних, регіментар партії 
української Антоній Ожга сповіщав шляхту Київського воєводства 
Речі Посполитої про те, що більше 1000 гайдамаків увійшло в 
межі воєводства. Він просив шляхту відправляти дворових людей і 
надвірну міліцію, особливо в Житомирському і Овруцькому повітах, 
у роз’їзди по лісах і допомагати підрозділам польського війська.
4 Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.: Збірник документів. Київ, 1970. С. 184–185.
5 Кочергін І. О. Козацький період в історії міста Дніпропетровська. Січеславський 
альманах. Зб. наук. праць Дніпропетров. регіон. відділення наук.-дослід. ін-ту ко-
зацтва Ін-ту історії України. Дніпропетровськ: НГУ, 2005. Вип. 1. С. 178.
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Згідно із записом в Овруцькій гродській книзі від 31 липня 1750 р., 
у старостві майже кожну ніч горіли панські маєтки, а шляхта не 
могла виїхати зі своїх замків через гайдамацькі засідки на дорогах6.

Не даючи спокою шляхті в околицях Народич, Коростеня, 
Радомишля, Малина, Іванкова, Димера, Мигалок, Чорнобиля, 
Любеча, Брагіна, Подоляка активно діяв до середини жовтня 
1750 р. Захоплений в результаті важкого поранення в бою біля села 
Лісівщина.

В «Архиве юго-западной России» було опубліковано свідчення, 
взяті в Київському гродському суді 20 жовтня 1750 р. від гайдамаки 
Івана Подоляки, що містять подробиці про гайдамацькі походи 
під його керівництвом7. Оригінал цього протоколу був наданий 
Київській археографічній комісії Михайлом Максимовичем. Його 
переклад на польську мову був внесений у книгу гродську київську 
1750 р. за № 60, арк. 360 зв. – 362, вочевидь оригінал документу не 
зберігся.

З огляду на значну документальну базу наявну в опублікованих 
матеріалах та архівних фондах студії з історії гайдамацького руху 
в персональному вимірі, зокрема й на теренах Переяславщини, на 
сьогодні виглядають перспективним дослідницьким напрямком.

6 Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. Нью-Йорк, 1973. С. 71–74.
7 Архив ЮЗР. Ч. 3. Т. 3. Акты о гайдамаках (1700–1768 гг.) / Под ред. В. Б. Антонови-
ча. Киев, 1876. С. 523–532.
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УДК 930.25:069:502.8:908(477.41)(092)
Вікторія Вовкодав

(м. Переяслав)

РОЗА ОЛЕКСІЇВНА ЧИСТИК – ІСТОРИК, ПАМ’ЯТКООХО-
РОНЕЦЬ, МУЗЕЙНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

У статті висвітлюються основні віхи життя та професійної 
діяльності Р. О. Чистик, яка очолювала відділ охорони пам’яток 
історії та культури Переяслав-Хмельницького державного 
історико-культурного заповідника з 1972 р. по 1996 р. Особливу 
увагу зосереджено на музейній та пам’яткоохоронній діяльності 
Р. О. Чистик, а також на її внеску в підготовку випуску тому 
енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури 
України. Київська область».

Ключові слова: Р. О. Чистик, музей, НІЕЗ «Переяслав», пам’ятка, 
«Звід пам’яток історії та культури України. Київська область».

В останні роки історія створення та становлення Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – одного з 
найбільших музейних закладів України, викликає значний інтерес у 
дослідників. Науковці ведуть активну роботу по вивченню еволюції 
субординаційної структури Заповідника та внеску окремих осіб у 
його розвиток. 

Серед значної кількості структурних підрозділів Заповідника, 
які створювалися, реорганізовувалися та об’єднувалися, 
пам'яткоохоронний відділ посідав особливе місце. Такий 
підрозділ вперше було створено на базі Переяслав-Хмельницького 
історичного музею наказом № 9 від 2 березня 1970 р. на основі 
розпорядження Київського обласного управління культури1. З 
4 вересня 1972 р. його очолювала Роза Олексіївна Чистик2, яка 
на той час мала попередній досвід у сфері охорони пам’яток 
культурної спадщини. 

1 Приказ № 9 по Переяслав-Хм. історичному музею від 2 березня 1970 р. Книга 
наказів по Переяслав-Хмельницькому державному історичному музею (6.05.1969–
29.03.1972 рр.). Арк. [25-зв.].
2 Приказ № 42 по Переяслав-Хм. історичному музею від  1 вересня 1972 р. Книга 
наказів по Переяслав-Хмельницькому державному історичному музею (1972– 
1973 рр.). Арк. 32.
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В окремих джерелах зустрічається написання прізвища Чістік 
або Чистік3. Водночас у звітній документації відділу охорони 
пам’яток історії та культури Переяслав-Хмельницького державного 
історико-культурного заповідника з 1983 р. по 1994 р. та в додатках 
до розпоряджень Київської обласної державної адміністрації (№ 817 
від 10.09.2007 р. та № 397 від 15.10.2015 р.) вживається варіант 
прізвища – Чистик4. Саме його ми й використовуємо в нашому 
дослідженні.

Р. О. Чистик народилася 10 квітня 1929 р. в с. Леонтіївка 
Нововоронцовського району Херсонської області. Після її 
народження родина переїхала в м. Нікополь Дніпропетровської 
області, де вона закінчила Нікопольську середню школу № 1. 
У 1949 р. Роза Олексіївна вступила на філософський факультет 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Після 
його закінчення, з 1954 р. по 1958 р., працювала викладачем історії 
у залізничному училищі м. Запорожжя, потім – викладачем курсу 
історії КПРС в радіотехнічному училищі в м. Полтава. У 1960 р. 
переїхала до Києва, де впродовж 1962–1965 рр. працювала лек-
тором-екскурсоводом у Київській міській організації товариства 
«Знання». Невдовзі виїхала до Куби в м. Гавана, де проживала два 
роки. 

Повернувшись на Батьківщину в 1968 р., Р. О. Чистик працювала 
на посаді завідувача відділу пропаганди пам’яток у Київській 
міській організації УТОПІК5, а з 4 вересня 1972 р. (наказ № 42 
від 1.09.1972) – завідувача відділу охорони пам’яток історії та 
3 Іваненко А. З історії становлення науково-методичного відділу охорони культурної 
спадщини НІЕЗ «Переяслав». Дослідження, збереження та популяризація 
пам’яток історико-культурної спадщини України: зб. матеріалів круг. ст. 
(м. Переяслав, 20 квіт. 2020 р.). Переяслав (Київ. обл.), 2020. С. 126−132.
4 Про затвердження складу обласної редакційної колегії тому «Звід пам'яток 
історії та культури України. Київська область»: розпорядження Київської обласної 
державної адміністрації від 10.09.2007 р. № 817 [Електронний ресурс]. URL: 
http://cons.parus.ua/map/doc/04RU2C6A23/Pro-zatverdzhennya-skladu-oblasnoyi-
redaktsiinoyi-kolegiyi-tomu-Zvid-pamyatok-istoriyi-ta-kulturi-Ukrayini-Kiyivska-oblast.
html (дата звернення: 13.10.2021); Про затвердження складу обласної редакційної 
колегії тому «Звід пам'яток історії та культури України. Київська область»: 
розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 15.10.2015 р. 
№ 395. URL: http://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/07/1445583586.doc (дата 
звернення: 13.10.2021).
5 Матеріали з особистого архіву Ю. В. Авраменка. 
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культури в Переяслав-Хмельницькому державному історичному 
музеї6. 

У вище згаданому підрозділі Р. О. Чистик організовувала роботу 
по виявленню, вивченню та взяттю на облік нерухомих пам’яток та 
об’єктів історико-культурної спадщини Київської області; здійсню-
вала наукову паспортизацію пам’яток історії, археології й мистецтва 
та проводила їх моніторинг; допомагала розробляти документацію 
по визначенню охоронних зон навколо пам’яток та координувала 
роботу по встановленню охоронних знаків на них; проводила роботу 
по оформленню охоронних зобов’язань на організації, що були 
закріплені за об’єктами культурної спадщини Київської області 
та надавала методичну й практичну допомогу з питань їх охорони 
та збереження. Так, вона організувала роботу з взяття на облік та 
державну охорону 5139 пам’яток археології, історії й мистецтва 
Київської області; оформлення 847 охоронних зобов’язань з 
«шефськими» організаціями; встановлення 486 охоронних знаків 
на пам’ятки археології; надання 1711 пропозицій щодо охоронних 
зон об’єктів культурної спадщини; здійснення паспортизації 
147 пам’яток історії та мистецтва Київської області7.

Крім того, впродовж 1982–1996 рр. Р. О. Чистик обіймала 
посаду відповідального секретаря Обласної редколегії наукового 
енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури 
України. Київська область», що є частиною загального 
енциклопедичного проекту «Звід пам’яток історії та культури 
України»8 (далі – «Звід»). Відповідно до наказу № 621 Міністерства 
культури Української РСР від 7 червня 1983 р., підготовка анотованих 
списків та Словника пам’яток історії й культури Київської області 
для цього видання була одним із головних завдань роботи відділу 
охорони пам’яток історії та культури Переяслав-Хмельницького 
державного історичного музею9. 
6 Приказ № 42 ... Арк. 32.
7 Звіт про роботу відділу охорони пам’яток історії та культури Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного заповідника за 1994 р. від 
4.01.1995 р.
8 Про заходи щодо забезпечення видання томів Зводу пам’яток історії та культури 
народів СРСР по Українській РСР: Постанова Ради Міністрів УРСР від 03.09.82 р. 
№ 453 [Електронний ресурс]. URL: http://document.ua (дата звернення: 13.10.2021).
9 Звіт про роботу відділу охорони пам’яток історії та культури Переяслав-
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З метою реалізації проекту Р. О. Чистик разом із працівниками 
вище згаданого відділу проводила роботи по виявленню, 
вивченню та збору матеріалів про пам’ятки культурної спадщини, 
здійснювала рецензування і редагування текстів статей до «Зводу», 
готувала ілюстративний та картографічний матеріал, а також 
перевіряла підготовлені анотовані списки пам’яток, які подавалися 
до відділу районними робочими групами та окремими авторськими 
колективами.

На початку 1996 р. відділ охорони пам’яток історії та культури 
Переяслав-Хмельницького державного історичного музею було 
ліквідовано. Частина його працівників була зарахована до штату 
Київського обласного центру охорони і наукових досліджень 
пам’яток культурної спадщини (КИЇВОБЛЦЕНТР ОНДПКС), який 
з 1 січня 1996 р. очолила Р. О. Чистик (наказ № 1 від 1.01.1996)10.

Під час роботи в цьому відділі вона продовжила збір матеріалів 
до тому «Зводу», а з 1 грудня 1996 р. її призначено керівником 
Науково-творчої групи з підготовки згаданого видання, яка 
була утворена на основі Розпорядження № 639 Київської 
облдержадміністрації від 27 листопада 1996 р. У цьому ж році 
рукопис тому «Зводу» по Київській області було завершено. До 
нього увійшло 3000 статей про пам’ятки історії та культури об’ємом 
понад 100 аркушів. Після рецензування в академічних установах 
України (Інститут археології НАН України, Інститут історії НАН 
України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М. Т. Рильського, Науково-дослідний інститут теорії та іс-
торії архітектури і містобудування) і відповідного доопрацювання 
він був рекомендований Головною редколегією «Зводу» до друку у 
видавництві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана». Та через 
брак фінансування з боку держави «Звід» так і не вийшов друком, 
тому в наступні роки дослідники продовжили збір інформації про 
об’єкти культурної спадщини Київської області. Відповідно до 
розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації 
№ 90 від 24.03.2016 р. видання «Зводу» запланували на 2017 р.11.
Хмельницького державного історико-культурного заповідника за 1983 р. 
10 Наказ №1 по Переяслав-Хмельницькому ічторико-культурному заповіднику 
від 1.01.1996 р. Дублікат. Книга наказів по Переяслав-Хмельницькому історико-
культурному заповіднику (13.04.1995–01.03.1996 рр.). Арк. 53.
11 Про завершення підготовки видання тому «Звід пам’яток історії та культури 



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

27

У 2005–2015 рр. Р. О. Чистик обіймала посаду керівника 
редакційно-видавничого відділу з підготовки й випуску тому 
«Зводу» та відповідального секретаря обласної редакційної 
колегії відповідно до розпоряджень Київської обласної державної 
адміністрації «Про затвердження складу обласної редакційної 
колегії тому «Звід пам’яток історії та культури України. Київська 
область»12. На жаль, з 2016 р. ми не маємо жодної інформації про 
її життя та професійну діяльність. Лише відомо, що в цьому році 
Р. О. Чистик стала переможцем акції від компанії «ПОШТОРГ» і 
проживала на той момент у Дарницькому районі м. Києва.

Р. О. Чистик зробила значний внесок у розвиток музейної справи 
на Переяславщині, доклала багато зусиль до збереження та охорони 
культурної спадщини України та здійснила фундаментальну 
роботу з підготовки випуску тому енциклопедичного видання «Звід 
пам’яток історії та культури України. Київська область».

України. Київська область»: розпорядження Голови Київської обласної державної 
адміністрації від 24.03.2016 р. № 90 [Електронний ресурс]. URL: http://koda.gov.ua/
normdoc/pro-zavershennya-roboti-z-pidgotovki-ta/ (дата звернення: 13.10.2021).
12 Про новий склад редакційної колегії тому «Звід пам'яток історії та культури 
України. Київська область»: розпорядження Київської обласної державної 
адміністрації № 267 від 20.05.2005 р. [Електронний ресурс]. URL: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KI050056.html (дата звернення: 13.10.2021); Про 
затвердження складу обласної редакційної колегії тому «Звід пам›яток історії та 
культури України. Київська область»: розпорядження Київської обласної державної 
адміністрації від 30.11.2011 р. № 1377 [Електронний ресурс]. URL: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KI110261.html (дата звернення: 13.10.2021).
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УДК 902:904:908(477.41-21)(092)»18/19»
Сергій Вовкодав

(м. Переяслав)
ДОСЛІДНИКИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

ТА ЇХ ВНЕСОК У ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ 
ПАМ’ЯТОК БАСЕЙНУ Р. БРОВАРКА

У статті подано загальну характеристику досліджень 
археологічних пам’яток басейну р. Броварка на Переяславщині 
вченими середини ХІХ – початку ХХ ст. та розглянуто основні 
результати, отримані під час їх реалізації.

Ключові слова: «змійові» вали, Броварка, майдани, давньоруські 
топоніми.

Археологічні пам’ятки басейну р. Броварка потрапили до 
кола наукових інтересів дослідників уже в другій чверті ХІХ ст. 
У пошукових студіях цього періоду головна увага зверталась 
переважно на наземні об’єкти, які добре проглядалися на поверхні 
та відразу потрапляли в поле зору вчених. Зокрема, для окресленої 
території це декілька типів земляних споруд: кургани, майдани та 
«змійові» вали.

Наприкінці 1845 – на початку 1846 рр. Т. Г. Шевченко за 
дорученням Київської Археографічної комісії здійснив поїздку 
на Переяславщину. У підготовлених ним археологічних нотатках1 
серед інших земляних споруд згадуються «змійові» вали. Щоправда 
йшлося про сегмент валу, розташований за межами басейну 
р. Броварки, неподалік ур. Гать. Цей же відрізок «змійових» валів 
згадав І. Ф. Тимківський2.

У 1840-их рр. пам’ятки мікрорегіону обстежив М. О. Максимо-
вич. Він звернув увагу на своєрідну назву майданів, що побутувала 
в мікрорегіоні (села Пологи-Чобітьки, Пологи-Вергуни, Пологи-
Яненки Переяславського повіту) – «кугум»3. Хоча пояснити зна-
чення цього терміну він не зміг, але зробив припущення про його 
неслов’янське походження4. 
1 Археологічні нотатки Тараса Шевченка. Кирило-Мефодіївське товариство. 
Київ: Наукова думка, 1990. Т. 2. C. 304–308.
2 Тимковский И.Ф. Моё определение в службу. Москвитянин. Москва, 1852. Т. V. 
№. 17, Кн. 1. С. 24.
3 Максимович М. А. Бубновая сотня. Собрание сочинений. К., 1876. Т. 1. С. 765.
4 Максимович М. А. Заметки о некоторых летописных названиях местностей. 
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Окремим важливим аспектом досліджень вченого є розробка 
проблематики, пов’язаної із «змійовими» валами. М. О. Максимович 
першим підготував їх узагальнену характеристику та описав 
особливості розташування окремих частин (Великого та Малого 
валів). Вчений оглянув згадані відрізки від початку до місця 
їх з’єднання біля с. Строкова. Він вказав на відносно добру 
збереженість насипів та на необхідність їх точної інструментальної 
зйомки. Підготовлений ним схематичний план споруд опубліковано 
В. Б. Антоновичем на загальній схемі «змійових» валів Київщини5.

У своїх працях М. О. Максимович звернувся й до проблематики 
походження «змійових» валів. Зокрема, час їх створенням визначав 
періодом правління великого київського князя Володимира 
Святославича. На думку вченого, споруди збудовано наприкінці 
Х ст. з метою захисту підвладної території від нападів печенігів6. 

У межах басейну р. Броварка дослідник також локалізував два 
літописні топоніми: Куднове сільце він ототожнив із с. Строкова, 
Янчине сільце – із с. Малі Яненки (суч. с. Воскресінське).

В. Б. Антонович побіжно згадував «змійові» вали Переяславщини, 
хоча його висновки базувалися саме на результатах обстежень 
споруд, отриманих М. О. Максимовичем7.

Упродовж окресленого періоду в межах мікрорегіону було 
розкопано низку курганів. Зокрема, у 1871 р. дослідження декількох 
споруд поблизу с. Пологи-Яненки провів землемір Боголюбський. 
Інформація про їх результати відсутня8. У 1877 р. Д. Я. Самоквасов 
розкопав два кургани поблизу сіл Вінинці та Лецьки9. 
Собрание сочинений. Київ, 1877. Т. 2. С. 349.
5 Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. Київ: «Наукова думка», 1987. 
C. 57.
6 Максимович М. А. О переяславских валах. Труды І АС в Москве. 1869 г. 
Москва, 1871. Т. 1. C. 75–76; Максимович М. А. О древнем вале, бывшем еще 
при Владимире Святом, южнее Киева на границе земли печенегов. Собрание 
сочинений. Киев, 1877. Т. 2. C. 340–342.
7 Антонович В. Б. Змиевы валы в пределах Киевской земли. Киевская старина. 
1884. №3. С. 358.
8 Колибенко О. В., Колибенко О. В. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщи-
ни (археологічні джерела) Переяслав-Хмельницький, 2005. Ч. 1. С. 17.
9 Самоквасов Д. Я. Могилы Русской земли. Москва: Синодальная типография, 
1908. С. 14, 238; Самоквасов Д. Я. Основания хронологической классификации, 
описание и каталог коллекции древностей. Варшава: в типографии М. Земкевич, 
1892. С. 86–87; Уваров А. С. Археология России. Каменный период. М., 1881. Ч. 2. 
С. 147.
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У 1890-их рр. старожитності басейну р. Броварка неодноразово 
згадуються у працях переяславського дослідника (голова 
Переяславського повітового земства) А. В. Стороженка. У «Очерки 
Переяславщины» він розглянув питання локалізації низки 
давньоруських топонімів мікрорегіону. Серед них: Воїнь, яке вчений 
отожнив із с. Вінинці, Куднове сільце – с. Строкова, Янчине сільце 
– с. Малі Яненки (нині с. Воскресінське), Стряков – р. Гатка. Також 
А. В. Стороженко припустив, що села Велика та Мала Каратуль 
могли існувати з ХІ ст. як місця проживання «своїх поганих» – 
групи напівкочових племен – торків10.

У праці «Где жили переяславские торки?» він на основі аналі-
зу літописних, топонімічних та археологічних джерел розглянув 
проблематику визначення місця проживання торків. Великий та 
Малий «змійові» вали в дослідженні згадуються як умовні межі, що 
окреслювали територію їх проживання11. На думку А. В. Стороженка, 
споруди створено для захисту Переяславля та броду біля нього. Окрім 
цього, для ефективної оборони околиць міста на правому березі 
р. Трубіж мали були облаштовані укріплені містечка з військовими 
загонами, які мали захищати прохід через замерзлу річку в зимовий 
час12. Саме вони в комплексі із «змійовими» валами створювали 
своєрідну оборонну лінію, вздовж якої були розселенні торки. 

У 1906 р. у межах Переяславщини були проведені розвідки та 
розкопки членом Імператорського Археологічного товариства 
М. О. Макаренком. Тоді від оглянув частину Великого «змійового» 
валу, описав його розташування, створив малюнок профілю та вказав 
розміри13. У своїх працях вчений також згадав про вісім майданів 
неподалік с. Пологи-Вергуни, назвавши їх «кучуми» (кугуми)14. 

У 1907 р. декілька майданів у верхів’ї р. Броварка оглянув та 
описав В. Г. Ляскоронський. Зокрема, два майдани № 12 та № 13 
10 Юрченко О. В. Дослідження археологічних пам'яток Переяславщини: історіографія 
(ХІХ – початок ХХІ ст.) / за ред. С. М. Вовкодава. Переяслав – Кам'янець-Подільський: 
ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 45.
11 Стороженко А. В. Где жили переяславские торки. Киевская старина. 1899. 
Т. 64. Февраль. C. 283–290.
12 Там само. С. 289.
13 Макаренко Н. Е. Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губер-
нии в 1906 г. ИАК. СПб., 1907. Вып. 22. C. 38–90.
14 Макаренко Н. Е. Городища и курганы Полтавской губернии: Сб. топографических 
сведений. Полтава: ПУАК, 1917. С. 37.
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«Кугум» біля с. Ульянівка, один майдан на північний схід від 
околиці с. Тарасівка15 та споруду № 11, локалізовану на захід від 
с. Чопилки16. Учений теж звернув увагу на їх своєрідну назву, що 
побутувала серед місцевого населення – «кугум». Він припустив, 
що цей термін має тюркське походження17. 

У своїх дослідженнях В. Г. Ляскоронський неодноразово 
звертався до проблеми «змійових» валів. У праці «История 
Переяславльской земли с древнейших времен до половины ХIII ст.» 
подано загальний опис їх конфігурації та протяжності18. Учений 
помилково об’єднував Малий та Перехресний вали19. Загалом він 
вважав, що «змійові» вали разом з давніми лісами та болотами 
складали захисну систему навколо давнього Переяслава20. Обидва 
відрізки переяславських «змійових» валів дослідник порівнював із 
подібними спорудами Правобережної Київщини21.

Про результати обстеження цих споруд також йдеться у праці 
В. Г. Ляскоронського «Городища, курганы, майданы и длинные 
(змиевые) валы в области Днепровского Левобережья». Тут він описав 
їх напрямок та стан збереження, вказав розміри та згадав пов’язані 
з ними повір’я. Перехресний вал у дослідженні не згадується. 
В. Г. Ляскоронський створив план деяких сегментів «змійових» 
валів, де вони були зображені у вигляді суцільних смуг22.

Як й інші згадані вчені цього періоду, В. Г. Ляскоронський 
намагався локалізувати деякі літописні населені пункти в межах 
басейну р. Броварка. Воїнь він ототожнив із с. Вінинці, Янчине сіль-
це – із с. Малі Яненки (суч. с. Воскресінське), Куднове сільце – у 
трикутнику сіл Пологи-Вергуни – Пологи-Чобітьки – Шкодунівка23.

15 Макаренко Н. Е. Городища и курганы ... С. 13.
16 Там само. С. 10.
17 Там само. С. 11–12.
18 Ляскоронский В.Г. История Переяславльской земли с древнейших времен до 
половины ХІІІ ст. 2-е изд. Киев, 1903. C. 122, 126, 131, 134.
19 Там само. C. 134.
20 Там само. C. 131, 134.
21 Там само. C. 126.
22 Ляскоронский В.Г. Городища, курганы, майданы и длинные (змиевые) валы в 
области Днепровского Левобережья. Москва, 1911. C. 75–76.
23 Юрченко О. В. Дослідження археологічних пам'яток Переяславщини: історіографія 
(ХІХ – початок ХХІ ст.) / за ред. С. М. Вовкодава. Переяслав – Кам'янець-Подільський: 
ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 51
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Результати дослідження «змійових» валів також предсталено 
в працях Л. В. Падалки24. У монографії «Прошлое Полтавской 
территории и ее заселение» (1914 р.) в окремому розділі «Змиевы 
валы на территории нынешней Полтавской губернии» він 
підготував найбільш повний на той час опис цих споруд25 та подав 
історіографічний огляд проблеми їх вивчення. Л. В. Падалка 
створив уточнений загальний план розташування валів. Окремо 
дослідник звернув увагу на тип ґрунту, з якого створені насипи 
й пов’язав з ним ступінь збереженості споруд. Він констатував 
відсутність валів у сильно заболочених місцях. Л. В. Падалка не 
погоджувався з суто оборонним призначенням «змійових» валів, 
хоча й підтримував версію про їх давньоруське датування. На думку 
дослідника, особливості структури насипу та особливості оточеної 
ними місцевості, придатної лише для випасу худоби, вказують на 
те, що споруди створено саме з метою захисту приміських пасовищ 
від кочових племен26.

Про особливу назву майданів верхньої течії басейну р. Броварка 
– «кугум» – Л. В. Падалка теж згадував у своїх працях27, хоча описи 
конкретних споруд у них відсутні. 

Загалом розглянуті студії характеризуються подібним 
тематичним спрямуванням. Найбільш розробленими варто вважати 
розвідки, пов’язані із «змійовими» валами. Саме в окреслений 
період визначено основну проблематику щодо цих об’єктів та 
закладено головні напрямки їх досліджень. Окрім цього, здійснено 
обстеження низки майданів та майданоподібних споруд, головними 
результатами яких є описи та плани деяких із них. Як вже 
зазначалось, відомі лише окремі випадки розкопок на пам’ятках 
басейну р. Броварка. Цей напрямок зазнав найменшого розвитку, 
що, очевидно, визначалось загальною тенденцією тогочасної 

24 Падалка Л. В. Древние земляные сооружения в пределах Полтавской губернии. 
Полтава, 1905. 60 с., 12 ил.; Падалка Л. В. Прошлое Полтавской территории и ее 
заселение. Полтава, 1914. 239 с.
25 Падалка Л. В. Прошлое Полтавской территории ... C. 1–27.
26 Там само. C. 15.
27 Падалка Л. В. Прошлое Полтавской территории ... С. 141–143; Падалка Л. В. 
Древние земельные сооружения в пределах Полтавской губернии. Ч. I. О древних 
городках, городищах и насыпанных валах. Труды Полтавской ученой архивной 
комиссии. Полтава, 1905. Вып. 1. С. 170.
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історичної науки. Натомість досить поширеною проблематикою, 
до розробки якої зверталися більшість вчених, є локалізація 
літописних топонімів. У цілому варто відзначити, що результати 
досліджень, проведених вченими середини ХІХ – початку ХХ ст. у 
мікрорегіоні, сформували важливу онову для подальших пошуків й 
часто слугують єдиним доступними інформаційним джерелом про 
зруйновані об’єктів. 
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УДК 908(477.41-21)(092)"1928/2019"
Олександр Горбовий

(м. Переяслав)

ПОСТАТІ ЗАТОПЛЕНОЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
КРАЄЗНАВЕЦЬ ТА ПЕДАГОГ 

МИХАЙЛО ПРОХОРОВИЧ ЛЕСИК (1928–2019)

Автор описав життєвий та творчий шлях випускника Переяслав-
Хмельницького педагогічного училища (1945–1948) М. П. Лесика 
(1928–2019), частково  минуле циблівської школи та переяславського 
педагогічного училища. Михайло Прохорович був вчителем історії 
(1959–1989) та директором школи (1959–1983) в його рідному 
придніпровському с. Циблі Переяслав-Хмельницького району 
Київської області. У 1960–1970-их рр. його мешканці переселилися 
в однойменне новозбудоване поселення через створення Канівського 
водосховища на р. Дніпро. Краєзнавець підготував першу книгу про 
історію переселеного села Переяславщини. 

Ключові слова: Переяславщина, М. П. Лесик, краєзнавство, 
педагогіка, с. Циблі, Канівське водосховище. 

У 2019–2021 рр. співробітники НІЕЗ «Переяслав» працювали 
над науково-дослідною роботою «Історія Переяславщини: 
антропо-аксіологічні виміри» (державний реєстраційний номер: 
0119U103364). У її межах автор розпочав досліджувати біографії та 
творчість особистостей, які народилися чи мешкали в переселених 
із чаші Канівського водосховища поселеннях (серія «Постаті 
затопленої Переяславщини»). Минулого року опубліковано 
матеріал про Почесного громадянина Переяслав-Хмельницького 
району (2011), уродженку та дослідницю колишнього с. Зарубин-
ці1 Сорокову Софію Федорівну2. Нині підготовлено розвідку про 
1 Сорокова С. Ф. Не летять ластівки у Зарубинці: історико-краєзнавчий нарис / 
С. Ф. Сорокова; ред.-упоряд.: Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. Переяслав-Хмельниць-
кий (Київ. обл.): Лукашевич О. М., 2015. 368 с. (Серія: Краєзнавча бібліотека Пере-
яславщини; вип. 1).
2 Горбовий О. Постаті затопленої Переяславщини: Почесний громадянин Переяслав-
Хмельницького району Сорокова Софія Федорівна (1937 р. н.). Особистість 
у локальному історичному просторі: Переяславщина: матеріали круг. ст. 
«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», м. Переяслав, 
15 жовт. 2020 р. / упоряд.: О. А. Горбовий, Т. Ю. Нагайко. Переяслав (Київ. обл.) – 
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педагога, автора книги про його рідне переселене с. Циблі3 Лесика 
Михайла Прохоровича. 

Життєвий шлях М. П. Лесика, як літератора, частково 
охарактеризовано в праці Н. М. Павлик4. Його книга згадана в 
оглядах краєзнавчих досліджень Переяславщини О. В. Колибенка5 
та Т. Ю. Нагайка6. Її зміст аналізувала І. М. Коваль-Фучило крізь 
призму меморіальних практик переселенців із зон затоплення7. 
Отже, постать краєзнавця розглядалася в історіографії побіжно. 
Втім, його особистість заслуговує на ширше висвітлення. 

Основне джерело про життя педагога – це його автобіографія. Вона 
опублікована в книзі «Циблі – моє рідне село на Переяславщині»8. 
Також С. Ф. Сорокова опублікувала стисле біографічне інтерв’ю з 
ним9. У ході пошукової роботи нам вдалося доповнити ці відомості 
новими, але поки нечисленними даними із преси10, переселенського 
документа11 та дослідницької статті12. 

Кам’янець-Подільський (Хмел. обл.): ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 35–37. (Серія: 
Краєзнавча бібліотека Переяславщини; вип. 16).
3 Лесик М. Циблі – моє рідне село на Переяславщині (Спогади). Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.): СКД, 2007. 172 с.
4 Павлик Н. М. Література Переяславщини. Сучасність: літературно-критична 
монографія. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): КСВ, 2013. С. 49–50.
5 Колибенко О. В. «Химерний був час, таким він і зостався». Переяславський 
літопис. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. Вип. 3. С. 4.
6 Нагайко Т. Розвиток краєзнавства на Переяславщині: загальний огляд. 
Краєзнавство Переяславщини. Переяслав (Київ. обл.) – Кам’янець-Подільський 
(Хмел. обл.), 2019. Вип. 1. С. 55.
7 Коваль-Фучило І. Меморіальна культура й оповіді про переселення із зон 
затоплення. Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 463–465.
8 Лесик М. Циблі – моє рідне село на Переяславщині. (Спогади). Вид. 2-ге, доп. та 
перероб. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. С. 276.
9 Сорокова С. «А коли книгу надрукують, подарую землякам…». Вісник 
Переяславщини. 2007. № 93 (11088). 14 груд. С. 11.
10 Лесик М. За кабінетною системою. Комуністична праця. 1974. № 57. 14 трав. 
С. 2; Лесик М. Пошуки продовжуються. Комуністична праця. 1976. № 180 (9370). 
27 листоп. С. 2.
11 [Довідка виконавчого комітету В’юнищанської сільської ради депутатів трудящих 
Переяслав-Хмельницького району Київської області № 94 від 23 березня 1971 р.] / 
Матеріали науково-дослідного відділу історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав».
12 Бойко М. І. З історії Іллінсько-Кирилівської церкви с. Циблі. Храми Переяславщини: 
історія, традиції, сучасність; стан збереження пам’яток: матеріали круглого 
столу, присвяченого 400-річчю козацької церкви св. Іоанна Богослова с. Острійки 
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Народився Михайло Прохорович 15 листопада 1928 р. у 
селянській родині хліборобів у придніпровському старому с. Циблі 
на Переяславщині. Базову освіту він здобув у рідному селі. У ньому 
ще в 1898 р. відкрили 2-класну школу грамоти, у якій навчалося 
2030 дітей. У 1920 р. у поселенні почала працювати початкова 
4-класна школа13. У 1934 р. Рада народних комісарів СРСР і ЦК 
ВКП (б) прийняла постанову «Про структуру початкової і середньої 
школи», у якій визначила типи загальноосвітньої школи: початкова 
школа (14 класи), неповна середня школа (17 класи), середня школа 
(110 класи)14. У тому ж році Циблівська школа стала 7-річною. 
У ній знаходилася майстерня по дереву, активно діяла художня 
самодіяльність (навесні 1939 р. її учні зайняли перше місце в 
районній художній олімпіаді). На шкільному подвір’ї для старших 
класів розміщувався комплекс навчальних ділянок по догляду 
за різними сільськогосподарськими культурами. Під час війни 
німецькі війська перетворили освітній заклад на конюшню. Після 
визволення, з жовтня 1943 р., він знову почав працювати за своїм 
первісним призначенням15. 

