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 ВСТУП

Комплексне вивчення минулого рідного краю неможливе 
без осмислення внеску конкретних постатей у його розвиток, ви-
значення їх впливу на перебіг суспільно-політичних та культурних 
процесів, що побутували як в окремому регіоні, так і в державі 
загалом. Антропоцентричний підхід в історико-краєзнавчих студіях 
зумовлює вивчення різнорівневих взаємозв’язків між суспільством 
та особистістю. Висвітлення ролей окремих осіб у контексті 
локальної історії почасти відбувається через призму аксеології та 
просопографії. У цьому разі пріоритетним виглядає відображення 
особистісного досвіду людини на тлі тієї чи іншої доби. Залежно 
від поставлених завдань, у дослідницьке поле можуть потрапляти 
аспекти, пов’язані з вивченням як суспільних верств, соціальних 
станів, певних груп населення, так і конкретних представників 
соціуму. У контексті досягнень можуть розглядатися кар’єра, 
суспільні, наукові та творчі здобутки тощо. І навпаки, у випадку 
набуття травматичного досвіду важливим виглядає вплив суспільно-
політичних процесів та конкретних подій на окрему особистість. 

Попри важливість принципу виняткової диференціації задля 
виокремлення тих чи інших осіб з загальної кількості історичних 
«акторів», важливе значення у контексті локальних студій має 
охоплення дослідниками якнайширшого спектру постатей, задля 
перспективи подальшої кодифікації наявних відомостей, створення 
довідкових видань, реалізації енциклопедичних проектів тощо. 

15 жовтня 2020 р. у межах ІХ Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання» відбулася робота 
традиційного круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: 
дослідження, проблеми, постаті». Ініціатором проведення 
цього наукового зібрання виступили Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав», ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» та переяславський осередок Національної спілки 
краєзнавців України.

Для обговорення на цьогорічному заході було заявлено 
спеціальну тему: «Особистість в локальному історичному просторі». 

До програми круглого столу включено 31 тему доповідей, 
що стосувалися окремих особистостей, так чи інакше пов’язаних з 
Переяславщиною, сфер їхньої професійної, суспільної діяльності, 
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наукових та творчих здобутків тощо. Загалом до участі заявилися 
33 дослідники, з-поміж яких 1 доктор наук, 14 кандидатів наук 
та 2 аспіранти, що представляли 6 наукових та освітніх установ: 
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди», Національний музей 
історії України (м. Київ), Інститут української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, 
Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського 
(м. Київ).

Робота круглого столу відбувалася онлайн на інтернет-
платформі Google Meet. 

Перелік зібрань, що відбулися упродовж 2013–2020 рр.
- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 

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

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

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

проблеми, постаті» (20 жовтня 2016 р., 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., 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., Переяслав-Хмельницький);

- Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» (16 жовтня 2019 р., м. Переяслав);

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



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

8

Уперше окремою збіркою матеріали роботи круглого столу 
«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті» 
вийшли у 2016 р.1. У 2019 р. у НІЕЗ «Переяслав» було засновано 
науковий щорічник «Краєзнавство Переяславщини», до одного 
з розділів його першого випуску ввійшли матеріали доповідей 
круглого столу, що відбувся 18 жовтня 2018 р.2. Також результати 
доповідей, проголошених під час інших зібрань цього традиційного 
заходу, оприлюднювалися авторами у вигляді окремих публікацій 
на сторінках наукових часописів: «ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові за-
писки Національного історико-етнографічного заповідника «Пе-
реяслав», «Наукові записки з української історії: збірник наукових 
статей» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди») та інших виданнях.

Пропонована збірка тез є третім виданням матеріалів за 
результатами роботи круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: 
дослідження, проблеми, постаті» та виходить під назвою 
«Особистість в локальному історичному просторі: Переяславщина». 

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

канд. іст. наук Тарас Нагайко

1 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті: Матеріали 
круглого столу, 16 жовт. 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький / [Редкол.: 
О. В. Колибенко та ін.; упоряд. Т. Ю. Нагайко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.).: 
Домбровська Я. М., 2016. 154 с. (Серія «Краєзнавча бібліотека Переяславщини»; 
Вип. 3).
2 Краєзнавство Переяславщини: щорічник / [упоряд.: Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбо-
вий]; за заг. ред. Т. Ю. Нагайка. Переяслав – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня 
«Рута», 2019. Вип. 1.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

9

Світлана Авраменко
(м. Переяслав)

ВНЕСОК ОЛЕНИ ІВАНІВНИ ЮЗВІКОВОЇ У 
КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Лауреат Премії імені Героя України Михайла Сікорського, 
заслужений працівник культури УРСР Юзвікова Олена Іванівна 
(1926–2015 рр.) належить до того покоління ентузіастів, яке в 
другій половині ХХ ст. під керівництвом Героя України, фундатора 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
Сікорського Михайла Івановича, творило краєзнавчий літопис 
Переяславської землі.

Олена Іванівна, працюючи науковцем з 1961 р. у Переяслав-
Хмельницькому державному історичному музеї, була членом 
місцевого краєзнавчого осередку і проводила значну пошукову 
та дослідницьку роботу. Результатом краєзнавчих досліджень 
стала ґрунтовна розробка наукової теми «Т. Г. Шевченко і 
Переяславщина», в якій автор проаналізувала твори Кобзаря, 
написані на Переяславщині, вивчала його малюнки, фіксувала 
перекази про перебування Т. Г. Шевченка в нашому краї.

О. І. Юзвікова, як і всі переяславські музейники, коли перестав 
видаватися збірник «Наукових записок Переяслав-Хмельницького 
державного історичного музею», свої наукові доробки, унікальні 
знахідки, творчі плани представляла на сторінках міськрайонної 
газети «Комуністична праця». 7 березня 1964 р. у випуску, 
присвяченому 150-річчю з дня народження Кобзаря, Олена Іванівна 
публікує свою першу статтю «Т. Г. Шевченко на Переяславщині». 
У ній авторка розповіла читачам про перебування Т. Г. Шевченка 
в Переяславі в 1845 р. Зокрема, проаналізувала поїздку друзів 
А. О. Козачковського і Т. Г. Шевченка у села Трахтемирів і 
Монастирок, розповіла про осінню посадку дерев у садибі лікаря, 
писала про ранки і вечори у будинку Козачковського1.

У розгорнутій публікації, присвяченій наступній ювілейній 
даті − 160-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка, − О. І. Юзвікова 
описує три дуби, які росли в Андрушах біля церкви. Під цими 
деревами Тарас Шевченко спілкувався з селянами Денисом 
Бурчиком і Панасом Тарапоном. Вона вказала, що Тарас Григоро-
1 Юзвікова О. І. Т. Г. Шевченко на Переяславщині. Комуністична праця. 1964. 
7 берез. 



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

10

вич цікавився народними піснями та переказами про героїчне мину-
ле українського народу, їх Кобзареві співав Денис Бурчик. Розпові-
дала, що старожили Андрушів пам’ятали про верби, які змалював 
Шевченко біля церкви святого Георгія, а коли буря зламала останню 
вербу, то хтось із односельчан на віковічному стовбурі майстерно 
вирізав портрет великого Кобзаря2.

Лекція О. І. Юзвікової, присвячена перебуванню 
Т. Г. Шевченка на Переяславщині, користувалася великою 
популярністю і була прочитана в багатьох культурно-освітніх 
закладах, сільськогосподарських і промислових підприємствах 
міста і району.

У коло краєзнавчих досліджень Олени Іванівни входила 
також тема «Міщанський побут». Ветеран музейної справи 
Л. С. Чередниченко згадує, як вони з О. І. Юзвіковою здійснювали 
експедиції по Переяславу, вивчали побут переяславчан і збирали 
експонати. Пізніше, зібрані в ході пошукових експедицій 
музейні предмети, були використані для створення експозицій в 
мисливському будинку князя О. Горчакова та в музеї «Поштова 
станція»3.

О. І. Юзвікова вміла гарно малювати і розумілася на цьому 
мистецтві. Її дуже цікавила творчість самодіяльних художників 
Переяславщини, зокрема, Марії Буряк та Григорія Сокола. 
Л. С. Чередниченко пригадує: «…у 1969 р. поїхали в етнографічну 
експедицію в с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 
обл., разом із Юзвіковою О. І. та Вердоні В. І. (самодіяльною 
художницею Переяслава), до талановитої художниці Марії Буряк. 
Тоді їй привезли фарби, папір та олівці і довго спілкувалися, а в 
кінці зустрічі М. Буряк подарувала для музею декілька своїх робіт. 
Їздили до ковалинської художниці часто і купували в неї картини, 
тоді до фондів надійшло 40 її робіт. У той час у селі була відкрита 
художня студія «Рушничок», керівником якої був самодіяльний 
художник Григорій Сокол. Там відібрали кращі дитячі роботи для 
музейної виставки»4. 

2 Нестеровська Є. С., Годліна Л. О., Юзвікова О. І. «Кобзар на Переяславщині» (До 
160-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка). Комуністична праця. 1974. 5 берез.
3 Записано від Чередниченко Лідії Сергіївни, 1947 р. н., жительки м. Переяслав 
Київської обл. 
4 Записано від Чередниченко Лідії Сергіївни, 1947 р. н., жительки м. Переяслав 
Київської обл. 
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О. І. Юзвікова, як і всі музейники, була членом первинної 
організації УТОПІК, проводила значну пам’яткоохоронну роботу. 
Важливим є той факт, що першою відповідальною справою, яку 
доручив М. І. Сікорський Олені Іванівні, було завдання організувати 
перевезення архітектурних пам’яток: комори з с. Трубайлівка і 
вітряка з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну на територію 
двору Михайлівської церкви, де в цей час вдосконалювали 
експозицію Музею етнографії5.

Наукові і разом з тим популярні статті, присвячені охороні 
пам’яток, публікувалися в рубриці «Люби і знай рідний край» 
міськрайонної газети «Комуністична праця» (з 1991 р. − «Вісник 
Переяславщини»).

О. І. Юзвікова у Переяслав-Хмельницькому державному 
історичному музеї розпочала трудову діяльність у 1961 р. на посаді 
наукового працівника, з 1969 р. – старшого наукового співробіт-
ника, 1976–1983 рр. – головного хранителя відділу фондів Переяс-
лав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника.

Олена Іванівна, працюючи в заповіднику, проводила значну 
музеєзнавчу діяльність, працювала над створенням музейних 
експозицій, займалася пошуком і збором предметів музейного 
значення. Вона створювала експозиції багатьох музеїв Переяслава-
Хмельницького, Яготина та Музею Катерини Білокур у Богданівці6.

Вагомий внесок Олени Іванівни у створення Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини на Татарській 
горі. Багато дерев у скансені висаджено її руками. Вона брала 
активну участь у створенні експозицій майже усіх народних жител, 
також ініціювала створення комплексу двору козацької церкви 
і перевезення церковної сторожки з с. Рудяки Бориспільського 
району Київської області. Її руками розписано багато інтер’єрів 
та екстер’єрів пам’яток народної архітектури в Музеї під 
відкритим небом. Цими розписами були вражені мистецтвознавці 
з  Ермітажу»7. 
5 Ткаченко Н. Г., Чередніченко Л. С. Олена Іванівна Юзвікова – музейник, 
пам’яткоохоронець, краєзнавець. Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті: Матеріали круглого столу, 16 жовт. 2015 р., м. Переяслав-
Хмельницький / [Редкол.: О. В. Колибенко та ін.; упоряд. Т. Ю. Нагайко]. Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2016. С. 119. (Серія «Краєзнавча 
бібліотека Переяславщини»; Вип. 3).
6 Ткаченко Н. Г., Чередніченко Л. С. Олена Іванівна Юзвікова … С. 124–125. 
7 Ткаченко Н. Г., Чередніченко Л. С. Олена Іванівна Юзвікова … С. 123.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

12

Слід згадати про багатолітню дружбу М. І. Сікорського з 
родиною музейників Юзвікових (чоловік Олени Іванівни – Юзвіков 
В’ячеслав Андрійович також пропрацював у музеї).

Олена Іванівна Юзвікова, крім почесного звання лауреат 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної 
спілки краєзнавців України, має звання заслужений працівник 
культури УРСР, була нагороджена медаллю «Ветеран праці». 
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Владислав Безпалько,
Іван Кузьмінський

(м. Київ)

ЖИТТЄПИС ДМИТРА ІГНАТОВИЧА ФІЯЛКОВСЬКОГО,
ПЕРЕПИСУВАЧА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО СПИСКУ 

«МУЗИЧНОЇ ГРАМАТИКИ»

Під час дослідження донині невідомого списку «Граматики» 
Миколая Дилецького з фондів Національного музею історії України 
було з’ясовано особу копіїста – Дмитра Ігнатовича Фіялковського. 
Рукопис було переписано в 1734 р. у Переяславському Воскресен-
ському катедральному монастирі, про що міститься відповідний 
запис на титульному аркуші1. Обставини життя та професійної ді-
яльності переписувача трактату можуть допомогти не лише в питан-
ні з’ясування історії створення та використання писемної пам’ятки, 
а й для реконструкції системи функціонування церковно-співочої 
практики Гетьманщини.

Пошуки відомостей про Дмитра Фіялковського в архівних 
фондах Переяславської єпархії не дали жодного позитивного 
результату. Однак, завдяки повному збігу прізвища, імені, по-
батькові, а також допустимого часового проміжку, особу копіїста 
було виявлено та ідентифіковано в описах фонду Чернігівської 
духовної консисторії. Зокрема, у справі про суперечку священиків 
за прибутки церкви Іоана Предтечі міста Стародуб між 
Дмитром Ігнатовичем Фіялковським та Федором Матвійовичем 
Киселевським. А завдяки опрацюванню самої справи збігся ще й 
професійний рід занять переписувача. 

Фіялковський, обґрунтовуючи неправомірність присвоєння 
усіх прибутків з боку другого священика, вказував наступну причи-
ну, через яку тривалий час не перебував на парафії: «когда в прошлих 
1761м и 1762м годѣхъ за силу указовъ ясне в Бгу преосвященства 
вашего и з духовной консистории ко мнѣ присланнихъ находился я 
в поездкѣ по протопопеям Стародубовской и Погарской в выборѣ 
и в отвозкѣ в домъ ясне в Бгу преосвященства вашего искусних 
певчихъ и в оной поездкѣ по моему убожеству до немалого числа 
и своего капитала на покупку для той поездки лошадей и на 

1 Національний музей історії України. Фонди. Р-204. 
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протчие  потребности истерялъ»2. З викладеного стає зрозумілим, 
що він займався рекрутуванням здібних співаків у двох протопопіях, 
очевидно, за наказом щойно призначеного Чернігівського єпископа 
Кирила Ляшевецького.

Окрім цього, віднайдені документи висвітлюють родинне та 
повсякденне життя священика Фіялковського. Своє свячення та 
місце у церковному штаті він отримав, одружившись на доньці міс-
цевого пароха Семена Іскуса. Примітно, що тесть копіїста в молоді 
роки був професійним церковним півчим: «в музицѣ архиерейской
и государственной». Цей факт разом із попередніми підводить нас 
до думки, що Фіялковський також міг бути єпископським співаком, 
і не лише у Чернігові, а й у Переяславі.

Зі справи стає відомо, що Фіялковський тримав лише 
половину парафії, у зв’язку із чим і виник системний конфлікт за її 
прибутки та майно. Зрештою, Дмитру Ігнатовичу вдалося виграти 
процес і не лише повернути більшість недоотриманих коштів, але 
й змусити свого опонента Киселевського залишити Стародуб, а 
згодом останньому навіть певний час заборонялося проводити 
священослужіння. Ця справа розглядалася у церковному суді кіль-
ка років, протягом яких обидві сторони надавали відповідні пока-
зи. Їхні свідчення рясніють фактами про повсякденне життя кліру, 
надають цінну інформацію про громаду, зокрема, про існування 
братства при церкві Іоана Предтечі. Фіялковський постає достатньо 
впливовою фігурою, адже мав прямий доступ до архиєрейського 
двору. Найпевніше, таке становище було здобуте завдяки його 
професійній діяльності на церковно-співочій ниві.

Збережені сповідні розписи церкви Іоана Предтечі 
міста Стародуб надали нам детальнішу інформацію про особу 
Фіялковського та його сім’ю. За розписом 1759 р., «попъ Димитрій 
Ігнатіевъ синъ Фіялковскій» мав віку 40 років, а його дружині Тетяні 
Семенівні виповнилося лише 21 рік3. У сповідному розписі 1763 р. 
зазначено, що Фіялковському було 44 роки, а також, що у нього 
був трьохлітній син Іван4. Отже, згідно сповідних розписів копіїст 
«Граматики» народився у 1719 р., і, відповідно, рукопис було ним 
переписано у віці 15 років. Ця інформація також вказує на те, що у 

2 Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). Ф. 679. Оп. 1. Спр. 864. Арк. 2.
3 ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 385. Арк. 155.
4 ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 386. Арк. 58.
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період роботи над рукописом, Фіялковський міг бути єпископським 
півчим, адже лише у підлітковому та дитячому віці набиралися 
співаки у вокальні (хорові) партії дисканта та альта.

Невідомою залишається доля досліджуваної постаті після 
залишення парафії у Стародубі, адже за сповідними розписами 
1772 та 1777 років, значиться інший священик – Дем’ян Іванович 
Клищенко5. Відсутність відомостей про Фіялковського можуть 
свідчити як про його переїзд, так і про смерть. 

Наразі відкритими залишаються питання походження Дмитра 
Фіялковського, адже ані про його батьків, ані про соціальний стан 
не вдалося віднайти жодних свідчень. Проте в цьому питанні наяв-
ні якісні зрушення. Зокрема, особи із цим прізвищем зафіксовані 
в числі студентів Києво-Могилянської Академії, а також відомості 
про цілу родину Фіялковських, яка займала священицькі та церков-
нослужительські місця в церкві Різдва Богородиці в селі Обмачів 
(Конотопська протопопія Київської митрополії, Батуринська 
сотня Ніжинського полку)6. Таким чином, не виключено, що з 
часом будуть віднайдені додаткові сторінки з життєпису Дмитра 
Ігнатовича Фіялковського. 