У 1936–1941 рр. М. П. Лесик закінчив 5 класів Циблівської 7-річ-
ної школи. Під час німецької окупації він змушений був перервати 
навчання та працювати на полі в громадському господарстві. У 
1943–1945 рр. юнак довчився у школі останні два класи16. 

Середню спеціальну освіту Михайло Прохорович здобув у 
районному центрі – м. Переяслав-Хмельницький (до 1943 р. 
та з 2019 р. – м. Переяслав), де у 1945–1948 рр. здобув освіту 
в педагогічному училищі17. У ньому він отримав фах «учитель 
початкових класів»18. Освітній заклад був заснований ще в 1932 р. як 
педагогічний технікум імені П. П. Постишева19. 29 березня 1937 р. 
Білоцерківського району Київської області, 9 жовтня 2006 року. Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2006. С. 106–108.
13 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 16, 21, 276.
14 Березівська Л. Д. Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напря-
ми, наслідки (30-ті роки ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 2007. Вип. 36. С. 5257.
15 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 48, 56, 90, 276.
16 Там само. С. 276.
17 Там само. 
18 Сорокова С. «А коли книгу … С. 11. 
19 Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи 
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Рада Народних комісарів УРСР прийняла постанову № 66 «Про 
перейменування педагогічних технікумів на педагогічні школи»20. 
У вересні 1941 р. німецько-нацистські війська захопили м. Переяс-
лав, в його аудиторіях вони влаштували конюшню, а при відступі, у 
вересні 1943 р., спалили приміщення. 21 вересня 1943 р. місто було 
звільнено від окупації і вже в жовтні 1943 р. педагогічна школа 
відновила свою роботу. 6 грудня 1944 р. Народний комісар освіти 
УРСР П. Г. Тичина видав наказ № 4975 «Про перейменування 
педагогічних шкіл на педагогічні училища та поліпшення роботи 
педучилищ УРСР»21. 

Загалом заклад освіти працював у місті до другої половини 1980-
их рр. У 1987 р. педагогічне училище перевели в м. Біла Церква 
Київської області (нині – Комунальний заклад Київської обласної 
ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий ко-
ледж»). Натомість, 23 червня 1986 р., у м. Переяслав-Хмельницький 
почав діяти філіал Київського державного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького (нині – Університет Григорія Сковороди в Пере-
яславі). 

У 1939 р. території Західної України було включено до УРСР. 
У 1944 р. Червона армія вигнала із неї німецькі війська. Державна 
політика радянського керівництва полягала в інтеграції нових 
територій шляхом організації масштабних переміщень великої 
кількості спеціалістів із східних у західні області та навпаки. 
Зокрема, до кінця 1940-их рр. чиновники направили майже 44 тис. 
вчителів зі сходу УРСР до сільської місцевості Західної України22. 

Серед них був і М. П. Лесик, який з серпня 1948 р. по липень 
1949 р. за направленням Міністерства освіти УРСР був директором 
та учителем початкових класів у початковій школі с. Черкаси 
розвитку. Київська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. 
тому: В. П. Коцур (гол.) [та ін.]; НАПН України; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи; 
Ін-т вищої освіти. Київ: Знання України, 2013. С. 169.
20 Постанова Ради народних комісарів УРСР № 66 від 29 березня 1937 р. «Про 
перейменування педагогічних технікумів на педагогічні школи». Збірник законів і 
розпоряджень робітничо-селянського уряду Української радянської соціалістичної 
республіки. 1937. № 16. 29 квітня. С. 4.
21 Вища педагогічна освіта… С. 174. 
22 Рубльов О. С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції, 2050-ті роки 
XX ст. / О. С. Рубльов, Ю. А. Черченко; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. 
археографії. Київ: Наукова думка, 1994. С. 211.
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Луківського району Волинської області23 (нині – с. Черкаси 
Люблинецької СОТГ Ковельського району Волинської області)24. У 
зв’язку з призивом в армію його зняли з обліку вчителів Луківського 
районного відділу народної освіти. З вересня 1949 р. по березень 
1950 р. він працював учителем фізичного виховання і старшим 
піонервожатим Циблівської 7-річки. З березня 1950 р. по жовтень 
1953 р. – служив у радянській армії на посаді писаря-секретчика 
артилерійського полку в місті Фастів Київської області25. 

Після демобілізації, на свій день народження, 15 листопада 
1953 р. Михайло Прохорович одружився із уродженкою с. Хоцьок 
Переяслав-Хмельницького району Київської області Олександрою 
Яківною Кононенко. Вона працювала в с. Циблі, де і познайомилася 
з ним ще до армії26. 

З листопада 1953 р. по серпень 1956 р. педагог перебував на посаді 
інструктора Переяслав-Хмельницького районного комітету партії27. 
За словами М. П. Лесика, уже тоді в нього зародилася думка зібрати 
матеріали про історію с. Циблі, його звичаї та обряди, про знатних 
людей свого краю. Також йому хотілося працювати за фахом – учи-
телем. Тому він просив Героя соціалістичної праці Хобту Олену 
Семенівну підтримати його прагнення. Мабуть, завдяки її допомозі 
молодого спеціаліста відправили в школу с. Виповзки Переяслав-
Хмельницького району28. У місцевій 7-річці він викладав історію і 
фізичне виховання з вересня 1956 р. по серпень 1959 р.29.

У кінці 1950-их рр. М. П. Лесик повернувся до рідного села. З 
вересня 1959 р. по вересень 1983 р.  учитель історії та директор, а 
з 1983 р. по січень 1989 р. – учитель історії Циблівської школи. У 
1963 р. він заочно закінчив історичний факультет Київського уні-
верситету імені Т. Г. Шевченка30. 

23 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 276.
24 Поліщук Ю. Нарис історії населених пунктів Люблинецької громади [Електронний 
ресурс]. URL: https://www.lyublynets-gromada.org.ua/docs/news/ni-polishchuk.pdf 
(дата звернення: 21.12.2021).
25 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 276.
26 Сорокова С. «А коли … С. 11. 
27 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 276.
28 Сорокова С. «А коли … С. 11. 
29 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 276.
30 Там само.
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Сільський освітній заклад у період роботи у ньому Михайла 
Прохоровича (з кінця 1950-их і до кінця 1980-их рр.) зазнав суттєвих 
перетворень. У квітні 1959 р. Верховна рада УРСР у відповідності до 
загальносоюзного законодавства прийняла Закон «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної 
освіти в Українській РСР». Згідно з ним, чиновники подовжили 
обов’язкову 7-річну освіту до 8-річної31. У зв’язку з цим, Циблівська 
7-річка стала 8-річкою. 

У 1963 р. розпочалося будівництво Канівського гідровузла. У 1965–
1972 рр. воно спричинило масові переміщення придніпровського 
населення у колишньому Переяслав-Хмельницькому районі 
Київської області. У 1967–1974 рр. на вільних від забудови землях 
колгоспу ім. Шевченка за 4 км від старого села Циблі побудоване 
нове експериментально-показове однойменне село для переселенців 
із зони затоплення Канівського водосховища32. 

До нього переважно переїхали мешканці із 6 сіл району: В’юнище, 
Циблі, Козинці, Городище, Комарівка, Зарубенці. Зокрема, згідно із 
довідкою В’юнищанської сільської ради, у нове село переселився 
і М. П. Лесик. Він повністю очистив своє дворище в старому селі 
Циблі в січні 1971 р.33. Населення новозбудованого поселення 
станом на 1973 р. становило 2750 осіб34. 

У першу чергу, в ньому забудували головну (в’їзну) вулицю, 
два жилих квартали, що прилягають до неї, а також громадський 
центр із будівлею нової 2-поверхової середньої школи (10-річна) 
на 560 учнів35. Вона замінила дітям колишні навчальні заклади. 
Станом на 1 липня 1965 р. у с. В’юнище в приміщенні типової 
4-річної земської школи діяла середня школа (10-річна), у якій 
здобували освіту 194 учні. У пристосованих спорудах у с. Циблі та 
с. Комарівка – 8-річні школи (178 та 123 учні відповідно). У будів-
лях типових початкових шкіл у с. Козинці та с. Городище – початкові 

31 Грищенко А. С. Реформування шкільної освіти середини ХХ ст. у пресі Київської 
області (за матеріалами газетного фонду Державного архіву Київської області). 
Архіви України. 2014. Вип. 6. С. 110–111.
32 Дергак Я. П., Шилов Е. И. Перебудова сіл України. Циблі / Під наук. ред. З. В. Мой-
сеєнко. Київ: Урожай, 1987. С. 7.
33 [Довідка виконавчого комітету ...
34 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 113.
35 Дергак Я. П., Шилов Е. И. Перебудова сіл України ... С. 7, 14.
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школи (26 та 30 учнів відповідно)36. Циблівська 8-річка у 1958 р. 
працювала в одну зміну: 5–8 класи – у 4-ох класних кімнатах но-
возбудованого приміщення, 3–4 класи – у старому шкільному при-
міщенні, 1–2 класи – у шкільному приміщенні на кутку Омеляни37.

За директорства Михайла Прохоровича із старих освітніх 
закладів до нової школи переїхала частина циблівського, 
в’юнищанського, козинського та городищанського учнівсько-
педагогічного колективу, у ній налагодили навчальний процес. 
Улітку 1969 р. учителі завезли до неї необхідне обладнання, у 
вересні – розпочалося навчання. 1969–1970 навчальний рік був тяж-
ким. Ще продовжувалося будівництво спортзалу та парадного входу. 
Спочатку освітній заклад обігрівали котлами на вугіллі та мазуті, 
а восени 1970 р. підключили газове опалення. Діти проживали в 
гуртожитку, а весною 1970 р.  ще й у недіючому приміщенні аптеки. 
У 1970–1971 навчальному році школа запрацювала на повну 
потужність38. У травні 1974 р. М. П. Лесик розповів про її будні та 
перспективи на сторінках районної газети. У той час у ній здобувало 
освіту 420 учнів, діяло 7 груп продовженого дня. Вона мала їдаль-
ню, добре обладнані 10 навчальних кабінетів, спортивний зал, дві 
майстерні. Всі учні 5–10 класів навчалися за кабінетною системою. 
Дирекція планувала обладнати ще 2 кабінети, збільшити кількість 
учнів до 450, побудувати учнівський гуртожиток на 50 місць і 
спортивний комплекс, а з 1975 р. – готувати шоферів39. 

Також у школі діяла циблівська первинна організація Переяслав-
Хмельницького районного відділення українського товариства 
охорони пам’ятників історії та культури. Як писав М. П. Лесик, у 
1976 р. її червоні слідопити створили в навчальному закладі куточок 
«Ніщо не забуто, ніхто не забутий». Вони представили в ньому 
книгу анкет місцевих ветеранів про односельців, які боролися із 
фашизмом. Також учні виготовили альбом, у якому кожному ветера-

36 Перелік загальноосвітніх шкіл по Переяслав-Хм. р-ну на 1 липня 1965 р. // 
Архівний відділ Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації 
Київської області. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 103. Арк. 12.
37 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 94.
38 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 175; Сорокова С. За сорок років 
Циблівську школу закінчили 1582 учні. Вісник Переяславщини. 2009. № 86 (11277). 
27 листоп. С. 4.
39 Лесик М. За кабінетною системою ... С. 2.
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ну відведено сторінку «Він захищав Батьківщину». На ній вміщено 
його фото, біографію, спогади про бойові епізоди40. 

У січні 1989 р. Михайло Прохорович вийшов на пенсію41. У 2007 р. 
він видав працю про рідне село42 (перевидана в 2011 р.43). Фінансово 
її вихід забезпечили циблівчанин, депутат Переяслав-Хмельниць-
кої районної ради Бикало Володимир Миколайович та виконавчий 
директор виробничої комерційної фірми «Укрпромпостач-95» 
Доброскок Сергій Григорович44. Книга стала першим монографічним 
дослідженням про одне із затоплених сіл Переяславщини. Нині, крім 
неї, існує вже 6  видань подібного спрямування45. Також М. І. Бойко 
у своїй статті 2006 року посилається на працю «Лесик М. П. Історія 
села Циблі. Фотоальбом. 1980»46, але знайти про неї більше відомо-
стей поки не вдалося. 

Помер краєзнавець 17 березня 2019 р.47. 
Отже, Лесик Михайло Прохорович прожив довге та насичене 

життя, яке присвятив своїй малій Батьківщині. Близько 30 років 
він виховував молоде покоління односельців у циблівській школі. 
Історик зберіг пам'ять про рідну землю у краєзнавчій книзі. Його 

40 Лесик М. Пошуки продовжуються ... С. 2.
41 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2011. С. 276.
42 Там само. 172 с.
43 Там само. 279 с.
44 Сорокова С. «А коли … С. 11.
45 Лесик М. Циблі – моє рідне село ... 2007. 172 с.; Сорокова С. Ф. Не летять ластівки 
… 2015. 368 с.; [Косарик Д.] Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за заг. 
ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 256 с.; За-
топлений рай: Андруші у спогадах та документах / [Г. С. Булах та ін.]; авт.-упоряд. 
[текстів та фотодок.] Микола Михняк; [упоряд. схем, табл. та іл. матеріалів: А. До-
броскок та ін.; наук. ред.: І. І. Доброскок, О. В. Колибенко]; Громад. орг. «Старий 
Дніпро», Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав», Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. Київ: Український пріоритет, 2018. 399 с. (Серія 
«Затоплені села Переяславщини»; кн. 1); «Нам Підсінне тепер тільки сниться...». 
Село у спогадах та документах: [збірник] / [Н. Д. Антипова та ін.]; авт.-упоряд.: Ми-
кола Михняк, Світлана Зубер; [наук. ред.: І. І. Доброскок, О. В. Колибенко]; Громад. 
орг. «Старий Дніпро» [та ін.]. Київ: Український пріоритет, 2019. 447 с. (Серія «Зато-
плені села Переяславщини»; кн. 2); Михняк М. Були над Дніпром Трахтемирів і Мо-
настирок: документи, спогади, світлини. Київ: Український пріоритет, 2020. 576 с. 
(Серія: «Затоплені села Переяславщини»; кн. 3).
46 Бойко М. І. З історії Іллінсько-Кирилівської … С. 108.
47 Коваль-Фучило І. Меморіальна культура й оповіді … С. 463.
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життєвий та творчий шлях має ще багато не до кінця розкритих 
питань. Зокрема, додаткового вивчення потребує процес написання 
книги про с. Циблі, діяльність М. П. Лесика в українському 
товаристві охорони пам’ятників історії та культури тощо.
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УДК 929.651:908(477.46-22)(092)
Микола Губочкін

(м. Переяслав)

ПЕЧАТКА КРОПИВНЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІЇ 
А. А. ДАРАГАНА

У статті розглянуто короткі біографії представників 
старшинсько-дворянського роду Дараганів, що займали значні 
посади в гетьманській адміністрації козацької України та були 
тісно пов’язані з історичною Переяславщиною. А також вводиться 
до наукового обігу та зроблено детальний опис зображення матриці 
печатки Кропивнянської економії поміщика Антона Антоновича 
Дарагана, який народився в колишньому сотенному м-ку Кропивна 
Переяславського козацького полку.

Ключові слова: рід Дараганів, сфрагістика, печатка, Кропивна, 
козацька старшина, Переяславський козацький полк.

Серед представників української козацької старшини вагоме 
місце займав рід Дараганів, який мав давні корені. З-поміж 
представників козацько-старшинських, а згодом дворянських родів, 
найбільш відомі п’ять. Зокрема, Федір Дараган (р. н. невід. – сі-
чень 1708 р.) – переяславський полковий осавул (1688 р. – травень 
1690 р.), наказний полковник Переяславського козацького полку 
(серпень 1697 р.) та трахтемирівський сотник (1695–1706 рр.), який 
потрапив у шведський полон у Польщі й помер у неволі1.

Його сини та онуки посідали ключові місця в гетьманській 
адміністрації. Дмитро Федорович (м. Кропивна, ?–1695–1767–
ран. 1774 р.) службу розпочав з 1715 р. Був наказним сотником 
2-ої полкової сотні Переяславського полку (1725–1727 рр.), 
кропивнянським сотником (травень 1731–1759 рр.), абшитованим 
суддею полковим (1764 р.)2.

Григорій Федорович – наказний сотник 1-ої полкової сотні Пе-
реяславського полку (1724 – лютий 1728 рр.)3. Петро Дмитрович 
(м. Кропивна, 1736 р. – ран. 1790 р.) – у службі з 1755 р., спочатку 
1 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк. Київ: Видав-
ничий дім «Стилос», 2004. С. 7, 119, 211, 265.
2 Там само. С. 149, 263, 265.
3 Там само. С. 139, 265.
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був військовим канцеляристом 
Генеральної військової 
канцелярії (ГВК) – найви-
ща адміністративна установа 
Гетьманщини XVII–XVIII ст., 
потім кропивнянським сотником 
(15 січня 1759–1764 рр.), з 
27 квітня 1764 р. – полковий суд-
дя переяславський, колезький 
асесор (1781 р.)4.

Антон Дмитрович (1746–
1790–?) – службу розпочав 
10 травня 1760 р., був 
військовим канцеляристом ГВК 
(22 листопада 1761–1764 рр.), 
кропивнянським сотником 
(1764–1782 рр.), брав участь у 
турецькому поході, колезький 
асесор (1784 р.)5.

Рід, що походить від Федора 
Дарагана, внесений до 2-ої 
частини Родовідної книги 
Полтавської губернії6.

Отже, Дарагани обіймали 
помітні посади в ієрархії 
військової старшини 
Української козацької держави. 

Згодом представники роду Дараганів перейшли на службу в 
Російську імперію. Вони, як і годиться дворянам, вступали до 
військових навчальних закладів, що переважно знаходились у 
Москві та Петербурзі, несли військову службу в складі російського 
війська7.
4 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва … С. 266.
5 Там само.
6 Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской 
губернии. Полтава, 1898. 808 с.
7 Козинець О. Пажеський корпус у спогадах Дмитра Дарагана. Сіверянський 
літопис. 2001. № 3. С. 65–70.

Рис. 1. Матриця прикладної печатки 
А. А. Дарагана

Рис. 2. Вiдтиск прикладної печатки 
А. А. Дарагана
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Нами було встановлено, що нещодавно на одному із аукціонів 
виставлявся на продаж лот «Матрица к прикладной печати 
Кропивянской экономіи А. А. Дараганъ» (Рис. 1–2). Походження 
цього лоту точно не відоме, однак місцем ймовірної локації цієї 
матриці печатки зазначалося м. Одеса.

На печатці розміщено елементи родового гербу Дараганів – 
олень над короною, хрест та підкова.

Наведемо історичну довідку щодо власника цієї печатки 
та економії (за В. Л. Модзалевським). Син згаданого вище 
кропивнянського сотника Антона Дмитровича Дарагана – Антон 
Антонович Дараган – народився 7 лютого 1784 р. в м. Кропивна, 
виховувався в Сухопутному Шляхетному Кадетському Корпу-
сі (1798 р.). З 14 липня 1800 р. служив прапорщиком Рязанського 
мушкетерського полку; 16 травня 1803 р. – потрапив у Петровський 
мушкетерський полк; 25 червня 1803 р. – підпоручик; 9 липня 
1805 р. – поручик; 26 листопада 1806 р. – штабс-капітан; 11 вересня 
1809 р. – капітан; 20 січня 1811 р. – майор; 10 серпня 1812 р. – при-
значений у 2-ий Полтавський козачий полк; 25 квітня 1817 р. – у 
Чернігівський кінно-єгерський полк; 28 березня 1818 р. – звільне-
ний. Був у походах: 1808–1809 рр. – у Фінляндії, 1813 р. – під Лейп-
цигом (за що отримав орден Володимира 4-го ступеня з бантом), 
1814 р. – під Парижем. Майор у відставці (1846 р.). Дружина: Анна 
Михайлівна Томара (народилася 1797 р.), дочка генерал-майора. 
Сестри: Анна Антонівна (народилася 1782 р.); Катерина Антонівна 
(народилася 1787 р.)8.

Автор цієї публікації має намір повернути матрицю печатки 
кропивнянського поміщика А. А. Дарагана на її історичну 
батьківщину. Наразі маємо можливість увести до наукового 
обігу зображення чудового зразка сфрагістики ХІХ ст., яким 
засвідчувалися документи Кропивнянської економії Антона 
Антоновича Дарагана.

Опис матриці печатки: кругла, бронзова (на жаль, інформацією 
про точні розміри, вагу та наявність чи відсутність ручки печатки 
ми не володіємо). У центрі поля печатки, в овалі, розміщено 
підкову шипами вниз, увінчану розширеним на кінцях хрестом. 
Над овалом п’ятизубцева корона, зверху якої зображено передню 
8. Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1908. Т. I. С. 373.
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частину тулуба оленя. Справа та зліва ці символи обрамлюються 
двома лавровими пагонами, знизу яких розміщені три медалі та 
«Георгіївський» хрест. Круговий напис «Кропивянской экономіи 
А. А. Дараганъ» (у дзеркальному відображенні).
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УДК 791.44.071.1:069:72:908(477.41-21)"1980/1990"
Єгор Єгоров

(м. Переяслав)

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ СКАНСЕН У КІНОТВОРАХ 
ОЛЕГА БІЙМИ ТА ЮРІЯ СУЯРКА

(1980 – 1990-ті рр.)

У статті наводяться дані щодо фільмографії режисерів Олега 
Бійми та Юрія Суярка, зокрема, кінотворів створених на базі 
Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 
в 1980–1990-их рр. Подаються біографічні дані.

Ключові слова: музей просто неба, скансен, НІЕЗ «Переяслав», 
режисер, біографія, кіно, зйомки, фільмографія.

При дослідженні фільмографії 1970–2020 рр., створеної на 
базі музеїв Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав», автором було виявлено понад 50 кінотворів, серед 
яких художні та документальні фільми, серіали, мюзикли тощо. 
Основна їх частина містить епізоди відзняті на території Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Окремо 
слід виділити творчий доробок двох українських режисерів – Оле-
га Бійми та Юрія Суярка1. Саме у творах зазначених кіномитців 
інтер’єри та екстер’єри переяславського скансену зустрічаються 
найчастіше, що говорить про їх активну співпрацю з заповідником 
«Переяслав» у 1980–1990-их рр. Про це ж засвідчує і кількість 
створених фільмів з залученням місцевих локацій.

Бійма Олег Іванович – український кінорежисер, сценарист. 
Народився 19 квітня 1949 р. у м. Київ. У 1967–1972 рр. навчався 
у Київському театральному інституті (нині – Київський націо-
нальний університет театру, кіно і телебачення іменi І. К. Карпен-
ка-Карого) на кінорежисерському факультеті. З 1972 р. режисер 
кіностудії «Укртелефільм»; Лауреат Державної премії України 
11  Кінолітопис [Текст] : анот. кат. кіножурналів, док. фільмів, кіно- і телесюжетів 
(1976 - 1985) : [довід.] / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноа-
рхів України ім. Г. С. Пшеничного ; [упоряд.: І. М. Закринична та ін.]. Київ ; Луцьк : 
Волин. обл. друк., 2015. 1224, [13] с. : фот. (Архівні зібрання України); Кінолітопис: 
Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів 
(1986–1995) / Упоряд.: С. П. Анахов, В. Г. Берковський, І. М. Закринична, Л. Г. Ка-
сян, Л. В. Любарська, Т. О. Макарова, О. В. Тихенко. Київ–Луцьк, 2019. 776 с.
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ім. Т. Шевченка (1996); кінорежисер вищої категорії; академік 
Телевізійної академії України (1997); заслужений діяч мистецтв 
України (2000); в.о. генерального директора Державної ТРК 
«Культура»; член Національного комітету з Державної премій 
України ім. Т. Шевченка (1996–2008); член правління Спілки 
кінематографістів України; член колегії Державного комітету 
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (з 
12 грудня 2000). З 2001 р. по 2007 р. − генеральний директор студії 
«Укртелефільм». До 2018 р. − обіймав посаду художнього керівника 
студії «Укртелефільм». Автор понад 120 різножанрових фільмів. 

Першим у переліку виявлених кіноробіт режисера, створених 
на базі пам’яток музею-скансену, є багатосерійний телефільм 
(7 серій) «Злочин з багатьма невідомими», знятий кіностудією 
«Укртелефільм» у 1993 р. та озвучений українською мовою. 
Створений за колективним сценарієм – О. Бійми, Л. Мужук, 
В. Політова. Режисер-постановник – О. Бійма. Оператор-поста-
новник – Л. Зоценко. В основу сюжету покладено реальні події, 
описані І. Франком у серії кримінальних репортажів для газети 
«Kurjer Lwowski» за 1889 р. Мотиви тих подій використані 
письменником у повісті «Основи суспільності»2. До акторської 
групи фільму увійшли: З. Дехтярьова, О. Богданович, Ю. Критенко, 
О. Горбунов, Ж. Мельников, Н. Сумська, Є. Слуцька, В. Троцюк, 
І. Капінос, В. Яковенко та інші. З об’єктів музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у фільмі 
фігурують: мисливський будинок князя Горчакова з урочища Біле 
Озеро Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (1909 р.), 
садово-паркова ротонда з м. Кагарлик Київської обл. (кінець 
XIX ст.) (реконструкція), церква Покрови Пресвятої Богородиці із 
с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл. (1606 р.).

У переяславському музеї просто неба кіностудією «Укртелефільм» 
було відзнято епізоди телесеріалу «Острів любові». Серіал склада-
ється з десяти фільмів знятих у 1995–1996 рр., в основі яких лірично-
романтичні твори української літератури. Фільми розкривають 
любов як багатовимірне явище. Зокрема, об’єкти музею фігурують 
2 Єгоров Є. Г. НІЕЗ «Переяслав» у фільмографії 1950–2010-их рр: проблематика до-
слідницького пошуку. Переяславіка: Наукові записки Національного історико-ет-
нографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький, 
2018. Вип. 14 (16). С. 332–337.
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у другому фільмі – «Сон» (1996 р.), серед них: двір бондаря, двір 
ткача, двір чинбаря, садиба пасічника, козацьке кладовище (цвинтар 
поруч з Церквою Покрови Пресвятої Богородиці), садиба столяра, 
садиба заможного селянина-землевласника, садово-паркова 
ротонда з м. Кагарлик Київської обл. (кінець XIX ст.), хата бондаря 
із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (II по-
ловина ХІХ ст.), хата гребінника із с. Рудяки Бориспільського 
р-ну Київської обл. (ІІ половина ХІХ ст.), хата ткача із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), хата 
знахарки (реконструкція), хата пасічника із с. Помоклі Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), церква 
Покрови Пресвятої Богородиці із с. Острійки Білоцерківського р-ну 
Київської обл. (1606 р.) та інші3.

У 1998 р. з’явилася ще одна режисерська робота О. Бійми 
«Пристрасть» – 3-серійна психологічна драма, створена кіностудією 
«Укртелефільм», знята за мотивами повісті Марко Вовчка «Павло 
Чорнокрил». Зауважимо, що значна частина сцен відбувається в 
екстер’єрах та інтер’єрах окремих пам’яток народної архітектури4. 
Підтвердженням цього є подяка від творців фільму у фінальних 
титрах: «Щиро дякуємо працівникам Переяслав-Хмельницького 
Державного історико-культурного заповідника та Державного 
історико-культурного заповідника «Качанівка» за допомогу під час 
зйомок фільму». Зокрема, визначено такі об’єкти та локації: базарна 
площа, вітряний млин з с. Горбані Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. (кінець ХІХ ст.), вітряний млин з с. Ліски Мен-
ського р-ну Чернігівської обл. (ІІ половина ХІХ ст.), дзвіниця 
с. Бушеве (Пруси) Рокитнянського р-ну Київської обл. (1760 р.), 
двір бондаря, двір чинбаря, двір селянина-бідняка, корчма з 
м. Переяслав Київської обл. (II половина ХІХ ст.), козацьке кладо-
вище (цвинтар поруч з Церквою Покрови Пресвятої Богородиці), 
курник із с. В. Буримка Золотоніського р-ну Черкаської обл. (у дворі 
селянина-бідняка, ІІ половина ХІХ ст.), садиба вдови, садиба гребін-
ника, садиба заможного селянина-землевласника, садиба селянина-
середняка, сільська управа з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), садово-паркова ротонда з 
м. Кагарлик Київської обл. (кінець XIX ст., реконструкція), торгові 
3 Єгоров Є. Г. НІЕЗ «Переяслав» … 
4 Там само.
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ряди (середина ХІХ ст., реконструкція), хата бондаря із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (II половина ХІХ ст.), 
хата селянина-бідняка із с. Єрківці Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл. (І половина ХІХ ст.), хата вдови із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), 
хата гребінника із с. Рудяки Бориспільського р-ну Київської обл. 
(ІІ половина ХІХ ст.), хата селянина-середняка із с. Циблі Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (ІІ половина ХІХ ст.), церква 
Покрови Пресвятої Богородиці із с. Острійки Білоцерківського р-ну 
Київської обл. (1606 р.), церква Святої Параскеви із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (1891 р.), церков-
на сторожка із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. 
(початок ХІХ ст.)5. 

Суярко Юрій Федорович народився 25 березня 1930 р. у 
м. Заліщики, Тернопільської області в родині акторів. Закінчив 
акторський факультет Київського державного інституту 
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1954). Працював у 
театрах Коломиї, Тернополя, Луцька (1954–1958). Був асистентом 
режисера і режисером редакції передач для дітей Київської студії 
телебачення (1959–1965). З 1965 р. − режисер студії «Укртелефільм». 
Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медалями. Член Спілки 
кінематографістів України. Помер 31 липня 1995 р. у м. Київ. Автор 
численних фільмів та телепроектів, у багатьох з яких виступив 
автором сценарію6.

Наразі достовірно відомо про три фільми, зйомки яких 
відбувались на території Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини в 1980-их рр.: «Народні мотиви» 
(1985), «Вечорниці» (1985), «Запорожець за Дунаєм» (1986)7. 
«Народні мотиви» (1985 р.) − видовий телефільм про Музей 
5 Єгоров Є. Г. Відображення пам’яток НІЕЗ «Переяслав» у фільмографії 1970–
2020 рр. Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічно-
го заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. Переяслав (Київська обл.), 2021. Вип. 19 
(21). С. 209–228.
6 Комітет національної премії України імені Тараса Шевченка. Режим доступу: 
URL:: http://knpu.gov.ua/content/biima-oleg-ivanovich (дата звернення: 8.10.2021); 
Перелік документальних фільмів із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшенично-
го, створених режисером Ю. Ф. Суярком. Режим доступу: URL: https://old-tsdkffa.
archives.gov.ua/Cuiarko.pdf (дата звернення: 8.10.2021).
7 Єгоров Є. Г. Відображення пам'яток … 
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народної архітектури та побуту в м. Переяславі-Хмельницькому. 
«Вечорниці» − художній телефільм (музичний фільм, комедія) 
1985 р., знятий студією «Укртелефільм» за мотивами класичних 
українських водевілів тривалістю 74 хв. Озвучений українською 
та російською мовами. Фільм вперше транслювався в УРСР у 
1985 р. на телеканалі «УТ-1» з українським дубляжем від студії 
«Укртелефільм». До знімальної групи фільму ввійшли: режисер – 
Ю. Суярко, сценаристи: Ю. Янкевич, Ю. Суярко, оператор – 
О. Андрусенко, композитор – М. Скорик, художник – В. Ясько. 
Ролі виконували: Орися – І. Капінос, Горпина – Л. Боєвчук, Хивря – 
Г. Кієшко, Гапка – Н. Чорна, Тарас – А. Баса, Олег – О. Шуран, 
Микола – С. Озіряний, Степан – В. Тупчій, Кукса – М. Шутько, 
Уляна – Ж. Карпач, Антон – О. Драч, писар Фінтік – Б. Ступка, 
Приська – Н. Ільїна, Риндочка – Л. Лобза, майстер – Б. Брондуков, 
помічник майстра Вася – Б. Бенюк, Явдоха – В. Зимня, Михайло – 
Л. Сердюк, Тетяна – Т. Мітрушина, дід Сава – І. Матвєєв.

Зйомки епізодів фільму відбувались на території Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини з залученням 
наступних локацій та об’єктів: базарна площа, вітряний млин з 
с. Васютинці Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. (кінець ХХ ст.), 
вітряний млин з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. (кінець ХХ ст.), дзвіниця с. Бушеве (Пруси) 
Рокитнянського р-ну Київської обл. (1760 р.), двір бондаря, двір 
священика та хата із с. Рудяки Бориспільського р-ну Київської обл. 
(ІІ половина ХІХ ст.), двір чинбаря та хата із с. В’юнище Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), садиба та 
хата заможного селянина-промисловця із с. Єрківці Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (60-ті рр. ХІХ ст.), корчма з 
м. Переяслав Київської обл. (II половина ХІХ ст.), крамниця (лавка) 
з с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл. (кінець ХVІІІ ст.), 
крамниця (лавка) з с. Гланишів Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. (кінець ХІХ ст.), крамниця (лавка) з с. Соснова 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), 
крамниця-комора з с. Дениси Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. (90-ті рр. ХІХ ст.), садиба вдови, садиба столяра 
та хата із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 
обл. (кінець ХІХ ст.), сільська управа с. В’юнище Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), торгові ряди 



	 	 	 										Людина	в	історії	краю:	Переяславщина

52

(серерина ХІХ ст., реконструкція), хата бондаря із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (II половина 
ХІХ ст.), хата гончара із с. Студеники Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.), хата селянина-безземельника 
із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
(1889 р.), церква Святої Параскеви із с. В’юнище Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (1891 р.), церковна сторожка із 
с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. (початок ХІХ ст.), 
шинок із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. (90-
ті рр. ХІХ ст.)8. У фінальних титрах фільму зазначено: «Студия 
благодарит сотрудников Переяслав-Хмельницкого музея народной 
архитектуры и быта за содействие в работе над фильмом».

«Запорожець за Дунаєм» − художній фільм (фільм-опера) 
1986 р., знятий за мотивами однойменної опери українського 
композитора С. С. Гулака-Артемовського Українською студією 
телевізійних фільмів – «Укртелефільм» за участі: Б. Жолдак – автор 
сценарія, Ю. Суярко – режисер-постановник, Ю. Бордаков – опе-
ратор-постановник, Е. Колєсов – художник-постановник. Вокаль-
но-інструментальний супровід фільму здійснений симфонічним 
оркестром і хором Державного академічного театру опери та балету 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка: диригент – І. Гамкало, хормейстер – 
Л. Вєнєдіктов. Вокальний супровід персонажів фільму здійснили: 
В. Грицюк – Іван Карась, М. Стефюк – Одарка, Л. Забіляста – Оксана, 
А. Солов’яненко – Андрій, О. Загребельний – султан. До акторського 
складу фільму ввійшли: Ф. Стригун – Іван Карась, Л. Бубюк – Одар-
ка, Я. Івченко – Оксана, О. Драч – Андрій, В. Левицький – султан, 
В. Абазопуло – Селіх-ага, Г. Болотов – Сакка-баши, В. Пащенко – 
Прокоп Терен, М. Камано – Гасан та ін. У фільмі фігурують 
наступні пам’ятки та об’єкти музею просто неба: вітряний млин з 
с. Ярославець Кролевецького р-ну Сумської обл. (кінець ХІХ ст.), ві-
тряний млин з с. Горбані Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 
обл. (кінець ХІХ ст.), двір селянина-бідняка, корчма з м. Переяслав 
Київської обл. (II половина ХІХ ст.), козацький постій (реконструк-
ція), козацька сторожова вежа (реконструкція), курник (у дворі 
селянина-бідняка) із с. В. Буримка Золотоніського р-ну Черкась-
кої обл. (ІІ половина ХІХ ст.), хата селянина-бідняка із с. Єрківці 

8 Єгоров Є. Г. Відображення пам'яток … 
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Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (І половина ХІХ ст.), 
хата заможного селянина-промисловця із с. Єрківці Переяслав-
Хмельницького р-ну Київської обл. (60-ті рр. ХІХ ст.), церква 
Святого Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. (1768 р.)9.

Наведені дані щодо кінотворів Олега Бійми та Юрія Суярка, 
створених на базі переяславського скансену, не є вичерпними, 
проте вони можуть бути використані при подальшому дослідженні 
фільмографії задля виявлення фактів співпраці кіномитців та Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

9 Єгоров Є. Г. Відображення пам'яток …
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УДК 908(477.41-21)(092)
Олена Жам

(м. Переяслав)
МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ЖАМ: ОСНОВНІ ВІХИ 

ЖИТТЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(до 90-річчя від дня народження)

У публікації наведено біографічні відомості про М. І. Жама 
(1931–2002). Відзначено його внесок у розвиток музейної справи на 
Переяславщині та охорону культурної спадщини. Зокрема, вказано 
на його причетність до створення Музею народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини, місцевого осередку 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Ключові слова: М. І. Жам, біографія, музей, культура, 
Переяславщина.

19 листопада 2021 р. виповнюється 90 років від дня народження 
Михайла Івановича Жама (19.11.1931–27.06.2002) – дослідника 
української народної культури, музейника, пам’яткоохоронця, 
краєзнавця, талановитого керівника, активного громадського 
діяча, патріота рідного краю, фахівця з народного сухопутного 
транспорту, народних промислів і ремесел, одного із фундаторів 
переяславських музеїв (Музей народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини, Музей народного сухопутного 
транспорту, Музей хліба).

Народився М. І. Жам 19 листопада 1931 р. в м. Переяславі 
Київської області в інтернаціональній родині. Мама, Катерина 
Трястовська, – українка, мешканка Переяслава. А батько – Іон 
(Іван) Жам за національністю румун з м. Тімішоара (нині адміні-
стративний центр повіту Тіміш, розташований на заході Румунії). 
У 1916 р. Королівство Румунія вступило в Першу світову війну на 
боці Антанти. Військові дії точилися на території Західної України. 
Воював у цих краях й Іон Жам. Після війни залишився в Україні, 
одружився на Катерині Трястовській і поселився в Переяславі. У 
сім’ї виховувалося четверо дітей – троє синів і донька. Михайло се-
ред них був наймолодшим.

У 1938 р. Михайло Жам почав навчатися в Переяслав-
Хмельницькій школі № 1. Але встиг закінчити лише три класи – 
розпочалася німецько-радянська війна 1941–1945 рр. Під час 
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окупації Переяслава Михайло залишився з матір’ю в місті. Сестра 
Ольга була вивезена на примусові роботи до Німеччини. Батько і 
старші брати Іван та Петро – воювали в лавах Радянської Армії. 
У 1942 р. батько Іван і найстарший брат Іван загинули на фронті. 
У 1943 р., після звільнення міста від фашистських загарбників, 
Михайло Жам продовжив навчання в школі робітничої молоді, 
яку закінчив у 1948 р. У 1949 р. за наполяганням матері вступив 
на філософський факультет університету ім. Т. Г. Шевченка в 
м. Києві, який закінчив у 1954 р. (диплом № 340213 від 29.06.1954, 
спеціальність «Викладач філософських дисциплін та історії»). 
У 1954–1958 рр. працював вчителем історії в середній школі 
с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району. З 1959 р., після того 
як розпочала роботу Переяслав-Хмельницька швейна фабрика 
ім. Богдана Хмельницького, перейшов на це підприємство – 
працював розкрійником. Не маючи спеціальної освіти й досвіду 
роботи в цій галузі виробництва, швидко опанував нову професію. 
Але працювати не за своїм профілем довелося недовго.

3-го березня 1960 р. М. І. Жам перейшов на роботу в Переяслав-
Хмельницький державний історичний музей (далі – ПХДІМ) на 
посаду наукового співробітника (наказ № 4 від 02.03.1960 р.): 
«Назначить на должность научного сотрудника исторического 
музея с 03.03.1960 года Жама Михаила Ивановича с двухмесячным 
сроком испытания»1. Через півроку, у вересні 1960 р., М. І. Жама, 
який добре зарекомендував себе на посаді науковця, було призначено 
виконувати обов’язки завідувача етнографічного відділу ПХДІМ 
(наказ № 29 від 17.09.1960 р.)2 замість В. П. Шкулети, який за ста-
ном здоров’я був змушений залишити цю посаду. 

Етнографічний відділ (третій за ліком у структурі ПХДІМ) 
було створено в жовтні 1958 р. за наказом № 30 від 07.10.1958 р.3. 
Його основною метою був збір предметів музейного значення 
етнографічного спрямування та створення етнографічної експозиції 
у трапезній Михайлівської церкви. За цю роботу в музеї відповідали 
науковці: М. І. Жам, Є. С. Нестеровська, М. Д. Шавейко, бухгал-
1 Приказ № 4 по Переяслав-Хм. историческому музею от 2 марта 1960 года. Книга 
наказів Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (14.07.1957 р.–
23.12.1964 р.). Арк. [14-зв].
2.Приказ № 29 по Историческому музею от 17 сентября 1960 г. ... Арк. 19.
3 Приказ № 30 по Переяслав-Хмельницкому историческому музею от 7 октября 
1958 года. ... Арк. 9.
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тер М. І. Чухно, доглядачі: З. П. Соболь, О. К. Рак, В. К. Спасенко 
та ін. Уже з перших днів роботи над експозицією було зрозуміло, 
що втілити цей задум у пристосованому приміщенні, на вкрай 
малій площі, складно. Тому було прийнято рішення – на базі 
етнографічного відділу створити перший в Україні етнографічний 
музей просто неба (скансен). Для втілення цього задуму довелося 
чимало клопотати перед органами влади всіх рівнів про виділення 
земельної ділянки. Серед тих, хто займався підготовкою звер-
нень, вивчали досвід по створенню подібних музеїв у світі, були 
М. І. Сікорський, М. І. Жам, Є. Ф. Іщенко. Після того, як у 1963 р. 
ділянка була виділена, у ПХДІМ утворено спеціалізовану Вчену 
раду на чолі з М. І. Сікорським, до складу якої увійшли фахівці 
різного профілю: етнограф М. І. Жам, архітектор Г. В. Борисевич, 
гідромеліоратор Є. Ф. Іщенко, історик М. П. Палагута, археолог 
Р. О. Юра. Окрім розробки концептуальних засад новостворюваного 
музею-скансену, до обов’язків і напрямків діяльності членів 
Вченої ради входила організація науково-дослідницької, науково-
пошукової, експозиційної роботи. М. І. Сікорський здійснював 
загальне керівництво, Є. Ф. Іщенко, Г. В. Борисевич забезпечували 
теоретичне обґрунтування музею, М. І. Жам втілював задумане 
на практиці. Зокрема, ним було організовано пошук, обстеження, 
перевезення, встановлення і реставрація на території музею 
більшості пам’яток архітектури, а згодом – створення в них різноп-
ланових експозицій.

З 1 січня 1966 р. М. І. Жама призначено завідувачем 
переяславського скансену, який на той час мав назву «філіал 
ПХДІМ «етнографічний музей під відкритим небом» (наказ № 2 від 
05.01.1966 р.)4. З 1969 р. – Музей народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини.

Працюючи над його експозицією, М. І. Жам одночасно 
виконував й іншу музейну роботу. Так, наприклад, наприкінці 
1968 р. він увійшов до складу створеного на громадських засадах 
масово-методичного відділу по наданню допомоги народним 
музеям по охороні пам’ятників, до якого, окрім нього, були 
включені: О. І. Юзвікова, Є. С. Нестеровська, М. Д. Шавейко, 

4 Приказ № 2 по Переяслав-Хм. історичному музею від 5/І-1966 р. Книга наказів 
Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (02.01.1965 р. – 
05.05.1969 р.). Арк. 7.
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Е. І. Козачківський (наказ № 35 від 05.12.1968 р.)5. Брав участь у 
створенні музеїв у м. Яготин (наказ № 6 від 21.02.1969 р.)6, с. Циблі 
Переяслав-Хмельницького р-ну (наказ № 53 від 25.11.1973 р.)7, 
м. Бориспіль (наказ № 34 від 15.11.1974 р.)8 та ін.

М. І. Жам був незмінним членом науково-методичної ради; чле-
ном фондово-закупівельної комісії (наказ № 27 від 09.09.1974 р.)9; 
членом комісії з прийому від наукових працівників та екскурсоводів 
заліків на право проведення екскурсій (наказ № 16 від 20.04.1974 р.10.

Під керівництвом М. І. Жама або за його безпосередньою участю 
було обстежено та перевезено до музею 86 об’єктів культурної 
спадщини, серед яких культові, житлові, господарчі, виробничі, 
громадські споруди українського села.

М. І. Жам офіційно взяв участь щонайменше в 116 науково-
пошукових експедиціях, що були спрямовані в населенні пункти 
Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, 
Дніпропетровської, Миколаївської, Житомирської та інших областей 
України. Значна їх частина проходила під його керівництвом. 
Окрім згаданих експедицій, також було чимало одноденних чи 
кількаденних відряджень в межах Переяслав-Хмельницького 
району, які не фіксувалися у книгах наказів.

У 1975 р. М. І. Жама було переведено на посаду старшого 
наукового співробітника. З 16 квітня 1979 р. він очолив відділ 
сільського виробництва й транспорту Переяслав-Хмельницького 
державного історико-культурного заповідника (наказ № 10 від 
09.04.1979 р.)11, який згодом був реорганізований у інший відділ, що 

5 Приказ № 35 по Переяслав-Хм. історичному музею від 5 грудня 1968 р. ... Арк. [40-
зв].
6 Приказ № 6 по Переяслав-Хм. історичному музею від 21/ІІ-1969 р. ... Арк. 42.
7 Приказ № 53 по Переяслав-Хм. історичному музею з 25/ХІІ-1973 р. Книга наказів 
Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (15.10.1973 р. –  
03.02.1975 р.). Арк. 6.
8 Приказ № 34 по Переяслав-Хм. історичному музею від 15 листопада 1974 р. ... 
Арк. 38.
9 Приказ № 27 по Переяслав-Хм. історичному музею від 9 вересня 1974 р. ... 
Арк. [32-зв.].
10 Приказ № 16 по Переяслав-Хмельницкому историческому музею от 2 апреля 
1974 года ...  Арк. 19.
11 Приказ № 10 по Переяслав-Хм. історичному музею від 9 кітня 1979 року. Книга 
наказів Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (15.07.1976 р. 
– закін. 28.12.1981 р.). Арк. 107.
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об’єднував три тематичні експозиції: Музей хліба, Музей народного 
сухопутного транспорту, Музей «Поштова станція». Особлива 
заслуга М. І. Жама – створення Музею народного сухопутного 
транспорту. Він був ініціатором, ідейним натхненником і активним 
збирачем майбутніх експонатів (переважну частину музейної 
колекції зібрав особисто). Розробив концептуальні засади музею, 
структуру, тематико-експозиційний план, тексти анотацій, текст 
екскурсії. Колекція народних сухопутних транспортних засобів 
ХІХ–ХХ ст. є єдиним зібранням відповідної тематики в Україні. 

Окрім музейної роботи, важливе місце в житті М. І. Жама 
займала громадська діяльність. Наприкінці 1966 р. він став 
головою правління Переяслав-Хмельницької районної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
(УТОПІК) – добровільна громадська організація, заснована 21 груд-
ня 1966 р. з метою всебічно сприяти здійсненню заходів по охороні 
й збереженню, вивченню та популяризації культурної спадщини 
минулого12. За його керівництва первинні організації товариства були 
створені в усіх колгоспах і радгоспах Переяслав-Хмельницького 
р-ну, в переважній більшості промислових підприємств, організа-
цій та установ міста й району, закладах освіти й культури. Вже на 
грудень 1968 р. її членами стали 2 630 осіб13. 

Доречно завершити цей стислий огляд словами Г. І. Козій, 
що очолила Музей народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини після М. І. Жама: «Мабуть для музею під відкри-
тим небом найбільше зусиль доклав саме Михайло Іванович Жам. 
Він заклав у наші голови і серця, що справа, яку ми робимо, дуже 
важлива. Непересічна особистість, не завжди адекватно сприйнята 
і зрозуміла оточуючими  і відповідно оцінена, та він ні на що не 
зважав. Він робив свою улюблену справу, інколи зціпивши зуби, 
тягнув свого воза. Він був для багатьох учителем, наставником, 
авторитетом, зразком для наслідування. Після себе залишив не один 
десяток збережених для нащадків пам’яток народної архітектури, 
тисячі предметів матеріальної і духовної культури українців. Він і 
сам був українцем!»14.
12 Жам М. Оберігаймо пам’ятники історії і культури. Комуністична праця. 1966. 
№ 155 (2811). 29 груд. C. 2, 4.
13 Жам М. Благородна місія. Комуністична праця. 1968. 19 груд. 
14 Польові матеріали автора. Записано 12.10.2021 р. від Козій Галини Іванівни, 
24.09.1948 р. н., уродженки с. Мазінки Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 
обл., мешканки м. Переяслава Бориспільського р-ну Київської обл. 
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УДК 94:069:908(477.41-21)(092)
Наталія Заїка
(м. Переяслав)

ПОШАНУВАННЯ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА 
СІКОРСЬКОГО: МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО РУШНИКА

Описано комплекс культурологічних заходів «Український 
рушник у житті Михайла Івановича Сікорського», які проводилися 
10 жовтня 2018 р. та 7 листопада 2019 р. у рамках відзначення 
днів пам’яті Героя України М. І. Сікорського. 

Ключові слова: М. І. Сікорський, Переяслав, музей, культура, 
український рушник.

«Український рушник у житті Михайла Івановича Сікорського» – 
під такою назвою упродовж 2018–2019 рр. в Музеї українського 
рушника Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» було проведено низку заходів у рамках відзначення 
днів пам’яті фундатора переяславських музеїв, Героя України 
Михайла Івановича Сікорського. Їх метою було: висвітлити внесок 
М. І. Сікорського в створення музеїв НІЕЗ «Переяслав» (зокрема, 
й Музею українського рушника); розкрити значення українського 
рушника в житті Сікорського; представити рушник як пам’ятку-
атрибут сакрального мистецтва; виховати в учнів почуття гордості 
за свій народ, рідний край на прикладі видатного музеєзнавця, 
пам’яткоохоронця, громадського діяча М. І. Сікорського.

10 жовтня 2018 р. у Музеї українського рушника відбулось 
відкриття фотовиставки «Життєвий шлях М. І. Сікорського» в рамках 
проведення культурологічного заходу «Український рушник у житті 
Михайла Івановича Сікорського». На відкриття завітали колеги, 
ветерани музейної справи, заслужені працівники культури України 
− Козій Ганна Іванівна та Бузян Галина Миколаївна, музейний 
фотограф Воловик Володимир Федорович, вишивальниця Лазенко 
Ніна Іванівна. Також учасниками стали учні 9 класу ЗОШ №2, учні 
та викладачі музичної школи ім. Павла Сениці, учні Переяслав-
Хмельницького центру професійно-технічної освіти, співробітники 
НІЕЗ «Переяслав» (Рис. 1). З вітальним словом виступила Г. І. Козій, 
поділилася своїми спогадами про М. І. Сікорського, про співпрацю 
та створення ряду музейних експозицій під його керівництвом. 
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Завідувач Музею українського рушника Наталя Заїка розповіла 
про історію створення музею, про формування колекції рушників. 
Відмітила, що будуючи щороку нові музеї, М. І. Сікорський при 
оформленні композиційних вузлів надавав великого значення 
українському рушнику. Яскравий, святковий – він був доречним 
у кожній експозиції не тільки як декор, а й, в першу чергу, як 
органічна складова національної культури. Вишиті й ткані рушники 
з легкої руки директора стали візитною карткою як стаціонарних 
експозицій, так і виставкових залів.

7 листопада 2019 р. у приміщенні Центральної районної дитячої 
бібліотеки відбувся культурологічний захід «Український рушник 
у житті Михайла Івановича Сікорського», організатором якого 
стали працівники бібліотеки та автор цього допису – Н. Л. Заїка. 
На свято завітали учні та вчителі ЗОШ № 2, музейники-ветерани, 
громадські діячі, друзі, колеги, однодумці світоча музейної справи 
на Переяславщині. Модератором заходу виступила завідувач Музею 
українського рушника Н. Л. Заїка. Концертну програму розпочала 
вчителька англійської мови Сидоренко Людмила Володимирівна, у 
виконанні якої прозвучала пісня «Українська родина».

Про життєвий шлях М. І. Сікорського розповіли учні 8-А класу 
Баран Анастасія, Коврак Анастасія, Крумка Діана, про історію 
українського рушника – учениця 8-А класу Сушко Анна. 

Рис. 1. Музей українського рушника. Культурологічний захід «Український руш-
ник у житті Михайла Івановича Сікорського». Загальна світлина. 10. 10. 2018 р.
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Спогадами про Михайла Івановича та співпрацею з ним 
поділилася з присутніми ветеран музейної справи, заслужений 
працівник культури України Г. І. Козій. У своєму виступі вона 
висвітлила внесок М. І. Сікорського у створення музеїв НІЕЗ 
«Переяслав», зокрема, й Музею історії українського рушника», що 
свого часу містився в церкві Бориса та Гліба. Значення українського 
рушника в житті М. І. Сікорського розкрила у своєму виступі 
Годліна Лариса Олексіївна – ветеран музейної справи, заслужений 
працівник культури України, у минулому головний зберігач фондів 
НІЕЗ «Переяслав». 

Іван Петрович Якименко (міський голова м. Переяслава в 2006–
2010 рр.) – близький друг і соратник М. І. Сікорського − розповів 
про вагомий внесок, який той зробив у культурний розвиток нашого 
міста.

Громадський діяч, близький друг і однодумець Михайла 
Івановича – Тесленко Ольга Олексіївна (заступник міського 
голови м. Переяслава в 1976–1999 рр.) розповіла про «Пропозиції 
М. І. Сікорського про перетворення міста Переяслав-Хмельницький 
в ідеологічний туристичний центр дружби народів із залученням усіх 
областей України», подані ним у 1985–1986 рр. у партійні органи. 
Поділилась спогадами про матеріали, які піднімались виконкомом 
у 1985–1986 рр. перед урядом, партійними органами України 
про розвиток міста, як одного з найдревніших осередків історії й 
культури України, що базувалися на пропозиціях М. І. Сікорського. 
Цьому проекту Ольга Олексіївна дала назву – «Заповіт Сікорського». 

Виступи вдало доповнили музичні номери, підготовлені учнями 
ЗОШ № 2 під керівництвом вчителя української мови та літератури 
Наталії Валеріївни Іванець. Учні 9 класу Юлія Брик та Альона 
Братчик акапельно заспівали пісню «Сіла птаха», яку дуже любив 
Михайло Іванович. У виконанні учня 7-Б класу Богдана Гуленка 
прослухали музичну композицію на вірш Т. Шевченка «Перебендя». 
Пісні «Мир над Україною» та «Зоре моя вечірняя» заспівала учениця 
10-А класу Анна Брик. Учениця 5-А класу Аріна Варивода виконала 
музичну композицію на скрипці, Богдан Руденко на саксофоні – 
композицію на вірш Т. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». 
Учениці Вікторія Ярема та Анастасія Каменська прочитали поетичні 
твори «Якби ви знали паничі» і «Думка». Пісню «Ой ходить сон» 
виконала учениця 7-А класу Аліна Брик.
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Подяки учасникам культурологічного заходу «Український 
рушник у житті Михайла Івановича Сікорського» від генерального 
директора НІЕЗ «Переяслав» О. М. Лукашевича вручив Якименко 
Іван Петрович.

У статті «Людина-легенда» голова громадської культурно-
просвітницької організація «Переяславський Скарб», кандидат 
історичних наук Тарас Нагайко пише: «Творчий шлях Михайла 
Івановича Сікорського – це ціла епоха, увінчана численними 
подіями, творчими ініціативами, задумами та звершеннями. Сьогодні 
кожен може впевнено сказати: якби не було М. І. Сікорського, то 
й Переяслав, вочевидь, не називали б шанобливо «місто музеїв», а 
його неповторна тисячолітня аура не набула б такої винятковості, 
що вирізняє це прадавнє місто з-поміж інших українських міст та 
містечок. Невипадково відомий український літератор та журналіст 
Микола Махінчук влучно назвав його творіння «переяславським 
скарбом». Залишений ним для нащадків спадок змушує нас, 
сучасників, схилити в пошані голову перед творчим генієм людини, 
яка змогла зібрати неоціненний культурно-духовний скарб, що став 
гордістю та окрасою як переяславського краю так і України загалом. 
Той, хто на це спромігся, присвятивши цій справі все життя, є 
справжнім творцем нашої пам`яті, нашого духу, нашої долі»1.

Михайло Іванович прожив довге, непросте, яскраве, насичене 
подіями життя, показав приклад відданого й безкорисливого служіння 
своїй Батьківщині, Переяславу, його музеям, повністю присвятивши 
себе українській культурі. Йому вдалося створити багато музеїв, 
24 з яких сьогодні входять до структури Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Переяславські музеї – 
дітище М. І. Сікорського – перетворили давнє місто Переяслав на 
видатний осередок культури й духовності, скарбницю пам’яток 
історії національної та світової культури, один із найвідоміших 
туристичних центрів України. 

1 Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. До 90-річчявід дня народження Героя Укра-
їни М. І. Сікорського] / [упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; ред. Т. На-
гайко; вступ. ст. Л. Новохатько]. 2-ге вид., перероб. та доп. Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП О. М. Лукашевич, 2013. С. 10.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

63

УДК 94:323.269.6:908(477.41-21)(092)»16»
Анатолій Іваненко

(м. Переяслав)

ГЕТЬМАН ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ ТА 
АНТИМОСКОВСЬКЕ ПОВСТАННЯ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

1666 РОКУ

У статті зауважено на причинах та наслідках внутрішньої 
та зовнішньої політики втілюваної гетьманом І. Брюховецьким у 
період 1666–1668 рр. Зокрема, розглянуто вплив на ситуацію подій 
на Переяславщині. 

Ключові слова: І. Брюховецький, повстання, Переяславщина, 
московський уряд.

Особистість гетьмана Лівобережної України Івана Мартиновича 
Брюховецького до сьогодні сприймається як одна з найбільш 
суперечливих та контраверсійних серед усіх очільників Українського 
Гетьманату. Особливо цікавою для дослідників біографії гетьмана 
була і залишається проблема з’ясування тих причин, які спонукали 
його здійснити різкий поворот у зовнішній політиці та підняти 
повстання проти влади московського царя.

Як відомо, 19 січня 1668 р. на таємній старшинській раді, 
яка проходила у тодішній гетьманській столиці Гадячі, Іван 
Брюховецький доволі несподівано закликав до виходу з-під царської 
влади та вигнання московських військових залог з українських міст. 
Як повідомляє літописець, на раді було вирішено «…отступити 
отъ его царского величества … и воеводъ и Москву зъ городовъ 
отсылати, албо зъ ними битися, ежели бы не уступали зъ городовъ»1.

На перший погляд такі радикальні дії лівобережного очільника, 
котрий отримав гетьманську булаву завдяки підтримці Москви 
і упродовж майже п’яти років демонстрував повну підтримку 
промосковського курсу, видаються дивними й незрозумілими. 
Насправді цей крок став закономірним результатом експансіоністської 
політики царського уряду, який прагнув перетворити автономію 
Лівобережної України на повну військово-політичну залежність та 
1 Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших 
в Малой России по его смерти / Под ред. О.М. Бодянского. 1-е изд. М.: В Универси-
тетской типографии, 1846. С. 51.
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якомога швидше розпочати пограбування її матеріальних ресурсів. 
Втім на шляху, який пройшов І. Брюховецький, від слухняного 
провідника московської політики до рішучого опонента царизму, 
відбувалися конкретні події-маркери, які тією чи іншою мірою 
вплинули на визрівання його планів розірвати стосунки з Москвою. 
На нашу думку, однією з таких знакових подій для гетьмана, як для 
всього лівобережного суспільства, стало повстання Переяславського 
полку 1666 р. Не вдаючись у деталізацію всіх причин вибуху 
цього повстання2, констатуємо, що воно було викликане наступом 
московського царату на права українського населення, зокрема 
запровадженням у лівобережних містах військових окупаційних 
гарнізонів, збором коштів на їх утримання, зловживанням воєвод 
та їх ратників, повсюдними утисками городян та іншими вкрай 
негативними чинниками. Зауважимо, що всі ці негаразди лівобережне 
населення пов’язувало також з особою гетьмана, котрий, побувавши 
у Москві та підписавши там новий договір, за словами літописця 
«… цале (цілком – авт.) отдалъ Украину ...»3. 

У кінцевому результаті повстання переяславського козацтва 
було жорстоко придушене царськими військами та вірними 
І. Брюховецькому полками, однак воно стало, по-суті, грізним 
попередженням як московському уряду, так і самому гетьману. Чи 
ж зробили з цього якісь висновки представники московського уряду 
та український керманич?

Що стосується царського уряду, то він був неабияк стурбований 
тим, що відбувалося на теренах Переяславщини. Очевидно, саме 
тому київський воєвода Петро Шереметьєв отримав наказ терміново 
посилити переяславський гарнізон, направивши туди 700 чол. 
кінного і пішого війська4. У зв’язку з переяславськими подіями до 
України спішно направили царського посланця Іону Леонтьєва, 

2 Детальніше див.: Іваненко А. Повстання Переяславського полку 1666 року: причи-
ни та наслідки. Наукові записки з української історії: збірник наукових статтей. 
Тернопіль: Вид-во Астон, 2006. Вип. 18. С. 21–26.
3 Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, быв-
ших в Малой России по его смерти: Доведена продолжателями до 1734 года / Под 
ред. О.М. Бодянского, авт. предисл. П.А. Кулеш. Изд-е Имп. Об-ва Истории и Древ-
ностей Российских. М.: В Университетской типографии, 1846. С. 47.
4 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. Спб., 1869. Т. VІ. № 50. С. 145.
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який для упередження подальших козацьких заворушень висунув 
гетьману вимогу, «…чтобъ для всякого умыслу и заводу казакомъ 
въ Переясловле впредь не жить, а жить бы имъ за городомъ в 
слободкахъ и въ городе ихъ не пропускать… а жить бы въ городе 
мещаномъ, а въ меншомъ городе государевымъ ратнымъ людемъ»5. 

Втім гетьманська адміністрація не наважилася заборонити 
переяславським козакам проживати в полковому місті, 
аргументуючи це тим, що «…еще не во вся укротился бунтъ, чтобъ 
еще иные городы на то смотря не взбудоражились»6. У кінці вересня 
1666 р. на передане від царя запитання про причини заворушень 
серед запорозького козацтва гетьман цілком резонно відповів, що 
вони були викликані насамперед негідною поведінкою московських 
воєвод: «…воевода Федоръ Протасьевъ и иные началные люди 
какъ сами чинили, такъ и ратныхъ людей, подъ началствомъ ихъ 
будучихъ, допускали неправды, обиды, утесненіе и насилства и 
неизносные беды людемъ …»7. 

Втім царський уряд жодною мірою не збирався міняти свою 
політику стосовно «Малоросії». Вже в кінці січня 1667 р. між 
Московським царством та Річчю Посполитою було укладено 
Андрусівське перемир’я, яке юридично закріпило поділ козацької 
України на сфери впливу московського царя (Лівобережжя) та 
польського короля (Правобережжя)8. Показово, наприклад, що текст 
Андрусівської угоди був надісланий московським царем гетьману 
Лівобережної України І. Брюховецькому більше, аніж через рік після 
її укладення9. Отож, царський уряд продовжував політику повного 
нехтування інтересами як українського народу в цілому, так і його 
владних представників в особі гетьмана та його уряду.

То ж не дивно, що гетьман І. Брюховецький, за дуже влучним 
висловом Самійла Величка, «…неполезное тежъ себе и всему народу 

5 Акты, относящиеся к истории. Т. VI. ... С. 141.
6 Там само. С. 144.
7 Там само. С. 149.
8 Чухліб Т. Відповідь Українського гетьманату на російсько-польські домовленості 
в Андрусові 1667 р. Україна в Центрально-Східній Європі: З найдавніших часів до 
кінця ХVІІІ ст. Вип. 3 / НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. В.А. Смолій. К., 
2003. С. 206.
9 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. Спб., 1872. Т. VІІ. № 12. С. 33.
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Малоросійскому пріятіе воеводъ зъ войсками Великоросійскими 
въ Украину разсмотревши, и всенародное за тое на себе скритое 
и явное роптаніе уведавши…»10, вирішив особисто очолити 
антимосковський рух. Вочевидь, варто погодитись з літописцем у 
тому, що дії гетьмана були продиктовані передусім усвідомленням 
невідворотності вибуху народного гніву та інстинктом 
самозбереження. Водночас, як зазначають дослідники В. Смолій 
та В. Степанков, І. Брюховецький відійшов від курсу на безумовну 
підтримку Москви, від умов укладеного з нею договору, оскільки 
виніс певні уроки з подій Переяславського повстання 1666 р.11.

Більше того, готуючись до розриву з Московією та неминучої 
у цьому випадку збройної боротьби, І. Брюховецький достатньо 
серйозно поставився до аналізу тих помилок, яких допустилися 
ватажки переяславського повстання 1666 р. Передусім це 
стосувалося пошуку зовнішньої військової підтримки для 
протистояння московській вояччині. Вочевидь, саме цим було 
продиктоване рішення про відправлення посольств до турецького 
султана Мегмеда IV Авджи з пропозицією надання протекції та до 
кримського хана Аділ-Гірея з проханням про військову допомогу. 
Йшлося також про необхідність узгодження дій з правобережним 
гетьманом Петром Дорошенком12.