Не можемо не зазначити, що стародубська церква Іоана 
Предтечі, у якій служив священик Фіялковський, також має від-
ношення до музики, адже єдиний відомий дослідникам документ 
про функціонування музичного цеху в Стародубі стосується саме 
цього храму. Мова про гетьманський універсал за підписом Івана 
Мазепи від 22 лютого 1705 р. Ініціатором створення корпорації був 
ктитор церкви, який через писаря місцевого магістрату Григорія 
Двиновського просив долучити до церкви різного роду музикантів, 
аби подолати її убогий матеріальний стан: «ижъ доносилъ 
намъ п. Григорій Двиновскій, писар майстрату тамошнего 
стародубовского, а ктитор церкви святого Іоанна Предтечи 
Рождества Стародубовской же предмѣской о неменших тоей 
церкви в потребах і скудостях и просилъ абысмо отце музицкій, 
то есть скрипников и цимбалист и дудников прилучили до оной

5 ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 392. Арк. 30; Спр. 394. Арк. 10.
6 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии / со введ. и при-
меч. Н. И. Петрова. Киев: Типография И. И. Чоколова, 1904. Отд. 2 (1721–1795), Т. 1 
(17211750), Ч. 2. Приложения. С. 12, 13, 186, 217, 247; ДАЧО. Ф. 679. Оп. 5. Спр. 18. 
Арк. 6262 зв., 64.
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на вспомогателство»7. У контексті функціонування професій-
них об’єднань музикантів Гетьманщини поняття «цех» та «брат-
ство» були взаємозамінними. За часів Фіялковського братство при 
церкві Іоана Предтечі реально існувало та налічувало щонайменше 
9 членів. Між отриманням Дмитром Ігнатовичем священицького 
місця та цим універсалом проглядається певна закономірність, коли 
людина, професійно пов’язана зі співочою справою, призначається 
до церкви, при якій функціонує музичний цех.

7 Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядник: Іван Бутич. Київ, 2002. С. 452.
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Валентина Білоусько,
Галина Бузян
(м. Переяслав)

АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ СТОРОЖЕНКО – 
ВИЗНАЧНИЙ ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Талановитий історик, краєзнавець, громадський діяч 
А. В. Стороженко зробив важливий внесок у дослідження проблем 
історії переяславського краю. Перебуваючи в Переяславі, він мав 
можливість безпосередньо знайомитися із переяславськими 
старожитностями, вивчати місцеві пам’ятки, легенди, топоніми. 
Вчений виконав цікаві краєзнавчі розробки стосовно Переяславщи-
ни й по праву може вважатися першим місцевим краєзнавцем.

А. В. Стороженко народився 24 (12) серпня 1857 р. у с. Велика 
Круча Пирятинського повіту Полтавської губернії в родині великого 
землевласника, інспектора Харківського університету1. Належав до 
старшої гілки знаного козацько-старшинського та дворянського роду 
Стороженків, який веде свій початок з кінця ХVІ – поч. ХVIІ ст., 
ймовірно, від Андрія Стороженка, «старшого полковника Запоро-
зького війська» (1610)2.

Навчався в Імператорському ліцеї у Москві (1867–1875), 
закінчив історико-філологічний факультет Київського університету 
(1875–1879), де деякий час працював і написав магістерську дисертацію 
(1879–1885). Згодом А. В. Стороженко переїхав до Полтави, де, 
окрім наукової роботи, захопився громадською діяльністю, зокрема, 
розвитком земських інституцій. Він неодноразово обирався до 
земських установ: почесним мировим суддею Переяславського повіту 
(1884–1892), головою Переяславської повітової земської управи 
(1886–1892), гласним Переяславських і Пирятинських земських 
зборів (1892–1913), предводителем (маршалом) дворянства Переяс-
лавського повіту (1912–1916)3.

Паралельно з громадською і суспільною діяльністю активно 

1 Пазюра Н. В. Андрій Володимирович Стороженко: до 150-річчя від дня народжен-
ня. Борисфен: науковий журнал ВАК України. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 1.С. 20–
23.
2 Путро О. І., Томазов В. В. Стороженки. Енциклопедія історії України: Т. 9: Прил – С / 
Ред.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. С. 861.
3 Пазюра Н. В. Стороженко Андрій Володимирович. Енциклопедія історії України: 
Т. 9: Прил – С . Київ: Наукова думка, 2012. С. 862–863.
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займався наукою. Був членом Київської Археографічної Комісії, 
Товариства Нестора Літописця, співробітником журналу «Киевская 
старина», в якому надрукував близько 30 статей та заміток (1882–
1899). Працював у Київській комісії по розбору древніх актів, у 
Чернігівській та Полтавській архівних комісіях4.

У 1890-их рр. він підготував серію нарисів із давньої історії 
Переяслава. У 1900 р., як заключний штрих, ним опубліковано 
монографію «Очерки переяславской старины: исследования, 
документы, и заметки», куди увійшли й всі попередні статті 
вченого5.

В «Очерках Переяславщины» (1891) А. В. Стороженко до 
найдавніших слідів людського життя краю відніс крем’яні знаряддя 
та кераміку, виявлені в заплавно-боровій зоні р. Дніпро поблизу сіл 
Кийлів і Жереб’ятин. До цього часу дослідник зараховував і влас-
ну знахідку полірованої сокирки поблизу с. Кучаків (суч. Кірове). 
Нарікав на недостатнє дослідження курганів, яких було надзвичайно 
багато у регіоні, і розкопки яких сприяли б кращому розумінню 
минулого. Досліджуючи історію Переяславщини, А. В. Стороженко 
проводив аналіз давньоруської топонімії, вивчав літописні джерела, 
використовував археологічні дані. Зокрема, він спробував локалізувати 
давні населені пункти на місці сучасних, послуговуючись лише 
лінгвістичними даними: так, Воїнь – с. Вінинці, Янчине сільце – с. Малі 
Яненки (суч. с. Воскресінське), Демінеск – с. Дем’янці, Глібов – 
с. Глибівка, Баруч – м. Баришівка, Корань – с. Карань, Стряква – річка 
Гатка, Куднове сільце – с. Строкова. До ХІ ст. він відносив існування 
сс. Велика й Мала Каратуль як місць проживання «своїх поганих» – 
напівкочових тюркських племен6.

У праці «Где жили переяславские торки?» (1899), після роз-
гляду літописних, топонімічних та археологічних джерел, вчений 
4 Копилов С. А. А. В. Стороженко – вчений-історик і громадський діяч. Наукові пра-
ці Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’я-
нець-Подільський: К.-Поділ. нац. універ. ім. І. Огієнка, 2009. Т. 19. С. 140–152.
5Стороженко А. В. Очерки переяславской старины. Киев, 1900. 236 с.; Юрчен-
ко О. В. Дослідження археологічних пам›яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – 
початок ХХІ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: [спец.] 07.00.06 «Іс-
торіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Олександр 
Васильович Юрченко; [наук. кер. О. В. Колибенко]; М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмель-
ницький (Київcька обл.), 2013. 290 с.
6Стороженко А. В. Очерки Переяславщины. Киевская старина. 1891. Т. 35. Ноя-
брь. С. 195–215.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

19

показав, що певна група торків, перебуваючи на службі у переяслав-
ських князів, могла мешкати на території між двома «змійовими» 
валами (Великим та Малим), а також у найближчих до Переяслава 
літописних «городках» – Бронькняж та Баруч7. 

У нарисі «Какой юбилей имеет право праздновать г. Пере-
яслав Полтавской губернии?» (1894) А. В. Стороженко звернувся 
до популярної теми істориків ХІХ – поч. ХХ ст. – походження лі-
тописного Переяславля Руського. Детально розглянувши обидві 
літописні звістки (907 р. та 992 р.), він схилився до версії давнішого 
виникнення міста8. 

Дві публікації історика стосувалися походження назви 
м. Бориспіль (1892, 1897)9. Кілька нарисів дослідник присвятив 
вивченню Переяслава козацького періоду, зокрема, через науковий 
розгляд видатних представників козацької еліти (1893, 1894)10. Ці-
кавою була його розвідка про переяславські храми – Михайлівську 
та Покровську церкви (1891), де вчений, залучивши літописні дже-
рела та неопубліковані архівні документи, здійснив науковий аналіз 
історії їх виникнення, існування впродовж століть, розглянув осо-
бливості архітектури та мистецькі пам’ятки, приналежні цим свя-
тиням, одночасно заглибившись у більш широкі аспекти переяслав-
ської історії11.

Однією з найважливіших праць вченого вважається 
монографія «Стефан Баторій та дніпровські козаки: дослідження, 
пам’ятники, документи та нотатки» (1904), яка в 1909 р. була 
відзначена почесною Уварівською премією Петербурзької Академії 
наук. 

Як громадсько-політичний діяч А. В. Стороженко попервах 
стояв на позиціях українського дворянського консерватизму. На 
7 Стороженко А. В. Где жили переяславские торки? Киевская Старина. 1899. Т. 64. 
Февраль. С. 283–290.
8 Стороженко А. В. Какой юбилей имеет право праздновать г. Переяслав Полтав-
ской губернии? Киевская Старина. 1894. Т. 45. Апрель. С. 61–73. 
9 Стороженко А. В. Мистечко Борисполе в XVII-м веке. Киевская Старина. 1982. 
Т. 39. Октябрь. С. І–XVII; Стороженко А. В. К истории местечка Борисполя Полтав-
ской губернии. Киевская Старина. 1897. Т. 56. Март. С. 509–518.
10 Стороженко А. В. Родион Григорьевич Дмитрашко, полковник переяславський, 
и его род. Киевская Старина. 1893. Т. 41. № 4 апрель. С. 1–28; Стороженко А. В. 
Вук Сербин, полковник переяславский (1675–1682). Киевская Старина. 1894. Т. 44. 
№ 1 январь. С. 128–134.
11 Стороженко А. В. Михайловская и Покровская церкви в г. Переяславе. (К рисун-
кам Т. Гр. Шевченка). Киевская Старина. 1891. Т. 32. № 2 февраль. С. 337–357.
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початку ХХ ст. він увійшов до київського «Клубу прогресивних 
російських націоналістів», який дотримувався ідеології 
великоросійського шовінізму. У 1919 р., після приходу в Київ 
більшовиків, під загрозою арешту, спочатку виїхав до Одеси, а 
звідти емігрував до Польщі, згодом жив у Югославії12.

Помер А. В. Стороженко за межами батьківщини. Місце 
його смерті невідоме, дата смерті визначається приблизно – не 
раніше 1 січня 1926 р.

12 Білокінь С. Стороженко Андрій Володимирович. Українські історики: бібліогра-
фічний довідник. Вип. 3. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2010. С. 271–273.
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Віта Бова
(м. Переяслав)

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ БРАТІВ ОСИПА ТА ФЕДОРА 
БОДЯНСЬКИХ У ПЕРЕЯСЛАВІ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ 

КОНТЕКСТ

У Переяславській семінарії (з 1817 р. Полтавська духовна 
семінарія) навчалося багато молоді. Тут давали ґрунтовну освіту. 
Випускники в подальшому ставали священиками, вчителями, 
лікарями, професорами і т. п. Не всі вони після закінчення семінарії 
бачили себе в духовному званні, серед таких були і брати Бодянські. 
Осип Бодянський продовжив навчання у Московському університеті 
й став професором цього університету та все життя присвятить 
вивченню слов’янських мов та популяризації української. Його 
брат, Федір Бодянський, після Переяслава навчався в Київському 
університеті, потім вчителював у Лохвицькій повітовій школі на 
Полтавщині, а згодом − був інспектором повітового училища в При-
луках. Так як і його старший брат, присвятив життя фольклорис-
тиці. Якщо Осип досліджував всі східнослов’янські мови, то Фе-
дір – український фольклор: збір, класифікація та систематизація 
народних пісень.

Яким же було їхнє життя у Переяславі? Відразу відмічу, що 
батьки їхні не мали такого матеріального статку, щоб забезпечити їм 
безтурботне життя. Проте це не стало перешкодою для отримання 
ґрунтовних знань.

Так, першим до Переяслава приїхав Осип. Це було восени 
1820 р. Про це дванадцятирічний юнак з містечка Варви написав 
у своєму першому листі додому від 9 жовтня 1820 р.1. Цей лист не 
ввійшов до опублікованих в «Чтенiях вѣ императорскомъ обществѣ 
исторiи и древностей россiйскихъ при Московскомъ университетѣ»2, 
відтак більшість дослідників, спираючись на це джерело, вважають, 
що Осип Бодянський навчався в семінарії з 1821 р.

А в березні 1825 р. Осип написав батькам: «Если будете 
1Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України. Ф. 96. Спр. 60. Арк. 1.
2Письма О. М. Бодянскаго къ отцу (18211846 гг.). Чтенiя вѣ императорскомъ об-
ществѣ исторiи и древностей россiйскихъ при Московскомъ университетѣ. Кни-
га третья (сто шестьдесятъ шестая) / Издана под заведенiемъ Е. В. Барсова. 
Москва: Университетская типография, 1893. С. 166.
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посылать въ Переясловъ подводъ съ харчами, то между прочимъ 
прошу всенижайше прислать денегъ 10 р. на латинскій лексиконъ, 
который мнѣ въ теперешнее время весьма нуженъ, а наиначе при 
переводѣ въ семинарію изъ д. уѣзд. училища и еще 5 р. денегъ; 
инспектору за риторику, въ коей въ продолженіи времени безъ 
хвастовства успѣлъ не худо, а послѣдные деньги тому же инспектору 
можете прислать передъ вакаціями, когда будете присылать подво-
ду». З цього слідує, що до травня 1825 р. О. Бодянський навчався 
у духовному повітовому училищі, а потім перейшов у духовну 
семінарію, яку закінчив у 1831 р., пройшовши повний курс. Федір 
приїхав до Переяслава на навчання у вересні 1825 р. «Федя заведенъ 
въ грамматику ректоромъ 11 числа сего мѣсяца»3. Лист батькам від 
обох синів датований 13 вересня 1825 р. З наступного року сини 
писали листи окремо.

Цікава історія з виправданнями перед батьками за 
рукоприкладство по відношенню до меншого брата. Очевидно, 
що батьки були занепокоєні з цього приводу, особливо мати, ще 
й отримана інформація була від сторонніх людей. На що Осип 
їм відповідав: «не вѣрте дражайшій родитель, никакимъ слухамъ 
о обиженіи Феди, ибо я о его ученіи прилагаю всевожможное 
стараніе и стараюсь его болѣе исправлять, въ чемъ когда-либо онъ 
проступится, болѣе совѣтами и увѣщаніемъ, нежели тѣлеснымъ 
наказаниемъ. Ибо вамъ очень извѣстно, что тѣлесное наказаіе болѣе 
еще ожесточаетъ, нежели исправляетъ проступившаго въ чемъ-
либо; сего же я ни какъ не могу желать никому, а паче Федѣ, какъ 
своему родному брату. И матушка пусть умѣерятъ свой напрасный 
о семъ страхъ и опасенія свои»4.

В усіх листах простежується, що в родині Бодянських не було 
матеріального достатку. Сини постійно просили заплатити хоча б 
частково за житло, нагадували про гроші, які потрібно на харчову 
складку. Осип дуже рідко просив на одяг чи взуття, тільки в тих 
випадках, коли вже зовсім зношувалися, проте часто на книги. Він 
завжди скуповував книги, витрачав на них усі гроші, навіть позичав. 
Зауважимо, що приїхав на навчання він ще дитиною, і в більшості 
свої листів ще перших років, писав про придбання книг: і тих, які 
потрібно для навчання цього року, і таких, в яких буде потреба 
3 Письма О. М. Бодянскаго ... С. 5.
4 Письма О. М. Бодянскаго ... С. 9.
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надалі, та ще й інших – цінних за світоглядними орієнтирами чи 
рідкісними тощо. 

Федір більше в листах згадував про потреби в одязі. І якщо 
старший брат міг віддати свою шапку меншому й не просити в 
батьків натомість іншу, то Федір писав батькам, що в Осипа немає 
теплого одягу і він ходить в одній «шенелішці», що вкривається 
холодним полотном і т. п. Так можемо побачити в чому ходили 
брати: «кобенякъ», сюртук, «полушароварки», «жилетъ», теплий 
сюртук, літні башмаки, «сапоги з юхти» (з шкур великої рогатої 
худоби, коней, свиней, яку просочували березовим дьогтем, щоб не 
пліснявіла та її не псували комахи). Згадується також про прохання 
Осипа закупити шкури для пошиття «тулупа с овечьихъ шкуръ». 
На пошиття такого тулуба потрібно було 8 рублів. Та цього не 
відбулося. 

Додому їздили нечасто. В основному на вакацію (канікули). 
Очевидно, з причин економії коштів. Батьки за ними присилали 
підводу. На дорогу з Варви до Переяслава (сьогодні це півтори 
години на авто) потрібно було два дні. Перша зупинка була в 
м. Прилуки (тут вони ночували в своєї рідні), а друга в м. Яготин. 
Останні роки навчання у семінарії Осип рідко їздив додому, навіть 
і на вакації. Так, на Різдво менший брат Федір їхав додому разом з 
двоюрідним братом Павлом, а Осип залишився у Переяславі.

Аналізуючи епістолярій братів Бодянських, можемо зробити 
попередні висновки. Життя братів під час навчання було нелегким. 
У них були потреби в теплому одязі, вони часто випозичували з 
складки для того, щоб купити папір, чорнило, свічки. Проте вони 
ніколи не скаржилися і були дуже вдячними й люблячими дітьми 
для своїх батьків і наполегливими студентами-семінаристами. Це 
було своєрідне загартування перед майбутніми життєвими трудно-
щами їхньої долі.
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Галина Бузян
(м. Переяслав)

МИКОЛА ІВАНОВИЧ АРАНДАРЕНКО – 
ОДИН ІЗ ПЕРШИХ КРАЄЗНАВЦІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Відомий український історик, статистик, етнограф, 
краєзнавець Микола Іванович Арандаренко (1795–1867) був досить 
тісно пов’язаний з Переяславщиною. Деталей біографії дослідника 
збереглося вкрай мало. Він походив із знаного козацького роду. 
Його пращуром був Тиміш (Тимофій) Михайлович Орендаренко 
(Арендаренко), родом із Канева. Він двічі обирався гетьманом реєс-
трових козаків – 1630–1631 рр. та 1632–1633 рр. Активний учасник 
повстання 1630 р. під проводом Тараса Федоровича (Трясила), після 
якого, того ж року, в Переяславі був обраний наступним гетьманом 
реєстрового козацтва1.

Місце народження Миколи Арандаренка невідоме, вірогідно, 
це була Полтавщина. У всякому разі, його наукові інтереси та значна 
частина життя й державної служби були пов’язані з цим краєм, й, 
зокрема, – з Переяславщиною.

Микола Іванович Арандаренко ще в молоді роки здійснив ряд 
краєзнавчих та етнографічних досліджень на території Полтавщини. 
У 1816 р. він побував у Переяславі. Результати цих досліджень 
стали відомі широкому загалу лише через тридцять років, коли 
вийшла друком робота під назвою: «Записки о Полтавской 
губернии Николая Арандаренка, составленные в 1816 году» (в 
трьох частинах) (1846–1852)2. У цій змістовній та масштабній 
праці були опубліковані відомості про природу та історію краю з 
найдавніших часів, спостереження за археологічними пам’ятками, 
ґрунтовний етнографічний та фольклорний матеріал. Опубліковані 
матеріали з історії міст і сіл та їх адміністративно-господарський 
опис, статистичні дані стосувалися всіх 15 повітів тодішньої 
Полтавської губернії, включно із Переяславським. Ця праця до 
сьогодні має велику цінність, адже представлені в ній статистичні 
дані та детальні етнографічні і фольклорні записи зберігають 

1 Мицик Ю. А. Орендаренко Тимофій Михайлович. Енциклопедія історії України: 
Т. 7: МіО / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. 
Київ: Наукова думка, 2010. С. 631.
2 Арандаренко Н. И. Записки о Полтавской губернии. Харьков: Сага, 2012. Ч. 3. 512 с.
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значення першоджерела для сучасних дослідників.
Пам’ятки Переяслава та Переяславського повіту включені 

до третьої частини «Записок» М. І. Арандаренка (1852). Дослідник 
занотовував місцеві топоніми, легенди, пов’язані з ними, напевно, 
до нього дійшли й оповіді переяславців про випадкові археологіч-
ні знахідки на території міста та його околиць. Зокрема, про кур-
ганну групу «Три брати» та «Свидову могилу» під Переяславом 
наведено народні перекази. «Передается и по ныне сказка о могучем 
Переяславце Свиде. Еще не забыта его могила под городом с левой 
стороны Трубежа. Есть рассказы про огромные кости остовов бо-
гатырских, отрываемые иногда в курганах и могилах около Пере-
яслава. В 7 верстах от города у большой киевской дороги есть три 
кургана, именуемые Три брата. Здесь, по преданию, погребены три 
богатыря», – писав Микола Арандаренко3. 

М. І. Арандаренко зробив кар’єру на державній службі. 
Зокрема, понад 10 років займав посаду управителя Полтавської 
палати державних маєтностей (1840–1850). Згодом він був призна-
чений цивільним архангельським губернатором (1856–1963)4. 

Певно, саме М. І. Арандаренко як управитель палати 
державних маєтностей Полтавської губернії взяв безпосередню 
участь у фінансуванні та в практичній відбудові села Андруші 
Переяславського повіту після нищівної повені 1845 р. Це засвідчує 
металева пам’ятна дошка, вивезена із території затопленого водами 
Канівського водосховища с. Андруші, яка була встановлена біля цер-
кви св. Георгія. Нині вона стоїть поблизу цієї ж церкви в Музеї народ-
ної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Пере-
яслав». Напис на дошці засвідчує факт закладання перших будівель 
при відбудові села, яке відбулося 30 травня 1845 р., та заслуги у 
цьому державних чиновників, зокрема, «полковника Арандаренка»: 
«В царствование императора Николая и во время управления 
государственными крестьянами министра графа Киселева и 
при управлении сею частью Полтавской губернии полковника 
Арандаренко заложено село Андруши, мая 30 дня после разруше-
ния его наводнением реки Днепра в 1845 году»5. У цьому пам’ятно-

3 Арандаренко Н. И. Записки о Полтавской губернии … С. 373–374.
4 Арандаренко Микола Іванович. Українська радянська енциклопедія [в 12-ти т.].
2-е вид. Т. 1: А-Борона. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1977. С. 234.
5Первое экскурсионное бюро. Переяслав-Хмельницкий – музейное царство [Элек-
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му запису М. І. Арандаренко згаданий у званні полковника, хоча 
він не був військовим, а лише цивільним державним службовцем. 
Звання полковника гвардії в табелі про ранги Російської імперії 
відповідало цивільному чину не нижче дійсного статського радника, 
чин полковника або дійсного статського радника відповідав статусу 
т. зв. «спадкового дворянства». Військові чини стояли вище і були 
більш почесними від цивільних звань, чим, напевно, й користували-
ся «спадкові» дворянські роди, до яких належав М. І. Арандаренко. 
Чин таємного радника М. І. Арандаренко отримав у 1858 р., коли 
був архангельським губернатором. 

Помер Микола Арандаренко в 1867 р. Місце його поховання 
досі не виявлено.

тронный ресурс]. Режим доступу: http://primetour.ua/ru/excursions/weekend/
Pereyaslav-Hmelnitskiy---muzeynoe-tsarstvo.html (дата обращения: 28.09.2020 г.). 
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Євген Букет
(м. Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕРВАСІЯ (ЛИНЦЕВСЬКОГО) ТА 
МЕЛЬХІСЕДЕКА (ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКОГО) ЩОДО 

ПЕРЕПІДПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ПАРАФІЙ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

31 серпня 1733 р. синод православної російської церкви 
утворив на базі Переяславського вікаріатства Київської єпархії 
самостійну Переяславсько-Бориспільську єпархію1, що заявила свої 
«канонічні» права на Правобережну Україну.

У 1761 р. Переяславська єпархіальна влада утворила на 
Правобережжі Чигиринське духовне управління українських 
церков, яке очолив уродженець міста Лубни в лівобережній 
Гетьманщині, ігумен Мотрониного монастиря Мельхіседек Значко-
Яворський. Єпископ Переяславський і Бориспільський відомства 
православного сповідання Російської імперії Гервасій Линцевський 
дарував Мельхіседеку Значко-Яворському особливі права і повно-
важення у керівництві всіма тутешніми православними церквами і 
монастирями2.

Реалізацію своїх нових повноважень Мельхіседек розпочав 
із перепідпорядкування православних парафій Чигиринського 
староства від Браїльської митрополії Константинопольського 
патріархату, яку очолював митрополит Даниїл (від 1751 р. до 1773 р. 
мав кафедру в м. Ізмаїлі3), до Переяславської єпархії Православної 
російської церкви. Зокрема, 23 вересня 1762 р. ігумен Мотронино-
го монастиря Мельхіседек повідомляв єпископу Переяславському 
і Бориспільському про бажання 22-ох православних священиків 
Чигиринського староства перейти у відання Переяславської єпархії. 
А вже станом на грудень 1765 р. через діяльність Мельхіседека 
Значко-Яворського було анексовано 80 церков, близько 150 свяще-
ників перейшли в Переяславську єпархію4.
1 Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733–
1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени. Опыт цер-
ковно-политического исследования. Полтава, 1908. С. 15.
2 Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии … С. 90.
3 Лебединцев А. Г., прот. Ханская Украина. Одесса, 1913. С. 5–6.
4 Wodzianowska I. Zmiana przynależności wyznaniowej parafii unickich w latach 
60–70-ch XVIII wieku na Prawobrzeżnej Ukrainie. Zarys problematyki.Kościół unicki w 
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14 жовтня 1766 р. в листі до Білоруського єпископа Гри-
горія Кониського Гервасій Линцевський описував ситуацію на 
Правобережжі так: «О местах заграничных, за Днепром в короне 
полской находящихся, до епархии нашей переяславской надлежащих, 
хочем вашему святительству доложити, что оные, сколько там не 
имеется церквей, от Киева и от Переяслава до Белой Церкви и да-
лее, все издревле православные и до православных архиереев надле-
жащие, до киевскаго и до переяславскаго, как пред Хмельниччиною, 
так и после... оный бедный народ, при всех утиснениях твердо стоял 
в своем единоверии, и священников униятских многие не допустили, 
но в Волощине рукоположенных содержали, хотя униятам и 
многие подати выплачивали. А ныне оные православные народы... с 
священством двигнулись о бытии, по-прежнему, в своем природном 
православновосточном исповедании и к здешним православным 
местам надлежати»5. Ось так цинічно обґрунтовувалася невід-
воротність захоплення парафій однієї православної церкви іншою 
православною церквою.

Однією з найгучніших подій того часу стала публічна страта 
мліївського титаря Данила Кушніра. У містечку Млієві, де мешкав 
Данило Кушнір, тоді було два храми – Троїцький і Успенський. Свя-
щениками там служили брати Василь і Федір Ґдишицькі, які були 
синами уніатського протопопа Атанасія Ґдишицького. Прагнучи 
через дітей мати вплив на батька, Мельхіседек навесні 1766 р. 
переконав братів Василя і Федора прийняти православ’я і пообіцяв 
залишити за ними мліїївські парафії. Але громада обрала собі інших 
священиків та звернулася до Гервасія Линцевського з клопотанням 
про їх затвердження. Обрання священиків громадою було давньою 
традицією грецької церкви. Для Троїцького храму обрали дячка 
Григорія Шиленка, для Успенського – Григорія Хоминського, які 
були висвячені ієрархами Вселенського патріархату6. Очевидно, 
відбулося подвійне призначення священиків на Успенську та 
Троїцьку парафії Млієва: спочатку в Переяславі затверджено тих, 
кого обрала громада, а потім, за рішенням ігумена Мотрониного 

Rzeczypospolitej / red. W. Walczak. Białystok, 2010. S. 241.
5 Архив ЮЗР. Ч. 1. Т. 2: Материалы для истории православия в Западной Украи-
не в XVIII ст.: Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский (1759–1771) / Под ред. 
В. Б. Антоновича. Киев, 1864. С. 583–584.
6 Архив ЮЗР ... С. 416, 429–474.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

29

монастиря Мельхіседека, – новонавернених на православ’я синів 
смілянського уніатського декана. Згодом Переяслав погодився із 
вибором Мельхіседека всупереч вибору громади, що було явним 
порушенням процедури…

Щоб новонавернені в православ’я священики не забрали з 
храмів церковне начиння та ризи, придбані коштом громади, люди 
передали їх на зберігання селянину Данилу Кушніру, який був 
титарем, тобто церковним старостою Успенського храму. Ґдишицькі 
ж написали донос смілянській цивільній владі − вона наказала 
закувати титаря у кайдани й посадити у в’язницю cмілянського 
замку. Мліївці намагалися визволити свого титаря, але коронна 
влада звинуватила Данила Кушніра у крадіжці церковних речей та 
у святотацтві, бо ніби-то сам зняв з престолу дарохранительницю.

29 липня 1766 р. його відправили до коронного військового 
обозу, що стояв під Вільшаною, для привселюдної страти. Мученику 
відтяли голову. За деякими свідченнями, Кушніру також обмотали 
руки змоченими у смолі коноплями і запалили їх.

Рештки спаленого коронними жовнірами тіла Данила 
Кушніра поховали місцеві жителі. А виставлену на палю голову 
мліївського титаря наприкінці вересня 1766 р. викрали і перевезли 
до Переяслава. Поховальна процесія за участю городян та під 
дзвони всіх церков міста проходила від Покровської церкви до 
кафедральної Вознесенської церкви, де, у місці, визначеному 
Гервасієм Линцевським, 4 жовтня 1766 р. було врешті поховано 
голову мліївського мученика7.

Незважаючи на це, саме Гервасій Линцевський та 
Мельхіседек Значко-Яворський, обравши Ґдишицьких всупереч 
волі парафіян, значною мірою несуть відповідальність за події 
в Млієві і трагічну смерть Данила Кушніра. Попри намагання 
російських пропагандистів представити події в Млієві як кричущий 
приклад міжконфесійної ворожнечі між православними і уніатами, 
документи свідчать, що вони могли бути свідомо зрежисовані 
очільниками Переяславсько-Бориспільської єпархії з метою 
пришвидшення анексії як православних, так, згодом, і унійних 
парафій на Правобережжі. Цікаво, що 5 липня 1767 р. своєю 

7 Смірнов О. Страта Данила Кушніра і родина Ґдишицьких. Православні та уніати 
на Наддніпрянщині другої половини XVIII ст. СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. 
Вип. 13–14. С. 245–260.
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резолюцією на покаянному листі Василя Ґдишицького єпископ 
Гервасій відпускає йому гріхи і призначає епітимію: «Три псалми 
покаянні на всякий день весь год, с сокрушением сердца и биением 
в перси единожди прочитувати». Таку саму резолюцію отримав і 
Теодор Ґдишицький8.

Досі поширеною є думка, що події в Млієві пришвидшили 
процеси, що призвели до Коліївщини, а ігумен Мотрониного 
монастиря Мельхіседек Значко-Яворський був одним із її натхнен-
ників і в червні 1768 р. освячував зброю повстанцям. Насправді це 
також один із усталених російських пропагандистських міфів. З 
липня 1766 р. Мельхіседек не був у ввіреному йому монастирі, а від 
31 жовтня 1766 р. постійно перебував у Переяславі9. У 1767 р. (за рік 
до Коліївщини) преосвященний Гервасій, єпископ Переяславський 
і Бориспільський, призначив його ігуменом у Свято-Михайлівський 
Переяславський монастир10. На цій посаді він перебував до 1771 р.

8 Архив ЮЗР. Ч. 1: Материалы для истории православия в Западной Украине 
в XVIII ст.: Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский (1759–1771) / Под ред. 
В. Б. Антоновича. Киев, 1864. Т. 3.С. 299.
9 Архив ЮЗР ... С. 1–23.
10 ЦДІАК України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 650. Арк. 2 зв. – 3, 12 зв. – 13.
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Сергій Вовкодав
(м. Переяслав)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛЯНИИХ СПОРУД 
В. Г. ЛЯСКОРОНСЬКИМ У БАСЕЙНІ Р. БРОВАРКА

Дослідження археологічних пам’яток басейну р. Броварка 
розпочалось ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Тоді до уваги 
вчених та поціновувачів старожитностей потрапляли об’єкти, що 
мали добре виражені зовнішні ознаки на поверхні. Зокрема, городища, 
кургани, майдани та «змійові» вали. У тогочасній науковій літературі 
для їх означення часто вживалася термін «земляні споруди». У межах 
окресленого мікрорегіону розташована велика кількість пам’яток 
такого типу, тому більшість дослідників, що проводила розвідки на 
Переяславщині, не оминали його увагою. У запропонованому дописі 
йдеться про результати розвідок, що проводилися В. Г. Ляскоронським 
у басейні р. Броварка та стосувалися саме земляних споруд. У поле 
його наукового інтересу потрапили майдани та «змійові» вали.

Декілька споруд у верхів’ї р. Броварка були обстежені 
та описані ним у 1907 р. Зокрема, два майдани № 12 та № 13 
«Кугум» (за В. Г. Ляскоронським). Обидва локалізовані нами біля 
с. Ульянівка. Один – у межах сільського цвинтаря (сучасна назва 
«Хавчин кугум»)1. Інший – до 1973 р. розміщувався на території 
колишньої тракторної бригади згаданого населеного пункту й нині 
зруйнований.

Один майдан класичної круглої форми без вус (сучасна назва 
«Круглий кугум»), що розташований за 700 м на північний схід від 
околиці с. Тарасівка, теж був описаний В. Г. Ляскоронським2. Крім 
цього, дослідник оглянув споруду № 11, що локалізована за 3,5 км 
на захід від с. Чопилки3.

Під час обстеження згаданих споруд вчений звернув увагу 
на їх своєрідну назву, що побутувала серед місцевого населення – 
«Кугум». Він припустив, що цей термін має тюркське походження4.

Багато уваги у своїх працях В. Г. Ляскоронський приділяв 

1 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы и длинные (змиевые) валы в 
области Днепровского Левобережья. Москва, 1911. С. 10.
2 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы ... С. 13.
3 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы … С. 10.
4 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы .. С. 11–12.
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«змійовим» валам Переяславщини, більша частина яких розташована в 
межах басейну р. Броварка. Він неодноразово звертався до проблеми їх 
позиціонування, хронологічної атрибуції та призначення. Зокрема, 
у монографії «История Переяславльской земли с древнейших времен 
до половины ХIII ст.» він подав їх побіжну характеристику: вказав 
назву сегментів та описав загальну конфігурацію. Вчений вважав, 
що ці споруди разом із лісами та болотами складали захисну 
систему навколо давнього Переяслава5 та порівнював їх із подібними 
спорудами Правобережної Київщини6.

Результати обстеження Великого та Малого валів також були 
відображені в праці В. Г. Ляскоронського «Городища, курганы, 
майданы и длинные (змиевые) валы в области Днепровского 
Левобережья». Тут він охарактеризував їх напрямок, розміри, 
стан збереження та згадав пов’язані з ними повір’я. Також вчений 
підготував план розташування споруд7.

Окремої уваги заслуговують міркування дослідника щодо 
питання датування та призначення «змійових» валів. У своїх ранніх 
працях він ставить під сумнів версію про давньоруське датування 
споруд, що побутувала в тогочасній історіографії. Зокрема, про це 
йдеться у вже згаданій монографії «История Переяславльской земли 
с древнейших времен до половины ХIII ст.». Все ж підтримавши 
припущення про оборонну функцію валів, В. Г. Ляскоронський 
розкритикував теорію про їх будівництво за часів Володимира. 
Зокрема, стверджував, що періоду князювання останнього 
передувала тривалий період становлення та розвитку давньоруської 
держави, тому час створення валів слід відносити задовго до 
Володимира. Крім цього, земляні споруди, які охоплюють такі 
значні площі та протягуються на сотні кілометрів, на його думку, 
не можуть бути створені за правління одного князя. Як аргумент 
В. Г. Ляскоронський також використав відсутність згадок про 
будівництво валів у літописах. Та й використання земляних споруд 
як захисного елементу, за переконанням дослідника, притаманне 
не лише слов’янському населенню, а й іншим народам, що раніше 
мешкали в межах Середньої Наддніпрянщини.

5 Ляскоронський В. Г. История Переяславльской земли с древнейших времен до 
половины ХІІІ ст. 2-е изд. Киев, 1903. C. 131, 134.
6  Ляскоронський В. Г. История Переяславльской земли … C. 126.
7 Ляскоронський В. Г. Городища, курганы, майданы … C. 75–76.
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Спростовувало можливість давньоруського походження 
споруд, на думку В. Г. Ляскоронського, й те, що територія їх 
поширення виходила за межі Давньоруської держави й у літописах 
вони згадуються як вже не функціонуючі земляні насипи8. Для 
вирішення проблеми датування «змійових» валів у межах 
Середньої Наддніпрянщини він уперше спробував використати 
матеріали археологічних досліджень. Хоча результати цих до-
сліджень безпосередньо не стосувалися переяславських валів, 
але вони використовувались для умовного датування і останніх. 
Отримані В. Г. Ляскоронським результати здавались сучасникам 
логічними та цілком закономірними, всеж були помилковими. Під 
час досліджень земляних споруд Лівобережжя у долинах річок 
Псел, Сула, Ворскла та Орель, він не одноразово ототожнював 
земляні насипи скіфських городищ із «змійовими» валами 
(зокрема, й Більського)9. Відповідно артефакти скіфського часу, 
що були виявлені в культурному шарі городищ поряд із валами, 
а інколи й у самих насипах, були використані ними як датуючий 
матеріал. Таким  же чином вчений використав окремі знахідки (або 
інформацію про їх виявлення) із зруйнованих поховань курганів 
епохи бронзи та скіфського часу, що нерідко розташовувались у лінії 
валів. На підставі цього він датував «змійові» вали скіфським часом10. 
Зважаючи на головний аргумент теорії давньоруського походження 
споруд, висловленої М. О. Максимовичем11, В. Г. Ляскоронський 
все ж припускав можливість використання Володимиром створених 
раніше насипів. Загалом, він вважав, що для остаточного вирішення 
питання їх датування, необхідно провести розкопки валів та 
пов’язаних із ними городищ і курганів12. Варто зазначити, що в 
іншій своїй праці В. Г. Ляскоронський взагалі оминає питання 
датування «змійових» валів13. А дещо пізніше визнає, що вони  

8 Ляскоронський В. Г. Змиевы валы в пределах Южной России, их отношение к кур-
ганам - майданами приблизительная эпоха их возникновения. Труды ХІІІ АС. Москва, 
1907. Т. 1. С. 202–205.
9 Ляскоронський В. Г. Змиевы валы … С. 209.
10  Ляскоронський В. Г. Змиевы валы … С. 207–210.
11 Максимович М. А. О древнем вале, бuвшем еще при Владимире Святом, южнее 
Киева на границе земли печенегов. Собрание сочинений. Киев, 1877. Т. 2. С. 341.
12 Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. Київ: Наукова думка, 1987. 
C. 10.
13  Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья … C. 11.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

34

створені в період Володимира Святославича14.
Загалом, результати обстежень земляних споруд, проведені 

вченим у межах басейну р. Броварка, мають важливе значення 
для вивчення минулого мікрорегіну. Особливо зважаючи 
на те, що значна частина згаданих пам’яток частково чи 
повністю зруйновані. Сьогодні описи та плани, підготовлені 
В. Г. Ляскоронським, інколи є чи не єдиним джерелом для їх 
подальшого дослідження.