Варто звернути увагу також на те, що з самого початку 
І. Брюховецький та козацькі полковники намагалися притримуватися 
тієї ж військової тактики, яка була застосована переяславськими 
повстанцями влітку 1666 р. Вона зводилася до того, що в містах, 
де перебували царські гарнізони, почали зосереджуватись реєстрові 
козацькі сотні під приводом протистояння загрозі нападу з боку 
татар та правобережного гетьмана. Ці тактичні хитрощі дозволили 
зосередити козацькі сили в деяких лівобережних містах перед 
початком воєнних дій. Таким чином, можемо стверджувати, що 
повстання Переяславського полку 1666 р. стало каталізатором 
10 Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке, составил Самоил 
Величко, бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского, 1720. В 4 томах. 
Издана Временной комиссией для разбора древних актов. К.: Литотипография 
І. Вальнера, 1851. Т. ІІ. С. 160.
11 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська Національна революція XVII ст. (1648–
1676 рр.). К.: «Альтернативи», 1999. С. 293.
12 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська Національна революція ... С. 293–294.
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наступного антимосковського повстання 1668 р., а гетьман Іван 
Брюховецький, придушивши виступ переяславців, незабаром 
змушений був йти вже проторованим ними шляхом боротьби з 
московською окупацією. Однак ті помилки, яких він допустився як 
у зовнішній, так і у внутрішній політиці, врешті привели гетьмана 
до трагічного фіналу.

І наостанок. Дуже хочеться вірити, що представники нинішнього 
українського політичного істеблішменту раз і назавжди зрозуміють, 
що будь-яка співпраця з ворогом врешті обертається посиленням 
залежності від нього та необхідністю йти на все нові й нові поступки. 
Намагання якимось чином «умиротворити» підступного ворога не 
лише приречені на провал, а й приводять до фатальних наслідків 
як для української державності, так і для самих нерозважливих 
політиків. Доля одного із українських гетьманів може послугувати 
яскравим тому підтвердженням. 
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ТРИ ШЛЮБИ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА: 
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У статті зроблено спробу проаналізувати всю наявну 
інформацію про дружин найвідомішого переяславського князя 
– Володимира Всеволодовича Мономаха, – та реконструювати 
хронологію й обставини всіх трьох його шлюбів.

Ключові слова: Володимир Мономах, Гіта Вессекська, весілля, 
Переяславль Руський, князь, дружини.

Історичні джерела донесли до нас інформацію про 30 дружин 
усіх 23-ох князів Переяславля Руського. Вірогідно, насправді їх 
було більше, однак інформація про інших не збереглася. Це й не 
дивно, враховуючи той факт, що навіть згадані княгині часто не були 
названі там за жодним із своїх можливих імен1. Безумовно, що така 
ситуація пов’язана, у першу чергу, зі ставленням до жінки взагалі в 
тогочасному суспільстві, навіть до жінки з привілейованого стану, 
особливо враховуючи те, що авторами літописних та й інших 
наявних джерел були, як правило, ченці.

Метою цієї розвідки є спроба проаналізувати всю наявну 
інформацію про дружин найвідомішого переяславського князя 
– Володимира Всеволодовича Мономаха. За влучним висловом 
О. С. Іщенка, його можна було б назвати головним героєм книж-
ної, літописної традиції. У літописі йому відведено особливу роль, 
й літописець прагнув, щоб це було помічено читачем2. Незважаючи 
на таке особливе місце цього князя й досить добре задокументовану 
в літописних джерелах історію його життя, там не названо по 
1 Колибенко О. В., Колибенко О. В. Марія з Мономахів та Гіта Вессекська: жінки в 
житті Володимира Мономаха. Особистість у локальному історичному просторі: 
Переяславщина: матеріали круг. ст. «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті», м. Переяслав, 15 жовт. 2020 р. / упоряд.: О. А. Горбовий, 
Т. Ю. Нагайко. Переяслав – Кам’янець-Подільський. 2020. (Серія «Краєзнавча 
бібліотека Переяславщини»; вип. 16). С. 74.
2 Ищенко А. С. Владимир Мономах в русском общественно-историческом сознании: 
мифологический образ и историческая реальность. Ростов-на-Дону. 2014. С. 34.
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імені жодну з його трьох дружин. Мало того, – й сам Володимир 
Мономах, детально висвітливши у своєму «Повчанні» власну 
біографію, й згадавши у ній чимало фактів з історії своєї родини 
(наприклад, народження та одруження окремих синів, смерть однієї 
з дружин) все ж не вважав за потрібне назвати хоч одну з них по 
будь-якому з її імен.

Оскільки в джерелах є інформація про смерть усіх дружин 
Володимира Мономаха й немає жодних відомостей про їх 
народження та ранні роки життя, то ми спробуємо здійснити 
зворотну реконструкцію окремих епізодів їх життя, послідовно 
аналізуючи інформацію, що передувала смерті цих дружин. Лише 
таким способом можна вияснити причинно-наслідкові зв’язки 
між різними подіями в історії шлюбних стосунків Володимира 
Мономаха.

Саме тому розпочнемо з його останньої, третьої дружини, єдина 
згадка про яку пов’язана з її смертю. Під 1127 р. у Іпатіївському 
літопису зазначено: «В лѣто ҂s҃ х л҃е Престависѧ митрополитъ 
Никита . В се же лѣто . престависѧ кнѧгини Володимерѧ мс̑ца июлѧ 
въ первъıи на десѧть . того же лѣта потрѧсесѧ землѧ . мс̑ца августа 
въ в҃»3. У перекладі Л. Є. Махновця: «У рік 6635 [1127]. Преставився 
митрополит Микита.

У сей же рік преставилася княгиня, [жона] Володимира 
[Мономаха], місяця липня в одинадцятий [день].

Того ж року потрусилася земля місяця серпня в другий [день]»4.
Лаврентіїівський же літопис датує ці події дещо інакше. Там 

зазначено: «В лѣт̑ . ҂s҃ . х҃ . л҃д < … > в то же лѣт̑ престависѧ митрополитъ 
Никита . мс̑ца . марта . въ . ѳ҃ . дн҃ь . а кнѧгини Володимерѧ . престависѧ 
. мс̑ца . июнѧ . въ . аı҃ . дн҃ь . в то же лѣт̑ потрѧсесѧ землѧ . мс̑ца . авгус̑. 
въ . а҃ . дн҃ь . и въ час̑. и҃ . нощи»5.

Отже, Лаврентіївський літопис датує всі названі події 1126-им 
роком, смерть дружини Мономаха відносить на 11 червня, ще й 
називає інший день та точний час землетрусу – 1 серпня, 8 година 
3 Ипатьевская летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. 2). 2-е изд. Мо-
сква, 2001. Стб. 290.
4 Літопис Руський за Іпатським списком / авт. перекл., передм. та прим. 
Л. Є. Махновець. Київ, 1989. С. 183.
5 Лаврентьевская летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. 1). 2-е изд. 
Москва, 2001. Стб. 296.
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ночі. Оскільки дослідники схиляються до датування цих подій саме 
1126-им роком, то ми знаємо єдину точну дату з біографії останньої 
дружини Володимира Мономаха – 11 липня 1126 р. – день її смерті.

Незважаючи на те, що ця Мономахова дружина прожила з ним 
достатньо довго й всього на 1 рік пережила свого чоловіка, вона не 
могла на момент смерті мати дуже багато років, адже в літопису 
є згадка про смерть його попередньої дружини під 1107 р.: «лѣт̑ 

. [6615 (1107)] в се же времѧ престависѧ Володимерѧ кнѧгини . 
мс̑ца . маиӕ . въ . з҃ . дн҃ь»6. У перекладі Л. Є. Махновця: «У сей 
же час преставилася Володимирова княгиня [Гіда], місяця травня в 
сьомий день»7. Реконструювавши в прямокутних дужках випущене 
літописцем ім’я княгині, Л. Є. Махновець припустився помилки – 
насправді на 1107 р. Гіта Вессекська вже років з дев’ять як була 
покійницею. Отже, 7 травня 1107 р. Володимир Мономах овдовів 
вдруге.

Православна церква взагалі й конкретні її ієрархи зокрема 
всіляко спонукали правлячу еліту давньоруського суспільства до 
шлюбу – князь не повинен бути довго неодруженим чи вдівцем – він 
має бути прикладом моральності для своїх підлеглих. Тому князі, 
як правило, одружувалися відразу після закінчення річного терміну 
жалоби, а часто й раніше – через 6–7 місяців по смерті попередньої 
дружини. Отже, Володимир Мономах міг вступити в шлюб із своєю 
третьою дружиною вже на початку 1108 р.

І дійсно, розглядаючи ті події, які відбулися одразу після смерті 
його другої дружини, ми знаходимо бажану інформацію. Як і усе 
життя Мономаха після його 14-ліття, ці події достатньо добре 
відображені й у літописах, і в його «Повчанні». Так, у згаданому 
творі смерть другої дружини сам Володимир Мономах описав 
таким чином: «и на зиму Смолинску идохъ . и-Смоленска по Велицѣ 
дн҃и въıидох̑ и Гюргева мт҃и оумре»8. У перекладі Л. Є. Махновця: «А 
на зиму я [до] Смоленська пішов; із Смоленська після Великодня 
вийшов.

І Юрієва мати померла»9.
Отже, Мономах назвав свою другу дружину не за її автохтонним 

6 Ипатьевская летопись. ... стб. 258.
7 Літопис Руський ... С. 161.
8 Лаврентьевская летопись. ... стб. 250.
9 Літопис Руський ... С. 460.
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іменем (ми не знаємо навіть її етнічного походження), не за 
її хрестильним іменем (незалежно від того, яку релігію вона 
сповідувала до одруження, її було охрещено переяславським 
єпископом перед весіллям у Переяславі), не за її чернечим іменем, 
якщо таке вона отримала перед смертю, – він назвав її «Юрієва 
мати», бо так було зручніше майбутнім читачам (його дітям, ону-
кам та правнукам) відрізняти її від Гіти – першої дружини, матері 
старших синів та доньок, чи від останньої, третьої дружини, яка 
була живою на момент написання Мономахом «Повчання». Юрій 
же був старшим сином другої дружини й саме він дав їй те єдине 
ім’я, під яким вона, вірогідно, назавжди залишиться в історії.

Описуючи події, що відбулися через 8 місяців після смерті 
Юрієвої матері, у січні 1108 р., а точніше – після Різдва, Володимир 
Мономах вказав: «и по Ржс̑твѣ створихом̑ миръ с А[є]пою . и поимъ оу 
него дчерь . идохом̑ Смоленьску . и потом̑ идох̑ Ростову»10. У перекладі 
Л. Є. Махновця: «А після Різдва ми вчинили мир із [ханом] Аєпою і, 
взявши у нього дочку, пішли [до] Смоленська. А потім пішов я [до] 
Ростова»11. Мономах прямо повідомляє, що після Різдва він вчи-
нив мир з ханом Аєпою й для його скріплення узяв у нього доньку, 
тобто одружився на його доньці, як було прийнято скріплювати 
союзні відносини в Середньовіччі.

Очевидно, дослідники так би і вважали, якби ніякої іншої 
інформації про цю подію не збереглося. Однак, літописи донесли до 
нас і своє трактування подій, яке описує названу ситуацію значно 
інформативніше. Так, Іпатіївський літопис вказує: «В то же лѣто 
престависѧ . кнѧгини Ст҃ополча мт҃и . мс̑ца . генварѧ въ . д҃ . дн҃ь . 
томъ же лѣтѣ того же мс̑ца . иде Володимеръ и Дв҃дъ и Ѡлегъ к Аӕпѣ 
. и другому Аепѣ . и створиша миръ . и поӕ Володимеръ за Гергиӕ 
Епиѡпину дщерь Ѧсѣну  внука . а Ѡлегъ поӕ . Акаепиду дщерь . 
Ӕневу внуку . мс̑ца генварѧ . во вторы на . ı҃ . дн҃ь . мс̑ца . въ . е҃ı . дн҃ь 
. трясе передъ лазорѧми»12. Переклад Л. Є. Махновця: «У той же рік 
преставилася княгиня [Олісава], Святополкова мати, місяця січня в 
четвертий день.

У тім же році і того ж місяця пішов Володимир [Всеволодович], 
і Давид [Святославич], і Олег [Святославич] до [хана] Аєпи і [до] 
10 Лаврентьевская летопись. ... стб. 250.
11 Літопис Руський ... С. 461.
12 Ипатьевская летопись. ... стб. 259.
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другого Аєпи, і вчинили вони мир. І взяв Володимир за [сина 
свого] Юрія Аєпину дочку, Осіневу онуку, а Олег узяв за сина 
[свого Святослава] Аєпину дочку, Гіргеневу онуку, місяця січня у 
дванадцятий день.

Місяця лютого в п’ятнадцятий день трусилася земля перед 
зорями»13.

З цього літописного тексту випливає, що перед Різдвом 1108 р. 
померла мати великого київського князя Святополка Ізяславича, 
княгиня Гертруда-Олісава. Вірогідно, Мономах мав з поваги до 
свого давно покійного дядька Ізяслава побувати на похороні старої 
княгині. Одразу після Різдва він разом зі своїм двоюрідним братом, 
кумом і «заклятим другом» Олегом Святославичем та його братом 
Давидом Святославичем, а також приблизно 8-річним сином 
Юрієм і таким же малолітнім сином Олега Святославом вирушив 
до одного з угруповань половців для «учинення миру». Закріпивши 
союзні відносини шлюбом двох малолітніх княжичів на таких же 
малолітніх доньках двох різних ханів з іменем Аєпа й відбувши в 
степу весілля за половецьким обрядом, Мономах швидко повернувся 
до Переяслава, де дружину Юрія було охрещено у Михайлівському 
соборі. Уже 12 січня 1108 р. відбулося княже весілля у Переяславі, 
після чого Мономах пішов у неблизьку дорогу до Смоленська та 
Ростова.

Жоден з дослідників досі не зміг пояснити, чому Мономах, 
образно кажучи, «кинув на амбразуру» 8-річного хлопчика (сам він 
отримав свій перший стіл у віці 13–14 років, а вперше одружився 
після 20-ти років). Адже сам Мономах за 8 місяців перед описувани-
ми подіями став вдівцем і міг з дозволу церкви спокійно вирішити 
цю проблему, не залучаючи для цього дитину. 

На нашу думку, так би й було, якби він укладав мир сам, а не удвох з 
Олегом Святославичем, який не був вдівцем і міг для цієї місії призначити 
лише свого меншого сина Святослава Ольговича. Одночасне парне 
весілля 7–8-річного хлопчака та 55-річного князя, який на той момент 
уже мав 10-річного онука, виглядало б досить комічно, і Мономах 
міг стати у княжому середовищі об’єктом для кепкувань, особливо 
серед «дружніх» йому Ольговичів. Саме тому й довелося залучити до 
процедури укладання союзницької угоди малолітнього княжича Юрія.

13 Літопис Руський ... С. 162.
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Але коли ж тоді одружився втретє сам Мономах? Уважно 
простеживши за літописним рядком та «Повчанням» усі наступні 
за одруженням Юрія події в житті Мономаха, його численні війни 
з іншими князями та, особливо, із половцями, аж до його смерті 
19 травня 1125 р., ми прийшли до висновку про відсутність іншої 
можливості для нього одружитися. Із 1108 р. й до 1117 р. Мономах 
вів безперервні війни, ходив у військові походи й фізично не 
мав часу для організації та проведення княжого весілля. Після ж 
1117 р. він зосередився на будівництві Летської божниці, постійно 
перебуваючи біля неї (на території сучасного м. Бориспіль) й 
займаючись закінченням свого «Повчання». Ми вважаємо, що 
втретє Мономах одружився одночасно зі своїм сином Юрієм та 
сином Олега Святославом. Свій шлюб із приблизно 13-14-річною 
донькою половецького хана Аєпи Володимир Мономах, як і редактор 
літописного зводу, не надто афішував, хоч і не приховував, про що 
свідчить згадка у «Повчанні». Уся подальша «половецька» політика 
Мономаха показує, для чого йому це було потрібно – уклавши мир 
із одними половцями, забезпечити собі більш-менш спокійний тил і 
союзників для походів на інших половців.

Враховуючи приблизний шлюбний вік княжих наречених для 
тієї доби – 13–14 років, третя дружина Мономаха на момент смерті 
мала близько 32–33 роки, бо прожила з ним 18,5 років. Як ми уже 
відзначали, дата смерті першої дружини Володимира Мономаха 
Гіти Вессекської збереглася у західноєвропейських джерелах 
– 10 березня 1098 р.14. Отже, з другою дружиною, майбутньою 
матір’ю Юрія, Андрія та Романа Володимировичів, 45–46-річний 
Мономах одружився орієнтовно у кінці 1098 р. – на початку 1099 р. 
у Переяславлі Руському. Вона, як і його третя дружина, вочевидь, 
теж була донькою одного з половецьких ханів – цього вимагала 
військово-політична ситуація, у якій перебувало Переяславське 
князівство. Оскільки точна дата її смерті відома – 7 травня 1107 р. – 
то виходить, що вона прожила з Мономахом у Переяславі близько 
восьми років, народила йому за цей короткий проміжок часу 5 дітей 
(троє синів та дві доньки) і померла в Переяславі у віці 21–22-ох 
років.
14 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные 
очерки культурных, торговых, политических связей ІХ–ХІІ вв. Москва, 2001. 
С. 607–608.
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Незважаючи на повну відсутність у літописах та «Повчанні» 
згадок про першу дружину Володимира Мономаха, все ж вона 
залишила яскравий слід у західноєвропейських (німецьких) 
джерелах, завдяки чому ми точно знаємо її ім’я – Гіта Вессекська, 
донька останнього англосаксонського короля Гарольда Годвінсона. 
На момент одруження 14-річної Гіти з 21-річним Мономахом, яке 
відбулося у Переяславі на Великодньому тижні в першу декаду 
квітня 1074 р., вона вже пройшла складні життєві випробування: 
втратила батька у віці близько 6-ти років, ледве врятувалася з 
матір’ю та братами від полону та загибелі, виховувалася у монастирі 
поблизу Кельна й, перебуваючи під опікою родича матері данського 
короля Свена Естридсена, була видана останнім заміж у досить да-
леку Русь, здійснивши важку й небезпечну подорож з Кельна до Пе-
реяслава.

На думку дослідників, Гіта народилася близько 1060 р. З 
літописів відомо про її 5 синів та 1 доньку, хоча доньок насправді 
могло бути й більше. Гіта прожила з Володимиром Мономахом 
близько 24-ох років, мандруючи з ним по усіх його княжих 
столах (Ростов, Смоленськ, Володимир (Волинський), Черні-
гів, Переяслав). Маючи монастирське виховання, Гіта фактично 
започаткувала на Русі культ св. Пантелеймона цілителя, постійно 
тримаючи зв’язок із однойменним монастирем поблизу Кельна та 
надаючи цьому монастиреві фінансову підтримку. Після видачі 
заміж на початку 1096 р. найменшої доньки Марії (Маріци), Гіта 
помандрувала до старшого сина Мстислава-Гаральда у Новгород, 
де, вірогідно, хрестила його новонародженого другого сина Ізяслава-
Пантелеймона. Після цього Мстислав відпустив її у паломницьку 
подорож до Святої Землі й вона, морським шляхом потрапивши до 
Німеччини, вирушила в цю свою останню дорогу разом з великою 
кількістю західноєвропейських прочан, які рухалися туди в «обозі» 
Першого хрестового походу. Під час цієї подорожі 10 березня 1098 р. 
38-річна Гіта померла чи загинула, місце її поховання невідоме. 
Можливо, звістку про смерть Гіти привезла в Русь єдинокровна 
молодша сестра Мономаха Євпраксія Всеволодівна, яка саме в 
цей період, після розлучення з другим чоловіком – німецьким ім-
ператором Генріхом IV, – повернулася з Італії через Угорщину до 
Переяслава. Отримавши звістку про смерть дружини, в пам’ять про 
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Гіту, Володимир Мономах у кінці 1098 р. заклав на княжому дворі 
Переяслава кам’яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці15.

Сподіваємося, з часом будуть виявлені нові, наприклад, архео-
логічні чи епіграфічні джерела, що дозволять отримати додаткову 
інформацію про трьох дружин Володимира Мономаха, про цих 
трьох історичних осіб, яких привела до Переяслава їх доля, і які 
проживали на його княжому дворі у кінці ХІ – на початку ХІІ ст.

15 Ипатьевская летопись. ... стб. 248.
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УДК 94:686.821:908(477.41-21)(092)
Юрій Коржов

(с. Ташань)

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІКАЦІЇ АЛЬБОМУ ТВОРЧОЇ 
СПАДЩИНИ ХУДОЖНИЦІ ГАННИ САМУТІНОЇ

У статті актуалізується ідея публікації творчої спадщини 
заслуженої художниці України Ганни Іванівни Самутіної (1929–
2009) у вигляді художнього альбому творів, що експонуються та 
зберігаються на Переяславщині.

Ключові слова: Г. І. Самутіна, альбом, твори, мистецтво.

Заслужена художниця України Ганна Іванівна Самутіна 
народилася 1 травня 1929 р. в с. Ташань на Переяславщині в 
хліборобській родині. Про неї є чимало наукових розвідок та 
публіцистичних матерівалів, де висвітлюються віхи її творчос-
ті та аналізується мистецький доробок1. Деякі відомості про ви-
значну художницю, уродженку нашого краю ми наводили в книзі 
«Ташань. Історія та родовідна книга села Переяславського краю» 
Т. 1. у матеріалі «Гордість Ташані – заслужена художниця України 
Ганна Самутіна»2. Основою для їх укладання стала публікація 
1 Купових С. О. Сестри-художниці : [Г. І. Самутіна та С. І. Болсуновська]. Народна 
творчість та етнографія. 1979. № 6. С. 90; Остронос Г., Шкіра Л. Художниця Ган-
на Іванівна Самутіна – життєвий та творчий шлях. Наукові записки з української 
історії: збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): 2008. 
Вип. 21. С. 341–346; Кузьміцька І. В. Художник живе у своїх полотнах / У кн.: Са-
мутіна Г. І. Старт до радості. Життя і творчість Мистецький альбом. К.: «Світ Успі-
ху», 2011. С. 18. [Передрук статті: Кузьміцька І. В. Художник живе у своїх полот-
нах. Вісник Переяславщини. 24 квіт. 2009]; Шкіра Л. Творчість сестер художниць 
Ганни Іванівни Самутіної та Софії Іванівни Болсуновської. «Залізнякові читання»: 
матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції, с. Медведівка, 21 жовтня 
2011 р. Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2011. С. 130–133; Морозенко М. Ганна 
Самутіна: Жнива моєї творчості. Художньо-публіцистична повість. К.: «Світ Успіху», 
2014. 240 с.; Калінович О., Костенко Н. Ганна Самутіна: «Талант – це безмірне тер-
піння…». Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина: ма-
теріали круг. ст. «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», 
м. Переяслав, 15 жовт. 2020 р. / упоряд.: О. А. Горбовий, Т. Ю. Нагайко. Переяслав 
– Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 124 с. (Серія «Краєзнавча 
бібліотека Переяславщини»; вип. 16). С. 82–84 та ін.
2 Гордість Ташані – Заслужена художниця України Ганна Самутіна / У кн.: Коржов 
Ю. Б. Ташань. Історія та родовідна книга села Переяславського краю. У 2-х томах / 
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Н. Бурець-Струк та С. Болсуновської «Старт до радості Ганни 
Самутіної»3 вміщеній у мистецькому виданні «Старт до радості. 
Життя і творчість». По закінченні сільської семирічної школи в 
1946 р. Г. І. Самутіна вступила до Київського училища прикладного 
мистецтва, яке закінчила з відзнакою, здобувши спеціальність 
художника-виконавця художнього килимовиробництва. З 1951 р. 
вона працювала в цеху прикладного мистецтва Київського товари-
ства художників. У 1953 р. її запрошено до роботи художником ко-
стюмів на кіностудію ім. О. Довженка. У 1958 р. майстриня вступила 
на факультет книжкової графіки Київського державного художньо-
го інституту. З 1964 р. Г. І. Самутіна працює графіком-дизайнером 
в Київському науково-дослідному інституті культури побутових 
виробів. З 1973 р. по 1989 р. як художних-монументаліст вона 
працювала в Київському монументально-декоративному комбінаті. 
Крім того, у період з 1962 р. по 1973 р. співпрацює з видавництвом 
«Веселка», як оформлювач дитячих книжок. 

Відомо про 20 виставок художниці, де вона брала участь, 
починаючи з 1978 р. З-поміж них: 12 персональних (в Києві 
та Переяславі-Хмельницькому), 6 – спільно з сестрою 
С. І. Болсуновською, 2 – виставки ескізів монументальних робіт. 

З рідним краєм Г. І. Самутіну пов'язує творчий процес. Чимало 
картин Г. І. Самутіної зображують переяславські мотиви: «Спокій 
над Трубежем», «Осінні барви», «Дівчата на лузі», «Дзеркало плеса», 
«У морозний день» та ін. Наприкінці 1970-их рр. на замовлення 
генерального директора НІЕЗ «Переяслав» М. І. Сікорського нею 
були створені панно на площі 50 кв. м. –  «Хліб минулий» та «Хліб 
сучасний» (соломка, темпера). Над ними художниця працювала чо-
тири роки. Для виконання цих робіт вона переїхала жити з Києва 
до Переяслава. Дипломна робота Г. І. Самутіної – килим «Україна 
урожайна» – упродовж багатьох десятиліть знаходився в експозиції 
історичного музею НІЕЗ «Переяслав».

У 2007 р. Г. І. Самутіна отримала звання «Почесний громадянин 
м. Переяслава-Хмельницького». Того ж року художниця отримала 

Ю. Б. Коржов. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2017. Т. 1. 280 с. іл. (Серія: Краєз-
навча бібліотека Переяславщини ; вип. 4). С. 193–195.
3  Бурець-Струк Н., Болсуновська С. Старт до радості Ганни Самутіної / У кн.: Са-
мутіна Г. І. Старт до радості. Життя і творчість. Мистецький альбом. К.: ТОВ «Світ 
Успіху», 2011. С. 16–17.
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відзнаку міністра культури і туризму України «За досягнення 
в розвитку культури і мистецтва». 10 жовтня 2008 р. майстрині 
присвоєно звання «Заслуженої художниці України». 

Померла Ганна Іванівна Самутіна 16 квітня 2009 р., похована в 
місті Переяславі.

На сьогодні ми вже маємо видання, у яких закарбовано творчу 
спадщину майстрині-художниці. Найбільшу кількість її творів 
оприлюднено в згаданому вище альбомі «Старт до радості»4. 
Нижче подаємо їх перелік за умовними категоріями – «картини», 
«декоративно-прикладне мистецтво», «ілюстрації до книжкових 
видань», «паркова кераміка». Порядок наведення назви в середині 
категорій відповідає порядку наведення зображення у виданні.

Картини: «Сонячний ранок» (2004), «Весняні квіти» (2005), 
«Автопортрет» (1985), «Моє майбутнє» (1990), «Автопортрет в 
минулому. «Устремління» (1980), «Передчуття» (1990), «Бабусина 
оселя» (1960), «Над бухтою місяць зійшов» (1960), «Сусідки» 
(1960) «Їхав козак за Дунай» (1970), «Ватра над потічком» (1965), 
«Повернення. Карпати» (1960-ті рр.), «Весна» (1971), «Натал-
ка» (1971), «Лелеки» (1976), «Життєпряхи. Нитка життя» (1976), 
«Життєпряхи. Нитка життя» (1970), «Сім’я» (1977), «Квіти і мир 
жінкам» (1970), «Пам’ять про рідну оселю» (1970), «Провесна» 
(1977), «Всюди весна» (1970), «Киянка з трояндами» (1970), «Осін-
ній вечір» (1970), «Молитва» (1970), «Трускавецький мотив» (1970), 
«Після снігопаду» (1989), «Зима в Трускавці» (1970), «Троянда 
Миру» (варіант) (1986), «Таємнича красуня» (1980-ті рр.), «Осін-
ні барви» (1980), «Дзеркало плеса» (1988), «Репетиція» (1980), 
«Щаслива» (1980), «Материнство» (1989), «Земля предків» (1980), 
«Сім’я» (1980), Осіння ідилія (1980), «Юність матері» (1980), «Ро-
жеві мрії» (1993), «У березовому гайочку» (1998), «Дитинство над 
річкою» (1990), «Жито половіє» (1994), «Купала на Івана» (1990), 
«Журба» (1990), «Хата моя, біла хата (Мати біля своєї хати)» (1990-
ті рр.), «Краса і мудрість» (1998), «Дивне світло» (1996), «Пробу-
дження» (1993), «Бесіда сусідок» (2000); декоративно-прикладне 
мистецтво: «Хліб минулий» (1980-ті рр.), «Хліб сучасний» (фраг-
мент) (1987), «Дари землі» (1987), «Цариця Олеся на власному 
городі» (1980-ті рр.), «На калині мене мати колихала» (1999), «Де-
4 Самутіна Г. І. Старт до радості. Життя і творчість Мистецький альбом. К.: «Світ 
Успіху», 2011.  152 с.
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рево життя» (1999), «Після тьми приходить світло» (1990), «Від 
пантеонів до безсмертя» (1998), «Старт до радості» (1989), «Храм 
сходжень» (1998), «Дві пави» (1998), «Гімн материнству» (1995), 
«Мир і любов через усі кордони» (1998), «Троянда Миру» (варіант) 
(1996), «Космос і хаос» (1999), «Протилежності. Космос і хаос» 
(1997), «Переможець» (1999), «Джерело вічного життя» (1998), 
«Космос – колиска людини» (1996), «Музика сфер» (2000), «І не 
буде часу (І зорі прихиляться до Землі)» (1998), «Від суєти до 
простоти» (1998), «Космічні квіти» (1997), «Дерево роду» (1998), 
«Творчість космосу» (1999), «Мати сіє життя» (1998), «Світла пісня» 
(1999), «Чаша Амріти (або Дари неба)» (1997), «Концерт» (1998), 
«Скрипаль» (1996), «Отелло і Дездемона» (1997), «Українська 
Венера» (2004), «Танець злуки» (2001), «Російський хоровод» 
(2002), «Хабанера» (2005), «Танцює Африка» (2004), «Чарівна 
мелодія» (2003), «Буддистки» (2003), «Весняний танок» (2005), 
«Лебедине озеро» (2005), «Український гопак» (2004), «Троїста му-
зика» (2003), «Ілюстрація до української народної казки «Дідова 
дочка та бабина дочка» (1960-ті рр.), «Танцюють  гуцули» (2003), 
«Ісус» (2004), «Стара гуцулка» (2003), «Закоханий монах» (2003), 
«Кучерява дівчина» (2006), «Чарівна жінка» (2003), «Дівчина» 
(2006), «Задумлива (Портрет сестри Софії)» (2005), «Наталка 
Полтавка» (2004), «Мавка» (2006), «Купальська квітка» (2006), 
«Свято Івана Купала» (2005), «Україночка» (2003), «Закохані» 
(2004), «Несе Галя воду» (2002), «Декоративне панно» (2000-ні 
рр.), «Під Полтавою» (2000), «Ілюстрація до казки «Дідова дочка та 
бабина дочка» (2000-ні рр.), «Осінь у Трускавці» (2006), «Ескіз до 
оформлення спортивної зали» (2000-ні рр.) «Купальниця» (2000-ні); 
ілюстрації до книжкових видань: «Дідова дочка та бабина дочка» (7 
зображень) (1971), «Бідний чоловік та його сини» (4 зображення) 
(1960-ті рр.), «Гуси-лебіді» (1960-ті рр.), «Іван-Побиван» (1960-
ті рр.); паркова кераміка: «Україна многолика» (1985), «Лелеки 
принесли дитя в капусту» (1985).

Наведений реєстр не є вичерпним. Проте на сьогодні він 
лишається найповнішим опублікованим зібранням, що демонструє 
непересічний доробок художниці, увиразнює її культурний спадок, 
творчий потенціал та унікальний стиль.

На сьогодні учасники ГО «Ташань» виношують задум 
вшанування визначної землячки. Для цього планується створення 
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альбому-каталогу її мистецьких творів, які зберігаються на її 
батьківщині – Переяславщині. У підготовці альбому-каталогу творів 
Г. І. Самутіної, що зберігаються на Переяславщині першочерговим 
кроком має стати з’ясування фактичних місць їх знаходження, укла-
дання зведеного реєстру назв, створення бази цифрових копій та 
відповідне атрибутування. 

Зауважимо, що спроба сформувати реєстр робіт Г. І. Самутіної 
вже мала місце у виданні «Старт до радості», де наведено списки 
творів з кількох зібрань станом на 2011 р.: колекція НІЕЗ Переяслав» 
– 6 одиниць, колекція С. Болсуновської – 54 одиниці, колекція 
відділу культури Переяслав-Хмельницької міської ради – 38 
одиниць, монументальні твори – 8 одиниць (2 у НІЕЗ «Переяслав»)5. 
Цей перелік продубльовано в книзі М. Морозенко «Ганна Самутіна: 
жнива моєї творчості…»6. 