14 Ляскоронський В. Г. К вопросу о местоположении в пределах Южной России ра-
йона, в котором проповедовал епископ Брунон в начале ХІ века. Пг., 1916. С. 22.
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Олександр Горбовий
(м. Переяслав)

ПОСТАТІ ЗАТОПЛЕНОЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ СОРОКОВА СОФІЯ 
ФЕДОРІВНА (1937 Р. Н.)

Сорокова (Коробка) Софія Федорівна – бібліотекар, 
краєзнавець, поетеса, артистка розмовного жанру (гумору та сатири), 
громадський кореспондент газети «Вісник Переяславщини», 
дописувач всеукраїнської газети «Сільські вісті», учасниця 
циблівського самодіяльного хору «Дніпрові хвилі», вишивальниця, 
активна громадська діячка, Почесний громадянин Переяслав-
Хмельницького району (2011 р.). 

Вона народилася 1 листопада 1937 р. у сім’ї Коробки 
Федора Григоровича та Ганни Архипівни в невеликому селі 
Зарубинці Переяслав-Хмельницького району Київської області. 
Воно розміщувалося на горбистому правому березі Дніпра на 
прибережній смузі так званого Трахтемирівського мису. На його 
честь назвали археологічну культуру «зарубинецькою» (ІІ ст. до 
н. е. – ІІ ст. н. е.), знайдену В. Хвойкою у 1899 р. 21 листопада 1949 р. 
с. Зарубинці включили до Ржищівського району Київської області, 
але уже 14 травня 1951 р. його знову повернули до Переяслав-
Хмельницького району на прохання місцевих жителів. Їм зручніше 
було добиратися через Дніпро до Переяслава, ніж до інших міст. 
Станом на 1965 р. у поселенні нараховувалося 552 жителі і воно 
разом із селами Григорівка, Трахтемирів та Монастирок входило до 
Григорівської сільської ради. 

У 1963 р. розпочалася підготовка до створення Канівського 
водосховища на Дніпрі, а у 1972−1976 рр. відбулося його 
наповнення. У зв’язку з цим 12 листопада 1971 р. Григорівська 
сільська рада разом із с. Зарубинці була передана до Канівського 
району Черкаської області. Правий берег навпроти Переяслава 
доволі високий, а тому водосховище лише частково затопило 
території місцевих поселень. Нижню половину Григорівки підселили 
до верхньої. Із Трахтемирова відселили частину населення, але саме 
поселення офіційно існує (станом на 2007 р. у ньому проживало 
9 осіб). Монастирок зняли з обліку населених пунктів у 1970-их рр., 
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а с. Зарубинці – у 1976 р. Софія Сорокова, як і багато зарубинчан, 
переселилася у нове експериментально-показове село Циблі, яке 
у 1967−1972 рр. спорудили поблизу старих Цибель за 7 млн. крб. 
(проектом передбачалося майже 9 млн. крб.). 

У 1944–1952 рр. С. Ф. Сорокова навчалася у Зарубинецькій 
семирічній школі. У середині 1950-их рр. здобула освіту бібліотекаря 
у Київському культосвітньому училищі. У цілому Софія Федорівна 
має 45 років загального стажу роботи. Вона майже все своє життя 
пропрацювала у Переяслав-Хмельницькому районі: на колгоспній 
ниві, бухгалтером, завідуючою клубом, перевізником пошти, 
листоношею, бібліотекарем, інспектором Переяслав-Хмельниць-
кого районного відділу культури, секретарем Циблівської сільської 
ради. На пенсію вийшла із посади бібліотекаря Республіканського 
шпиталю у с. Циблі. З чоловіком Василем Ільковичем виховали доч-
ку Ніну, мають чотирьох онуків, трьох правнуків1. 

Довелося Софії Федорівні попрацювати і поза своєю малою 
Батьківщиною, хоча і не тривалий час. У 1954 р. вона разом із групою 
активістів із Переяславщини по комсомольській путівці зводила 
житло для шахтарів на Донбасі2. У 1958 р. трудилася їздовою та 
вагарем у господарстві Київського плодово-ягідного інституту 
(с. Чабани Києво-Святошинського району Київської області)3.

З 1-го класу Софія Федорівна пише вірші, 30 років була 
режисером циблівського драматичного гуртка, 40 років співала у 
місцевому хорі «Дніпрові хвилі», виготовила близько 300 вишивок4. 
Першу статтю у газеті про роботу на Донбасі опублікувала ще у 
1954 р., але сама вона її не бачила5. Майже через двадцять років, у 
1972 р., публікацією авторського вірша розпочалася її співпраця із 
міськрайонною газетою «Комуністична праця» (з 1991 р. – «Вісник 
1 [Біографія С. Ф. Сорокової на обкладинці книги]. Сорокова С. Ф. Не летять 
ластівки у Зарубинці: історико-краєзнавчий нарис / С. Ф. Сорокова; ред.-упоряд.: 
Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 
2015. 368 с. (Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини; вип. 1).
2 Батрак В. Софія Сорокова: «Я пишу так, щоб людям було приємно». Вісник 
Переяславщини. 2010. 14 груд. С. 4.
3 Інтерв’ю із Сороковою Софією Федорівною, жителькою колишнього с. Зарубин-
ці Переяслав-Хмельницького району Київської області / Записав О. А. Горбовий 
4 серпня 2015 р. 1 год. 15 хв. – 1 год. 19 хв. 40 с.
4 Батрак В. Про сільських жінок розказали вісім «осінніх» історій. Вісник Переяслав-
щини. 2012. 26 жовт. С. 15.
5 Батрак В. Софія Сорокова: «Я пишу так, щоб людям було приємно» ... С. 4. 
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Переяславщини»)6. Вона писала туди поетичні твори, статті на різ-
номанітні теми із побутового та культурного життя села.

Софія Федорівна у 1970-их рр., будучи секретарем циблівської 
сільської ради, брала активну участь у створенні народного музею 
історії сіл, що перенесені із зони Канівського водосховища7. Також 
вона була задіяна у проведенні екскурсій своїм експерименталь-
но-показовим селом для закордонних делегацій (болгари, кубинці 
та інші)8.

С. Ф. Сорокова − автор низки краєзнавчих статей про рідний 
край9, історико-краєзнавчого нарису про с. Зарубинці10. Також 
вона один із активних організаторів створення музею затоплених 
сіл у с. Циблі та у межах Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини у м. Переяслав. 

6 Сорокова С. Ф. Новорічне. Комуністична праця. 1972. 1 січ. С. 1.
7 Інтерв’ю із Сороковою Софією Федорівною …; Сорокова С. Сільський музей [но-
вого села Циблі; «Люби і знай рідний край»]. Комуністична праця. 1978. 31 берез. 
С. 3.
8 Інтерв’ю із Сороковою Софією Федорівною …
9 Сорокова С. Сучасне, зручне нове село Циблі. Комуністична праця. 1980. 15 серп. 
С. 1; Сорокова С. Циблі – село інтернаціональне [представники національних мен-
шин с. Циблі (нові) Переяслав-Хмельницького району]. Комуністична праця. 1982. 
30 груд. С. 3; Сорокова С. Ф. «Не летять ластівки у Зарубенці…» Людей вигнали, 
сад вирубали. Вісник Переяславщини. 2005. 5 квіт. С. 6; Сорокова С. Ф. «Не летять 
ластівки у Зарубенці…» …Вмирали і народжувалися знову. Вісник Переяславщини.
2005. 22 берез. С. 6; Сорокова С. Ф. «Не летять ластівки у Зарубенці…» З історії віків. 
Вісник Переяславщини. 2005. 15 лют. С. 6 та ін.
10 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 (Київська обл.): ФОП Лукашевич О. М., 2015. 368 с. (Краєзнавча бібліотека Пе-
реяславщини; Вип. 1).
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Тетяна Грудевич
(м. Переяслав)

  ВИДАТНІ ПОСТАТІ В ЛИСТУВАННІ  
М. І. СІКОРСЬКОГО

В українському суспільстві, в історії української держави 
останнім часом відбуваються докорінні зміни. В історичних 
дослідженнях все частіше звертаються до особистостей, які внесли 
значний вклад у розвиток культури, історії, державності. Щоб краще 
зрозуміти життя та діяльність визначних людей, варто звернутися 
й до їхнього епістолярію, кореспонденції (листівки, телеграми, 
листи), що виступають документальними джерелами для написання 
відповідних досліджень.

Однією з таких видатних постатей є Михайло Іванович 
Сікорський (1923−2011 рр.) – відомий діяч у галузі культури та 
музейної справи України, фундатор Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». За своє життя він 
отримав низку державних нагород, серед яких особлива відзнака – 
Герой України. Його життєвий шлях як видатного діяча української 
культури та музейної справи привертає увагу багатьох зацікавлених 
осіб. Професійна діяльність та творчий доробок Михайла Івановича 
Сікорського в останні роки досліджується, але в коло наукових 
інтересів не потрапили архівні матеріали з фондової колекції НІЕЗ 
«Переяслав (листи, листівки, телеграми). Саме ці першоджерела 
були передані музею з особистого архіву Михайла Івановича 
Сікорського. Вони дають можливість внести до його біографії 
окремі дані про сторінки життєвого шляху, відстежити громадську, 
професійну, наукову діяльність і представити його внесок у 
розвиток культурної сфери України. 

Ще за життя він став живою легендою та був шанований 
серед усього люду, міг спілкуватися як з простими людьми, так і 
з елітою суспільства. З Михайлом Івановичем шукали зустрічей, 
консультувалися, надсилали офіційні та неофіційні листи, вітання, 
клопотання, поздоровлення1.

1 Грудевич Т. Вітальні листівки з особистого архіву М. І. Сікорського (за матеріала-
ми фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Пере-
яслав»). Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. 2017. Вип. 12 (14). С. 159–161.
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Кореспонденція з архіву Михайла Івановича Сікорського є 
історичним джерелом, що містить листи, листівки, телеграми, які 
надсилали йому від державних службовців, академіків,художників, 
письменників, поетів тощо.

На особливу увагу серед них заслуговують ті, що надходили 
від державних службовців найвищого рангу, з приводу різних подій 
і свят. Зокрема, від президентів Л. Кучми та В. Ющенка, голови 
Верховної Ради України В. Литвина. Варті уваги телеграми від 
Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко, Міністра культури 
Д. Остапенка та Міністра охорони здоров’я України М. Поліщука. 
Процитуємо лист від В. Ющенка: «Шановний Михайло Іванович! 
Прийміть мої щирі вітання із присвоєнням звання Героя України. 
Високо ціную Вашу багаторічну невтомну діяльність у справі 
збереження і популяризації історико-культурної спадщини 
українського народу. Це воістину неоціненний внесок у відродження 
духовності нації, зміцнення віри в майбутнє України. Зичу Вам 
міцного здоров’я, довгих літ активного творчого життя, нових 
здобутків на благо нашої Батьківщини»2.

Щирістю та сердечністю вирізняються листівки та листи від 
відомого державного і громадського діяча, Героя України, близького 
товариша, однодумця Михайла Івановича – Петра Тимофійовича 
Тронька, Героя України – Олеся Опанасовича Силина, Героя Украї-
ни та поета – Бориса Ілліча Олійника. Не менш цікавим є лист Ми-
хайла Івановича Сікорського адресований Герою України, академіку 
Борису Євгеновичу Патону. Цікавою є телеграма-поздоровлення 
від відомого письменника, публіциста Сергія Петровича Плачинди.

У поштовій кореспонденції Михайла Івановича Сікорського 
заслуговують на увагу листи від українського скульптора Зарічного 
Ігоря Семеновича, який у 90-их рр. ХХ ст. співпрацював з ним3. У 
цей час у Переяславі-Хмельницькому він створив пам’ятний знак 
Тарасові Трясилу, пам’ятник Григорію Сковороді на території Пе-
реяслав-Хмельницького державного педагогічного університету; 
Штолька Валентина – українського художника-архітектора, Пікуша 
2 Лист від В. Ющенка до М. Сікорського / Фонди НІЕЗ «Переяслав». Інв. гр. «ТЗ» 
(тимчасове збереження).
3 Грудевич Т. Музейна тематика у листуванні М. І. Сікорського в 70-х роках ХХ – на 
поч. ХХІ ст. (за матеріалами фондової колекції Національного історико-етнографіч-
ного заповідника «Переяслав»). Часопис української історії. 2019. Вип. 39. С. 124–
129.
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Андрія Андрійовича – народного художника України, Киянченка 
Юрія Васильовича – українського художника. Його роботи 
знаходяться в експозиціях та фондосховищах НІЕЗ «Переяслав». 
Присєкіна Сергія Миколайовича – художника, живописця, який 
є одним із авторів панно-діорами «Битва за Дніпро в районі 
Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року». 
Семенюти Василя Івановича – художника, скульптора і живописця.

Не менш цікавими є листи від Шовкопляса Івана 
Гавриловича – українського вченого, археолога, заслуженого 
діяча науки і техніки України, який безпосередньо брав участь у 
розкопках у с. Добраничівка Яготинського р-ну Київської області. 
Завдяки його сприянню на територію Музею народної архітекту-
ри та побуту Середньої Наддніпрянщини було перевезено один із 
знайдених житлово-господарських комплексів пізнього палеоліту, 
Ярмаченка Миколи Дмитровича – академіка, заслуженого діяча 
науки і техніки України, Толочка Петра Петровича – академіка НАН 
України, Жулинського Миколи Григоровича – директора Інституту 
літератури НАН України, почесного академіка Національної 
академії мистецтв України.

Привертають увагу листівки та листи від народних депутатів 
України: К. А. Поліщука, О. Р. Абдуліна, Б. В. Губського, В. С. Ко-
валя.

На сьогодні виявлено певну кількість листів, листівок та 
телеграм з його особистого архіву, що становлять неабиякий 
джерелознавчий інтерес для дослідників відомої особистості. 
Листування Михайла Івановича Сікорського дає нам змогу 
оцінити визначну роль фундатора цілісного музейного комплексу 
Переяслава. Михайло Іванович Сікорський належить до видатних 
діячів української культури та музейної справи, його особистість та 
значні музейні і наукові досягнення викликали посилений інтерес 
як серед простих українців, так і української інтелігенції, посадових 
осіб, міжнародної спільноти.
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Микола Губочкін
(м. Переяслав)

КРОПИВНЯНСЬКИЙ ПОЛКОВНИК ФИЛОН 
ДЖАЛАЛІЙ (ДЖЕДЖАЛІЙ): ВИТОКИ РОДОВОДУ ТА 

ЙМОВІРНЕ МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
Вивчення козацької старшини Кропивнянського козацького 

полку вимагає звернення до тих осіб, які прославили себе під 
час Національної революції українського народу 1648–1657 рр. 
У когорті славних полковників Б. Хмельницького виділяється 
кропивнянський полковник Филон Джалалій – однин з найближчих 
сподвижників гетьмана.

Свідченням авторитету Ф. Джалалія в середовищі української 
козацької старшини було те, що він двічі обирався наказним 
гетьманом на незначний термін – у битвах під Жовтими Водами 
(1648 р.) та біля Берестечка (1651 р.). Він належав до тих соратників 
Б. Хмельницького, які пройшли з ним від початку повстання й до 
смерті самого гетьмана.

Краєзнавець із м. Золотоноші М. Пономаренко вважав, що 
Ф. Джалалій народився в Ірклієві1. Крім того, в Іркліївській сотні 
був козак Лесько Джеджалій – можливо, Филонів син. Був і в 
Городищенській сотні козак Іван Джеджеленко, але цей факт не су-
перечить першому2.

Оригінальну версію походження прізвища «Джеджалій» 
запропонував уродженець с. Кропивна, нині мешканець Криму, 
краєзнавець А. Маляр3. Спираючись на знання історії Украї-
ни та кримськотатарської мови, він ділиться своїми поглядами 
на проблему встановлення місця народження Джалалія і його 
справжнього прізвища.

Ще один варіант прізвища кропивнянського полковника, 
на думку А. Маляра, – Джупай. Місце народження Филона і його 
справжнє прізвище майже точно визначив письменник Іван Ле 
(Мойся). Правда, він «нагородив» Филона прізвищем його онука, а 
місце народження Джупая переніс на два-три десятки кілометрів на 
схід від Кропивни під Вереміївку.

1 Пономаренко М. Ф. Золотоніщина. Черкаси, 1991. 76 с.
2 Реєстр Війська Запорозького 1649 року / [підгот. до друку О. В. Тодійчук та ін.; 
редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін.]. Київ: Наукова думка, 1995. С. 349–369.
3 Маляр А. М. Кропивнянська Болюківщина – батьківщина Джупая. Вісник Золото-
ніщини. 2005. 9 липня. С. 6.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

42

Існують документи про витоки родоводу Ф. Джалалія, які 
були знайдені в документації Рум’янцевської ревізії. У них є цікаві 
факти, що дозволяють додати деякі штрихи до біографії та родоводу 
кропивнянського полковника.

Одним зі старовинних козаків у м. Кропивна був Шимко 
Радкевич4. Він мав двох синів – Ярему і Васька. 26 жовтня 1656 р. 
у м. Кропивна козак Ярема Шимковський (син Шимка) про-
дав осажений ще його батьком Шимком Радкевичем «хутор свій 
отчизный, названий Шимковским, с грунтом стоячий на речке 
Ирклею в Чорнобаевце, в котором хуторе хат две, старой сад», 
половину ставу, три луки, сіножатну ниву за річкою Ірклієм, за сто 
золотих «уродженому пану» (тобто, шляхтичу) Філону Джалалії5. 
Цікаво, що у документі він не названий полковником. Підписались 
же під цією купчею «люди цнотливі» – Лесько Михайленко, Влас 
Гордієнко, Гаврило Лисовченко, Мойсей Чопурний6.

Під час Рум’янцевської ревізії в якості доказів права на 
володіння маєтностями подавалися різноманітні документи.

4 липня 1662 р. до переяславських гродських книг було 
занесено наступний тестамент «славетного» шляхтича і козака полку 
Переяславського Івана Григоровича Бурмаки з його дружиною 
Євдокією Філонівною Джеджалією, «обивателів Переяславських». 
Складений заповіт 16 квітня 1662 р. Маємо виписку щодо передачі 
після їхньої смерті Межигірському монастирю «дворы наш власный 
в Переяславлю в пригородке межы суседы Филипом Крамарем 
з едной а з другое стороны Левком Гончарем, за который двор 
далисмо триста золотых, пол млина на средней гребли, который 
млин держимо посполу з паном отцем моим, до того ж монастыря 
Межигорского мою половину записываю, а до того ещё футор наш 
в селе Комаровце, сеножать нив десят и лес и за тое теж далисимо 
триста золотых, кони, бидла рогатое, овечки и що колвек на тот час 
из рухомых яко и лежачих речей может быть як то готовых грошей 
серебра з шат так синих сено и белого платя и оружия всею моего  
все тое монастырю Межигорскому легуем и записуем»7. При цьому 
підкреслювалося, що все це «не отчизна, але з нашое власное праци 
набуток»8. Своїми підписами цей тестамент скріпили: генеральний 
4 Реєстр Війська Запорозького 1649 року ... С. 349.
5 ЦДІА України в Києві. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 1.
6 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до ко-
зацько-старшинської генеалогії. Київ, 1998. С. 81.
7 ЦДІА України в Києві. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 282. Арк. 36.
8 ЦДІА України в Києві. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 282. Арк. 37.
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суддя Іван Д’яченко, городовий отаман Ісак Бовтко, Федір Стріла, 
писар судійський Богдан Тимошевич, козаки переяславські Федір 
Гришкевич, Микита Карпаченко, Федір Федоренко9.

У списках синодика Межигірського Спасо-Преображенського 
монастиря дослідником генеалогії українського козацтва 
В. Кривошеєю виявлено родовід Джалалій:

ДЖАЛАЛІЯ
Джалалія Філон, полковник Кропивнянський; Кирило, Марія, 

Іван, Трохим, Наум, Феодора, Пилип, Іван, Матвій, Яків, Зіновій, Єв-
докія, Іван, Григорій, Петро, Василь, Павло, Каленик, Ганна, Семен, 
Стефанида, Данило, Пелагея, Іван, Пелагея, Павло, Филимон, Леон-
тій, Устина, Євдокія, Ганна, Кирило, Пелагея, Філон, Іван10.

В. Кривошея зробив спробу аналізу наведеного вище 
синодика роду Филона Джалалія. З цього переліку відомі три осо-
би: сам Филон, його син Іван і донька Євдокія. У синодику Филону 
передує 22 чоловічих і 11 жіночих імен. Визначити, скільки це 
колін без додаткових матеріалів важко, але не менше трьох. Отже, 
його рід щонайменше 100 років був у православ’ї, а це суперечить 
точці зору, що Джалалій був татарином11. Наведені вище документи 
підтверджують його шляхетське походження12.

Основоположником родини був Кирило Джалалій з 
дружиною Марією. Филон прожив, очевидно, досить довго, так як 
більшість його дітей померли раніше за нього. Донька Євдокія у 
1662 р., коли писала свій заповіт, мабуть, була вже в літах. Якщо 
навіть допустити, що їй у той час було близько 60 років, то Филон 
мав народитися десь у 80-их рр. XVI ст. і на початок Визвольної 
війни (1648 р.) йому було за шістдесят13.

Кропивнянський полковник Филон Джалалій був вірним 
побратимом Богдана Хмельницького, відіграв значну роль в історії 
України та зробив вагомий внесок в оборону краю від чужоземних 
зазіхань. Ф. Джалалій очолював українське посольство до 
Туреччини, де було укладено українсько-турецький договір. Його 
двічі обирали наказним гетьманом України на невеликий термін у 
9 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до ко-
зацько-старшинської генеалогії. Київ, 1998. С. 82.
10 Кривошея В. В. Українська козацька старшина ... С. 41.
11 Українське козацтво. Мала енциклопедія. Київ, Запоріжжя, 2002. С. 152.
12 Кривошея В. В. Козацька старшина Кропивнянського полку доби Національної 
революції середини XVII ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. Київ: ВІР УАН, 2010. Вип. 38. С. 7-8.
13 Кривошея В. В. Козацька старшина Кропивнянського полку … С. 82.
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битвах під Жовтими Водами (1648 р.) та під Берестечком (1651 р.). 
Проте ім’я полковника було незаслужено забуте, тому зустрічається 
дуже рідко у працях дослідників. Можливо, цьому посприяла також 
і та обставина, що Ф. Джалалій (а разом з ним і Кропивнянський 
полк) відмовилися присягати Московії на Переяславській раді 
1654 р.

Питання встановлення родоводів видатних козацьких 
ватажків на сьогодні є надзвичайно актуальним і потребує 
подальшої розробки.
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Єгор Єгоров
(м. Переяслав)

ПОСТАТЬ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СІКОРСЬКОГО У 
ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ КІНО ТА ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ

Михайло Іванович Сікорський народився 13 жовтня 1923 р. 
в м. Чигирин Черкаської області в багатодітній сім’ї. Після смерті 
батьків разом з братом та сестрою виховувався в Чигиринському 
дитячому будинку (1933–1939). Закінчив 8 класів середньої 
школи № 1 м. Чигирина. У 1939–1943 рр.  навчався в Запорізькому 
авіаційному технікумі ім. К. Ворошилова (нині – Запорізький 
авіаційний коледж імені О. Г. Івченко). Закінчив навчання у 1943 р. 
в м. Омськ, де на той час знаходився евакуйований навчальний 
заклад. Після навчання залишився на посаді інструктора. За плідну 
працю на Омському авіаційному заводі імені П. І. Баранова та у 
технікумі був нагороджений двома медалями.

Вищу освіту здобув у 1946–1951 рр. на історичному факультеті 
Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. У 1951 р. 
призначений на посаду директора Переяслав-Хмельницького 
історичного музею.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 123 від 
13 березня 1979 р. історичний музей було розформовано. Натомість 
було засновано Державний історико-культурний заповідник, 
директором якого став Михайло Іванович Сікорський.

У 1999 р. заповідник отримав статус національного 
і змінив назву на Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». М. І. Сікорський був призначений на 
посаду генерального директора, а з 29 січня 2008 р. – почесного 
генерального директора.

Указом Президента України Віктора Ющенко № 459/2005 
від 11 березня 2005 р. «за самовіддане служіння Україні на 
ниві збереження і увічнення культурної і духовної спадщини 
українського народу, багаторічну подвижницьку науково-
просвітницьку діяльність» Михайлу Івановичу було присвоєно 
звання Герой України з врученням ордена Держави.

27 вересня 2011 р. Михайло Іванович Сікорський помер 
у Переяслав-Хмельницькому. Його поховали на Заальтицькому 
кладовищі1.

1 Ткаченко Н. Життєвий шлях М. І. Сікорського. Михайло Іванович Сікорський: тво-
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За п’ятдесят сім років сумлінної самовідданої праці Михайло 
Іванович підняв величезний пласт історії і культури переяславської 
землі. Він створив один з найбільших музейних комплексів 
України. Нині до його складу входить 24 тематичні музеї, у фондах 
яких зберігається 173 тисячі пам›яток історії та культури основного 
фонду збереження.

За час функціонування заповідника на його території було 
відзнято понад п’ятдесят документальних, художніх кінофільмів 
та телепередач. Зйомкам М. І. Сікорський активно сприяв, про 
що свідчать подяки від знімальних груп, розміщені у фінальних 
титрах багатьох фільмів. Сама ж постать Сікорського також не 
лишилась поза увагою кіномитців як вітчизняних, так й іноземних. 
Михайло Іванович брав участь у зйомках документальних фільмів 
та телепрограм2. 

Кіноальманах «Культурна Спадщина» (випуск № 1). Знятий 
кіностудією «Київнаукфільм» у 1991 р. Випуск присвячено 
видатним культурним діячам України: Івану Гончару, Михайлу 
Сікорському, Леопольду Ященку. Кожному з них відведено розділ 
фільму. Частина, де йдеться про М. І. Сікорського, носить назву: 
«Сад Михайла Сікорського». У ній повідомляється про здобут-
ки та культурну спадщину Михайла Івановича – Переяславський 
історико-культурний заповідник та його музеї, яких на той час вже 
нараховувалось двадцять.

У 1990-их – 2000-их рр. японські дослідники цікавилися 
давньоруським Києвом і Переяславом. У 2002 р. японською 
регіональною телерадіокомпанією Префектури Кіото KBS京都, 
Kyoto Broadcasting System, було відзнято фільм:「東欧三都物語～
歴史・その遺産と文化を訪ねて」(«Історія трьох столиць Східної 
Європи – знайомство з культурною спадщиною»). Фільм присвя-
чено найдревнішим столицям Східної Європи: Кракову, Бухаресту, 
Києву. У ньому присутні кадри з Переяслава – інтерв’ю з Михайлом 
Сікорським, у якому він розповідає про козацтво3.
рець історії й хранитель часу: [колект. монографія, присвяч. 90-річчю з дня народження 
М. І.  Сікорського] / НІЕЗ «Переяслав»; упоряд. О. М. Жам; збір. матеріал. Н. Г. Ткаченко. 
Переяслав-Хмельницький: СКД, 2013. С. 911.
2 Проаналізовані документальні фільми та сюжети за участі М. І. Сікорського узято 
з мережі «YouTube».
3 Уривки фільму містяться у: З 9.45 – інтервю з М. Сікорським 90-ті роки ХХ ст. Про 
козаків і кобзарів [Електронний ресурс] / YouTube. Режим доступу: https://www.
youtube.com/watch?v=gojwPaSqp4E (дата звернення: 29.09.2020).



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

47

«Переяславські скарби Михайла Сікорського». Передача 
розповідає про життєвий та творчий шлях М. І. Сікорського. 
Оповідь ведеться як від особи самого Михайла Сікорського, так 
і від його рідних, близьких, колег. Про нелегку сирітську долю, 
буремне життя та величний спадок, що залишив по собі творець 
переяславських музеїв. У передачі знялися: Михайло Сікорський, 
Валентина Сікорська, Ганна Самутіна, Віктор Ткаченко, Ганна Козій 
та інші працівники історико-культурного заповідника «Переяслав».

«Михайло Сікорський: Заповіт». Документальний фільм 
режисера М. П. Мащенка присвячений постаті М. І. Сікорського. 
Фільм знятий на замовлення благодійного фонду підтримки 
культурної та історичної спадщини міста Переяслав-Хмельницький, 
за участю Міністерства культури і туризму України та мерії 
міста Переяслав-Хмельницький, Національною кіностудією 
ім. О. Довженка. Фільм розпочинаєтеся представленням пантеону 
видатних історичних особистостей Переяславщини: князя 
Володимира Святославовича, князя Ярослава Мудрого, князя 
Володимира Мономаха, Св. Єфрема, Нестора Літописця, Богда-
на Хмельницького, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Шоло-
ма-Алейхема та Михайла Сікорського. Закадровий голос описує 
його постать словами: «Михайло Сікорський – неперевершений 
будівничий музеїв, милістю Божою – невтомний збирач скарбу 
національної ідеї України, як духовної опори для сущих і грядущих». 
А режисер фільму М. П. Мащенко порівнює М. І. Сікорського з 
Т. Г. Шевченком та Г. С. Сковородою: «Всі вони троє – могутні 
постаті, водночас, від минулого і майбутнього. І втрьох вони, немов 
титанічні атланти, на своїх плечах тримають духовний космос 
Переяслава з його древньою, славетною історією». 

Фільм розповідає про життя та творчій шлях М. І. Сікорського, 
історію творення переяславських музеїв: меморіального музею 
Г. С. Сковороди, музею кобзарства, музею-діорами «Битва за Дніпро 
в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 
1943 р.». У зйомках фільму взяли участь: Михайло Сікорський, 
Микола Мащенко – кінорежисер, Іван Якименко – мер м. Переяслав-
Хмельницький, Тетяна Палатна – старший науковий працівник 
Меморіального музею Г. С. Сковороди, Микола Сидоренко – 
бандурист, Валерій Мормель – старший науковий співробітник 
музею кобзарства, Микола Товкайло – творець бандур, кобзар, 
Надія Бойко – старший науковий працівник музею-діорами «Битва 
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за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму 
восени 1943 р.».

Вивчення відображення постаті Михайла Івановича 
Сікорського в документальному кіно та телепередачах має подальші 
перспективи, адже в архівних фондах можна виявити різночасові 
сюжети кіножурналів, пізнавальні телепередачі, документальні 
фільми тощо. 



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

49

Олена Жам
(м. Переяслав)

МИХАЙЛО НИЧИПОРОВИЧ ЄРМОЛЬЄВ: 
ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ

До когорти відомих постатей Переяславського краю 
відноситься Михайло Ничипорович Єрмольєв (1912–1983). Він 
заслужено посів почесне місце серед відомих мешканців Переяслава, 
які залишили свій слід у пам’яті містян і увійшли в історію НІЕЗ 
«Переяслав». Зазначимо, що дослідження постаті М. Н. Єрмольєва 
вимагає комплексного підходу, зокрема, на увагу заслуговують 
його професійна та громадсько-політична діяльність.

М. Н. Єрмольєв народився 8.11.1912 р. в м. Карачев Брянської 
обл. (Росія) у робітничій родині. У 1932–1935 рр. працював на різних 
посадах у Карачевському і Рославському райкомах ВЛКСМ. У 
1935 р. призваний до лав Червоної Армії. У 1937–1938 рр. – завідувач 
Карачевського шкільного дитячого будинку. У листопаді 1938 р. 
Карачевським РВК призваний до лав Червоної армії (місце служби: 
285 гв. лап 33 гв. лабр 10 адп РГК 3 БелФ), де служив до 1948 р. (у 
1944–1945 рр. – заступник командира артдивізії по політичній ча-
стині, брав участь у бойових діях по звільненню території Литви 
від фашистських загарбників). Нагороджений Орденом Вітчизняної 
війни ІІ ступеню, на момент нагородження був у званні гвардії 
капітана1. Після закінчення війни – заступник помічника дивізії по 
політичній частині. Після мобілізації з армії у 1948 р. – заступник 
директора Переяслав-Хмельницької МТС. У 1950 р. обирається 
2-им секретарем Переяслав-Хмельницького райкому партії. У 
1953–1956 рр. – голова Переяслав-Хмельницького райвиконкому. 

1 Ермольев Михаил Никифорович [Электронный ресурс] / Память народа. Ре-
жим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%
95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2&first_name=%D0
%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB&middle_name=%D0%9D%D0%B8
%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&da
te_birth_from=&static_hash=1610e14fae275ce39750033ad15c6b92&group=all&ty
pes=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_
ubilein_kartoteka:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_polit:kld_
upk:kld_vmf:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_
poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_
spiskov:potery_kartoteki:same_doroga&page=1 (дата звернення: 30.09.2020).



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

50

З 1957 р. – голова Переяслав-Хмельницької міжколгоспної ради. З 
1963 р. − депутат 9-го скликання Київської обласної (промислової) 
Ради депутатів трудящих від Богданівського виборчого округу № 96 
(депутатський квиток № 96). У 1963–1969 рр. – голова виконкому 
міської ради Переяслава-Хмельницького. 

Росіянин за національністю він доклав чимало зусиль для 
виділення земельної ділянки для створення першого українського 
скансену – Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. Перший завідувач цього музею М. І. Жам 
пригадував: «У місцевих органів влади нам не завжди вдавалось 
знаходити розуміння важливості розпочатого задуму. Натомість 
голова міської ради М. Н. Єрмольєв підтримав і зрозумів ініціативу 
М. І. Сікорського. Переяслав-Хмельницька міська влада в особі 
М. Н. Єрмольєва запропонувала Переяслав-Хмельницькому 
державному історичному музею на вибір дві земельні ділянки під 
майбутню експозицію…»2.

Після завершення терміну виконання обов’язків голови 
виконкому міської ради Переяслава-Хмельницького перейшов 
працювати до Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею. 20 червня 1969 р. зарахований на посаду заступника 
директора Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею по науковій частині відповідно до рішення бюро райкому 
партії (наказ № 31 від 1.07.1969 р.). Оскільки не мав вищої освіти, то за 
домовленістю із директором Переяслав-Хмельницького державного 
історичного музею М. І. Сікорським вступив на заочне відділення 
історичного факультету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Під час роботи у музеї М. Н. Єрмольєв проводив 
екскурсії для відвідувачів музею, політзаняття для музейних 
працівників, читав лекції для працівників установ і організацій 
міста і району. У музеї очолював різні комісії: прийому від наукових 
працівників та екскурсоводів заліків на право проведення екскурсій; 
закупівельну; по наданню матеріальної допомоги сім’ям музейних 
працівників та ін. Брав участь у роботі комісій з надання допомоги 
Яготинському історичному музею, оформлення музейної кімнати 
в м. Борисполі. Неодноразово ставав учасником експедицій «по 

2 Жам М. І. Від інтер’єру житла до музею просто неба [Рукопис]: Спогади: Записала 
Кіченко Г. А. / М. І. Жам, Г. А. Кіченко; Нац. історико-етногр. заповідн. «Переяслав». 
2002. 16 арк. Особистий архів О. М. Жам.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

51

збору експонатів» в селах Чернігівської, Черкаської, Полтавської, 
Київської областей. Згідно із наказом № 26 від 11.06.1982 р. 
М. Н. Єрмольєв «за видатні заслуги у розвитку музеїв Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного заповідника 
занесений навічно у список працівників заповідника»3. 