Основою для укладання подібного видання мають стати зібрання 
її творів, що на сьогодні зосередилися у різних місцях. Це колекції 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
та відділу культури й туризму Переяславської міської ради, добірка, 
що зберігається у Ташанському НВО «ЗОШ I–III ст. – ДНЗ», твори 
з приватних колекцій. 

Сподіваємося, що робота над означеним проектом дозволить 
глибше вивчити творчий спадок мисткині, сприятиме його збере-
женню, а відтак і популяризації українського мистецтва у світі.  

У додатку наведено переліки творів Г. І. Самутіної, що на сьо-
годні зберігаються у Ташанському НВО «ЗОШ I–III ст. – ДНЗ», 
НІЕЗ «Переяслав» та у відділі культури і туризму Переяславської 
міської ради станом на 2021 р. 

5 Самутіна Г. І. Старт до радості. ... С. 26–27.
6 Морозенко М. Ганна Самутіна: Жнива ... С. 236–239.
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ДОДАТКИ
Твори заслуженої художниці України Г. І. Самутіної 

подаровані Л. І. Болсуновською 
Ташанському НВО «ЗОШ I–III ст. – ДНЗ»7

1. «Юність».
2. «В березовім гайочку».
3. «Бабусина оселя».
4. «Материнство на очищеній землі».
5. «Дівчинка».
6. «Наречена».
7. «На току».
8. «Танець».
9. «Вечірня пісня».
10. «На березі річки».
11. «Мудра дівчинка».
12. «Телячий сон».
13. «Гурт дівчат».
14. «Бабина та дідова дочка».
15. «Добро і зло».
16. «Дитинство».

Твори заслуженої художниці України Г. І. Самутіної 
у фондах Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав»

1. Картина «Лелеки».
2. Картина «Життєпряхи».
3. Картина «Залицяння». 
4. Панно «Сім'я».
5. Картина «Крик».
6. Картина «Весна».
7. Картина «Наталка».
8. Картина «Фестиваль».
9. Картина «Провесна».

7 Список художніх робіт Заслуженої художниці Ганни Самутіної, які подаровані Та-
шанському НВО // Акт по Ташанському НВО «ЗОШ І–ІІІ ст – ДНЗ» від 18.06.2018 р. ;
відповідно до акту від 28.10.2011 р. до Ташанського НВО «ЗОШ І–ІІІ ст – 
ДНЗ» було подаровано 24 картини Г. І. Самутіної (список не виявлено). 
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10. Картина «Передзимя».
11. Картина «Майя».
12. Картина «Валерія».
13. Ліногравюра «Зустріч у лісі».
14. Картина «На весні».
15. Ліногравюра «Дідова та бабина дочка».
16. Ескіз до інтерєру «Наречені».
17. Ліногравюра «Весна. Карпати».
18. Ліногравюра «Осінь. Карпати».
19. Картина «Веснянка». 
20. Панно «Хліб минулого».
21. Картина «Цвіте калюжниця».
22. Картина «Морозний день».
23. Картина «Автопортрет у минулому».
24. Картина «На Івана, на Купала».
25. Картина «Мамина праця».
26. Гобелен «Урожай України».

Твори заслуженої художниці України Г. І. Самутіної, 
що знаходяться у відділі культури і туризму 

Переяславської міської ради8

1. «Нитка життя», 1970-ті рр.
2. «Життєпряхи», 1970-ті рр.
3. «Портрет матері», 1990-ті рр.
4. «Портрет дідуся», 1977 р.
5. «Стара гуцулка», 1970-ті рр.
6. «Їхав козак за Дунай», 1970-ті рр.
7. «Наталя», 1980-ті рр.
8. «Зимовий пейзаж», 1980-ті рр.
9. «Всюди весна», 1970 р.
10. «Спокій над Трубежем», 1990-ті рр.
11. Ілюстрація до оповідання «Не називаю її раєм»  

  (варіант 1), 1960-ті рр.
12. Ілюстрація до оповідання «Не називаю її раєм»  

  (варіант 2), 1960-ті рр.
8 Зі списку робіт Заслуженої художниці України Ганни Іванівни Самутіної, переданих 
відділу культури і туризму Переяслав-Хмельницької міської ради.
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13. «Квіти і мир жінкам», 1970-ті рр.
14. «Купала на Івана», 1990-ті рр.
15. «Краса і мудрість», 1980 р.
16. «Киянка серед троянд», 1970-ті рр.
17. «Травневий букет», 1970-ті рр.
18. «Осіння ідилія», 1980-ті рр.
19. «Пам’ять про рідну оселю», 1970-ті рр.
20. «Ветеран після грози», 1980-ті рр.
21. «Дзеркало плеса», 1990-ті рр.
22. «Пробудження», 1990 р.
23. «Після снігопаду», 1980 р.
24. «Щаслива», 1980-і рр.
25. «Капати», 1980-і рр.
26. «Осінній вечір», 1980-ті рр.
27. Автопортрет», 1985 р.
28. «Журба», 1990-ті рр.
29. «Осінні барви», 1980-ті рр.
30. Ілюстрація до казки «Дідова і бабина дочка», 1960- 

  ті рр.
31. «Гуцульська сім’я», 1980-ті рр.
32. «Дівоча мрія», 1960-ті рр.
33. «Вишивальниці, 2006 р.
34. «Українка», 2003 р.
35. «Біля озера», 1980-ті рр.
36. «Закохані», 2005 р.
37. «Несе Галя воду», 2002 р.
38. «Чарівна жінка», 2003 р.
39. «Ланкові», 1970-ті рр.
40. Ілюстрація до поеми Т. Шевченка «Назар Стодоля»,  

  1960-ті рр.
41. «Юність матері», 1980-ті рр.
42. «Гуцулка Ксеня», 1990-ті рр.
43. «Задумлива», 1970-ті рр.
44. «Дівчина з чарівною посмішкою», 1980-ті рр.
45. «Скрипаль», 1996 р.
46. «Дари землі», 1997 р.
47. «Чаша Амріти», 1997 р.
48. «Бесіда сусідок», 2000 р.
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49. «Мати сіє життя», 1998 р
50. «Танець злуки», 2001 р.
51. «Концерт», 1998 р.
52. «Наталка Полтавка», 2004 р.
53. «Від пантеонів до безсмертя», 1998 р.
54. «Купальська квітка», 2006 р.
55. «Ісус», 2004 р.
56. «Сонячний ранок в Криму», 2004 р.
57. «Молитва», 2002 р.
58. «Світла пісня», 1999 р.
59. «Під Полтавою», 2000 р.
60. «Троїста музика», 1970-ті рр.
61. «Танцюють гуцули», 1970-ті рр.
62. «Свято Івана Купала», 2005 р.
63. «Мавка», 2006 р.
64. «Козачок», 2001 р.
65. «Українська принцеса», 1970-ті рр.
66. «Після тьми приходить радість», 1989 р.
67. Ілюстрація до казки «Дідова та бабина дочка»,  

  1960-ті рр.
68. «Український гопак», 2004 р.
69. «Гуцульське весілля», 1960-ті рр.
70. «Портрет матері», 1990-ті рр.
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Фрагменти виставки робіт Г. І. Самутіної у Переяславському будинку 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. 15. 09. 2021 р. 

Фото Т. Ю. Нагайка.
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Троянда Миру. ДВП, темпора, колаж. 52×40 см. 
1986 р.

Учасники виставки «Айванабугу» на фоні робіт Г. І. Самутіної. 
НЦК «Зустріч», м. Переяслав. 06.05.2017 р. Фото Т. Ю. Нагайка.
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УДК 069.158/5:908(477.41-21)(092)
Наталія Костенко

(м. Переяслав)

ВЕТЕРАНИ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ: 
МИКОЛА ІВАНОВИЧ ГЕРАСЬКО 

У статті подаються спогади Миколи Івановича Гераська 
(1959 р.н.) про роботу в Національному історико-етнографічному 
заповіднику «Переяслав».

Ключові слова: спогади, музей, колектив, експедиції, експонати.

Герасько Микола Іванович народився 3 квітня 1959 р. в 
с. Студеники Переяслав-Хмельницького району Київської області. 
У 1976 р. закінчив студениківську середню школу, далі – навчання 
на історичному факультеті Київського державного педагогічного 
інституту ім. М. Горького. 

У серпні 1978 р. почав працювати на посаді молодшого 
наукового співробітника в Музеї народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини. Через місяць провів свою першу 
екскурсію для дітей. За кілька місяців директор М. І. Сікорський 
ініціював створення Музею Шолом-Алейхема і М. І. Герасько став 
його першим завідувачем. Експозиція складалася з матеріалів, які 
передавала єврейська громада. Багато книг, афіш та фотографій 
передав з особистих архівів Абрам Чубинський. 

З 1983 р. М. І. Гераська призначено завідувачем Музею 
бджільництва. Це був той випадок, коли специфіка професійної 
діяльності збіглася з багаторічним родинним захопленням – 
бджолярством. До цього музей очолював Юрій Мисюра, який 
особисто брав участь в усіх експедиціх по збору матеріалів: приво-
зили реманент та проводили опитування найіменитіших пасічників 
України.

М. І. Герасько згадує1 цікаві епізоди про експедиційну та 
музеєтворчу діяльність. Протягом багатьох років він брав участь 
у створенні різноманітних експозицій: Музею космосу, обох 
музеїв рушника (у мікрорайоні Борисівка та на території Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини), 

1 Спогади Гераська Миколи Івановича, 1959 р. н., мешканця м. Переяслава / Запи-
сала Н. Костенко, вересень 2021 р. // Особистий архів Н. Костенко. 8 арк. Рукопис.



	 	 	 										Людина	в	історії	краю:	Переяславщина

88

Музею хліба, Музею народного сухопутного транспорту Середньої 
Наддніпрянщини, Музею «Поштова станція», Музею українських 
обрядів. 

Зокрема, розповідає, що характер роботи був доволі насичений. 
Працівники могли в один день працювати толокою на насипу валів 
реконструкції козацького постою і по черзі проводити екскурсії. 

Щоосені обов’язково з доглядачами та реставраторами їздили 
на заготівлю очерету. За відсутності водія Микола Іванович сідав 
за кермо вантажівки. Коли М. І. Сікорський звертався зі своєю 
відомою фразою: «Зроби чудо», то бралися за будь-яку роботу й 
знаходили ресурси для найрізноманітніших завдань. «Нас була 
міцна бригада: я, Міша Киченко, Віктор Скряга, Віктор Зубер, Вова 
Слюсар («Цюп»), Льоня Мельник»2.

Під час створення експозиції Музею хліба з М. І. Жамом часто 
їздили в рідні Студеники, перевозили звідти вози, ковальське при-
ладдя. З Хоцьок перевезли трактор Т-74. Будівлю школи3 з с. Мала 
Каратуль, яка в майбутньому стала приміщенням Музею хліба, 
розбирали і перевозили так прискіпливо, що навіть камінці із землі 
повибирали і під час реконструкції підкладали під споруду в ті 
місця, де вони були раніше. 

Монтували експозицію взимку, тому у будівлі зробили невеликий 
закуток, де стояв обігрівач і по черзі можна було хоч трохи зігрітися.

На старенькому автомобілі ЗІС-150, який став частиною 
експозиції, їздили до міста Миколаєва по археологічні експонати – 
стели та жорна. Але місцеве населення так би мовити категорично 
не підтримало рішення про перевезення цих матеріалів, тому 
нам довелося в прямому сенсі просто таки тікати через степ та 
бездоріжжя. 

Також довелося побувати у відрядженнях під час створення 
експозиції Музею космосу – привозили парашути та різне технічне 
обладнання. 

2 Спогади Гераська Миколи Івановича ...
3 Очевидно, мється на увазі церковна споруда – Вознесенська церква, перша пол. 
XVIII cт. (за іншими відомостями – 1796 р. (1797 р. (?)), перебудована у 1845 р. та 
1861 р. Відомо, що за служіння А. Піснячевського при церкві було відкрито бібліо-
теку та однокласну церковнопарафіяльну школу змішаного типу. У лютому 1930 р. 
«на задоволення вимог трудящих і селян» з церкви зняли дзвони, розібрали маків-
ки і влаштували спочатку зерносховище, а потім – клуб – ред.
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М. І. Герасько згадує: «Толокою будували поштову станцію. То 
був і оператором бетономішалки, а з Іваном Борисовичем Козієм 
верхи на конях глину місили, та так «постаралися», що наступного 
дня ледь з ліжок повставали»4.

Запам’ятався й такий рекордний випадок: так як Михайло 
Іванович «вибив» для музейників шматок поля, то в один із днів 
більшість колективу було задіяно на сільгоспроботах. На чергу-
ванні в музеї просто неба були лише Микола Герасько та Людмила 
Набок. І саме тоді оглянути «переяславські скарби» вирішили 
більше двадцяти екскурсійних груп, але двоє молодих спеціалістів 
впоралися провівши за один день більше, ніж по десять екскурсій.

Коли біля козацької церкви на Горі – у Музеї народної архі-
тектури та побуту Середньої Наддніпрянщини – впорядковували 
цвинтар, то розшукували старі хрести. Так, в Гайшині старожили 
розповідали, що колись на одному з пагорбів стояв великий 
кам’яний хрест, але з часом упав і його занесло землею. Ми вручну 
перекопали весь пагорб і таки знайшли його, хоч і зовсім з іншого 
боку, ніж очікували. Також розповіли, що й на старій дорозі до 
Стовп’яг теж стояв такий хрест. Його також віднайшли вже в землі, 
частково викопали, а далі витягували, прив’язавши до машини. 
Декілька хрестів, які мали кількасотрічну історію, перевозили з 
правого берега Дніпра – в наслідок розмивання високих дніпров-
ських круч, кам’яні хрести з давніх козацьких поховань могли на-
завжди бути сховані в дніпрових водах. А одного разу на правому 
березі навіть шукали закопаний у землі танк, про який від когось 
почув М. І. Сікорський, але, на жаль, не знайшли.

М. І. Герасько згадує, що переяславські музейники брали участь в 
оформленні різнопланових музеїв у Києві та області. Могли за один 
світловий день створити невелику, але повноцінну експозицію, до 
прикладу, у сільській школі. Заповідник проводив чимало виїзних 
виставок, в основному в Києві – в Софіївському заповіднику, в 
Українському домі та інших місцях. «Бувало так, що по кілька днів 
навіть залишались ночувати біля них. Могли до четвертої години 
ранку монтувати виставку, повернутись до Переяслава, а вже о сьо-
мій ранку збиратися на відкриття до Києва»5, – розповідає Микола 
Іванович.
4 Спогади Гераська Миколи Івановича ...
5 Там само.
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У своїх спогадах М. І. Герасько торкається і постаті творця 
переяславських музеїв Героя України М. І. Сікорського. За його 
словами, він практикував заохочення для працівників відгулами 
за різну понаднормову роботу, але праця в музеї була настільки 
цікавою, що часто ті відгули просто пропадали. М. І. Сікорський 
часто їздив до Києва як у особистих, так і в робочих справах, але 
для таких поїздок часто просив когось із співробітників побути 
його водієм. Михайло Іванович завжди ставив для співробітників 
завдання таким чином, щоб кожен особисто міг обрати спосіб його 
виконання: яка необхідна техніка, кого краще долучити до справи.

У спогадах ветерана музейної справи закарбувались не лише 
робочі будні, а й відпочинок у колі колег-однодумців. Зокрема, він 
пригадує, що в 1979 р. відбулося перше святкування Дня музейника. 
Відмічали його на Горі. Для частування колективу у величезному 
казані варили цілого барана. 

На заслужений відпочинок Микола Іванович Герасько пішов у 
2013 р. з посади завідувача музею бджільництва, який він очолював 
30 років.
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УДК 930.25:908(477.41-21)(092)
Андрій Кравцов

(м. Київ)
ГАМАЛІЇ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

У статті висвітлюється життєпис представників роду 
Гамаліїв, які жили та вели свою діяльність на Переяславщи-
ні. Оглянуто біографії Василя Федотовича та його сина Василя 
Васильовича Гамаліїв.

Ключові слова: Гамалії, генеалогія, Кучаків, Переяслащина.

Гамалії – український козацько-старшинський рід, який походить 
від Михайла (Миська) – реєстрового козака Черкаського полку 
(1649), а з 1662 р. полковника того ж полку1. Одним з найвідоміших 
представників родини став син Михайла – Гамалія Григорій 
Михайлович – український військовий та державний діяч другої 
половини XVII ст., дипломат, меценат, полковник Лубенський 
(1665–1666, 1668–1670, 1687–1688), Паволоцький (1672–1673) та 
наказний гетьман (1674). Своїх дітей він не мав. Натомість нащадків 
по собі залишив його брат Андрій Михайлович, генеральний осавул 
при гетьмані Івану Мазепі2. Від нього й беруть початок усі гілки 
роду Гамаліїв.

Протягом кінця XVII–XVIII ст. його представники обіймали 
різноманітні посади в Гетьманщині (сотники, генеральні осавули, 
генеральні судді, військові канцеляристи тощо) та брали участь у 
військових походах того часу. З кінця XVIII ст. нащадки роду вже 
значилися на службі в установах Російської імперії.

На Переяславщині представники роду Гамаліїв оселяються 
в середині XIX ст., з появою тут Василя Федотовича Гамалії. 
Народився він 15 березня3 1832 р.4 у с. Безсали Лохвицького повіту 
Полтавської губернії5. Василь Федотович належав до нащадків 
гілки старшого сина Андрія Михайловича – Михайла. Той був 
1 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1: А–Д. Киев, 1908. С. 238.
2 Там само. С. 238–239.
3 Тут і далі дати по тексту до 1918 р. вказані за старим стилем.
4 На збереженому надгробку вказана дата 15 березня 1833 р. Див.: Кравцов А. 
Лежить надгробок біля Вознесенського собору. Чому тут? Вісник Переяславщини. 
2019. № 46 (12151). 15 листоп. С. 14.
5 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 261.
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лохвицьким сотником (1690–1693), генеральним бунчужним (1701–
1703), наказним полтавським полковником (березень 1705 р.), 
генеральним хорунжим (1707) та генеральним осавулом (1707–
1709). За свою та братову участь в «зраді» Мазепи був поселений у 
Москві, звідки в 1715 р. відпущений додому6.

Михайло Андрійович 18 серпня 1693 р.7 отримав універсал від 
гетьмана Івана Мазепи на володіння згаданим с. Безсали, а 1 грудня 
1694 р. отримав на нього ще й царську грамоту8. У подальшому це 
ж село було родовим гніздом цієї гілки роду Гамаліїв.

Василь Федотович після навчання отримав ступінь кандидата 
університету9. У 1858–1859 рр. був членом Полтавського 
губернського комітету по влаштуванню і покращенню побуту 
поміщицьких селян від Переяславського повіту. У 1861–1863 рр. 
був мировим посередником в Переяславському повіті. 25 серпня 
1865 р. його обрали головою Переяславської повітової земської 
управи. На цій посаді Василь Федотович пробув до 1 лютого 
1869 р., після чого став гласним у цій же установі. У 1871 р. 
обіймав посаду дільничного мирового судді 3-ї дільниці, чиновник 
10-го класу10. Помер В. Ф. Гамалія 3 грудня 1871 р.11 у віці 38 або 
39 років12 від холери. До нашого часу зберігся надгробний камінь 
з його поховання, що нині стоїть неподалік переяславського 
Вознесенського собору13.

6 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 240.
7 Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядник: Іван Бутич. Київ, 2002. С. 257–
258.
8 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 240.
9 Вчена ступінь, яка існувала в Російській імперії протягом 1804–1884 рр. 
Присуджувалася після закінчення університету та написання роботи на задану 
тему. Орієнтовно відповідає сучасному освітньому рівню «магістр».
10 Інформацію про посади В. Ф. Гамалії див.: Модзалевский В. Л. Малороссийский 
Родословник. Т. 1 ... С. 261; довідкові видання (адрес-календарі) Полтавської гу-
бернії за 1861–1863, 1865, 1871 рр.
11 ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). 
Ф. 224. Оп. 3. Спр. 14. Арк. 49; Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. 
Т. 1 ... С. 261.
12 У метричному записі вказаний вік 37 років, що не відповідає реальному, рахуючи 
від двох зауважених нами варіантів дати народження.
13 Кравцов А. Лежить надгробок біля Вознесенського собору. Чому тут? Вісник 
Переяславщини. 2019. № 46 (12151). 15 листоп. С. 14.
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В. Ф. Гамалія одружений був двічі14. Перша дружина Єлизавета 
Яківна Романович-Славатинська15. Від їхнього шлюбу народилося 
троє дітей16: син Яків (30.04.1860), доньки − Софія (8.03.1859) та 
Ольга (29.10.1861). Вірогідно, їхньому одруженню передували по-
передні контакти представників родів. Першою дружиною відомо-
го історика права, професора Київського університету Олександра 
Васильовича Романович-Славатинського (1832–1910) була Олек-
сандра Григорівна Гамалія (1832–1864)17. Вона доводилась се-
строю Василю Федотовичу в п’ятому коліні18. Хоча це далека рід-
ня, вони обоє народилися в Безсалах, тому не виключено, що їхні 
родини підтримували зв’язок. Ймовірно, Єлизавета була родичкою 
О. В. Романович-Славатинського і це послугувало приводом для її 
заручин з Василем Федотовичем.

17 серпня 1862 р. Василь Федотович придбав 200 десятин 
землі на хуторі Кучаків біля с. Сулимівка Переяславського повіту 
(нині Бориспільського району Київської області), у своєї тещі 
Софії Данилівни Романович-Славатинської (матері Єлизавети, 
уродженої Сулима)19 за 1600 рублів сріблом20. Через три роки, на 
початку 1865 р., вона заповіла йому ще 300 десятин землі з різними 
господарськими будівлями на ній: кілька дворів, сад, винокурний21, 
пивний та цегляні заводи, тощо22.

Василь Федотович одружився вдруге23 12 січня 1866 р. на доньці 
відставного полковника Василя Даниловича Гоярина24 – Тетяні 
14 Причиною другого одруження могла слугувати смерть першої дружини. Проте 
точних відомостей про це наразі не вдалося знайти.
15 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 261.
16 Там само. С. 263.
17 Там само. С. 260; Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 2: Е–К. 
Киев, 1910. С. 669.
18 Цей родинний зв’язок можна прослідкувати по генеалогічному дереву роду 
Гамаліїв. Див.: Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 240, 
242, 246–248, 251, 254–257, 260–261.
19 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 4. П–С. Киев, 1914. С. 815.
20 ЦДІАК України. Ф. 486. Оп. 3. 1862 р. Спр. 172. Арк. 2–3.
21 Винокуріння – застаріла назва процесу виготовлення горілки і спирту із зерна, 
картоплі тощо способом спеціальної перегонки.
22 ЦДІАК України. Ф. 486. Оп. 3. 1865 р. Спр. 32. Арк. 11–14 зв.
23 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 639 зв. – 640.
24 Гоярини – переяславський рід, нащадки сотника Другої полкової переяславської 
сотні Матвія Гоярина.
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(нар. бл. 1844 р.). Одним із свідків від чоловіка вказаний колезький 
радник та лікар Андрій Йосипович Козачковський (1812–1889), 
друг Тараса Григоровича Шевченка, автор спогадів про нього. Від 
цього шлюбу народилося теж троє дітей: сини Василь (26.10.1866)25, 
Віктор (11.04.1871)26 та дочка Юлія (21.04.1868)27. Після смерті 
чоловіка Тетяна Василівна вийшла заміж вдруге, за київського 
лікаря Івана Васильовича Фаворського28.

Відомо, що в 1882 р. Тетяна Василівна відіграла певну роль у 
процесі публікації «Сулиминського архіву». Про це зазначив у 
передмові до своєї публікації на шпальтах «Киевской старины» 
О. М. Лазаревський: «при обязательном участии Т. В. Гамалей, на-
стоящий владелец сулиминскаго архива – Ал. Андр. Войцехович с 
истинно просвещенною готовностию, дал нам возможность осмо-
треть этот архив во всех его подробностях»29. Хоча ініціали можуть 
означати когось іншого, скоріш за все мова йде саме про Тетяну 
Василівну. Після смерті Василя Федотовича вона з дітьми мала 
успадкувати його власність на хуторі Кучаків, який знаходиться 
неподалік с. Сулимівка, де й зберігався згаданий архів. Таким 
чином Тетяна Василівна могла знати власників архіву та посприяти 
їхній співпраці з відомим істориком.

З усіх дітей Василя Федотовича відома доля сина Василя. Після 
закінчення університету він, як і його батько, працював у земстві. 
Кілька разів його обирали головою Переяславської повітової 
земської управи (16.10.1892–17.11.1895, 27.10.1898–10.1907, 
1914–1916). До того ж В. В. Гамалія обіймав посади помічника 
секретаря з’їзду мирових суддів повіту (1888, 1890), губернського 
гласного від повіту (1893–1895, 1899–1901, 1914–1916) та почесно-
го мирового судді повіту (1901–1909, 1913–1914). Також був чле-
25 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 15. Арк. 54; Модзалевский В. Л. Малороссийс-
кий Родословник. Т. 1 ... С. 263.
26 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 263.
27 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 15. Арк. 61; у Малоросійському родословнику 
вказана дата 22 квітня. Див.: Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. 
Т. 1 ... С. 263.
28 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 506; ЦДІАК України. 
Ф. 224. Оп. 3. Спр. 461. Арк. 23 зв. – 24; ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 471. Арк. 
36 зв. – 37.
29 Лазаревский А. М. Сулиминский фамильный архив. Киевская старина. 1882. 
Т. IV. С. 292.
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ном місцевих училищних (1893–1894, 1900–1909) та піклувальних 
рад (1899–1909); членом Комітету товариства покращення народної 
праці (1899–1908); членом правління товариства допомоги бідним в 
м. Переяславі (1906–1909); членом землевпорядної комісії (1915)30.

Відомо, що Василь Васильович був наділений поетичним 
талантом. Свої твори він опублікував у збірках «Перша книга» 
(1907) та «Вільне слово» (1910). Є також інформація про кілька 
одиниць його листування з відомим істориком та книгознавцем 
Гнатом Павловичем Житецьким (1866–1929)31.

У листопаді 1893 р. В. В. Гамалія одружився32 із Ольгою 
Олександрівною Ілляшенко, нащадком переяславського полкового 
осавула та сотника Другої полкової сотні Переяславського полку 
Івана Ілляшенка (?–1727). У їхньому шлюбі народилося п’ятеро 
дітей: дочки Тетяна (21.10.1894)33 та Ганна (17.01.1904)34, сини 
Микола (20.06.1896)35, Борис (4.01.1898)36 та Іван (20.10.1899)37. 
Вдалося звірити за першоджерелами інформацію про народження 
всіх дітей, крім Івана, завдяки збереженим записам метричних книг 
Покровської церкви с. Сулимівки за 1895, 1896, 1898, 1904 рр., до 
якої був приписаний хутір Кучаків.

Можна констатувати, що за час перебування роду Гамаліїв на 
Переяславщині, його представники обіймали найвищі посади в 
місцевому земстві, а також відзначилися певною увагою до мину-
лого краю.

Сподіваємося, що подальші дослідження, із залученням 
епістолярних та інших джерел, допоможуть більш розлого 
висвітлити роль представників роду Гамаліїв у культурно-
громадському житті на Переяславщині в кінці XIX – початку XX ст.
30 Інформацію про посади В. В. Гамалії див.: Модзалевский В. Л. Малороссийский 
Родословник. Т. 1 ... С. 263; Коломієць О. Статист і поет. Комуністична праця. 
1988. № 102 (8622). 28 черв. С. 3; довідкові видання (адрес-календарі) Полтавської 
губернії за 1888, 1890, 1893–1895, 1897–1901, 1903–1909, 1913–1916 рр.
31 Коломієць О. Статист і поет. Комуністична праця. 1988. № 102 (8622). 28 черв. 
С. 3.
32 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 263.
33 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 461. Арк. 23 зв. – 24.
34 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 670. Арк. 95 зв. – 96.
35 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 471. Арк. 36 зв. – 37.
36 ЦДІАК України. Ф. 224. Оп. 3. Спр. 523. Арк. 77 зв. – 78.
37 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. Т. 1 ... С. 264.
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Андрій Кузьменко

(м. Переяслав)

З ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЄКТІВ 
АРХІТЕКТОРА В. Г. ЗАБОЛОТНОГО В М. КИЄВІ

Окреслено внесок В. Г. Заболотного в розвиток музейної 
справи на Переяславщині. На прикладі музейних предметів з 
експозиції «Меморіального музею академіка В. Г. Заболотного» 
охарактеризовано студентські конкурсні проєкти майбутнього 
архітектора та визначено їх місце в процесі еволюції архітектурних 
стилів зодчого.

Ключові слова: Переяславщина, меморіальний музей, архітектор 
В. Г. Заболотний, Київський художній інститут, конструктивізм, 
архітектурний проєкт, пам’ятник, профілакторій.

Володимир Гнатович Заболотний (13(01).08.1898–03.07.1962) – 
видатний український архітектор, фахівець з історії архітектури 
й мистецтв, педагог, художник. Народився у с. Карань (нині – 
мікрорайон м. Переяслава) у сім’ї майстра-золотаря. Відомий як 
автор проєкту будинку Верховної Ради України (1936–1939, 1944–
1949), а також засновник і президент Академії архітектури УРСР 
(1945–1956)1.

Паралельно з активною архітектурною, організаційною, 
педагогічною, науковою та мистецькою діяльністю, талановитий 
зодчий зробив помітний внесок у створенню музейного комплексу 
в м. Переяславі (в 1943–2019 рр. – м. Переяслав-Хмельницький), 
який у 1979 р. перетворився на Державний історико-культурний 
заповідник «Переяслав» (з 1999 р. – Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав»). Зокрема, В. Г. Заболотний 
з метою розширення експозиції тоді ще історичного музею 
ще за життя прийняв рішення передати цій установі будинок 
його батьків, у якому пройшли юнацькі роки архітектора та де 
пізніше він провів значну частину свого дозвілля. Невдовзі після 
смерті В. Г. Заболотного, з ініціативи патріарха музейної справи 
М. І. Сікорського та за активного сприяння дружини архітектора 

1 Кузьменко А. Задум та реальність (з історії проектів Володимира Заболотного у 
м. Києві). Переяслав-Хмельницький: [НІЕЗ «Переяслав»], 2017. С. 2.
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З. М. Заболотної, у цьому будинку в 1962 р. було відкрито «Мемо-
ріальний музей академіка В. Г. Заболотного», який функціонує до 
сьогодні. В експозиції музею, разом із унікальними меморіальними 
предметами, представлено колекцію оригінальних проєктів, макетів, 
малюнків, акварелей, олійного живопису та меблів, авторство 
яких переважно належить В. Г. Заболотному2. Серед зазначених 
експонатів окреме місце посідають фотокопії студентських проєктів 
архітектора, що засвідчують художньо-стилістичні особливості та 
загальні тенденції в його творчості в цей важливий для становлення 
майбутнього професіонала період.

Свого часу В. Г. Заболотний зазначав у спогадах: «... Коли я 
згадую дитинство, в моїй уяві виникає така картина. На зеленій 
галявині сидять два невеличкі хлопчики – пастухи. Обидва 
білявенькі, сіроокі. Обидва босі і в латаних сорочках. Один з них – я. 
Другий – мій товариш Максимко. Ми з глини виліплюємо маленькі 
хатки, клуні …»3. Оцінюючи з позиції сьогодення архітектурну та 
мистецьку спадщину видатного українського зодчого, ми розуміємо, 
що, мабуть, саме з тих глиняних хаток і клунь й починається історія 
архітектурних проєктів нашого славетного земляка.

Втім перші «справжні» проєкти В. Г. Заболотного були виконані 
ним вже під час навчання у Київському художньому інституті, у 
дусі конструктивізму. Цей архітектурний стиль став домінантним 
у Радянському Союзі в 1920-ті рр., оскільки вважався вихідною 
точкою нової соціалістичної архітектури та уособлював епоху інду-
стріалізації, в якій мистецтво повинне було служити виробництву. 
Зокрема, в 1925 р. за конкурсний проєкт пам’ятника В. І. Леніну на 
пл. ІІІ Інтернаціоналу в Києві (сучасна Європейська площа), вико-
наний у стилі конструктивізму, В. Г. Заболотний разом з майбутнім 
архітектором Г. Ф. Мілінісом та скульптором І. П. Писаренком був 
удостоєний своєї першої премії за скульптурний твір4.