М. Н. Єрмольєв був головою секції пропаганди Переяслав-
Хмельницького міськрайонної організацій Українського товариства 
охорони пам’ятників історії та культури і дописувачем краєзнавчої 
рубрики «Люби та знай свій рідний край» міськрайонної газети 
«Комуністична праця». За період існування рубрики він оприлюднив 
12 публікацій, більша частина яких висвітлювала поточну діяльність 
працівників музею4. Висвітленню здобутків М. Н. Єрмольєва 
на музейній ниві буде присвячено окреме дослідження. У 
пропонованій статті хочемо загострити увагу на його біографії. У 
нашому розпорядженні є автобіографія М. Н. Єрмольєва, датована 
сер. 60-их рр. минулого століття (передала донька В. М. Якименко). 
Цей документ містить багато цінних відомостей про особисте життя 
та професійну діяльність М. Н. Єрмольєва. Вважаємо за доцільне 
навести його текст повністю:

«Автобиография
на гр. майора ЕРМОЛЬЕВА Михаила Никифоровича

Родился 3 ноября 1912 года в городе Карачеве Брянской 
области в семье рабочего. До октябрьской революции отец Ермольев 
Никифор Васильевич работал у фабриканта Дракина прядильщиком, 
а мать Ермольева Прасковья Абросимовна – трепальщицей. После 

3 Книга наказів по Переяслав-Хмельницькому історико-культурному заповіднику: 
почато 03.01.1982 р., закінчено 30.12.1984 р. [Рукопис] / [Переяслав-Хмельницький 
історико-культурний заповідник]. [1982–1984]. 
4 Єрмольєв М. Н. Навіки в пам’яті народній. Комуністична праця.1974. 4 лип. 
(№ 79); Єрмольєв М. Н. Кавалер орденів слави. Комуністична праця. 1975. 7 черв. 
(№ 67); Єрмольєв М. Н. Зв’язківець. Комуністична праця. 1975. 30 груд. (№ 13); Єр-
мольєв М. Н. Генерал Черняховський. Комуністична праця. 1975. 13 берез. (№ 31); 
Єрмольєв М. Н. Однією сім’єю. Комуністична праця. 1975. 27 листоп. (№ 140); 
Єрмольєв М. Н. Воїн, трудівник, вихователь. Комуністична праця. 1976. 25 верес. 
(№ 145); Єрмольєв М. Н. Високі відзнаки музею. Комуністична праця. 1976. 26 лют. 
(№ 25); Єрмольєв М. Н. З думою про завтра. Комуністична праця. 1976. 27 листоп. 
(№ 180 (9370). С. 2; Єрмольєв М. Н. Безцінні скарби. Комуністична праця. 1976. 
24 груд. (№ 195 (9385); Єрмольєв М. Н. Цікава зустріч. Комуністична праця. 1977. 
25 лют. (№ 32); Єрмольєв М. Н. Наш доробок. Комуністична праця. 1977. 27 груд. 
(№ 203 (9592). 



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

52

Октябрьской революции отец работал рамщиком на лесопильном 
заводе, а мать – лакировщицей военного склада № 28. Отец и мать 
русские. Я тоже русский. Отец умер в 1942 году, мать пенсионерка 
проживает в гор. Карачеве у дочери.

В 1922 году я поступил учиться. Окончил 7 класов Карачевской 
железнодорожной школы и окончил Карачевское педагогическое 
училище в 1932 году. Моя гражданская специальность – учитель. 
Изучал немецкий язык, но владею неудовлетворительно. Окончил 
в 1946 году одногодичную партийную школу при Политотделе 
10 артиллерийской дивизии. 

Самостоятельно начал работать с июня 1932 года в 
Карачевском Райкоме ВЛКС в должности культропа, а затем 
инструктора. В ноябре 1934 года Обкомом ВЛКСМ был переведён 
на укрепление Рославльського Райкома ВЛКСМ на должность 
инструктора, а затем – заведующего отделом пионеров.

15 ноября 1935 года призван в Советскую Армию по очеред-
ному призыву Рославльским Райвоенкоматом Западной области. До 
ноября 1936 года служил писарем Управления 83 авиабригады Бе-
лорусского Военного округа. По окончании действительной службы 
сдал в 83 авиабригаде экстерном экзамены на среднего командира 
и был демобилизован.

С октября 1937 года по ноябрь 1938 года работал 
заведующим Карачевского школьного детского дома. В этот же 
период окончил при ІІ стрелковом корпусе БВО четырёхмесячные 
курсы адмхозработников Советской Армии.

15 ноября 1938 года добровольно вступил в ряды Советской 
Армии и служил по март 1940 года завделопроизводством Карачев-
ского Райвоенкомата Орловского Военного округа.

С марта 1940 года – инструктор по учёту партийных 
документов Политотдела Орловского Областного Военного округа.

С ноября 1941 года по январь 1942 года – Ливенский Райвоенком 
Орловской области. Это назначение получил для отмобилизации 
района после освобождения его от гитлеровских оккупантов.

С января 1942 года по июнь 1944 года работал старшим 
инструктором по оргпартработе Политотдела Орловского 
Облвоенкомата и ответсекретарём Партийной Комиссии.

В начале 1944 года утверждён членом Окружной Партийной 
Комиссии при Политуправлении Орловского Военного округа.

С июля 1944 года служил заместителем командира дивизиона 
по политчасти 285 артиллерийского полка 83 гвардейской 
легкоартиллерийской бригады 3 Белорусского фронта. 

С августа 1945 года по 28 апреля 1948 года служил 
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заместителем командира дивизиона по политчасти 48 гв. 
тяжёлой миномётной бригады 10 артдивизиона Белорусского 
Военного округа. Приказом Главнокомандующего Сухопутных 
войск за № 01508/п от 28.04.1948 года уволен в запас по болезни – 
посттравматическая церебрастения с веготативными явлениями.

С июня 1948 года по январь 1950 года работал заместителем 
директора Переяслав-Хмельницкой МТС по политчасти, а с января 
1950 года по настоящее время – вторым секретарём Переяслав-
Хмельницкого РК КП(б)У Киевской области.

В боях Великой Отечественной войны участвовал с сентября 
1944 года по май 1945 года: по освобождению территории 
Литвы и при прорыве немецкой глубокоэшелонированной 
долговременной обороны Восточной Пруссии под Шталлупёненом, 
Фридландом, в штурме и взятии Кенигсберга, Пиллау и др. 
Получил 8 благодарностей, объявленных в Приказах Верховного 
Главнокомандующего. 8 октября 1942 года был тяжело контужен 
во время бомбёжки гор. Ельца, легко ранен 18 февраля 1945 года 
в боях под Винденом /осколки мины/. За образцовое выполнение 
задания командования на фронте борьбы немецко-фашисткими 
захватчиками награждён орденами: «Красная Звезда» – 16 декабря 
1944 года, Отечественная война ІІ степени – 28 июля 1945 г., 
медалями: За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–45 г.г., За взятие Кенигсберга и юбилейная медаль – 30 лет 
Советской Армии и флота.

В комсомоле состоял с 1928 по 1939 год, член ВКП(б) с 
июня 1939 года, партбилет № 2971994, принят в члены ВКП(б) 
Карачевским РК ВКП(б). Ранее в ВКП(б) и других партиях 
не состоял. В оппозициях и антипартийных группировках не 
участвовал. Партийных взысканий не имею. В партийных и 
советских выборных органах состоял: Ответсекретарём и членом 
Партийной Комиссии при Политотделе Орловского Облвоенкомата 
с января 1942 года по июль 1944 года; членом Партийной Комиссии 
при Политотделе 43 гв. тяжёло-миномётной бригады; депутатом 
городского Совета г. Карачева с 1939 года; депутатом Переяслав-
Хмельницкого районного и городского Совета с 1950 года; членом 
Переяслав-Хмельницкого РК КП(б)У с 1949 года.

Не судим. На оккупированной территории не проживал. 
Родственников, репрессированных органами советской власти не 
имею. В плену не был. В старой армии не служил. 

За границей был с октября 1944 по сентябрь 1945 года в 
составе действующей армии в Восточной Пруссии. 
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Родственников проживающих за границей я, а так же и 
жена не имеем.

Из родственников имею: брата Александра, проживающего 
в г. Карачеве и работающего слесарем, двух сестёр, Ольгу и 
Клавдию, которые вместе с матерью проживали на временно 
оккупированной территории (г. Карачев Брянской обл.), работали 
в своём хозяйстве. В настоящее время Ольга живёт с мужем на 
Урале. Клавдия живёт с матерью и работает в гор. Карачеве.

Я женат дважды. Первая жена, Густякова Лидия Николаевна, 
1915 года рождения, в период моего пребывания на фронте сошлась 
жить с начальником Военторга. Мои с ней беседы о сохранении 
семьи положительных результатов не дали. Проживает она в 
городе Орле, с нею живут и дети: Юрий, рождения 1936 года, 
Валерий – 1939 г., Леонид – 1941 года.

26 июня 1947 года я женился вторично. Вторая жена – Шуль-
га Анастасия Николаевна (жена погибшего офицера Дубовицкого), 
родилась в 1920 году в с. Положаи Переяслав-Хмельницкого райо-
на Киевской области в семье крестьянина-середняка. Член ВКП(б), 
в период войны была партийным работником Тамалинского РК 
ВКП(б) Пензенской области, а в настоящее время – заведующая 
детской библиотекой. 

Имею дочь Валентину, 1951 года рождения. С нами 
живёт мать жены – Шульга Мария Емельяновна, домохозяйка, 
пенсионерка. В период немецкой оккупации проживала в селах 
Положаи и Соснова Переяслав-Хмельницкого района Киевской 
области (с 1941 по 1943 г.), не работала.

Брат жены Николай Николаевич Шульга, 1918 года 
рождения. Женат, проживает в Переяслав-Хмельницком районе, 
работает Зам. директора лугомелиоративной станции. В период 
Отечественной войны служил в Армии.

Ни я ни моя жена и наши родственники избирательных прав 
после Октябрьской революции не лишались.

Секретарь Переяслав-Хмельницкого РК КП(б)У – підпис 
(Ермольев)

Личную подпись майора запаса Ермольева Михаила 
Никифоровича заверяю: Переяслав-Хмельницкий райвоенком 
В. Степура»5.

5 Автобиография на гр. майора Ермольева Михаила Никифоровича [машинопис]. 
Особистий архів В. М. Ярмоленко, 1951 р. н., жительки м. Переяслава Київської 
обл.
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Олена Жам,
Наталя Заїка
(м. Переяслав)

ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ ВОЛОВИК: 
ФОТОГРАФ, МУЗЕЙНИК, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Історія Переяславського краю складається з історії життя 
та діяльності окремих особистостей, які здійснюють вклад у 
певні галузі знань, сферу виробництва, суспільні відносини. У 
цьому контексті постає важливість уважного розгляду здобутків 
відомих місцевих краян, до яких заслужено можна зарахувати й 
Володимира Федоровича Воловика. Це успішний і добре відомий у 
мистецьких і суспільно-політичних колах Переяслава професійний 
фотограф, музейник, громадський діяч, який створив серію світлин, 
путівників, буклетів, виставок, присвячених місту та його музеям, 
задокументував цінні відомості з історії Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав», сприяв пробудженню 
національної свідомості містян.

Народився В. Ф. Воловик 21 січня 1950 р. в м. Переяславі-
Хмельницькому Київської області в сім’ї службовців: батько 
шкільний вчитель, мати – ветлікар. У 1957–1967 рр. навчався у 
Переяслав-Хмельницькій середній школі № 2. Після її завершення, 
24 серпня 1967 р., влаштувався на роботу помічником реставратора 
(столяр) до Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею. 1 квітня 1968 р. – переведений на посаду наглядача му-
зею, на якій працював до призову на дійсну строкову службу 
в армію 19 жовтня 1968 р.1. Протягом 1968–1970 рр. відбував 
строкову службу солдатом у лавах Радянської армії (військова 
частина 14118, 833)2. Після повернення продовжив роботу в Пе-
реяслав-Хмельницькому історико-культурному заповіднику (далі  
ПХДІКЗ): 10 грудня 1970 р. прийнятий на посаду фотографа3. За 
порадою директора музею М. І. Сікорського, пройшов стажування 
у фотолабораторії видавництва «Наукова думка» (м. Київ) під 
1 Книга приказов исторического музея г. Переяслав-Хмельницкий. Нач. 2.01.1965 г. – 
окон. 5.05.1969 г. 46 л. 
2 Особовий листок по обліку кадрів Воловика Володимира Федоровича (заповнений 
14.08.2000 р.). НІЕЗ «Переяслав», відділ роботи з персоналом та документообігу.
3 Книга приказов Переяслав-Хмельницкого историко-культурного заповедника. 
Нач. 6.05.1969 г. – окон. 29.03.1972 г. 93 л.
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керівництвом завідувача лабораторії І. М. Хитрово. 10 березня 
1973 р. звільнений з посади фотографа музею у зв’язку з переходом 
на іншу роботу4. З березня 1973 р. по березень 1974 р. працював 
фотографом фотолабораторії Республіканського видавництва 
«Реклама» Держкомітету РМ України у справах видавництв, 
поліграфії та книжкової торгівлі (м. Київ). А потім, з квітня 1974 р. 
по травень 1974 р., – електрофотографом 4-го розряду дослідного 
виробництва Київського філіалу Всесоюзного науково-дослідно-
го інституту ювелірпрому міністерства приладобудування, засобів 
автоматизації систем управління (м. Київ)5. У червні 1974 р. по-
вернувся працювати до Переяслав-Хмельницького державного 
історико-культурного заповідника: з 1 червня оформлений на по-
саду фотографа6. На початку жовтня 1978 р. Київським обласним 
військовим комісаріатом був направлений на роботу фотографом 
торгово-побутового підприємства 196/2 міністерства оборони СРСР 
(м. Чойбалсан, Монгольська Народна Республіка), у зв’язку з чим 
8 жовтня був звільнений з посади музейного фотографа7. Після 
повернення з Монголії, 16 вересня 1979 р., оформлений на посаду 
наукового працівника «фотолабораторії» ПХДІКЗ. До складу 
цього умовного музейного підрозділу, окрім В. Ф. Воловика, 
входили фотограф І. Б. Козій та молодший науковий співробітник 
А. М. Погребовець. На початку 1980 р. «фотолабораторія» стала 
офіційним структурним підрозділом Заповідника. У наказі № 5 від 
10.02.1980 р. читаємо: «Перевести фотографа І. Б. Козія на посаду 
зав фотолабораторією з 1 лютого 1980 р., старшого наукового 
працівника музею В. Ф. Воловика на посаду фотографа з 1 лютого 
1980 р.»8. На цій посаді працював до 1.11.2011 р., потім у зв’язку 
зі зміною штатного розпису й ліквідацією посади «фотографа ад-
міністративно-господарського відділу», був переведений на посаду 
реставратора пам’яток дерев’яної архітектури реставраційної май-
4 Книга приказов историко-культурного заповедника, г. Переяслав-Хмельницкий. 
Нач. апрель 1972 г. – окон. октябрь 1973 г. 99 л.
5 Особовий листок по обліку кадрів Воловика Володимира Федоровича ... 
6 Книга приказов историко-культурного заповедника г. Переяслав-Хмельницкий. 
Нач. 15.10. 1973 г. – окон. 3.02.1975 г. 47 л.
7 Книга наказів Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника. 
Поч. 15.07.1976 р. – зак. 28.12.1981 р. 
8 Книга наказів Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника. 
Поч. 15.07.1976 р. – зак. 28.12.1981 р. 
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стерні на умовах неповного робочого дня. Невдовзі, 31.03.2012 р., 
звільнився з роботи.

В обов’язки В. Ф. Воловика як фотографа входило: 
здійснювати фотофіксацію музейних цінностей, пам’яток 
архітектури, подій (відкриття виставки, пам’ятника, музею тощо), 
відомих осіб; створення стаціонарних і пересувних фотовиставок; 
виготовлення світлин для музейних експозицій; підготовка 
до макетування друкованих матеріалів (буклетів, путівників, 
книг); забезпечення фотолабораторії необхідними витратними 
матеріалами, укомплектування її спеціальним обладнанням. 

Одним із основних завдань, які ставив перед фотографами 
директор музею М. І. Сікорський, була фотофіксація пам’яток 
народної архітектури на різних етапах їх музеєфікації – від пошуку 
й виявлення об’єктів у місцях первинного розташування до 
відновлення їх на музейній території; фотографування сільських 
краєвидів, що підлягали затопленню Канівським водосховищем; 
обстеження сіл Переяславщини з метою фіксації давніх споруд. 

Часто В. Ф. Воловик залучався до оформлення виставок. 
Найбільш визначна фотовиставка за його участі під назвою 
«Історичні пам’ятки Переяслава-Хмелницького» відбулася у 
вересні 1987 р. й була приурочена до дня міста. Згодом вона була 
представлена в Києві на конкурсі, організованому Українським 
товариством охорони пам’яток історії та культури. 

Працюючи в музеї, В. Ф. Воловик брав участь в етнографічних 
і археологічних експедиціях, під час яких фіксував пам’ятки 
народної архітектури, проведення розкопок, знайдені артефакти, 
перевезення їх до музею. У 1988 р. В. Ф. Воловик став членом 
Переяслав-Хмельницької архелогічної експедиції, до якої, окрім 
нього, ввійшли: Г. М. Бузян (голова), М. Т. Товкайло, М. М. Буйлук, 
Є. В. Махно.

Залучали В. Ф. Воловика й до інших музейних робіт. У 1984 р. 
він брав участь у демонтажі та перевезенні церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці з с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл. У 
1982 р. допомагав оформлювати експозицію Меморіального музею 
композитора К. Г. Стеценка у с. Веприк Фастівського р-ну Київської 
області. У 1971 р. разом із В. П. Шаблєвським перевіз із с. В’юнище 
Переяслав-Хмельницького р-ну і склав повітку у «дворі ткача». 

У 1989 р. В. Ф. Воловик створив кооператив «Кадр» 
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(м. Переяслав-Хмельницький) по наданню фотопослуг населенню 
і очолював його протягом 1989–1994 рр. без відриву від роботи 
в ПХДІКЗ. До складу кооперативу увійшли місцевий фотограф 
В. В. Набок і дружина В. Ф. Воловика Лариса (бухгалтер). 
Працівники кооперативу пропонували відвідувачам переяславських 
музеїв «термінове фото», яке вони могли отримати відразу по 
завершенню екскурсії або згодом поштою. 

У 1990-их рр. В. Ф. Воловик двічі обирався головою місь-
крайонних осередків громадських організацій «Конгрес національ-
но-демократичних сил»(політичний блок з 16 політичних партій і 
громадських організацій з українського національно-демократич-
ного середовища, створений 2 серпня 1992 р.); Головою районного 
осередку Української республіканської партії (1992 р.). Був членом 
товариства «Просвіта» (1989 р.), членом Всеукраїнського комітету 
охорони прав людини (1992 р.), Громадського контролю (2000 р.).
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Наталія Заїка
(м. Переяслав)

ПРОСВІТЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОЛЕГА РОДІОНОВИЧА КОЛОМІЙЦЯ

Олег Родіонович Коломієць (творчий псевдонім – Олег 
Князенко) – народився 6 вересня 1950 р. в селі Велика Каратуль 
Переяслав-Хмельницького району в родині шкільних вчителів. 
Закінчив філологічний факультет Київського державного 
університету ім. Т. Шевченка. Працював науковим співробітником 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 
Член Національної спілки письменників України з 1990 р. У 1989 р. 
вступив до Переяслав-Хмельницької міськрайонної організації 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. 
Почесний громадянин міста Переяслава-Хмельницького. Нині 
проживає в Переяславі.