Перебуваючи в студентські роки під впливом конструктивізму, 
майбутній український зодчий також працював у руслі поширеної 
тоді течії формалізму. Вона характерна механістичним оперуванням 

2 Кузьменко А. Задум та реальність ... С. 2.
3 Грачова Л. М. Архітектор В. Г. Заболотний. К.: Будівельник, 1967. С. 6.
4 Некрасов В., Гасовський П. В. Г. Заболотний. Київ: Мистецтво, 1947. С. 8; Проект 
пам’ятника В. І. Леніну у Києві. Глобус. 1925. № 7. С. 149.
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«голими» об’ємами і площинами, з метою створення найбільш 
цікавих їх комбінацій5. Так, підготовлений В. Г. Заболотним ди-
пломний проєкт на тему: «Профілакторій на 500 ліжок коло м. Київа 
в садибі «Кинь грусть»» також вирішений у формах функціоналіз-
му. Сьогодні це багатий на пам’ятки природи об’єкт – «Комплекс 
залишків садиби Вільгельма Готліба Крістера», який на момент 
проєктування був дитячою трудовою колонією для безпритульних, 
що готувала майбутніх фахівців із садівництва та городництва. У 
цілому для проєкту характерні пласкі дахи, аскетично оголені сті-
ни та модна на той час «пилка» площин, яка формує головний фа-
сад6. Виконані у вигляді кубів, циліндрів, еліптичних напівсфер, 
які перетинають одна одну, об’єкти профілакторію передбачалось 
розташувати серед мальовничої місцевості київських околиць, 
що зумовлювалось прагненням автора до оригінального об’ємно-
просторового розв’язання. Корпуси лікувальних закладів, 
амбулаторій, контора, а також відкритий на схилі гори амфітеатр, 
спортзал і театр поставали грою об’ємів і площин, балконів, терас, 
козирків над входами, тинькування і скла7. У результаті, тези цьо-
го проєкту були успішно захищені його автором перед Іспитовою 
Комісією 1 червня 1928 р., після чого В. Г. Заболотному призначили 
відрядження закордон.

Загалом, описані проєкти наочно демонструють початковий етап 
в еволюції архітектурних стилів зодчого. В основних рисах вона 
знаменувалась переходом від конструктивізму до необароко, що, 
зокрема, найбільш характерно розкрилось у конкурсному проєкті 
Тріумфальної арки у м. Києві (1954).

5 Некрасов В., Гасовський П. В. Г. Заболотний ... С. 11.
6 Випуск дипломантів Київського художнього інституту. Глобус. 1928. № 12. С. 191; 
Из жизни школы. Зодчество. 1928. № 7–8. С. 142, 143; Архітектор В. Г. Заболотний: 
Біобібліографічний портрет (1898–1962): біобібліогр. покажч. / Г. А. Войцехівська 
(відп. ред.) [та ін.]; ДН АББ Держбуду України. Київ: Укрархбудінформ, 1998. С. 2.
7 Некрасов В., Гасовський П. В. Г. Заболотний ... С. 11–12.
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ЩОДО ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПЕРІОДУ ВИДАТНОГО 
ПРЕДСТАВНИКА КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

ПАВЛА ЖИТЕЦЬКОГО

У статті подано інформацію про видатного педагога, 
мовознавця, громадського діяча П. Г. Житецького (1836−1911). 
Зауважено на періоді його навчання в Полтавській духовній 
семінарії в Переяславі.

Ключові слова: Київська Громада, П. Г. Житецький, 
Т. Г. Шевченко, Переяславська семінарія.

Павло Гнатович Житецький – мовознавець, педагог, громадський 
діяч –народився 23 грудня 1836 р. в м. Кременчук, на Полтавщині 
в родині священника1. Навчався у Полтавській духовній семінарії2 
(1851−1857), Київській духовній академії (1857−1860), на історико-
філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира 
(1860−1864). П. Г. Житецький зробив визначну наукову кар’єру, зо-
крема вважається одним з перших дослідників історії української 
мови. Також він займав активну громадську позицію – був одним 
із засновників Київської Громади, яка сформувалася у стінах 
Київського університету наприкінці 1850-их – на початку 1860-
их рр. 

До питання вивчення постаті П. Г. Житецького зверталися 
дослідники кінця ХІХ – початку ХХ ст., які, зокрема, були особисто 
знайомі з ученим. Це В. М. Перетц, О. О. Русов, І. М. Стешенко 
та ін. 3, а також сучасні вітчизняні науковці: Н. О. Герасименко, 
В. П. Ісаченко, О. М. Казакевич, І. А. Коляда, А. І. Нікітенко, 

1 Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у дру-
гій половині ХІХ – на початку ХХ століття: У 2 кн. Кн. 1: Київська громада. К.: Наук. 
світ, 2000. С. 275.
2 До 1862 р. заклад розташовувався у м. Переяславі. 
3 Перетц В. Павло Житецький. До ювілею 45-літньої наукової діяльності. Записки 
Українського Наукового товариства в Києві. 1908. Кн. 2. С. 10; Русов О. О. Пам’я-
ті П. Житецького. Світло: Український педагогічний журнал. 1911. № 7. С. 32–35; 
Стешенко І. М. Українські шестидесятники. Записки Українського Наукового Това-
риства в Київі. Кн. ІІ. Київ, 1908. С. 39–83.
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В. П. Плачинда, Н. С. Побірченко, Д. В. Садовникова, І. А. Синиця, 
та ін4. 

Безумовно, важливим сегментом, з огляду на становлення осо-
бистості непересічного вченого та громадського діяча, є період його 
навчання в Переяславі. Однак, серед виявлених нами праць відомості 
про цей час містяться лише в дослідженнях В. П. Плачинди. Зокрема, 
в науково-популярному виданні «Павло Гнатович Житецький»5, 
опублікованому в 1987 р. Втім джерелами для нього виступили 
документи з фондів Центрального державного історичного архіву 
м. Києва та Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського. 

В. П. Плачинда наводить деякі документальні відомості щодо 
навчання П. Г. Житецького в Переяславі. Зокрема, спираючись на 
матеріали справи 4833 (ЦДІАК України, ф. 711 «Київська духовна 
академія, м. Київ», оп. 2), дослідник повідомляє про його зарахування 
до семінарії як «своєкоштного» студента 1 вересня 1851 р. Також 
зауважує, що його прізвище фіксується в списках 1-го класу 
першого року нижчого відділення, що налічував 93 учні, та подає 
наступну характеристику його здібностей: «способностей весьма 
хороших и прилежания усердного; поведения весьма честного; 
успехов очень хороших»6.

4 Казакевич О. М. Педагогічно-наукова та громадська діяльність П. Г. Житецького: 
дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. Київ, 2005. 
221 с.; Казакевич О. М. Громадська діяльність П. Г. Житецького на початку 60-х 
років ХІХ ст. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія»: спец. випуск. Київ: КМ Академія, 2001. Т. 19. Ч. 1. С. 142−145; Казаке-
вич О. М. Павло Житецький. Житя та діяльність. К.: Фітосоціоцентр, 2008. 204с.; Ко-
ляда І. А. «Ми склалися розумово і морально… У всіх помислах про благо народу». 
П. Чубинський та П. Житецький – організатори перших етнографічних експедицій 
(до 175-річчя з дня Павла Чубинського). Історія в школі: Науково-методичний 
журнал. 2014. № 1/2. С. 7−9; . Садовникова Д. В. Народницький дискурс міжосо-
бистісної комунікації М. Лисенка та П. Житецького. Актуальні проблеми історії, 
теорії та практики художньої культури: збірник наукових праць. Вип. 30. Київ : 
Міленіум, 2013. С.299−304; Побірченко Н. С. Павло Житецький – український вче-
ний, педагог, громадський діяч. К.: Педагогічна думка, 1997. 36 с.; Синица И. А. 
Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли ХІХ века. Питання 
історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства і соціолінгвістики. 
2014. № 1. С. 15−18; Плачинда В. П. Т. Г.Шевченко і П. Г. Жатецький. Зб. праць двад-
цять сьомої наук. Шевченківської конф. К., 1989. С.200–215.
5 Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. Київ: Наукова думка, 1987. 207 с.
6 Там само. С. 16.
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Наведені факти супроводжуються авторськими припущеннями 
стосовно перебування П. Г. Житецького в семінарії. Так, на 
його думку, у цей час неабиякий вплив на нього міг справити 
викладач цього закладу А. О. Козачковський, переяславський лі-
кар – друг Т. Г. Шевченка. На думку В. П. Плачинди, спілкування 
П. Г. Житецького та А. О. Козачковського не обмежувалося 
винятково лекціями, оскільки той був товаришем по навчанню 
його батька − Г. П. Житецького, який у свою чергу неодноразово 
приїздив до Переяслава7. В. П. Плачинда твердить, що саме тоді 
П. Г. Житецький «по-справжньому глибоко й свідомо почав пізнава-
ти Тараса Шевченка»8. Цілком можливо, що саме це могло вплинути 
на становлення національної свідомості молодого семінариста. 
Його шанобливе ставлення до поета бачимо в листі до сина Гната 
від 10 лютого 1881 р., у якому він згадує про свою участь у пере-
похованні Кобзаря: «Ще був я студентом, як провожали в Києві 
Шевченка – з Рождественської церкви, що коло купалень, по набе-
режній аж до ціпного мосту. Було се весною, в маї місяці. Народу як 
маком насіяно скрізь по горах. Річей тож було багато, гроб важкий, 
олов’яний. Нести тяжко, а ми несли його на плечах аж до парахода, 
що стояв коло мосту. Ступнів тридцять пронесемо, та й станемо, от 
і говориться річ. Вінків не було, бо на них моди нема в Києві, і якось 
більше було простоти, чим тут, бо й сам Шевченко був простий чо-
ловік, тим-то коло гробу його більше було всякої голоти»9. 

М. С. Грушевський щодо ставлення П. Г. Житецького до постаті 
Т. Г. Шевченка зауважував: «дослідник і історик українського слова 
зістався на весь свій довгий вік ентузіастичним приклонником 
і жерцем його, проповідником і тонким цінителем його краси, 
віщуном його будучої слави, повним віри в те, що потенціальна сила 
народного духу, втілена в його слові, не може завмерти, а раніш чи 
пізніш мусить себе проявити активно»10. 

7 Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. ... С. 22.
8 Там само. С. 21.
9 Плачинда В. П. Т. Г.Шевченко і П. Г. Жатецький. Зб. праць двадцять сьомої наук. 
Шевченківської конф. К., 1989.С. 204.
10 Грушевський М. Пам’яті Павла Житецького. Грушевськии М. С. Твори: У 50 т. /
Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. Львів: Світ, 
2002. Т. 2: Серія «Суспільно-політичні твори (1907−1914)». 2005. С. 442−443.
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8 лютого 1855 р., помер батько П. Г. Житецького – Г. П. Житецький. 
За твердженням В. П. Плачинди, це «відсторонило його від справ 
громадських». Дослідник наводить уривок з листа батькового колеги, 
священника Михайла Діамиловича від 26 лютого 1855 р., де той 
звертається до П. Г. Житецького з проханням бути «благонадійним», 
аби перейти на навчання за казенний кошт11. Зазначимо, що саме тоді 
в Київській губернії розгорнулося повстання – Київська козаччина, 
масовий антикріпосний рух селян12.

Тоді ж разом із П. Г. Житецьким у Переяславі навчався й 
П. В. Завадський – у подальшому учасник антиурядового руху 
1860-их рр. Саме в 1855 р. П. В. Завадського було виключено із 
семінарії13. Говорячи про цей період його навчання, дослідник 
Б. П. Козьмин зауважував: «Большое влияние на Завадского оказала 
также поэзия Шевченко, стихотворения которого он «с жаром читал 
и переписывал». Под влиянием их у Завадского явилась мысль, что 
народ Украины «терпит много горя от русских вообще». Ходившие 
в то время рассказы об аресте Шевченко и об его личности, «как 
друга народа», зародили в Завадском желание идти по его стопам. 
«В правительстве, − говорил Завадский, − я видел врага Малорос-
сии»»14. 

Про характер життя семінарії в Переяславі відомо зі слів самого 
П. Г. Житецького, про що зауважував член Київської Громади, 
історик М. Василенко: «Вчились там тільки діти духовенства; 
коли в семінарії вчивсь Житецький, світських там не було нікого. 
Сільський піп в Лівобережній Україні в першій половині ХІХ в. 
був чоловік бідний. Ще бідніші од попів були дяки і пономарі. По 
своєму походженню, лівобережне духовенство було з плебеїв. В 
душі вони були демократи, близько стояли до народу, водили з ним 
знайомство, балакали з ним тільки його мовою. До вступу в шко-
лу діти духовенства росли серед сільських дітей і ніякою мовою, 
окрім української не говорили. Не дивно, що в училищі і семінарії 
11 Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. ... С. 24.
12 Лях С. Р. Київська козаччина 1855 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії 
України. Т. 4. Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут іс-
торії України. К.: В-во «Наукова думка», 2007. 528 с.: іл. Режим доступу: http://www.
history.org.ua/?termin=Kyivska_kozachchyna_1885 (дата звернення: 30.12.2021).
13 Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. ... С. 24.
14 Козьмин Б.П. Харьковские заговорщики 1856−1858 годов. Издательство «Проле-
тарий», 1930. С. 37.
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серед бурсаків лунала більш українська мова. Російської мови 
училися більше з книжок, а коли хто починав говорити російською 
мовою, то виходило щось наполовину українське. При навчанні 
теж панувало якесь русько-українське нарічче. Цьому сприяло те, 
що тоді ще не було обрусительної політики, як тепер, і учителі не 
перетасовувались, як тепер це робить синод, коли призначає на 
посади українців у Великоросію, а великоросіян в Україну. Тоді, 
коли вчився Житецький, учителів призначали правління академій 
і, скінчивши переяславську семінарію, найчастіше вертались туди 
ж і вчителями. Дякуючи цьому, семінарія довго не губила свого 
національного кольориту. Семінарист зберегав інтерес до народної 
української мови як до своєї рідної, охоче балакав нею, співав 
рідних українських пісень і коли верстався скінчивши семінарію в 
своє рідне село попом, то з народом балакав не инакше як на рідній 
українській мові»15. 

Навчання П. Г. Житецького завершилося у 1857 р. Будучи вже 
активним членом Київської Громади, у 1861 р. він став одним із 
вчителів новоствореної недільної школи – т. зв. «слов’янофільської», 
що функціонувала на Печерському16. Упродовж 1864−1868 рр. 
він працював учителем російської мови в Кам'янець-Подільській 
чоловічій гімназії, у 1868–1869 − в Києво-Подільській прогімназії, 
у 1869–1876 – в 2-й Київській чоловічій гімназії, з 1874 по 1893 р., з 
перервою, у Колегії Павла Галагана. 

Представник молодого покоління громадівців М. В. Стороженко 
у своїх спогадах зазначав: «Про Житецького учні казали мені, що 
він такий страшний, що мало не живих їх жере, то я й тремтів пе-
ред ним, як він уперше прийшов до нашого класу, бо восени я здав 
іспит якомусь другому вчителю. Коли – увійшов здоровенний мо-
лодий чоловік з округлим обличчям, довгим та непокірним спереду 
волоссям світлого кольору, сизими очима, широким носом, голений 
та з довгими вусами, у широких парусинових штанях та сірому під-
жаку. А учив він нас тоді за програмою російського синтаксису та 
починав слов’янську мову проходити. Голос у нього був густий та 
різкий. <…> Був він типовий територіальний українець, що бажав 
15 Василенко М. О. М. Бодянський і його поетична творчість. Україна: науковий 
двохмісячник українознавства. 1914. Кн. 4. С. 30.
16 Житецький І. Київська громада за 60-тих років. Україна: науковий двохмісячник 
українознавства. 1928. Кн. 1. С. 95.



	 	 	 										Людина	в	історії	краю:	Переяславщина

104

своїм землякам щастя та культурного розвитку нарівні з іншими 
націями»17. 

Зв’язок П. Г. Житецького з Переяславом посвідчує й те, що, 
як дослідник української мови, він високо оцінював науковий 
потенціал духовної пам’ятки – Пересопницького Євангеліє, яке в 
1701 р. було подаровано переяславському кафедральному Свято-
Вознесенському собору гетьманом Іваном Мазепою. Пізніше, до 
1862 р., воно зберігалося в бібліотеці духовної семінарії. У 1874 р. 
під час роботи ІІІ Археологічного з’їзду в Києві П. Г. Житецький 
виступив з доповіддю «О пересопницкой рукописи», зауваживши, 
що «изученіе Пересопницкой рукописи не только съ фонетической 
стороны, но и со стороны лексической, а таке синтаксической, могли 
бы привести къ результатамъ чрезвычайно важнымъ. Предъ нами бы 
открылась такая страница въ умственной жизни этого края, которая 
могла бы осветить глухіе века ХV, ХVІ, а вместе съ темъ могла 
бы восполнить недостающія страницы, вырванныя позднейшими 
переворотами, совершившимися на южнорусской земли»18. Цю 
пам’ятку раніше, у 1845 р., за шість років до початку навчання 
П. Г. Житецького в Переяславі, побачив Т. Г. Шевченко. Про неї він 
написав у [Археологічних нотатках]: «Второе Евангелие, также на 
пергамени, изящнее и роскошнее первого, писано малороссийским 
наречием 1556 года, с надписью на краях первых листов: Сіе 
Евангеліе прислано и дано отъ Ясневельможного Его милости пана, 
пана Іоана Мазепы, войскъ его царского пресвЂтлаго величества 
запорозкихъ, обоихъ сторонъ Днипра Гетмана, и славного чина 
Святого Апостола Андрея кавалера до престола Переясловского 
епископского, который отъ его жъ милости созданъ отъновленъ, и 
драгоценными утварьми украшенъ при преосвященномъ єпископи 
Захаріи Корниловычи року 1701 апреля 17 день»19.

Розширити уявлення про переяславський період життя 
майбутнього педагога, філолога, мовознавця, громадського діяча 

17 Стороженко М. З мого життя / Упор. і вст. ст. В. Ульяновського. К.: Либідь, 2005. 
432 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»). С. 127, 167.
18 Житецький П. О пересопницкой рукописи. Труды Третьего археологического 
съезда в России, бывшего в Киеве в серпні 1874 року. Том II. З рисунками в тексті і з 
окремим атласом, що включає в себе 25 таблиць. К: В типографии императорского 
университета св. Владимира, 1878 рік. С. 230.
19 Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. К., 2003. Т. 5. С. 215.
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П. Г. Житецького можливо через введення до наукового обігу 
відомостей з неопублікованих джерел, зокрема епістолярію 
датованого 1851−1855 рр., що зберігається у фонді І відділу рукопису 
ІР НБУ НАНУ імені В. І. Вернадського. Зокрема, це листи від 
членів родини: Г. П. Житецького, І. М. Житецької, С. Г. Житецької 
та інших осіб.
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УДК 902:904:908(477.41-21)(092)
Тарас Нагайко

(м. Переяслав)

МОРГУНОВ Ю. Ю. – 
ДОСЛІДНИК ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ

У статті наводяться відомості з творчої біографії археолога 
Юрія Юрійовича Моргунова. Зокрема, розглядається аспекти 
дослідження ним археологічних пам'яток та історичної географії 
Переяславської землі. 

Ключові слова: Моргунов Ю. Ю., археологічні дослідження, 
Переяславська земля, публікації.

Юрій Юрійович Моргунов (13.06.1947 – 27.12.2018) належить до 
когорти знаних археологів – дослідників давньоруського періоду. 
Народився у м. Вовчанськ Харківської області в родині військових (за 
іншими даними – в м. Москва), навчався на історичному факультеті 
Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, 
який закінчив у 1973 р. З 1968 р., ще студентом, Ю. Ю. Моргу-
нов почав працювати в Інституті археології АН СРСР1. Вченого 
зараховують до учнів академіка Б. О. Рибакова, за завданням якого 
він здійснив перші польові маршрути територією Дніпровського 
Лівобережжя2. Зокрема, під його впливом було здійснено вибір 
теми досліджень3. 

Наукова кар'єра дослідника позначена статусом доктора 
історичних наук, провідного наукового співробітника відділу 
середньовічної археології Інституту Археології РАН. Захистив 
кандидатську та докторську дисертації: «Посульская оборонительная 
линия Древней Руси (этапы формирования и развития)» (1998), 
«Фортификация Южной Руси X–XIII вв.» (2007).

У значній мірі його професійні інтереси були сфокусовані 
довкола вивчення Переяславського князівства. У статті, 
присвяченій 70-річчю дослідника, зауважено: «…головною 

1 Коваль В. Ю., Чернецов А. В., Гайдуков П. Г. Ю. Ю. Моргунов (1947–2018). Рос-
сийская археология. 2019. №3. С. 197.
2 Щавелев С. П. Моргунов Юрий Юрьевич. Историки Курского края. Биографичес-
кий словарь. Курск, 2009. С. 187.
3 Коваль В. Ю., Чернецов А. В., Гайдуков П. Г. Ю. Ю. Моргунов ... С. 197.
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темою його досліджень завжди залишалася історична географія 
Переяславської землі. Розташування досліджуваної території на 
південному прикордонні руських земель неминуче змушувало 
вивчати відносини Русі з народами степу, і цій темі присвячено 
чимало робіт Ю. Ю. Моргунова, без яких історіографію цього 
питання уявити вже неможливо»4.

Історико-археологічні дослідження Ю. Ю. Моргунова позначено 
понад 30 польовими сезонами, під час яких відбулося вивчення 
ним Посульської оборонної лінії (1972–1992)5 (ділянка східного 
кордону Переяславської землі – авт.). Ця дослідницька практи-
ка розпочалась у 1972 р.6, коли він очолив археологічний загін, а 
згодом – експедицію, що працювала в долині р. Сули. В основу 
польових досліджень Ю. Ю. Моргунова на теренах України, 
що систематично відбувалися упродовж 1970–1980-их рр., було 
покладено стаціонарні розкопки та розвідки давньоруських 
пам’яток з оригінальною методою шурфування основи валів 
городищ, розташованих переважно в поріччі Сули. Науковим 
синтезом тривалого польового вивчення археологічних джерел та 
осмислення процесу формування меж Переяславської землі стало 
бачення Ю. Ю. Моргунова, що в основі генезису Переяславського 
князівства лежало розростання системи прикордонних укріплень7. 

Отримані результати археологічних досліджень у співставленні 
з аналізом письмових джерел публікувалися автором у наукових 
звітах, статтях та монографіях. В основу дослідницьких текстів було 
покладено реконструкцію територіального устрою та соціально-
політичного розвитку прикордоння Переяславської землі та кочового 
Степу8. Зокрема, видання «Древнерусские памятники поречья 
Сулы» є каталогом археологічних відомостей про давньоруські 
4 К юбилею Юрия Юрьевича Моргунова У зб. От Руси до Китая: из новых 
археологических исследований. К юбилею Ю. Ю. Моргунова. М.: Институт архео-
логии РАН, 2017. С. 7.
5 Коваль В. Ю., Чернецов А. В., Гайдуков П. Г. Ю. Ю. Моргунов ... С. 197.
6 Чернецов А. А. Проблемы археологической славистики и отдел славяно-рус-
ской археологии Института археологии РАН. Зб. Мир средневековья. Познавая 
прошлое. К 70-летию отдела средневековой археологии. М. Институт Археологии 
РАН. 2021. С. 280.
7 Там само.
8 Щавелев С. П. Моргунов Юрий Юрьевич. Историки Курского края. Биографичес-
кий словарь. Курск, 2009. С. 187.
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городища, селища, могильники заявленого регіону, що в період 
Х–ХІ ст. був сталим південно-східним кордоном Русі, а відповідно 
й Переяславської землі зі степовими ділянками. У виданні подано 
відомості про 60 населених пунктів означеної території9.

В одній з головних своїх праць «Древо-земляные укрепления 
Южной Руси» Ю. Ю. Моргунов розглядає певну еволюцію 
фортифікаційних практик на вказаній території. Так, аналізуючи 
пожвавлення розвитку штучних типів фортифікаційних споруд, 
що збігся з початком процесу феодального дроблення Русі, він 
робить висновок, що саме в межах Переяславської землі в другій 
половині ХІ ст. значного розповсюдження у низинних та степових 
ділянках набули укріплені городища округлої форми з їх високою 
концентрацією поруч Переяслава та на прикордонному Посуллі10. З 
особливостей місцевих фортифікаційних практик Ю. Ю. Моргунов 
виділяє використання при будівництві міських оборонних 
укріплень у кінці Х – на початку ХІ ст. забутованих та заповнених 
глиною дерев’яних каркасів11. У цьому ж контексті він торкається 
питання появи в прикордонних ареалах Переяславського князівства 
наприкінці ХІ – початку ХІІ ст. типу одношарових укріплених 
поселень, що розташовувалися у місцях розселення Чорних 
клобуків та «переяславських» торків. Подібні об’єкти знаходилися 
у межах поріччя Супою та Трубежа, нижнього Посулля 12. 

Результати багаторічних досліджень Ю. Ю. Моргунова як 
археолога засвідчено солідним творчим доробком, який включає 
більше ста бібліографічних позицій, з-поміж яких монографіч-
ні видання, публікації у наукових часописах та збірниках матері-
алів. Помітна їх частина стосується саме Переяславської землі 
(див. Додаток). Наукова бібліографічна спадщина Ю. Ю. Моргунова 
демонструє глибоку обізнаність вченого з процесами її розвитку. У 
його публікаціях висвітлено різноманітні аспекти її територіально-
9 Моргунов Ю. Ю. Древнерусские памятники поречья Сулы / Ин-т археологии РАН; 
Кур. гос. обл. Музей археологии. Курск, 1996. 160 с. (Материалы и исслед. по ар-
хеологии Днепров. Левобережья; Вып. 2.) / Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 5. История. 
№ 3. М. 1997. С. 217–218.
10 Моргунов Ю. Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси Х–ХIII веков / Ин-т 
археологии РАН. М.: Наука, 2009. С. 23. 
11 Там само. С. 74–75.
12 Там само. С. 165.
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адміністративного, політичного та культурно-духовного розвитку. 
Певна кількість з них присвячена вивченню історії населених 
пунктів Переяславського князівства. З-поміж них Воінь, В’яхань, 
Глєбль, Горошин, Кснятин, Лохвиця, Лубен, Лукомль, Попаш, 
Сніпород, Римів, Ромен та інші. 

Вагомим науковим здобутком Ю. Ю. Моргунова як археолога-
практика стало створення двох монографій, що вмістили публікацію 
матеріалів багаторічних розкопок давньоруських поселень-фортець 
у поріччі Сули – в урочищі Сампсоніїв Острів (бл. с. Сенча 
Лохвицького р-ну Полтавської області) та літописного міста 
Сніпород (бл. с. Мацківці Лохвицького р-ну Полтавської області)13.

Вивчаючи археологічні пам’ятки Переяславської землі з середини 
80-их рр. минулого століття Ю. Ю. Моргунов, активно співпрацював 
з українськими колегами, з якими мав спільні публікації. З-поміж 
його співавторів київські та полтавські дослідники-археологи: 
М. М. Корінний, В. І. Нєпріна, О. В. Супруненко, Р. В. Терпиловський, 
Д. І. Левченко, І. Н. Гаврилеко, Ю. О. Пуголовок, В. В. Шерстюк та 
інші. 

Ю. Ю. Моргунов був членом редколегій фахових періодичних 
видань ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»: «Переяславський літопис» 
(2012–2016) та «Наукові записки з української історії» (2013–2016). 
Вчений також підтримував професійні контакти з переяславськими 
дослідниками, активно цікавився їх здобутками (Рис. 1.). Зокрема, 
його праці містять посилання на дослідження Г. М. Бузян, 
С. М. Вовкодава, О. В. Колибенка, О. О. Прядка, М. В. Роздобудька, 
М. І. Сікорського, А. П. Савчука, Д. А. Тетері, М. Т. Товкайла, 
О. В. Юрченка. За період з 2005 р. по 2016 р. він опублікував шість 
статей у місцевих наукових виданнях14.

13 Моргунов Ю. Ю. Сампсониев Остров: Пограничная крепость на посульской 
окраине Южной Руси в XI–XIII вв. / РАН. Ин-т археологии. М.: Наука, 2003. 187 с.; 
Моргунов Ю Ю. Летописный город Снепород и его округав Х–ХIII вв. СПб.: Филоло-
гический факультет, 2012. 252 с. 
14 Моргунов Ю. Ю. К вопросу о разделе южнорусских земель в 1026 г. «по Днепр». 
Науковi записки з української історії. Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогiчний унiверситет iменi Григорiя Сковороди. Вип. 16. Збiрник наукових статей, 
присвячений пам’ятi В. В. Сєдова. Переяслав-Хмельницький, 2005. С. 221–227; 
Моргунов Ю. Ю. Валы и крепостные стены X–XIII вв. в глазах их современников. 
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Останні прижиттєві публікації дослідника, присвячені вивченню 
Переяславської землі, з’явилися 2018 р. у російському виданні 
«Исторический Вестник»15, а також у збірнику наукових праць 
«Старожитності Посулля»16.

Головна ж праця Ю. Ю. Моргунова, яка об’єднала в собі 
результати його багаторічної практики як археолога та історика, 
з’явилася вже після його смерті. Це монографія «Историческая 
география Переяславской земли по археологическим и летописным 
источникам (Святослав Игоревич – Ярополк Владимирович)». Її 
зміст охоплює кілька ключових періодів розвитку означеної території 
в межах середини ХІ – середини 30-их років XII ст. Це дослідження 
є найповнішим синтезом авторських наукових напрацювань в 
контексті вивчення науковцем розвитку Переяславської землі. 

Заключна опублікована праця вченого присвячена комплексному 
баченню історії Переяславської землі також з’явилася у 2019 р., 

Науковi записки з украïнськоï iсторiï. Збiрник наукових статей. Вип. 20. Переяс-
лав-Хмельницький. Тернопiль: Вид. «Астон», 2008. С. 53–60; Моргунов Ю. Ю. О 
начале «окняжения» Русью юго-западной окраины племенной территории лето-
писных северян. Переяславiка. Науковi записки  нацiонального iсторико-етно-
графiчного заповiдника «Переяслав». Збiрник наукових статей. Вип. 5 (7). Переяс-
лав-хмельницький, 2011. С. 258–274; Моргунов Ю. Ю. Еще раз о защитных акциях 
Владимира Святославича на переяславском левобережье. Науковi записки з укра-
їнської історії. Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет 
iменi Григорiя Сковороди. Збiрник наукових статей. Вип. 31. Переяслав-Хмельниць-
кий, 2012. С. 63–75; Моргунов Ю. Ю. Заметки о «русском» отрезке пути Киев – Бол-
гар. Наукові записки з української історії. Науковi записки. Історичний факультет 
Переяслав-Хмельницького ДПI ім. Г. С. Сковороди. Вип. 37. Переяслав-Хмельниць-
кий, 2015. С. 3–13; Моргунов Ю. Ю. Начало христианизации Переяславской земли. 
Науковi записки з української історії. Переяслав-Хмельницький  державний педа-
гогiчний Унiверситет iменi Грiгорiя Сковороди. Збiрник наукових статей. Вип. 39. 
Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 25–33.
15 Моргунов Ю. Ю. На границе со Степью: Посульский рубеж Переяславской земли 
(конец Х – начало ХІІІ в.). Исторический Вестник. 2018. Т. 24. С. 66–95.
16 Моргунов Ю. Ю. К поискам городища летописного г. Лубена. Старожитності 
Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького 
(1918–2018). Збірник наукових праць / відп. ред. Супруненко О. Б. Київ: ЦП НАН 
України і УТОПІК, 2018. С. 90–98; Моргунов Ю. Ю. Заметки о городище летописного 
г. Лукомля. Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею 
імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018). Збірник наукових праць / відп. ред. Супру-
ненко О. Б. Київ: ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. С. 99–105.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

111

у виданні Інституту археології РАН – «Звучат лишь письмена»17. 
У ній Ю. Ю. Моргунов через призму політично-соціальних 
та географічних чинників висвітлив головні аспекти процесу 
структурного формування її території у Х–ХІІ ст. 

Поруч з результатами польової пошукової роботи, напрацьованими 
науковими текстами важливим спадком Ю. Ю. Моргунова є 
численні картографічні матеріали, публікації археологічних джерел 
тощо. Безумовно, що його творчий доробок потребує подальшого 
узагальненого осмислення. Проте й представлений стислий огляд 
дозволяє зауважити непересічний масштаб постаті дослідника – 
вченого-археолога та людини, що значну частину свого життя при-
святила вивченню історії Переяславської землі. 

17 Моргунов Ю. Ю. Политическая и структурная эволюция Переяславской земли. 
Звучат лишь письмена. К юбилею А. А. Медынцевой. М.: Институт Археологии 
РАН, 2019. С. 303–322.

Рис. 1. Колибенко О. В., Моргунов Ю. Ю., Тетеря Д. А. 
5 серпня 2009 р., м. Переяслав-Хмельницький.
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УДК 94:72.04:6.5.04:908(477.41-21)(092)
Ганна НаконечнаГанна Наконечна

(м. Переяслав)(м. Переяслав)

МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ПОСТАТІ ЯКОВА БІЛОШИЦЬКОГО МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ПОСТАТІ ЯКОВА БІЛОШИЦЬКОГО 
В ЕКСТЕР’ЄРІ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВАВ ЕКСТЕР’ЄРІ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА

Наводяться відомості з біографії заступника директора Наводяться відомості з біографії заступника директора 
переяславської загальноосвітньої школи № 2 Я. Ф. Білошицького переяславської загальноосвітньої школи № 2 Я. Ф. Білошицького 
(1893(1893–1944), який 4 жовтня 1941 р. врятував від розстрілу 1944), який 4 жовтня 1941 р. врятував від розстрілу 
нацистами ученицю, єврейку Р. І. Просяннікову. 23 листопада нацистами ученицю, єврейку Р. І. Просяннікову. 23 листопада 
2011 р. у пам›ять про Я. Ф. Білошицького в м. Переяславі встанов-2011 р. у пам›ять про Я. Ф. Білошицького в м. Переяславі встанов-
лено пам’ятний знак – «Камінь спотикання». лено пам’ятний знак – «Камінь спотикання». 