Свою просвітянську діяльність Олег Родіонович почав 1989 р., 
коли 16 квітня відбулися перші установчі збори Переяславського 
осередку Товариства української мови ім. Тараса Шевченка (згодом 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка). На зборах обрано головою 
міськрайонного осередку ТУМ Миколу Павловича Корпанюка – 
доктора філологічних наук, професора. За декілька років 
Переяславська «Просвіта» мала все більше прихильників. На 1989–
1992 р. осередок налічував понад двісті чоловік. Олег Родіонович, 
як активний член «Просвіти», стає ініціатором й організатором 
низки просвітянських вечорів: передусім це щорічні шевченківські 
вечори, а також літературні ранки до Дня незалежності України, до 
ювілейних дат «Просвіти», до Дня битви під Крутами. Цікавими 
вдалися О. Коломійцю літературні зустрічі та заходи, присвячені 
Івану Франку, Пантелеймонові Кулішу, Симону Петлюрі, 
Софії Русовій, Євгену Гребінці, Миколі Костомарову, Степану 
Васильченку, Павлу Чубинському та іншим діячам української 
культури.

Як пригадує О. Коломієць, Переяславський осередок 
Товариства «Просвіта» став ініціатором реставрації могили лікаря 
А. Й. Козачковського – сучасника й друга Тараса Шевченка. 
Це починання підтримали тоді Товариство охорони пам’яток та 
культури й міський відділ культури. 
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О. Коломієць здійснив пошукову роботу та написав ряд 
наукових публікацій про Переяславську «Просвіту». Зокрема, до 
130-річчя «Просвіти» в газеті «Слово Просвіти» (вересень 1998 р.) 
було надруковано нарис «Естафета просвітянських поколінь», де 
автор висвітлив історію створення та становлення Переяславського 
осередку товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка з 1910-их по 
1990-ті рр. Цей нарис було вміщено також у великому збірнику 
«Просвіта»: історія та сучасність (1868–1998 рр.)» (Київ, Видавничий 
центр «Просвіта», 1998 р.). У дещо скороченому вигляді під 
назвою «Воскресіння Переяславської «Просвіти» це дослідження 
вийшло в газеті «Вісник Переяславщини» (01.12 та 03.12.1998 р.). 
Пізнавальна та інформативно насичена стаття «Петро Холодний» 
цього ж авторства побачила світ у газеті «Вісник Переяславщини» 
(20.12.1993 р.). 

Краєзнавчу роботу О. Коломієць поєднує з літературною: 
2018 р. у видавництві компанії Focus-media вийшов його 
літературно-мистецький альбом «Народження України» (обсягом 
74 сторінки). Книга містить поетичні твори, присвячені Переяславу, 
людям, які жили тут колись, і тим, хто живе нині. Це вірші автора 
альбому, Володимира Коломійця (його брата), Наталії Павлик, 
Олександра Матвієнка, Марії Карп’юк, Олега Іващенка та ін. Також 
треба зазначити, що книга проілюстрована творами вихованців 
Переяславської дитячої художньої школи (директор – Степан 
Куций).

У 2017–2018 рр., до 100-річчя Української революції, 
О. Коломієць опублікував у газеті «Вісник Переяславщини» цикл 
краєзнавчих нарисів. У цих нарисах він висвітлив питання створення 
та становлення Переяславської «Просвіти», подав опис життя та 
діяльності Варвари Іванівни Чередниченко – першої очільниці 
осередку «Просвіти» в Переяславі. Попередньо науковець подав 
кілька публікацій, присвячених видатній переяславській вчительці 
Чепцовій Ганні Юхимівні. Оремо побачили світ дослідження про 
Олександра Дорошкевича, Єфрема Іщенка, Петра Холодного, Петра 
Дремлюгу. 

2009 р. вийшла книга «Вибір» Олег Іващенка, яка складалася 
з його віршів, статей та листів. Передмову до неї написав О. Коло-
мієць, де вивів постать митця на тлі подій, що засвідчили етап наці-
ональної боротьби українців у радянські часи. 
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Останні десять років О. Коломієць веде літературну студію 
«Дитинець», якою попередньо керувало подружжя педагогів Ольги 
та Андрія Будугаїв. Засідання проходили в Центральній районній 
бібліотеці, працівники якої були мотивовані проведенням таких лі-
тературних зустрічей під керівництвом досвідченого просвітянина. 
Просвітницькі проекти О. Коломійця передбачали розкриття істо-
ричної долі України на прикладі визначних постатей: ним було про-
ведено літературні вечори до 90-річчя від дня народження Дмитра 
Павличка, пам`яті Івана Кирія, Володимира Коломійця, Леся Таню-
ка та ін.

До 120-річчя від дня народження Петра Панфиловича 
Дремлюги Олег Родіонович вручив Національному історико-
етнографічному заповіднику «Переяслав» більше 70 оригінальних 
акварелей автора, які свого часу йому передала дружина художника 
Марія Йосипівна Білогрудова-Дремлюга. На основі цих матеріалів 
в Музеї Заповіту Т. Шевченка організували виставку видатного май-
стра пензля.

Окремо треба сказати про літературне просвітництво 
О. Князенка: з-під його пера вийшло сім поетичних збірок. Про 
одну з них влучно сказав М. Корпанюк: «Переяславна» – книга 
духовна, просвітницька і водночас, романтична, шляхетна… 
«Переяславна» – це образ духовної та матеріальної батьківщини 
поета – Переяславської землі»1.

Наукові здобутки О. Коломійця також становлять частину 
його просвітн ицької діяльності: це близько ста публікацій різного 
формату. За активну просвітницьку діяльність, вагомі здобутки в 
галузі шевченкознавства та поетичної творчості ім’я О. Коломійця 
2013 р. внесено до Енциклопедії Сучасної України.

1 Павлик Н. М. Література Переяславщини. Сучасність: монографія. Переяс-
лав-Хмельницький, 2013. С. 98.
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Анатолій Іваненко
(м. Переяслав)

ЩЕ ОДИН ШТРИХ ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТА 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКОВНИКА ТА НАКАЗНОГО 

ГЕТЬМАНА ЯКИМА СОМКА

Новітні дослідження вітчизняних науковців1 достатньо 
переконливо доводять, що, незважаючи на загалом промосковську 
спрямованість політики наказного гетьмана та переяславського 
полковника Якима Сомка, він наполегливо відстоював гетьманські 
прерогативи та намагався убезпечити козацьку державу від 
втручання царських воєвод у її внутрішні справи. Особливо випукло 
це проявилося у його підходах до вирішення проблеми перебування 
царських залог в українських містах Лівобережжя.

Як відомо, зазнавши краху у своїх експансіоністських 
зазіханнях на всю територію Українського Гетьманату в ході 
Чуднівської кампанії 1660 р., царський уряд з усіх сил намагався 
втримати під своїм контролем хоча б його лівобережну частину. Чи 
не єдиним дієвим інструментом, який дозволяв Москві впливати 
на військово-політичну ситуацію на Лівобережній Україні, 
були царські гарнізони, які, відповідно до Переяславської угоди 
1659 р., були розміщені, окрім Києва, ще й у Переяславі, Ніжині 
та Чернігові. Однак, скориставшись тим, що у своєму прагненні 
оволодіти гетьманською булавою Я. Сомко не гребував закликати 

1 Борисенко В. Й. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині 
XVІІ ст. / В. Й. Борисенко, А. Г. Бульвінський, С. О. Візер; Ін-т іст. освіти, Нац. пед. 
ун-т. ім. М. П. Драгоманова. Київ: Старий світ, 2006. 256 с.; Борисенко В. Переясла-
вець Яким Сомко: особистість часів Руїни. Пам’ять століть. 2008. № 1/2. С. 35–51; 
Газін В. В. Політична програма Якима Сомка (початок 60-х рр. ХVІІ ст.). Наук. пр. 
Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Історичні науки. Кам’янець-Подільський, 
2000. Т. 4(6). С. 266–272; Газін В. В. Яким Сомко: на шляху до гетьманської була-
ви (політичний портрет діяча періоду руїни Української козацької держави). Вісник 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Істо-
ричні науки / [ред. кол.: В. С. Степанков (відп. ред.), Л. В. Баженов, В. П. Газін та 
ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. Вип. 1. 
С. 44–54; Горобець В. «Волимо царя східного…»: Український Гетьманат та росій-
ська династія до і після Переяслава. Київ: Критика, 2007. 462 с.; Горобець В. «Чорна 
рада» 1663 р. Передумови, результати, наслідки. Київ, 2013. 200 с.; Горобець В. М. 
Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та 
Варшавою, 16541665. Київ: Інститут історії НАНУ, 2001. 533 с.
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на допомогу царських «ратныхъ людей», московський уряд значно 
посилив свою військову присутність на Лівобережжі. Весною 
1661 р. тут з’явився експедиційний корпус білгородського намісника 
Г. Ромодановського, котрий під приводом боротьби з «изменниками» 
розмістив військові залоги в багатьох стратегічно важливих 
українських містах. Для прикладу, у Гадяч царський командувач 
направив «…две роты рейтаръ да пятдесятъ человекъ драгуновъ съ 
начальними людьми»2. Заарештувавши козацьку старшину, рейта-
ри повинні були повернутися назад, а драгуни мали залишитися у 
місті як залога. Московський гарнізон у складі драгунського полку 
А. Єля та слобідських полків був направлений Г. Ромодановським 
також до Кременчука. Гарнізони були запроваджені і в інших містах 
поблизу переправ через Дніпро3.

Варто звернути увагу на те, що військові залоги царський 
головнокомандувач розмістив без погодження з українською 
владою та всупереч Переяславській угоді 1659 р. Їх перебування 
в українських містах не було обумовлене жодним міждержавним 
договором чи якимось іншим документом. Це були окупаційні 
війська, покликані тримати в покорі місцеве населення лівобічної 
України.

Перебування царських воєвод із гарнізонами в українських 
містах стало справжнім каменем спотикання у стосунках Я. Сомка 
та московської влади. Тогочасні документи рясніють безперервними 
наріканнями наказного гетьмана на воєвод та їх підлеглих. На нашу 
думку, вкрай неприпустимим є зведення факту подання Сомком 
таких скарг до рівня звичайних інтриг та пояснення їх лише 
особистісними рисами характеру наказного гетьмана, як це інколи 
роблять історики. У дійсності вони стали закономірним результатом 
систематичних зловживань та утисків місцевого українського 
населення зі сторони московських прибульців.

Наказний гетьман повів безкомпромісну боротьбу за 
виведення з лівобережних міст тих гарнізонів, перебування яких не 
було передбачене Переяславською угодою 1659 р. Так, у відписці 
Г. Ромодановському гадяцький воєвода П. Каменєв повідомляв, 

2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. ІІ. 
Спр. 17407. Арк. 48.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. Спб., 1867. Т. V. № 34. С. 66.
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що 1 жовтня 1661 р. до нього прибув миргородський полковник 
П. Царенко, який від імені Я. Сомка «…быть въ Гадичахъ ему Петру 
не велелъ, и твой де в. г. указъ у гетмана о томъ есть, что воеводамъ 
по черкаскимъ городамъ окроме указныхъ городовъ не быть»4. 

Проте спроби Я. Сомка спровадити з Лівобережжя царські 
гарнізони наштовхнулися на впертий спротив московського 
уряду. Намагаючись за будь-яку ціну продовжити незаконне 
перебування своїх окупаційних контингентів в українських 
містах, Москва вдавалася до різноманітних хитрощів. Так, царська 
грамота від 30.01.1662 р. зобов’язувала переяславського воєводу 
В. Волконського повідомити Сомку про те, що «…по государеву 
указу изъ Черкаскихъ городовъ, кроме Плотавы и Кременчюка, 
государевы ратные люді выведены и чтобъ онъ Самко сказалъ, въ 
которыхъ Черкаскихъ городехъ государевымъ ратнымъ людемъ 
отъ приходу воинскихъ людей быть пристойно…»5. Втім, як не-
вдовзі з’ясувалося, це був лише хитрий тактичний хід Кремля, 
спрямований на приспання пильності наказного гетьмана. 

Такі маніпуляції царського уряду не могли не обурювати 
Я. Сомка та козацьку старшину, а тому весною того ж року це 
питання знову постало на порядку денному українсько-московських 
відносин. 13 квітня 1662 р. наказний гетьман звернувся до 
Г. Ромодановського та воєвод з листом, у якому викрив негідну 
поведінку та зловживання гадяцького воєводи та в черговий раз 
зауважив, що перебування воєводи у Гадячі є незаконним, оскільки 
«…имеемъ государеву грамоту, что въ Гадиче воеводе не быть…»6. 
Вказавши царському воєначальнику на неправомірність розміщен-
ня гарнізонів («…въ которыхъ местехъ воеводамъ быть не указано, 
напрасно было и заводить»7), Сомко у доволі різкій і категоричній 
формі зажадав «…изъ Гадича и изъ иныхъ городовъ воеводъ 
вывесть, чтобъ вамъ и намъ о томъ докуки не было…»8. 

Однак і цього разу вимоги української сторони були 
4 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. ІІ. 
Спр. 15410. Арк. 5.
5 Дела Тайного приказа. Кн. І. Русская историческая библиотека, издаваемая Импе-
раторскою археографическою комиссиею. Т. XXІ. С.-Петербург: Типография Главно-
го Управления Уделов, 1907. С. 1007.
6 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России … С. 335. 
7 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России … Там само.
8 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России … Там само.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

65

проігноровані. Тому, вичерпавши всі дипломатичні засоби для 
вирішення конфлікту, козацький очільник змушений був вдатися 
до більш радикальних кроків. З повідомлення єпископа Мефодія 
ніжинському воєводі С. Шаховському, датованого 11.05.1662 р., 
дізнаємося, що, за наказом Я. Сомка, козаки силою вигнали 
царських воєвод разом з їхніми гарнізонами з Гадяча, Зінькова, 
Груні та деяких інших лівобережних містечок9. 

Принципова позиція стосовно виведення з лівобережних міст 
неправомірно розміщених там царських гарнізонів, а також інші 
дії, направлені на обстоювання політичних прав Гетьманату – усе 
це підштовхнуло царський уряд до підтримки іншого претендента 
на гетьманську булаву – Івана Брюховецького. Після завершення 
Ніжинської Чорної ради, за вказівкою Москви, І. Брюховецький 
стратив Якима Сомка та його соратників.

9 Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII в. Сношения малороссийского 
духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича. 
Москва, 1899. 1104 с.
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Ірина Коваль-Фучило
(м. Київ)

СОЦІАЛЬНІ КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ В 
РОЗПОВІДЯХ ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ З ЗОНИ ЗАТОПЛЕННЯ 

(ДОСВІД МЕШКАНЦІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

В усних спогадах про примусове переселення із зон 
затоплення типовим повторюваним фрагментом є розповідь про 
щорічні зустрічі переселенців з одного села: «Перший раз ми 
в парку зустрілися. Там є два столи такі великі, там в шашки 
грають, в шахмати. Ми там розіклалися, з музикою: гармошка, бу-
бон. /…/ на Зелену неділю. Сиділи, згадували, плакали, співали, тан-
цювали. / – А скільки людей прийшло? / – Тоді десь десятків три. 
В нас в цьому году, навєрно, було більше трьох десятків людей1; 
Ми ото 16-ий рік будем зустрічатись. Зустрічаємся ми на вокзалі. 
З’їжджаються односельці. Хто приїхав – тут на вокзалі зустріли, 
заказуємо автобус і їдем на берег моря. Там у нас єсть місце, де ми 
зустрічаємося. Там накриваєм столи, варим юшку і все остальне»2.
Такі ж фрагменти характерні для письмових спогадів переселенців, 
надісланих на замовлення упорядників3.

Цікаво, що жодних згадок про зустрічі переселенців немає у 
попередніх виданнях, присвячених історії затоплених сіл. Не було 
також згадок про такі події і в моїх перших записах від переселенців 
від 2012 р. Не можу стверджувати, чи в той час вже такі зустрічі 
відбувалися, але точно можна сказати, що описи зустрічей тоді ще 
не були типовим місцем наративів про переселення.

Для наведених фрагментів притаманні такі спільні семантичні 
і лексичні ознаки: акцент на добровільності заходів і активності 
його учасників; прагнення наголосити на численності учасників 
зустрічей; згадка про урочистість події, її важливе суспільне 
значення.

Описані оповідачами зустрічі – це комеморативні соціальні 
практики, комеморація. Вона тісно пов’язана із формуванням куль-
1 Ревега Наталія Миколаївна, 1982 р. н., нар. у с. Воропаївка Іванківського р-ну Київ-
ської обл. Запис у м. Переяслав 20.06.2019.
2 Гич Софія Ігорівна, нар. у с. Підсінне Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
Запис у м. Переяслав 21.06.2019.
3 Нам Підсінне тепер тільки сниться. Село у спогадах та документах / Михняк М. К., 
Зубер С. М. та ін. Київ, 2019. С. 354,380, 412.
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турної пам’яті, яка «у перебігу історії потребує постійного тлу-
мачення, обговорення й оновлення, оскільки її зміст засвоюється 
наступними поколіннями, і він повинен відповідати актуальним 
потребам, викликам сучасності»4. Описані вище факти, а саме те, 
що розповідь про комеморацію стає частиною особистого спогаду, 
свідчить, що згадані меморіальні заходи вже стали складовою 
суспільної і культурної пам’яті у соціальній групі переселенців. У 
випадку переселеної громади колишнього села Підсінне ці розповіді 
вже зазнали відчутної фольклоризації, яка полягає в уподібненні і 
певній шаблонності фраз і структурних частин тексту: спершу роз-
повідають про дату зустрічі, далі про її місце, потім про від’їзд на 
берег Дніпра і спільне трапезування. Обов’язковими складовими 
зустрічі є гостина, виконання пісень, фотографування, комунікація 
між людьми.

У традиційній культурі спільне пригощання слугувало 
підтвердженням і закріпленням результату дії чи події. Спільна 
трапеза завжди була настільки важливою, що без неї обряд не 
вважали виконаним, а справу закінченою5. Колективне споживан-
ня їжі учасниками зустрічей є своєрідним об’єднуючим актом, який 
допомагає колись єдиній, а сьогодні розпорошеній громаді підтри-
мувати стосунки, відчувати свою спільність, єдність.

Виконання пісень на зустрічах переселенців теж набуло 
певної традиційної форми, ритуалізації. Це стосується передусім 
громад тих сіл, де склалися, так би мовити, ініціативні групи, які 
беруть на себе організацію і проведення зустрічей. Так, на зустрічі 
колишніх односельців Підсінного першою виконуваною піснею є 
гімн села:

Дніпре, ти течеш віки,
Дніпре, серцю милий.