Ключові словаКлючові слова: Я. Ф. Білошицький, Переяслав, Друга світова : Я. Ф. Білошицький, Переяслав, Друга світова 
війна, євреї, освіта.війна, євреї, освіта.

14 травня 2021 р. Україна вперше на державному рівні вшанувала 14 травня 2021 р. Україна вперше на державному рівні вшанувала 
пам’ять людей, які, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від пам’ять людей, які, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від 
неминучої смерті під час Другої світової війни. Цей пам’ятний день неминучої смерті під час Другої світової війни. Цей пам’ятний день 
затверджено Постановою Верховної Ради від 2 лютого 2021 р.затверджено Постановою Верховної Ради від 2 лютого 2021 р.11. . 
Україна входить у п’ятірку світових держав за кількістю відомих Україна входить у п’ятірку світових держав за кількістю відомих 
героїв-рятівників євреїв, жертв Голокосту. За останніми даними, героїв-рятівників євреїв, жертв Голокосту. За останніми даними, 
цим званням відзначені 2673 громадянина Україницим званням відзначені 2673 громадянина України22. Їх прийнято . Їх прийнято 
називати «Праведниками народів світу». Насправді, рятівників називати «Праведниками народів світу». Насправді, рятівників 
євреїв набагато більше, тисячі з них залишаються невідомими, а їх євреїв набагато більше, тисячі з них залишаються невідомими, а їх 
подвиг невизнаним.подвиг невизнаним.

До рятівників-героїв поправу належить і Яків Федорович До рятівників-героїв поправу належить і Яків Федорович 
Білошицький, який під час окупації Переяслава врятував Білошицький, який під час окупації Переяслава врятував 
шістнадцятирічну мешканку міста Розу Просяннікову. Він народився шістнадцятирічну мешканку міста Розу Просяннікову. Він народився 
20 жовтня 1893 р. у селі Журба Овруцького району Житомирської 20 жовтня 1893 р. у селі Журба Овруцького району Житомирської 
області. У передвоєнний період працював завучем, викладав хімію області. У передвоєнний період працював завучем, викладав хімію 
і фізику в Переяславській школі № 2і фізику в Переяславській школі № 233. . 
1 Верховна Рада України. Проєкт Постанови про вшанування пам’яті українців, які 
рятували євреїв під час Другої світової війни [Електронний ресурс]: [Офіційний веб-
сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70629 (дата 
звернення: 27.10.2021).
2 Яд Вашем. Мемориальный комплекс истории Холокоста. Статистика [Электрон-
ный ресурс]: [Веб-сайт]. URL: https://www.yadvashem.org/ru/righteous/statistics.
html (дата звернення: 27.10.2021).
3 Екскурсійний маршрут «Дорогою пам’яті»: буклет. C. 3. 
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4 жовтня 1941 р. єврейське населення Переяслава колоною вели 4 жовтня 1941 р. єврейське населення Переяслава колоною вели 
вулицею через р. Альта до Заальтицького кладовища. «У руках – вулицею через р. Альта до Заальтицького кладовища. «У руках – 
вузлики, на руках – дітки. А напередодні ми вже знали, що ку-вузлики, на руках – дітки. А напередодні ми вже знали, що ку-
дись будуть переселяти євреїв. Вірилось в це не дуже. По боках дись будуть переселяти євреїв. Вірилось в це не дуже. По боках 
євреїв – німці, поліція, собаки. Правду знали місцеві жителі, які євреїв – німці, поліція, собаки. Правду знали місцеві жителі, які 
жили біля кладовища. Вони з вечора бачили вириту яму <…>жили біля кладовища. Вони з вечора бачили вириту яму <…>  Я Я 
була у подруги. А коли дізналася, що євреїв погнали до мосту через була у подруги. А коли дізналася, що євреїв погнали до мосту через 
Альту, намагалась наздогнати натовп. Від розстрілу мене врятував Альту, намагалась наздогнати натовп. Від розстрілу мене врятував 
вчитель хімії Яків Федорович Білошицький. Вихопив з натовпу і вчитель хімії Яків Федорович Білошицький. Вихопив з натовпу і 
переконав, що ніхто нікуди євреїв вивозити і не думає. Він наказав переконав, що ніхто нікуди євреїв вивозити і не думає. Він наказав 
сховатись на єврейському кладовищі, де зараз музей просто неба»сховатись на єврейському кладовищі, де зараз музей просто неба»44, , 
– так згадувала про свій порятунок Роза Ісаківна Просяннікова. Зго- так згадувала про свій порятунок Роза Ісаківна Просяннікова. Зго-
дом вона все ж не уникла долі багатьох жертв нацизму, опинилась дом вона все ж не уникла долі багатьох жертв нацизму, опинилась 
в одному з концентраційних таборів Німеччини. У 1945 р. була в одному з концентраційних таборів Німеччини. У 1945 р. була 
звільнена, а коли повернулась до Переяслава, дізналась про трагічну звільнена, а коли повернулась до Переяслава, дізналась про трагічну 
долю свого рятівника.долю свого рятівника.

Ім’я Якова Білошицького з’явилося у меморіальному просторі Ім’я Якова Білошицького з’явилося у меморіальному просторі 
Переяслава завдяки ініціативі голови Переяслав-Хмельницького Переяслава завдяки ініціативі голови Переяслав-Хмельницького 
відділення Міжнародної громадської організації «Міжнародний відділення Міжнародної громадської організації «Міжнародний 
фонд «Взаєморозуміння і толерантність» А. В. Ковальської, фонд «Взаєморозуміння і толерантність» А. В. Ковальської, 
яка виступила куратором проекту «Камінь спотикання» – автор яка виступила куратором проекту «Камінь спотикання» – автор 
Гюнтер Демнінг. «Камінь спотикання» – це об'єкт кубічної форми Гюнтер Демнінг. «Камінь спотикання» – це об'єкт кубічної форми 
розміром 10×10×10 см з прикріпленою латунною пластиною, на розміром 10×10×10 см з прикріпленою латунною пластиною, на 
якій викарбовано напис з відомостями про особу, що стала жертвою якій викарбовано напис з відомостями про особу, що стала жертвою 
нацизму. За задумом автора проєкту німецького скульптора Гюнтера нацизму. За задумом автора проєкту німецького скульптора Гюнтера 
Демніга, «Камінь спотикання» вмонтовується в бруківку на місці, де Демніга, «Камінь спотикання» вмонтовується в бруківку на місці, де 
проживала людина, або там, де вона працювала чи навчалась. І ні в проживала людина, або там, де вона працювала чи навчалась. І ні в 
якому разі не там, де вона загинула, оскільки вшановується пам’ять якому разі не там, де вона загинула, оскільки вшановується пам’ять 
про її життя, а не про загибель. Кожен камінь виготовляється і про її життя, а не про загибель. Кожен камінь виготовляється і 
встановлюється вручну та містить інформацію про одну жертвувстановлюється вручну та містить інформацію про одну жертву55..

У межах реалізації проекту було здійсненоУ межах реалізації проекту було здійснено  пошукову роботу по пошукову роботу по 
збору матеріалів про переяславців, жертв нацизму. збору матеріалів про переяславців, жертв нацизму. 
4 Шнайдер С. Шлях на Голгофу [спогади Рози Просяннікової та Тетяни Барабаш]. 
Вісник Переяславщини. 2001. № 151–152. 3 жовт. С. 3.
5 Наконечна Г. М. Камені спотикання – вшанування пам’яті жертв нацизму. Інте-
грація світових наукових процесів як основа суспільного процесу: зб. матеріа-
лів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 листопада 
2019 р.). Київ: Інститут інноваційної освіти, 2019. С. 57.
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3 липня 2009 р.3 липня 2009 р.  було закладенобуло закладено  перші чотири «камені спотикання»:перші чотири «камені спотикання»:
• • Марії Яківець – зв’язковій партизанського загону, яка була зака-Марії Яківець – зв’язковій партизанського загону, яка була зака-
тована фашистами (вул. Шевченка, 20);тована фашистами (вул. Шевченка, 20);
• • Естер Дікінштейн – директорці єврейської школи, розстріляній Естер Дікінштейн – директорці єврейської школи, розстріляній 
за зв’язок з партизанами (вул. Гімназійна, 37);за зв’язок з партизанами (вул. Гімназійна, 37);
• • Єфросинії Пасацькій і Тетяні Трохименко, які були живцем Єфросинії Пасацькій і Тетяні Трохименко, які були живцем 
спалені в Німеччині, через захворювання на туберкульоз спалені в Німеччині, через захворювання на туберкульоз 
(вул. Сікорського Михайла, 4)(вул. Сікорського Михайла, 4)66..
Упродовж наступних трьох років у Переяславі продовжилась Упродовж наступних трьох років у Переяславі продовжилась 

робота по збору матеріалів до проєкту Гюнтера Демніга. робота по збору матеріалів до проєкту Гюнтера Демніга. 
З метою увічнення пам’яті мирних жителів міста, які загинули З метою увічнення пам’яті мирних жителів міста, які загинули 

під час Другої світової війнипід час Другої світової війни  керівниця Переяслав-Хмельницького керівниця Переяслав-Хмельницького 
відділення Міжнародної громадської організації «Міжнародний відділення Міжнародної громадської організації «Міжнародний 
фонд «Взаєморозуміння і толерантність» А. В. Ковальська фонд «Взаєморозуміння і толерантність» А. В. Ковальська 
звернулась до тодішнього міського голови О. Г. Шкіри (2010–2014) звернулась до тодішнього міського голови О. Г. Шкіри (2010–2014) 
за дозволом про встановлення у місті ще двох «каменів спотикання», за дозволом про встановлення у місті ще двох «каменів спотикання», 
а саме лікарю, підпільнику Беляєву Григорію Павловичу та завучу а саме лікарю, підпільнику Беляєву Григорію Павловичу та завучу 
школи № 2 Білошицькому Якову Федоровичу. школи № 2 Білошицькому Якову Федоровичу. 

Готуючи звернення, А. В. Ковальська опиралась на меморіаль-Готуючи звернення, А. В. Ковальська опиралась на меморіаль-
ний список загиблих мирних жителів міста Переяслава-Хмель-ний список загиблих мирних жителів міста Переяслава-Хмель-
ницький під час німецької окупації, поданих у «Книзі Скорботи ницький під час німецької окупації, поданих у «Книзі Скорботи 
України» Київської області, яка має юридичний статус, усі України» Київської області, яка має юридичний статус, усі 
записи в ній підкріплюються відповідними документами або записи в ній підкріплюються відповідними документами або 
обґрунтованими свідченнями. У ній зазначається: «Білошицький обґрунтованими свідченнями. У ній зазначається: «Білошицький 
Яків Федорович. Завуч школи № 2. Розстріляний окупантами у Яків Федорович. Завуч школи № 2. Розстріляний окупантами у 
серпні 1943 р. Похований на Альтицькому кладовищі у м. Переяслав-серпні 1943 р. Похований на Альтицькому кладовищі у м. Переяслав-
Хмельницький Київської обл.»Хмельницький Київської обл.»77..

У відповідь на звернення виконавчим комітетом Переяслав-У відповідь на звернення виконавчим комітетом Переяслав-
Хмельницької міської ради Київської області було прийнято Хмельницької міської ради Київської області було прийнято 
рішення від 28 липня 2011 р. № 21п-14 «Про визначення осіб для рішення від 28 липня 2011 р. № 21п-14 «Про визначення осіб для 
увіковічнення пам’яті у європейському проєкті «Камені спотикання»: увіковічнення пам’яті у європейському проєкті «Камені спотикання»: 
«визнати Бєляєва Григорія Павловича, лікаря, підпільника, який «визнати Бєляєва Григорія Павловича, лікаря, підпільника, який 
був розстріляний у квітні 1943 року, та Білошицького Якова був розстріляний у квітні 1943 року, та Білошицького Якова 

6 Сторінки діяльності Переяслав-Хмельницького відділення Міжнародної 
громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність»: 
брошура. [Б. м.]: [б. в.], [б. р.]. С. 4. 
7 Герасимов І. О., Вишневський Р. Г., Муковський І. Т., Панченко П. П. Книга скорбо-
ти України. Київська область. Київ: Молодь, 2005. С. 6, 337. 
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Федоровича, завуча школи № 2, який був розстріляний у серпні Федоровича, завуча школи № 2, який був розстріляний у серпні 
1943 року, особами, які будуть увіковічнені пам’ятними знаками 1943 року, особами, які будуть увіковічнені пам’ятними знаками 
«Камені спотикання»«Камені спотикання»88..

Під час подальшого уточнення інформації про Я. І. Білошицького, Під час подальшого уточнення інформації про Я. І. Білошицького, 
від німецьких колег було отримано документальне підтвердження від німецьких колег було отримано документальне підтвердження 
про перебування Я. Ф. Білошицького на території Німеччини, які про перебування Я. Ф. Білошицького на території Німеччини, які 
зберігаються в Меморіальному комплексі «Бухенвальд» та факти, зберігаються в Меморіальному комплексі «Бухенвальд» та факти, 
що уточнюють його біографію. У 1943 р. Я. Ф. Білошицький був що уточнюють його біографію. У 1943 р. Я. Ф. Білошицький був 
заарештований гестапо та вивезений разом з іншими мирними заарештований гестапо та вивезений разом з іншими мирними 
жителями міста та району до Німеччини, спочатку на підневільні жителями міста та району до Німеччини, спочатку на підневільні 
роботи, а потім до концентраційного табору Дахау на території роботи, а потім до концентраційного табору Дахау на території 
Німеччини. 30 жовтня 1943 р. його перевели до одного з найбільших Німеччини. 30 жовтня 1943 р. його перевели до одного з найбільших 
нацистських таборів смерті Бухенвальд, як політичного в’язня. Яко-нацистських таборів смерті Бухенвальд, як політичного в’язня. Яко-
ву Білошицькому присвоїли табірний номер 35023. 12 січня 1944 р. ву Білошицькому присвоїли табірний номер 35023. 12 січня 1944 р. 
він потрапив до табору Міттельбау-Дора, де і помер 8 березня він потрапив до табору Міттельбау-Дора, де і помер 8 березня 
1944 р.1944 р.99..

Колишні учні з гіркотою сприйняли трагічну смерть улюбленого Колишні учні з гіркотою сприйняли трагічну смерть улюбленого 
вчителя. Зі спогадів Варвари Михайлівни Лиховид: «Яків Федоро-вчителя. Зі спогадів Варвари Михайлівни Лиховид: «Яків Федоро-
вич був людиною доброю і простою. Одягався він просто, ходив у вич був людиною доброю і простою. Одягався він просто, ходив у 
простих ялових чоботах. Хімію Яків Федорович знав досконало. А простих ялових чоботах. Хімію Яків Федорович знав досконало. А 
ще він умів надзвичайно дохідливо пояснити складний матеріал. Я ще він умів надзвичайно дохідливо пояснити складний матеріал. Я 
й досі пам’ятаю ті його пояснення. Не хотілося вірити в те, що такої й досі пам’ятаю ті його пояснення. Не хотілося вірити в те, що такої 
людини вже немає серед живих»людини вже немає серед живих»1010..

На причину його арештуНа причину його арешту  пролив світло лист від незнайомця, пролив світло лист від незнайомця, 
який отримала його родина вже в післявоєнний період. Пізніше який отримала його родина вже в післявоєнний період. Пізніше 
з’ясувалося, що ним виявився хлопець родом з с. Ковалин на з’ясувалося, що ним виявився хлопець родом з с. Ковалин на 
Переяславщині на ім’я Дмитро, якому Я. Ф. Білошицький віддавав Переяславщині на ім’я Дмитро, якому Я. Ф. Білошицький віддавав 
частину добової норми харчів, чим допоміг вижити в неволі. У частину добової норми харчів, чим допоміг вижити в неволі. У 
листі йшлося, що Яків Федорович розповів про свій зв’язок з листі йшлося, що Яків Федорович розповів про свій зв’язок з 
радянським підпіллям, яким керував «Лисий» (О. Лисенко) і його радянським підпіллям, яким керував «Лисий» (О. Лисенко) і його 

8 Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської 
області від 01 вересня 2011 року № 536-14 «Про визначення осіб для увіковічнен-
ня пам’яті у європейському проекті «Камені спотикання».Архівний відділ Переяс-
лав-Хмельницької міської ради Київської області. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2530. Арк. 71.
9 Екскурсійний маршрут «Дорогою пам’яті»: буклет. [Б. м.]: [б. в.], [б. р.]. С. 3.
10 Спогади Варвари Михайлівни Лиховид, учениці Я. Ф. Білошицького] // Особи-
стий архів Тетяни Михайлівни Черней, 1954 р.н., мешканки м. Переяслава Бори-
спільського району Київської області. Машинопис на 1 с.
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видав З. Про цей факт зазначено у газетній публікації мешканки видав З. Про цей факт зазначено у газетній публікації мешканки 
міста Т. К. Барабаш, яка не вказала повного прізвища цієї людини, міста Т. К. Барабаш, яка не вказала повного прізвища цієї людини, 
адже на той час у місті проживали його нащадкиадже на той час у місті проживали його нащадки1111. . 

Урочисте закладання пам’ятного знаку Я. Ф. Білошицькому Урочисте закладання пам’ятного знаку Я. Ф. Білошицькому 
відбулось 23 листопада 2011 р. «Камінь спотикання» вмурували відбулось 23 листопада 2011 р. «Камінь спотикання» вмурували 
в бруківку перед центральним входом до ЗОШ № 2 гості з в бруківку перед центральним входом до ЗОШ № 2 гості з 
Німеччини – Петер Ветцель, представник Спілки «Історична Німеччини – Петер Ветцель, представник Спілки «Історична 
майстерня Мерзебург-Заалекрайс», м. Мерзебург та Олівер Браун, майстерня Мерзебург-Заалекрайс», м. Мерзебург та Олівер Браун, 
представник Мальтійського центру догляду за літніми людьми представник Мальтійського центру догляду за літніми людьми 
«Рік АSZ», м. Магдебург. На церемонії закладання «каменю» «Рік АSZ», м. Магдебург. На церемонії закладання «каменю» 
були присутні представники місцевої влади, керівники установ та були присутні представники місцевої влади, керівники установ та 
закладів міста, колишні в’язні, студенти та учні школи. З-поміж закладів міста, колишні в’язні, студенти та учні школи. З-поміж 
запрошених були президент Міжнародної громадської організації запрошених були президент Міжнародної громадської організації 
«Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» Ігор «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» Ігор 
Лушніков та старший науковий співробітник Інституту історії Лушніков та старший науковий співробітник Інституту історії 
України Тетяна ПастушенкоУкраїни Тетяна Пастушенко1212..

Сьогодні в меморіальному просторі Переяслава означений Сьогодні в меморіальному просторі Переяслава означений 
«Камінь спотикання» – це місце, де можна покласти квіти, «Камінь спотикання» – це місце, де можна покласти квіти, 
уклонившись згадати вчителя, закатованого в нацистському уклонившись згадати вчителя, закатованого в нацистському 
концтаборі, зупинитись, щоб рухатись далі.концтаборі, зупинитись, щоб рухатись далі.

11 Барабаш Т. Далеке – незабутнє. Вісник Переяславщини. 1999. № 5758. 17 квіт. 
С. 3.
12 Інтерв'ю з Ковальською Анелією Віталіївною, 1951 р. н., мешканкою м. Пе-
реяслава Бориспільського району Київської області / записала Г. М. Наконечна 
20.04.2021 р. // Особистий архів Г. М. Наконечної. Тривалість інтерв’ю 140 хв. Ау-
діозапис.
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УДК 94:811. 161. 1/2:908(477)(092)
Світлана Пригонюк

(м. Переяслав)

БАГАТОГРАННІСТЬ ТАЛАНТУ МИКОЛИ ШКУРПЕЛИ 

Подано біографічні відомості про гумориста, поета, музиканта, 
педагога, Почесного громадянина міста Переяслава-Хмельницького 
(2003) М. М. Шкурпелу (1943 р. н.).

Ключові слова: М. М. Шкурпела, Переяслав, музикант, освіта, 
поет.

Микола Маркович Шкурпела відомий у Переяславі гуморист, 
поет, музикант. Народився 17 вересня 1943 р. у с. Шкурпе-
ли Зіньківського району, на Полтавщині, в сім’ї колгоспників. 
Був четвертою дитиною в родині Марфи Оксентіївни та Марка 
Івановича Шкурпелів. Його прізвище відображає назву давнього, 
ще з козацьких поселень, села Шкурпели1. Так пише Микола Мар-
кович про свою появу на світ:

Під час війни, у сорок третім –
Село горіло, хата й двір,
В той день якраз був бій жорстокий
І народився я в окопі
Війні й смертям на перекір.

А сталось це в селі Шкурпели,
Це на Полтавщині село,
Колись багате на оселі,
Людей трудящих і веселих,
Садами буйними цвіло…

Восени 1943 р., коли народився Микола, батько загинув на 
фронті. Німці спалили хату, мати залишилася з малолітніми 
дітьми без житла. Старший брат Василь викопав землянку, де й 
знайшла прихисток вся сім’я. Повоєнне дитинство було нелегким, 
і випробування тільки починалися. Особливо важким видався 
голодний 1947 рік. Мати тяжко працювала за трудодні в колгоспі й 
діти їй допомагали як могли.
1 Шкурпели – сайт українського села [Електронний ресурс]. URL: https://web.archive.
org/web/20160310015951/http://www.skurpely.org/ (дата звернення: 05.09.2021).
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М. М. Шкурпела

      До школи Микола ходив у сусіднє 
село Покрівське. Отримавши серед-
ню освіту, за направленням колгоспу, 
вступив до Полтавського сільсько-
господарського інституту за спеціаль-
ністю «Агрономія».

Будучи студентом брав активну 
участь у художній самодіяльності 
закладу. Був капітаном команди КВН 
факультету агрономії, писав сценарії 
до конкурсів. Їхні виступи завжди 
були дотепні, веселі, цікаві, за що 
глядачі нагороджували оплесками, а 
поважне журі високими балами2.

Також Микола зі студентських 
років захоплювався музикою, 
майстерно грав на різних 

інструментах. В інституті був учасником духового оркестру. 
Після закінчення навчального закладу, у 1968–1970 рр., працював 
агрономом у колгоспі ім. В. В. Куйбишева в селі Великі Будища, що 
на Полтавщині. Там і познайомився зі своєю майбутньою дружиною 
Ганнусею. Після весілля молоде подружжя переїхало до Переяслава. 
М. М. Шкурпела продовжив роботу в «Сільгосптехніці», але бачив 
себе вчителем, педагогом. У 1975 р. закінчив заочне відділення 
біофаку Полтавського державного педагогічного інституту 
ім. В. Г. Короленка. Працював учителем біології в школі-інтернаті, 
а згодом викладачем хімії в Переяслав-Хмельницькому професійно-
технічному училищі № 223.

Працюючи викладачем, Микола Маркович зумів згуртувати 
навколо себе таких же ентузіастів, закоханих у народну творчість та 
музику і створив ансамбль – «Троїсті музики», яким керував вісім 
років. Колектив з великим успіхом виступав на сцені училища та 
брав участь в оглядах художньої самодіяльності в інших навчальних 
закладах.
2 Записано автором від респондента М.М. Шкурпели, 1943 р.н. 30.09.2021 р. // Осо-
бистий архів С. Пригонюк. 
3 Шкурпела М. М. «Вересневі усмішки». Черкаси: Рекламно-інформаційне видав-
ниче агентство «Бізнес-стиль», 2021. 155 с.
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Протягом двадцяти років з дружиною Галиною співали в 
народному хоровому колективі працівників освіти, що діяв при Бу-
динку учителя4.

М. М. Шкурпела майже п’ятдесят років свого життя присвятив 
Переяславщині. У місті його знають як активного учасника 
художньої самодіяльності, музиканта, поета, гумориста. Його 
поетичні твори неодноразово друкувалися у місцевих періодичних 
виданнях, звучали на концертах, по радіо і телебаченню. Місцевий 
композитор Микола Губар поклав на музику чимало його поезій. 
Зокрема, «Пісня про Переяслав»:

Стародавній Дніпро із далеких століть...
Між лісів і дібров Переяслав стоїть.
Там, де Альта й Трубіж обнялись берегами, 
Піднімаються ввись куполи під церквами.

Ти мов витязь, стояв на дніпровському схилі
І гостей зустрічав завжди з хлібом і сіллю.
Та коли вороги йшли на тебе ордою,
Виступав проти них кам’яною стіною.

Світ чимало узнав твоїх славних героїв:
Кожум’яка й Богдан і філософ Григорій,
І великий Тарас тут писав Заповіти
Закликав усіх нас Україну любити

І в найтяжчі роки до життя він завзятий.
На хороших людей і на пісню багатий.
Хай же слава твоя із роками не гасне
І священне ім’я, славний наш Переяслав!5

Вірші М. М. Шкурпели різні – ліричні, героїчні. Найбільше се-
ред них гуморесок. Саме в гуморесках найкраще розкрився його 
поетичний талант, де з великою любов’ю щиро сказане кожне слово.

Перша збірка гуморесок «Вірші та приколи Шкурпели Миколи» 
вийшла в 2002 р.6. Ця книга побачила світ дякуючи сприянню 
4 Недбайло В. Як багато може людина, якщо в неї талант. Вісник Переяславщини. 
1994. №118 (9154). 15 жовт. С. 1.
5 Шкурпела М. М. Гуморески та приколи Шкурпели Миколи. Переяслав-Хмель-
ницький: ТОВ Видавничий дім «Переяслав», 2002. 140 с.
6 Павлик Н. Література Переяславщини. Сучасність: Літературно-критична моногра-
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міського голови Переяслава Г. Р. Сокура, Переяслав-Хмельницької 
міської ради, а також директора корпорації «Енергоімпекс-Україна» 
В. О. Куковальського.

У 2015 р. вийшов другий випуск збірки «Гуморесок та приколів».
Веселий гумор та дотепні вислови полюбилися читачам, тому 

2018 р. виходить третій випуск збірки «Гуморесок та приколів», 
епіграфом до якої стали слова:

В житті трьом речам надати
Можна статус «супер».
Це, якщо розшифрувати:
Бог, любов і гумор.
Бог – життя дає людині.
Любов – повнить його змістом.
Ну, а гумор – пережити
Помага все вмісті7.

Ще одна збірочка гумору та сатири – «Посміхайтеся частіше!» 
− вийшла в 2019 р., яка складається з чотирьох розділів. Перший 
розділ має назву «Про найрідніше», куди увійшли ліричні твори. У 
вірші «Рідна мова» автор пише:

О мово наша українська!
Посеред інших різних мов
Ти наймиліша материнська,
Мов та невичерпна криниця,
З якої, хто хоч раз напився,
Довічно збереже любов…

Наступні розділи називаються: «Життя-буття», «Справи 
сімейні», «Устами дитини», де зібрані нові гуморески та жарти8.

Остання збірочка «Вересневі усмішки» вийшла 2021 р. до Дня 
народження автора.

У 2003 р. М. М. Шкурпелі за плідну роботу на викладацькій ниві 
та активну участь у художній самодіяльності було присвоєно звання 

фія. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2013. С. 171–174.
7 Шкурпела М. М. Гуморески та приколи. Черкаси: Рекламно-інформаційне видав-
ниче агентство «Бізнес-стиль», 2018. С. 2–3.
8 Гуморески [Електронний ресурс]. URL: http://gymoresku.blogspot.com/2013/11/
blog-post_271.html (дата звернення: 09.10.2021).
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«Почесний громадянин міста Переяслав-Хмельницький»9. Він є 
багатогранною непересічною особистістю, окрім професії педагога, 
досяг успіхів у агрономії та бджільництві. Микола Маркович 
талановитий співак, музикант, народний поет, гуморист. Він і далі 
пише вірші і гуморески і щиро радить своїм читачам:

У житті всього буває
Цим не переймайтесь,
Прийде час і все владнається,
А ви посміхайтесь!

9 Шкурпела М. М. Посміхайтеся частіше! Гумор та сатира. Черкаси: Рекламно-ін-
формаційне видавниче агентство «Бізнес-стиль», 2019. С. 3–13.
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Наталія Ревега

(м. Переяслав)

АНТРОПОТОПОНІМИ СЕЛА КОМАРІВКА
(ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

У цій статті досліджуються антропотопоніми села Комарівки 
на Переяславщині. Зокрема, подано відомості про власників 
землеволодінь, від яких вони утворились.

Ключові слова: Комарівка, антропотопонім, власник, 
землеволодіння, село, хутір, урочище.

Село Комарівка на Переяславщині (нині – затоплене водами 
Канівського водосховища) відоме з ХVII ст. На сьогодні нами 
виявлено понад 50 топонімічних назв у межах його території та 
околиць. За письмовими джерелами, починаючи з ХVІІІ ст., фік-
суємо тут антропотопоніми, які походять від прізвищ тодішніх 
землевласників.

Перший – «Лесеневичів хутір». Він утворився від прізвища 
переяславського полкового писаря та судді Костянтина 
Олексійовича Лесеневича (1694–1757) і його сина Миколи (1745–
1810) відповідно. 

Костянтин Олексійович Лесеневич народився близько 1694 р. 
Походив з прилуцького роду Лесеневичів. Освіту здобув у Києво-
Могилянській академії. На службі вперше згадується 1725 р. як 
військовий канцелярист Генеральної військової канцелярії у Глухові 
(1725–1730). Також він фігурує як значковий товариш (1728–1735), 
прилуцький полковий комісар (1730–1731), бунчуковий товариш 
під протекцією гетьмана Д. Апостола (1732–1735), переяславський 
полковий писар (1735–1739), переяславський полковий суддя (1739–
1757). За час служби шляхом скуповувань та самовільних захоплень 
він накопичив значну земельну власність у Переяславському полку. 

У 1726 р. К. О. Лесеневич у с. Коврайці скандально одружився 
з 17-річною донькою переяславського полковника Степана Томари 
Анастасією (1709 – 17 липня 1757), яка вже була заміжньою за 
Іваном Синдаровським і ще за життя чоловіка, залишивши дім, 
народила дитину від К. О. Лесеневича. Останній мав двох синів і 
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чотирьох доньок. Був сватом Петра Стаховича, Григорія Іваненка, 
Михайла Забіли, Павла Гудими-Левковича, а також тестем Василя 
Яковича Огроновича та В. В. Гудовича. Помер 19 жовтня 1757 р. в 
Переяславі. Був похований у Воскресенській церкві м. Переяслава 
під іконою Спасителя1. Його дружина Анастасія також була 
похована там під іконою Богоматері. За його дітьми в с. Комарівка 
рахувалось 17 посполитих2.

Микола Костянтинович Лесеневич народився у 1745 р. Освіту 
здобув, ймовірно, у Переяславському колегіумі. На службі у Війську 
Запорозькому знаходився з 13 січня 1766 р. – військовий товариш 
(1766–1767), бунчуковий товариш (14 серпня 1767–1769), полковий 
комісар (1769 р.), прем’єр-майор (1787). У 1775 р. був одружений 
з донькою бунчукового товариша Петра Стаховича Оленою (1751–
1817). Помер 30 січня 1810 р.3.

Станом на 1780 р. Микола Костянтинович Лесеневич мав у селі 
4 підданих4. В описі Київського намісництва за 1781 р. зазначено, 
що на хуторі бунчукового товариша Лесеневича була 1 хата5. Він 
володів лісом біля с. Комарівки, який у 1800 р. був майже повністю 
вирізаний козаками для побудови церкви в селі «Жерноклевъ»6. 
У «Списокъ населенных мѣстъ Полтавской губерніи» за 1912 р. 
зазначено, що на Лесеневичевому хуторі проживало 69 осіб (35 чол., 
34 жін.)7.

Другий антропотопонім – «Максимовичів млинок». Ця назва 
урочища села походить від прізвища відомого роду Максимовичів. 
Зокрема, Степан Петрович Максимович (онук Максима 

1 Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648–1782): персональний 
склад та родинні зв'язки. Дніпропетровськ: Ліра, 2011. С. 268.
2 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3: Л–О. Киев: Типо-Литогра-
фія «С.В.Кульженко», 1912. С. 237.
3 Там само. С. 268.
4 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. К.: «Стилос», 
2010. С. 469.
5 Описи Київського намісництва 70–80-х років ХVІІІ ст.: Описово-статистичні дже-
рела / АН УРСР. Археогр. Комісія та ін.: Упорядник Г. В. Болотова та ін.; Редкол.: 
П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ: Наукова думка, 1989. С. 101.
6 Лѣтопись церкви с. Жерноклевъ. Полтавские епархиальные ведомости. Полтава, 
1902. Часть официальная. № 29. С. 1262.
7 Списокъ населенных мѣстъ Полтавской губерніи съ краикимъ географическимъ 
очеркомъ губерніи. Полтава, 1912. С. 246.
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Васильківського, який знаходився «в обороні» гетьмана Мазепи)8 
при гетьмануванні П. Скоропадського служив в Генеральній 
Військовій Канцелярії. Після смерті батька, 21 квітня 1711 р., він 
був взятий «під оборону» гетьмана, який затвердив за ним млинок 
у Комарівці та інші володіння. Вже гетьман Д. Апостол своїм 
універсалом від 2 березня 1729 р. також взяв його під свою опіку 
і затвердив за ним млинок в с. Комарівка з хутором, підсусідками 
і озером Петрицьким. Оскільки він не мав власних дітей, усе це 
майно після його смерті перейшло до його сестри Елени Петрівни 
Максимович9. 24 січня 1750 р. вона поділила спадок між своїми 
дітьми, а собі залишила деякі наділи і хутір Комарівський із винною 
будівлею та іншими землями10. 

Цей антропотопонім згадується у Генеральному описі 
Лівобережної України 1765–1769 рр. де, зокрема, зауважується, що 
виборний вергунівський козак Семен Савченко при с. Комарівка, 
біля Максимовичевого млинка, мав ліс, який успадкував від батька 
– вергунівського козака Савки Романенка. Цей ліс з одного боку 
межував з лісом військового товариша Лєсеневича11. 

Третій антропотопонім – «хутір Безбородьків». Він бере початок 
з ХVІІІ ст. Саме в той час представник роду Безбородьків купує 
землю у с. Комарівка. Цей хутір розташовувався на південний 
схід від хутора Борок та на північ від хутора Легенькі горби 
та Драгунівського кутка. Його позначено на окремих картах 
(див. Рис. 2, 4). Ця земля попередньо належала родині Максимовичів, 
про що свідчить відомість про володіння пана Генерального 
судді Андрія Безбородька в с. Комарівка 19 жовтня 1766 р., яка 
міститься у матеріалах Генерального опису Лівобережної України. 
Документ був створений відповідною комісією, що здійснюва-
ла ревізію на території Другої полкової сотні Переяславського 
полку. Хутір дістався йому «по куплі» від Баришовської 
сотникової Олени Максимовичовної Ісаєвої та абшитованого 
8 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3 ... С. 297.
9 Там само. С. 303.
10 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 2: Е-К. Киев: Типографія 
Т-ва Г. Л. Фронцкевича и Ко, 1910. С. 231.
11 Коржов Ю. Б. Пологи-Вергуни. Село в матеріалах Генерального опису Лівобе-
режної України 1765–1769 років. Переяславський полк. Чернігів: Видавець Лозо-
вий В. М., 2018. С. 114.
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військового канцеляриста Івана Бахчевського. На вказаному 
хуторі розташовувалася садиба власника, яка мала дві хати, сарай, 
саж та інші споруди. Відомо, що в одній з них жив сорокарічний 
доглядач, козак Яків Симоненко, уродженець містечка Березного 
Чернігівського полку12.

Назва хутора походить від прізвища власника землі, а саме 
Якова Івановича Безбородька. Він 23 квітня 1724 р. придбав її за 
500 золотих у Івана Щербини (значковий товариш Переяславського 
полку (?–1717–1740–?), житель с. Олексинець Срібнянської сотні 
Прилуцького полку) ліс, гай і землю у с. Комарівка13.

Яків Іванович Безбородько народився 1686 р., був значковим 
товаришем у 1724–1730 рр., за реєстром 1726 р. записаний серед 
значкового товариства, яке брало участь у гілянському поході14. 
Відомо, що він мав двір у Переяславі, який згорів, а з ним і документи 
(купчі) на інші його володіння15. Його батько Іван Іванович, також 
володів помістям в Переяславському полку, перейшов на ко-
зацьку службу в часи гетьманування Богдана Хмельницького й 
воював проти Речі Посполитої. В одній із битв йому відрубали 
підборіддя, відтоді він отримав прізвисько Безбородько16. Помер 
Я. І. Безбородько в 1730 р.

В описі Київського намісництва за 1781 р. вже згадується хутір 
«Судіи гєнєралнаго Бєзбородка». Тобто хутір належав Андрію 
Яковичу Безбородьку (син Якова Безбородька) – козацькому 
генеральному писарю, генеральному судді17. А саме, що на хуторі 
він мав 6 хат18. У матеріалах Генерального опису Лівобережної 
12 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі  ЦДІАК України). 
Ф. 57 (Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років). Оп. 1. Спр. 294 
(Подвірний перепис жителів сіл Виповзки і Хоцьки Другої полкової сотні Переяс-
лавського полку). 355 арк.
13 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 1: А–Д. Киев: Типография 
Т-ва Г. Л. Фронцкевича и К°., 1908. С. 42.
14 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк / НАН Укра-
їни. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, Інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Музей гетьманства. Київ: Видав-
ничий дім «Стилос», 2004. С. 107.
15 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. ... С. 106.
16 Безбородьки [Eлектронний ресурс]. Режим доступу: https://uahistory.com/topics/
famous_people/10445 (дата звернення: 23.09.2021).
17 Описи Київського намісництва … С. 254.
18 Описи Київського намісництва … С. 101.
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України 1765–1769 рр. йдеться про володіння Андрія Яковича 
Безбородька поблизу с. Комарівка. Зокрема, зазначено, що він мав 
ліс, що межував з ділянками лісу вергунівського козака Лаврена 
Менделя, переяславського міщанина Кирила Савоненка, малокара-
тульського козака Грицька Кучеренка та войнинського козака Костя 
Соломки19. Ще одна ділянка лісу А. Я. Безбородька знаходився 
поруч Чернечого хутора, та межувала з лісом вергунівського козака 
Івана Танкала та чобітського козака Iвана Гончаренка20.

На Комарівському хуторі в 1787 р. були володіння гвардії 
капітана графа Іллі Безбородька21. У 1912 р. на хуторі проживало 
79 осіб: 48 чоловіків та 31 жінка22.

Четвертий антропотопонім – «Берловщина» або ж «Берлова 
вінниця». У Генеральному описі Лівобережної України 1765–
1769 р. зазначено, що вергунівський козак Федір Савченко, воло-
дів двома комарівськими лісами. Ці володіння 20 березня 1754 р. 
він придбав у хоцьківського козака Прокопа Івахненка за 37 рублів. 
Один його ліс межував з лісом малокаратульського козака Гаврила 
Луценка. Його брат (можливо двоюрідний) Грицько, поблизу 
Берлової вінниці в Комарівці, теж мав ліс23.

Назва хутора походить від прізвища сина абшитованого 
полкового судді, значкового товариша Переяславського полку 
(1781) Пантелеймона Івановича Берла 24. Він був онуком рідного 
брата Єпископа Переяславського і Бориспільського Арсенія (в миру 
Андрія Івановича Берла), якого також звали Андрій Іванович Берло. 
У 1805 р. він мав звання корнета. На 1805 р. йому належали землі в 
селах Памфили і Комарівка та 108 душ чоловічої статі25.

Також згаданий антропотопонім позначено на картах середини 
ХІХ – початку ХХ ст. (див. Рис. 1, 3).

Отже, ранні антропотопоніми с. Комарівка формувались 
здебільшого від прізвищ землевласників села. Вони збереглися до 

19 Коржов Ю. Б. Пологи-Вергуни … С. 59–60.
20 Там само. С. 123–124.
21 Описи Київського намісництва … С. 101, 253–254.
22 Списокъ населенных мѣстъ … С. 246.
23 Коржов Ю. Б. Пологи-Вергуни … С. 111.
24 Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини. 
Київ: «Стилос», 2009. С. 33.
25 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 1 ... С. 53.
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початку ХХ ст., про що засвідчують, зокрема, картографічні дже-
рела. Зауважимо, що в кінці ХІХ ст. починтають формуватись 
антропотопоніми, які походили вже не від прізвищ окремих 
землевласників, а від тих родин, які проживали на відповідному 
кутку села, зокрема – Макарів, Дубиківський, Ганенків куток та 
інші. Вони існували до виселення села. 

Рис. 2. Фрагмент трьохверстової військово-топографічної карти 
Російської імперії 1868–1869 рр. Автор Ф. Шуберт.

Рис. 1. Фрагмент карти «Карта старої Польщі з прилеглими околицями 
сусідніх країн» за 1840–1859 рр.
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Рис. 3. Фрагмент атласу «Землі Руські» Речі Посполитої в період з XVI по 
XVII століття» (1899–1904 рр.).

Рис. 4. Фрагмент карти військово-картографічного відділу військово-топо-
графічного управління. 1925 р. (рекогносцировка, 1915 р.).
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УДК 902:904:908(477.41-21)(092)
Дмитро Тетеря

(м. Переяслав)

АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ САВЧУК ТА АРХЕОЛОГІЯ 
ДАВНЬОГО ПЕРЕЯСЛАВА

У статті розглядається життєвий шлях А. П. Савчука (1926 р. н.) 
– археолога, музеєзнавця, краєзнавця та його внесок в археологічні 
дослідження давнього Переяслава.

Ключові слова: Анатолій Павлович Савчук, археологія, пам’ятки, 
давній Переяслав.

Переяслав належить до найдавніших історичних та культурних 
центрів України. На його території розміщується пам’ятка 
археології національного значення «Літописне місто Переяслав». 
Саме археологічні матеріали є вагомим, а інколи і єдиним джерелом 
у вивченні різних історичних аспектів розвитку міста в давні 
періоди його існування. Дослідженням археологічних пам’яток 
міста, починаючи з 1840 р. і до сьогодення, займалась і продовжує 
займатись значна когорта науковців. До них належить і така 
маловідома на сьогодні особистість, як Анатолій Павлович Савчук. 
У той же час його ім’я, з повним правом, можна віднести до знаних 
археологів, музейників та пам’яткоохоронців Переяславщини. 

Частково науковий доробок А. П. Савчука висвітлювався в роботах 
таких дослідників як Г. Г. Мезенцева, Г. М. Бузян, О. В. Юрченко, 
Ю. В. Костенко та ін. Сьогодні постать Анатолія Павловича потребує 
всебічного аналізу та вивчення. Необхідно детально дослідити його 
внесок у вивчення археологічних пам’яток Переяславщини, участь 
у музейному житті Переяслава, пам’яткоохоронну, експедиційну 
діяльність за час його роботи в Заповіднику тощо. 

Метою цієї публікації є висвітлення основних віх життя 
А. П. Савчука, дослідження та аналіз його внеску у вивчення 
археології Переяслава. 

Народився Анатолій Павлович 2 жовтня 1926 р. у с. Нетішин 
Хмельницької області. Вищу освіту здобув у Київському державному 
університеті ім. Тараса Шевченка. Навчався на історичному 
факультеті, який закінчив у 1955 р. Значний період працював у 
Інституті археології АН УРСР на посадах лаборанта та наукового 
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співробітника. Досліджував пам’ятки первісної археології та 
проблеми етногенезу слов’ян. Брав участь у низці археологічних 
експедицій: «Великий Київ» у 1949–1950 рр., Волинській у 1951–
1952 рр., Дніпрогесівській у 1953–1955 рр1.

З 10 липня 1969 р. до початку 1980-их рр. А. П. Савчук 
працював з незначними перервами на різних посадах у Переяслав-
Хмельницькому історичному музеї (з 1979 р. − Переяслав-
Хмельницький державний історико-культурний заповідник, нині 
− Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»). 
Роботу розпочав на посаді наукового співробітника музею, з 
1 березня по 1 квітня 1970 р. був призначений виконувати обов’язки 
завідувача новоствореного відділу по охороні пам’яток, а з 1 травня 
по 1 липня 1970 р., на період археологічних розкопок, оформлений 
на посаду наукового працівника музею. Після закінчення цих 
робіт, 6 серпня 1970 р., знову призначений на посаду наукового 
працівника історичного музею, на якій працював до 1971 р. У 1970–
1971 рр. брав відпустки для написання кандидатської дисертації. 
З 18 вересня по 1 листопада 1979 р. був зарахований на посаду 
лаборанта на час археологічних досліджень. З 1 квітня 1980 р. 
оформлений на посаду старшого наукового співробітника музею. 
За період 1980–1982 рр. здійснив значну кількість експедицій до 
Яготинського, Кагарлицького, Обухівського районів Київщини та 
ряду населених пунктів Переяславського району з метою збору 
експонатів для переяславських музеїв та проведення археологічних 
пошуків. Звільнений з роботи в Заповіднику 10 січня 1980 р. у 
зв’язку із скороченням посади.

Працюючи в переяславському музеї, А. П. Савчук займався 
археологічним вивченням різночасових пам’яток Переяславського 
Лівобережжя. Особлива увага ним була приділена археологічним 
об’єктам, що потрапили в зону затоплення Канівського водосховища. 
Дослідник займався обстеженням та вивченням пам’яток 
культурної спадщини Потрубіжжя, також здійснив розкопки 
декількох курганів Переяславщини. Під час археологічних розвідок 
А. П. Савчук відкрив ряд нових пам’яток, що значно розширили 
1 Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довід-
ник / Інститут археології Національної Академії наук України, Чернігівський дер-
жавний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка; Редколегія: В. П. Коваленко (відп. 
редактор) та ін. Чернігів: Сіверянська думка, 1997. С. 25.
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археологічну карту Переяславщини. Сьогодні знахідки з розкопок 
та розвідок дослідника зберігаються в зібранні НІЕЗ «Переяслав» та 
демонструються в музейних експозиціях Заповідника. Його науковий 
доробок висвітлено в близько тридцяти статей та публікацій2.

Найбільш вагомим внеском А. П. Савчука у вивчення минулого 
Переяслава та його околиць стали дослідження кургану «Хрест», які 
в 1966 р. провела експедиція Переяслав-Хмельницького історичного 
музею під його керівництвом3. 

Ця пам’ятка знаходиться на південно-східній околиці міста 
Переяслав, на південний схід від його історичної частини – 
літописного міста Переяславля Руського, за 120 м на схід від 
центрального входу на територію Музею народної архітектури та 
побуту НІЕЗ «Переяслав», на краю лесової тераси лівого берега 
р. Трубіж. 

На момент розкопок насип кургану був розораний. Діаметр 
складав 50 м, висота 2 м. Під насипом було розчищено поховальну 
яму основного поховання розміром 3×1,8 м, глибиною 2,7 м. 
Дослідженнями виявлено, що яма була перекрита накатом із дубових 
колод, які завалилися всередину заповнення поховальної ями. 

Рештки дубових колод лежали на дні ями безпосередньо 
на залишках поховальної споруди, в якій знаходився кістяк 
людини. Кістяк лежав у скорченому положенні на лівому боці, 
орієнтований головою на схід, руки зігнуті в ліктях кистями 
до лиця. Збереженість кістяка була незадовільною. Дерев’яна 
споруда являла собою залишки спресованої деревини (осокора або 
верби) прямокутної форми розміром 2×1 м. На думку дослідника, 
поховальна споруда реконструюється як «грибовище, видовбане з 
однієї товстої колоди», розміщене по діагоналі на дні ями. У звіті 
відмічений великий зріст похованого – довжина кістяка сягала 
близько 2 м. Дослідник припускав, що похований мав визначний 
статус, можливо, вождя племені. З поховального інвентарю при 
похованому біля ліктів виявлена овальна кістяна пряжка з круглим 

2 Тетеря Д. А., Білоусько В. М. Археологія в Національному історико-етнографіч-
ному заповіднику «Переяслав»: біобібліографічний покажчик. Переяслав-Хмель-
ницький, 2018. 282 с.
3 Савчук А. П. Звіт про розкопки кургану «Вибла могила» / «Хрест» на території Пе-
реяслав-Хмельницького етнографічного музею // Науковий архів Інституту архе-
ології НАН України. 1966/84. 4 с.
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отвором посередині. Поряд з кістяком знаходилась частина хребта 
корови чи коня. За цією знахідкою та за аналогіями досліджене 
поховання автором розкопок датувалося як приналежне зрубній 
археологічній культурі епохи пізньої бронзи. Сучасні дослідники 
за обрядом поховання та за типовою кістяною пряжкою відносять 
поховання до бабинської культури (або культури багатоваликової 
кераміки) епохи середньої бронзи (1800–1600 рр. до н. е.). Після 
розкопок пам’ятка була музеєфікована4. Сьогодні вона експонується 
в складі археологічного розділу Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав».

Працюючи в Переяславі, А. П. Савчук долучився й до 
археологічного вивчення історичної частини міста, зокрема, таких 
його давніх складових, як дитинець та передгороддя.

Важливі матеріали до давньої історії Переяслава були отримані 
під час досліджень А. П. Савчука 1982 р.5. За мету ставилось 
віднайти матеріали періоду раннього існування міста. Роботи 
зосереджувались на території давньоруського дитинця та 
переяславської фортеці ХVІІ–ХVІІІ ст. При їх проведені дослідником 
було закладено шурф на розі вулиць Кріпосної та Радянської (нині – 
Успенська). Він розміщувався на проїжджій частині біля південно-
західного кута садиби Михайлівського монастиря. Розміри шурфа 
складали 1×3 м, глибина – 2,5 м. Автором в шурфі було зафіксовано 
будівельні рештки давньоруського та козацького часу, які, очевидно, 
пов’язані зі спорудженням Михайлівського собору в кінці ХІ ст. та 
Михайлівської церкви в середині ХVІІІ ст. Культурні нашарування 
були поруйновані поховальними ямами, зафіксованих п’яти 
поховань, що знаходились в дерев’яних трунах. За отриманими 
матеріалами їх можна віднести до ранньомодерної доби.

А. П. Савчук одним із перших серед дослідників-археологів 
звернув увагу на необхідність археологічного вивчення таких 
складових містобудівної структури давнього Переяслава, як 
передгороддя. У 1981 р. ним було організовано та проведено 
дослідження на території Заальтицького передгороддя. Дослідником 

4 Бузян Г. М. М. І. Сікорський та етапи становлення археологічного розділу Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». 
Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: 
Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 9 (11). С. 18–44.
5 Савчук А. П. Звіт про розкопки ...
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було закладено розкоп на земельній ділянці по вул. Можайській, 21. 
Його площа складала 15 м2. Як вказує автор розкопок, за мету 
ставилось завдання розібратися із знахідками цегли та давньоруської 
кераміки, які знаходив під час земляних робіт власник садиби 
Г. Д. Явон. У ході досліджень А. П. Савчуку вдалося вивчити 
рештки стіни від споруди ХVІІІ ст. та житла давньоруського часу, 
зруйнованого вказаною спорудою. У розкопі також було виявлено 
декілька уламків керамічних виробів черняхівської культури6.

Матеріали, здобуті А. П. Савчуком у ході згаданих археологічних 
досліджень, значно розширили джерелознавчу базу для вивчення 
передісторичної доби Переяслава та його життєдіяльності в 
давньоруський та козацький час. 

У подальшому планується продовжити різностороннє вивчення 
цієї непересічної в археології та музеєзнавстві Переяславського 
краю особистості, зосередивши першочергову увагу на аналізі його 
внеску у вивчення археологічних пам’яток Переяславщини.

6 Савчук А. П. Отчет о полевых работах Переяслава-Хмельницкого историко-
культурного заповедника в 1982 г. // Науковий архів ІА НАНУ. 1982/92. 4 с.
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УДК 94:78.075:908(477.41)(092)
Світлана Тетеря,
Наталія Костюк 

(м. Переяслав)

МИХАЙЛО КІСІЛЬ – ТАЛАНОВИТИЙ МУЗИКАНТ 
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

У статті подано відомості щодо Кісіля Михайла Феодосійовича, 
представника традиційної музичної культури на Переяславщині. 
Наведено спогади осіб про цю особу, зібрані під час краєзнавчих 
експедицій. 

Ключові слова: музична культура, Переяславщина, Михайло 
Кісіль, кобзарство, бандурництво.

Співробітники Музею кобзарства Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» впродовж декількох 
років проводять активну експедиційно-пошукову роботу. Вона 
спрямована насамперед на виявлення інформації про побутування 
традиційної музичної культури на Переяславщині, зокрема, 
кобзарства та бандурництва. Зазвичай такі експедиції заздалегідь 
сплановані, але є винятки. Зазвичай, це відбувається, коли в поле 
зору науковців потрапляє цікавий краєзнавчий матеріал, який 
потребує підтвердження та всебічного детального дослідження.

Так у мережі Facebook у групі «Хоцьки Історія Генеалогія» 
автори випадково натрапили на фото молодого чоловіка з бандурою 
у товаристві двох дівчат. Це фото нас зацікавило саме з огляду на 
те, що в руках чоловік тримав аматорську хроматичну бандуру. Для 
з'ясування відповідних деталей було організовано та проведено 
зустріч із автором посту – Катериною Миколаївною Бузницькою. 
Вона проживає в м. Києві, але народилася, закінчила школу і певний 
час проживала в с. Хоцьки на Переяславщині. К. М. Бузницька 
надала дві оригінальні світлини: одна – це групове фото її родичів: 
дідуся бабусі та їх рідних; на другій світлині 1940 р. – молоді люди. 
Саме на ній зображений чоловік із бандурою в руках, а по боках біля 
нього стоять дівчата. Це фото К. М. Бузницька назвала «Хоцьківські 
дівчата. 1940 р. Літні канікули під час навчання в Переяславській 
педшколі». Коментуючи світлину вона зазначила: «…ліворуч моя 
мама Бузницька Ганна Іванівна, а праворуч від бандуриста мамина 
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подруга – Тригубенко 
Тетяна Петрівна, вчителька, 
жила ніби в с. Улянівка. Про 
бандуриста їй дещо підказав 
земляк, вчитель, пенсіонер 
Лисенко Олександр 
Олександрович: «…з 
бандурою, може бути Кісіль 
Михайло родом з Поліг-
Яненок (у 1940 р. проживав 
у Хоцьках  – авт.). Він був 
надзвичайно талановитий, 
складав пісні»1.

Авторів зацікавила 
ця постать із бандурою 
і спонукала розпочати 
пошуки тих людей, які могли 
б щось про нього розповісти. 
Перш за все було зроблено 
звернення про сприяння у 
вирішенні цього питання до 

старости с. Ульянівка Ташанської СТГ Бориспільського району, 
яке межує із с. Пологи-Яненки Циблівської СТГ Бориспільського 
району – Ємця Петра Олександровича. Він допоміг знайти ста-
рожилів, які ще пам’ятали про М. Ф. Кісіля. З метою отримання 
краєзнавчого матеріалу, який би дав можливість детально дослідити 
постать музиканта, науковими співробітниками НДС «Музей 
кобзарства» НІЕЗ «Переяслав» 25 червня 2021 р. було здійснено 
експедицію до с. Пологи-Яненки. Під час експедиції було опитано 
наступних респондентів: Рубан Ольгу Тихонівну (1940 р. н.)2, Рубан 
Володимира Васильовича (1967 р. н.)3, Коптило Ольгу Прокопівну 
1 Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента Бузницької К. М., 
1951 р. н., жительки м. Києва, родом із с. Хоцьки Бориспільського району Київської 
обл., у березні 2021 р.
2 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Рубан О. Т., 
1940 р. н., жительки с. Пологи-Яненки Бориспільського району Київської обл., у 
червні 2021 р.
3 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Рубан В. В., 

Бузницька Г. І., Кісіль М. Ф., 
Тригубенко Т. П. 1940 р. 

Із архіву Бузницької К. М.
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(1947 р. н.)4, Дем’яненко Віру Данилівну (1937 р. н.)5, Ващенко 
Василя Трохимовича (1937 р. н.)6. Також у телефонному режимі 
було опитано внучату племінницю Кісіля М. Ф. – Олексенко-
Кісіль Валентину Іванівну (1964 р. н.)7, жительку м. Золотоноша 
(Черкащина). 

Зі спогадів внучатої племінниці Кісіля М. Ф. – Валентини Іванів-
ни Олексенко-Кісіль (1964 р. н.), завідуючої Золотоніської міської 
бібліотеки: «Михайло Феодосійович Кісіль − це мого дідуся, Семена 
Феодосійовича Кісіля, рідний брат. Так, у нього був надзвичайний 
талант музиканта. Не знаю чи він де навчався, цього я не пам’ятаю. 
Але знаю, що в нього була ціла колекція музичних інструментів, на 
яких він міг грати. Завжди був веселий та бадьорий. Він викладав 
фізкультуру в моєму класі. Я пам’ятаю, що взимку, коли виводив 
нас на лижний крос, то виймав із кармана губну гармошку, і під її 
супровід ми долали свою лижню. Ще в нього була улюблена собака 
чорної масті, і очі теж чорні, то вона завжди підспівувала йому, 
коли він грав. Собака була йому дуже віддана і завжди оберігала 
його в дорозі та приводила додому. А коли з ним траплялися різні 
неочікувані ситуації, то вила і гавкала біля нього так, що мій батько, 
його племінник, Іван Семенович Кісіль, міг його знайти та йшов 
допомагати йому дістатися додому.

У Михайла Феодосійовича був унікальний природний дар 
музиканта. Коли він чув пісню, яку співали чи то в школі діти, 
чи односельці на гулянці, то вже на другій стрічці він брав такі 
як потрібно акорди і далі вільно акомпанував мелодію. Грав у 

1967 р. н., жителя с. Пологи-Яненки Бориспільського району Київської обл., у черв-
ні 2021 р.
4 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Копти-
ло О. П., 1947 р. н., жительки с. Пологи-Яненки Бориспільського району Київської 
обл., у червні 2021 р.
5 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Дем’янен-
ко В. Д., 1937 р. н., жительки с. Пологи-Яненки Бориспільського району Київської 
обл., у червні 2021 р.
6 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Ващен-
ко В. Т., 1937 р. н., жителя с. Пологи-Яненки Бориспільського району Київської обл., 
у червні 2021 р.
7 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Олексен-
ко-Кісіль В. І., 1964 р. н., жительки м. Золотоноша Черкаської обл., родом із с. По-
логи-Яненки Бориспільського району Київської обл., у червні 2021 р.
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більшості на гармонії в школі і на скрипці, а вдома в нього було 
таке стародавнє піаніно, фісгармонія, на якому він також грав. У 
останні роки життя його оточували різні люди, і він їм за копійки 
повіддавав свої музичні інструменти. На жаль, він мав залежність 
від алкоголю, що було прикро і для нього, і для родини. 

Мій батько, це син Семена Кісіля, також був музикантом 
аматором – грав на гармонії, але не таким віртуозом, як дід Михай-
ло.

Усі чоловіки з родини Кісілів були надзвичайно майстровиті. 
Так Іван Семенович Кісіль, він син Семена Феодосійовича Кісіля 
(1913 року), був природний самоук, він також грав на гармонії, 
співав. І все він міг робити своїми руками. Пригадую, коли вони з 
мамою купили стареньку машину, то вона скоро вийшла з ладу. Але 
він біля неї просидів весь день, розібрав, все перевірив, і сам склав! 

Коли будували хату, родичі і сусіди допомогли, виклали короб 
майбутнього будинку, а далі батько все зробив своїми руками разом 
з мамою.

Моя бабуся, дружина діда Семена, прожила 86 років солдатською 
вдовою. У неї було три листи написані дідом Семеном із фронту. 
Вона їх зачитала до дірочок. А коли помирала, то попросила: 
«Покладіть ці листочки мого хазяїна зі мною в могилу». Ми так і 
зробили.

Інший брат Михайла Феодосійовича – Карпо − служив в Одесі у 
військово-морському флоті, коли приїхав зі служби – привіз, свою 
військову форму. Отож Михайло любив одягати білий морський кі-
тель, а взагалі все життя він носив військову форму й картуз. Бувало 
десь забуде картуза, але завжди знав де, йшов і знаходив щоразу. 
У діда Михайла було троє дітей − два сини й донька. Один син 
Володимир, йому за 70 років, він живе в Золотоноші. Зареєстрований 
по прізвищу матері – Кужільний, нині проживає в м. Золотоноша, 
має інвалідність, після хвороби. Його дружина повідомила, що 
в нього і зараз на горищі лежать дві його гармонії. Він закінчив 
інститут, був тренером вільної боротьби, і також любив грати на 
гармонії, але лише для себе – на людях не грав. Другий син Віктор, 
на жаль, покійний, жив у Переяславі. А дочка Антоніна, працювала 
в книжковому магазині на площі Перемоги у місті Києві, де нині і 
проживає.
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Одного разу Михайло Феодосійович йшов додому ввечері, вірної 
собачки в нього тоді вже не було, не дійшовши за два двори додому, 
він впав і помер. Це було 7 квітня, на Благовіщення. На хресті йому 
приладнали фото, де він зображений у військовій формі»8.

Валентина Іванівна додатково поспілкувалася з дочкою Михайла 
Феодосійовича Кісіля, Антоніною Михайлівною Кісіль, яка прожи-
ває в Києві (зі сторонніми А. М. Кісіль спілкуватися відмовилась). 
Вона уточнила, що батько був 1915 року народження, пройшов 
дорогами війни. Антоніні Михайлівні дуже важко згадувати те 
життя і все, що потім сталося. Вона юною, після закінчення школи, 
поїхала на навчання до столиці, і дуже зрідка приїздила до рідного 
дому. Навчалася, а на канікулах працювала, заробляла собі на 
життя і навчання. Вона підтвердила, що в батька багато залишалося 
музичних інструментів, але коли його не стало, то в хату забралися 
злодії і розікрали та понівечили все, що там залишалося, зокрема, 
й унікальний інструмент – фісгармонію. Таким чином від батька ді-
тям не залишилося ніякої пам’яті.

Дружина М. Ф. Кісіля, Кужільна Галина Данилівна, родом із 
села Ташань, що на Переяславщині, пройшла остарбайтерські 
табори і пережила в своєму житті великі тяготи. Коли вони тікали з 
молодими дівчатами з фашистського полону, їм довелося стояти по 
шию в очереті – холодної осінньої пори, що в подальшому вплинуло 
на її здоров’я. Вона повернулася додому, познайомилася і одружи-
лася з Михайлом Феодосійовичем Кісілем, працювала вчителькою 
української мови та літератури в Полого-Яненківській школі. Життя 
було, як у багатьох сільських інтелігентів, але в неї ускладнювалося 
ще й тим, що чоловік мав залежність від алкоголю.

На схилі її літ далося взнаки пережите в молодості – розпочала 
прогресувати хвороба деформуючого поліартриту, тому донька Ан-
тоніна забрала матір до себе, там вона дожила своє життя і на одно-
му із кладовищ міста знайшла свій вічний спочинок.

Цінними є також спогади жителя м. Переяслава (уродженця 
с. Пологи-Яненки) Михайловського Володимира Миколайовича 
(1963 р. н.), який проживав по сусідству із М. Ф. Кісілем. «Кісіль 
Михайло родом із села Пологи-Яненки, він викладав у школі фіз-
культуру, трудове навчання та ще музику і співи. Його дружина – 
8 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента Олексен-
ко-Кісіль В. І. ...
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Кужільна Ганна Данилівна, сама родом із села Ташань, працювала 
вчителькою української мови та літератури в Полого-Яненківській 
школі. У родині було троє дітей – два сини і донька. Моя старша 
сестра товаришувала із його донькою. Я також бував неодноразово 
в них у хаті, там було багато музичних інструментів, навіть 
фортепіано. Мене він учив грати на скрипці»9.

Під час краєзнавчої пошукової роботи було опитано Невертія 
Миколу Миколайовича (1954 р. н.), жителя с. Пологи-Яненки. Ось 
як він згадує про Кісіля Михайла Феодосійовича: «Я добре пам’ятаю 
Михайла Феодосійовича. З його старшим сином Віктором ми то-
варишували. У Михайла Кісіля був абсолютний музичний слух. 
Він грав на різних інструментах, але особливо мені запам’яталася 
його гра на скрипці. Він був унікальний музикант, як людина був 
завжди з почуттям гумору, а його син Віктор жив у Переяславі, і 
ми з ним часто зустрічалися. Дуже жаль, що він так рано пішов з 
життя. Добре, що ви згадали Кісіля Михайла Феодосійовича, і я з 
вами згадав»10.

Основною причиною цього дослідження стало прагнення 
якнайповніше дослідити прояви традиційного музикування на 
території Переяславщини. Упродовж 2014–2021 рр. співробітники 
науково-дослідного сектора «Музей кобзарства» НІЕЗ «Переяслав» 
проводять планові та позапланові наукові розвідки на теренах 
Переяславщини та суміжних територіях з метою дослідження 
традиційного музикування. У подальшому планується дослідити 
іще декілька населених пунктів цього регіону з метою формування 
цілісної картини щодо цього питання.

9 Польові матеріали Тетері С. А. Записано від респондента Михайловського В. М., 
1963 р. н., жителя м. Переяслава Бориспільського району Київської обл., у вересні 
2021 р.
10 Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента Невертія М. М., 
1954 р. н., жителя м. Переяслава Бориспільського району Київської обл., у серпні 
2021 р.
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