Води широкі, ясна далина6.
Гімном села став переклад Микола Терещенка відомого 

пісенного тексту «Песня о Днепре» (слова Є. Долматовського, 

4 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая поли-
тика; пер. с нем. Б. Хлебникова. Москва, 2014. С. 58.
5  Валенцова М. М., Узнёва Е. С. Трапеза. Славянские древности: Этнолингвистиче-
ский словарьв 5-ти томах. Т. 5. Москва, 1999. С. 307–312.
6 Перчук Поліна Ігорівна, 1949 р. н., нар. у с. Підсінне Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл. Запис у м. Переяслав 21.06.2019.
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музика М. Фрадкіна). Головним героєм пісні є Дніпро, основна і дуже 
важлива річка життя підсінян, хоча це не єдина причина. Цей твір 
став однією із найвідоміших і найпопулярніших пісень про Другу 
світову війну. Пісня була рекомендована до виконання ансамблями 
фронту, а її авторів відзначено високими державними нагородами. 
У післявоєнний час пісня і в російському, і в українських варіантах 
увійшла до репертуару народної самодіяльності, її часто виконува-
ли на різних заходах. Не випадково також, що роль гімну виконує 
твір, де провідним є мотив боїв у Другій світовій війні. Ця трагічна 
подія, на відміну від інших не менш важких історичних явищ, як-от 
Голодомор чи вимушене переселення через будівництво ГЕС і зато-
плення, не була заборонена для публічного обговорення. В офіцій-
ній політиці пам’яті Друга світова війна була постійно актуальною 
і дозволеною. Це посилило ситуацію замовчування, витіснення, за-
міщення інших трагічних подій. Водночас усі трагічні події поєднує 
ідея важких життєвих втрат, тому можна припустити, що для вша-
нування втрати внаслідок примусового виселення стала в пригоді 
пісня про війну, яка була добре відома, дозволена, а ще вона не об-
тяжена ідеологічними чи партійними маркерами, містить численні 
асоціації й алюзії із творами Тараса Шевченка й народними піснями, 
що сприяло її популярності і збереженню дотепер у виконавському 
репертуарі колишніх мешканців придніпровського села. Ще однією 
вагомою причиною усталення саме такого гімну є місце проведення 
щорічних зустрічей – на березі Дніпра. Показово, що підсіняни, які 
спершу зустрілися в кафе у Переяславі, згодом змінили місце на по-
бережжя Дніпра.

Обов’язковою складовою аналізованих комеморативних 
практик стало фотографування: «У 12 собрались, у час дня вони 
вже під Дніпром. У нас вже юшка готова. Тоді становимося всі, 
фотографіруємося»7. Учасники прагнуть зберегти для себе пам’ять 
про зустрічі саме в такій формі. Тут важливо наголосити, що фо-
тографії стали дуже потрібними і набули активного використан-
ня у, так би мовити, вторинних формах меморіалізації затоплених 
сіл. Маю на увазі організацію виставок старих і нових фотографій, 
укладення фотоальбомів, використання світлин у книгах, 
присвячених затопленим селам, на інтернет-сайтах, у приватних 
7 Перчук Поліна Ігорівна, 1949 р. н., нар. у с. Підсінне Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл. Запис у м. Переяслав 21.06.2019.
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колекціях. Тобто фотоілюстрації стали обов’язковою складовою 
стратегії мобілізації уваги і до колишньої події затоплення села, і до 
сучасних комеморативних заходів. Старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу історичного краєзнавства НІЕЗ 
«Переяслав» Наталія Ревега стала автором стендової фотовиставки 
«Село Комарівка на Переялавщині», яка кілька днів була доступна 
для огляду в центрі м. Переяслав у травні 2019 р. На цій виставці 
демонструвалися і старі, і нові фотографії. Наталія Миколаївна 
так розповіла про цей захід: «Виставка була присвячена зустрічі 
комарівчан, адже вони приходять, хочуть побачити, ми фотогра-
фій багато зібрали»8. Наявність світлин із зустрічей переселенців 
у друкованих виданнях, побутування розповідей про ці зустрічі у 
спогадах людей свідчить про те, що історією стають вже самі зустрічі 
переселенців, причому саме ці події певною мірою «витісняють» 
пам’ять про саме переселення і затоплення села. 

8 Ревега Наталія Миколаївна, 1982 р. н., нар. у с. Воропаївка Іванківського р-ну 
Київської обл. Запис у м. Переяслав 20.06.2019.
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Сергій КоженецьСергій Коженець
(м. Переяслав)

ПРОКІП МУСІЙОВИЧ КОЖЕНЕЦЬ – ДОЛЯ ЗАГИБЛОГО 
ВОЇНА

З-поміж моїх рідних є людина, долю якої я намагаюся 
з’ясувати. Це Коженець Прокіп Мусійович, що загинув у жовтні 
1943 р. під час боїв на Букринському плацдармі. Він народився в 
с. Мазінки1 на Переяславщині. На жаль, мені не відома точна дата його 
народження (з моїх міркувань, це можуть бути 1922 або 1923 роки). 
Втім, у іменному списку про втрати офіцерського складу (донесен-
ня № 49730) роком народження загиблого лейтенанта, командира 
взводу 53-ої гвардійської танкової бригади, члена ВЛКСМ вказано 
1924. Там же повідомлено, що він загинув 24 жовтня 1943 р. Згідно із 
згаданим донесенням, тоді ж було вбито командира танку, лейтенанта 
П. К. Білогрудова – обох було поховано у Первомайський (село / 
радгосп) Канівського району Київської області2. Однак, віднайти 
такий населений пункт на сьогодні не вдалося, як і захоронення. 

У відповіді на запит до Національного музею історії України 
у Другій світовій війні було вказано, що документів про можливі 
поховання на території Канівського району в них немає3. На 
повторний запит зазначена установа повідомила, що найближчі 
сучасні населені пункти до колишнього с. Первомайськ це  с. Хо-
дорів та с. Липовий Ріг Миронівського району Київської області, 
а також с. Уляники та с. Балико-Щучинка Кагарлицького району 
Київської області. 

Однак, у списках воїнів, які поховані у братських могилах цих 
поселень, прізвища Коженець немає. Відомості про перепоховання 

1 Мазінки – село колишнього Переяслав-Хмельницького району (нині – Бориспіль-
ського району) Київської області; Відомості про населені пункти у посиланнях пода-
но згідно з територіально-адміністративним устроєм що діяв до виходу Постанови 
Верховної Ради України № 3650 від 17 липня 2020 р.
2 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 58. 
Оп. 18001. Д. 1158. Донесение о безвовратных потерях личного состава 53 Гв. 
танковой бригады 6 ГТК за период с 20 по 31 октября 1943 года № 49730 от 
01.11.1943 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=2578259 (дата звернення: 29.09.2020 р.).
3 Лист-відповідь від Національного музею історії України у Другій світовій війні 
на запит Коженця Сергія Анатолійовича № 491 від 24.06.2019 р. Особистий архів 
С. А. Коженця.
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військових у музеї теж відсутні4. Копія сповіщення Переяславського 
військового комісаріату про його загибель № 196, надана музеєм, 
підтверджує дату його смерті, втім у графі для зазначення місця 
поховання запису не зроблено5. 

До сьогодні точне місце, де похований П. М. Коженець, 
залишається невідомим. 

На цей час можу навести деякі незначні подробиці, що 
описують його долю. До лав Червоної армії на строкову службу 
Прокопа було призвано Переяславським військкоматом Київської 
області незадовго перед нападом Німеччини на Радянський Союз. А 
вже восени 1943 р. Радянські війська наблизився до р. Дніпро, і він 
опинився у рідному краї, де брав участь у битві за Дніпро. Лейтенант 
П. М. Коженець воював у складі 53-ої гвардійської танкової бригади 
6-го гвардійського танкового корпусу, 3-ої гвардійської танкової ар-
мії Воронезького фронту (далі – 53 гв. тбр.) на посаді командира 
взводу. Зі спогадів І. Г. Коженця (1929–2018 рр.), який є двоюрідним 
братом загиблого, відомо, що бойові товариші останнього прибули 
в с. Мазінки та передали деякі особисті речі його родині. Вони 
розповіли, як загинув Прокіп. Під час спостереження з башти танка 
за позиціями ворога, куля снайпера влучила йому в голову, пробивши 
шлемофон.

Цінним документом, що повідомляє про характер тогочасних 
бойових операцій, є звіт про бойові дії 53 гв. тбр. Згідно з його 
даними, цей військовий підрозділ, що нараховував 47 танків Т-34,  
упродовж 19–22 вересня просувався у межах Переяславського 
району: села Ташань, Вергуни, Яненки, вийшовши до берега Дніпра, 
південніше Переяслава. Після спроби форсування правого берега 
Дніпра в районі Канівської переправи – відвели в район с. Комарівка6. 
29 вересня 1943 р. підрозділ здійснив марш від с. Комарівки через 
с. Городище7 і зайняв оборону на лівому (східному) березі р. Дніпро 

4 Лист-відповідь від Національного музею історії України у Другій світовій війні 
на запит Коженця Сергія Анатолійовича № 763 від 23.09.2019 р. Особистий архів 
С. А. Коженця.
5 Копія сповіщення Переяславського військового комісаріату про загибель 
Коженця Прокопа Мусійовича № 196 видана Національним музеєм історії України 
у Другій світовій війні на запит Коженця Сергія Анатолійовича. Особистий архів 
С. А. Коженця.
6 Комарівка – колишнє село Переяслав-Хмельницького району Київської області (у 
1972–1976 рр. затоплене водами Канівського водосховища).
7 Городище колишнє село Переяслав-Хмельницького району Київської області (у 
1972–1976 рр. затоплене водами Канівського водосховища).
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із завданням обороняти переправу в напрямку правобережного 
с. Григорівки8. У ніч з 2 на 3 жовтня танкові батальйони бригади 
на понтонах переправилися на правий берег у районі с. Зарубинці9. 
До 17.00 3 жовтня 305 танковий батальйон зосередився на північ-
но-східній окраїні с. Григорівка, а 306 – у яру на 200 м східніше ви-
соти 196,4. 

12 жовтня 1943 р. після 45-хвилинної артпідготовки о 
8.00 53 гв. тбр. перейшла в наступ у напряму південної окраїни 
с. Григорівка, північної окраїни с. Іванькова10, відмітки 182,1, відміт-
ки 189,2 с. Орловиця11, відмітки 130,3 південної окраїни с. М. Поток12

із завданням підтримати наступ 38 стрілецької дивізії. До завершення 
дня бригада зайняла північно-східну окраїну с. Іваньково, де її вій-
ськові окопали танки і відбивали жорстокі контратаки противника.

Після невдалої атаки в напрямку с. М. Поток командування 
перевело бригаду в район ярів на 0,5 км північніше с. Колесище13, де 
було зайнято оборону.

22 жовтня 1943 р. військове з’єднання отримало наказ у взаємо-
дії із 22 Гв. мотострілковою бригадою розпочати наступ у напрямку 
населених пунктів с. Канада, с. Ведмедівка14, с. Пії15, с. М. Прицьки16, 
с. Драчі17, щоб до кінця дня оволодіти с. Коритище18. На той час у її 
складі нараховувалося 34 танки Т-34. 

У ході виконання наказу бригада, долаючи впертий опір про-
тивника, до кінця дня дійшла до с.  Ходорів19. Там вона отримала до-
датковий наказ протягом ночі вийти в район пункту Первомайськ20, 

8 Григорівка – колишнє село Переяслав-Хмельницького району Київської області 
(нині  село Канівського району Черкаської області). 
9 Зарубинці – колишнє село Переяслав-Хмельницького району Київської області, з 
1971 р.  Канівського району Черкаської області (у 1972–1976 рр. частково затоплене 
водами Канівського водосховища, нині не існує).
10 Іваньків – село Канівського району Черкаської області.
11 Орловець – селище Канівського району Черкаської області.
12 Потік – село Миронівського району Київської області. 
13 Колесище – нині східна частина с. Малий Букрин Миронівського району Київської 
області. 
14 Ведмедівка  – село Миронівського району Київської області.
15 Пії – нинішнє селище Миронівського району Київської області.
16 Малі Прицьки  – село Миронівського району Київської області.
17 Кип’ячка – село Миронівського району Київської області, раніше мало паралель-
ну назву – Драчі.
18 Коритище – село Миронівського району Київської області.
19 Ходорів  – село Миронівського району Київської області.
20 Первомайський – колишнє село/радгосп поблизу с. Липовий Ріг Миронівського 
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щоб на світанку 23 жовтня 1943 р. продовжити наступ у заданому на-
прямку. Дійшовши місця призначення, бригада зустріла жорстокий 
спротив контратак противника, далі пройти не змогла і, відповідно 
до нового наказу командування від 24 жовтня, зайняла оборону, 
окопавши танки і самохідні установки. Саме цього дня й загинув 
П. М. Коженець. Уже 25 жовтня 1943 р. бригада була виведена із 
бою на доукомплектування. Вона здійснила марш із правого берега 
р. Дніпро на лівий і до 27 жовтня 1943 р. зосереджувалася у районі 
с. Городище21. Згідно з журналом бойових дій 6-го гв. танкового кор-
пусу, на 9-ту годину ранку 28 жовтня 1943 р. після нічного переходу 
18 танків Т-34 53 гв. тбр знаходилися на південно-західній околиці 
с. Дем’янці (поблизу рідного села Прокопа Мусійовича – Мазінки)22.

У 1964 р. було надруковано книгу Н. Г. Нерсесяна «Фастовская 
гвардейская: боевой путь 53-й гвардейской ордена Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады», 
у якій висвітлюються події з історії цього підрозділу. Можливо, 
знайомство з наведеними в ній фактами дозволять встановити 
додаткові подробиці долі лейтенанта Коженця. Також є підстави 
вважати, що загиблого воїна пізніше було перепоховано у с. Дударі 
Миронівського району.  Тож пошуки тривають.

району та с Уляники Кагарлицького р-ну Київської області, нині не існує. 
21 ЦАМО. Ф. 315. Оп.  4440. Д. 144 (Приложение к входящему № 0977. Отчет о 
боевых действиях 53 Гвардейской Краснознаменной Фастовской танковой бри-
гады 6 Гв. К. К. Т. К. за период с 9 сентября 1943 г. по 23 января 1944 года. Создан 
25.01.1944 г.) Л.1, 4, 6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cdn.pamyat-
naroda.ru/images/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0
%B0_068_%D0%9A%D0%9F097%D0%A0_1%D0%A14_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0
%B0/315-0004440-0144/00000008.jpg (дата звернення: 28.09.2020 г.). 
22 ЦАМО. Ф. 3405. Оп. 1. Д. 34 [Журнал боевых действий 6-го гвардейского танко-
вого корпуса]. Л. 125. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cdn.pamyat-
naroda.ru/images/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D
0%B0_023_%D0%B6%D0%B1%D0%B4_%D0%9A%D0%9F097%D0%A0-%D0%97%D0
%A13/3405-00001-0034/00000126.jpg (дата звернення: 28.09.2020 р.)



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

74

Олена Колибенко,
Олександр Колибенко

(м. Переяслав)

МАРІЯ З МОНОМАХІВ ТА ГІТА ВЕССЕКСЬКА: ЖІНКИ В 
ЖИТТІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

Більшість джерел доби Середньовіччя присвячено опису 
діянь чоловіків. Про жінок же, навіть належних до привілейованих 
класів, такі джерела згадують надзвичайно рідко. Для прикладу, 
можна спробувати порівняти інформацію про 23-ох переяславських 
князів та їх 30-ох відомих з джерел дружин – значну частину остан-
ніх у джерелах навіть не названо по жодному з їх імен (династично-
му, хрестильному чи чернечому).

Оскільки ця розвідка є лише початковим етапом дослідження 
ролі й місця цих княгинь в історії, розпочнемо її з двох, мабуть, 
найцікавіших персон у цьому списку переважно «номерів замість 
імен» – з Марії, першої дружини першого переяславського князя 
Всеволода Ярославича, матері його старшого сина Володимира 
Мономаха, а також першої дружини вже самого Володимира 
Мономаха – Гіти або Гіди Вессекської, яку в радянській та постра-
дянській традиції заведено називати Гіда Гарольдівна.

Загальновідомо, що 99,99% княжих шлюбів укладалося з 
політичною метою. У більшості випадків вони скріплювали собою 
певні союзницькі військово-політичні угоди. Таким був і перший 
шлюб Всеволода Ярославича з донькою візантійського імператора 
Константина IX Мономаха Марією. Можемо вважати її однією з 
найродовитіших (якщо не найродовитішою) представниць усієї ко-
горти дружин переяславських князів.

Причини й обставини приїзду Марії на Русь та подальша 
доля химерним способом переплелися зі складним вузлом русько-
візантійських стосунків 40–60-их років ХІ ст., а її родовід та поява 
на світ розкривають деталі внутрішньовізантійської імператорської 
«кухні» другої чверті того ж століття.

Про від’їзд на Русь доньки візантійського імператора грецькі 
джерела нічого не повідомляють, та це й не дивно – родинні зв’язки 
з варварами, якими були в очах греків руси, не вважалися чимось 
пристойним, а віддавати варварам принцесу з імператорського  
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дому взагалі було ганебним1. Однак, у випадку з Марією все було 
в межах пристойності, бо вона не була «порфірородною». Матір’ю 
майбутньої дружини молодшого Ярославового сина Всеволода 
була не третя дружина Константина Мономаха імператриця Зоя (на 
момент їх шлюбу 11 червня 1042 р. їй уже виповнилося 60 років), 
і навіть не перша чи друга покійні дружини. Матір’ю була його 
коханка, багаторічна супутниця по вигнанню Марія Склірина – 
племінниця або двоюрідна сестра його другої дружини (доньки 
сестри Романа ІІІ Пульхерії та Василія Скліра). Склірина померла 
від несподіваної хвороби близько 1045 р., – схоже, що її отруїли2. 
Константин під виглядом «порфірородної» принцеси відіслав 
1046 р. у Київ власну народжену не у шлюбі доньку від звичайної, 
хоч і дуже красивої жінки. Дівчині цій на момент шлюбу мало 
бути щонайменше 12 років (мінімальний шлюбний вік для дівчат 
у греків), що до певної міри пояснює, чому Володимир Мономах 
народився не в 1047 чи 1048 р., а лише у 1053 р. Отже, Марія, 
майбутня мати Володимира Мономаха, народилася найпізніше десь 
у 1034 р., коли її батько ще не був імператором, а був приватною 
заможною людиною, що перебувала у вигнанні.

Марія прожила у шлюбі з Всеволодом Ярославичем приблизно 
21–22 роки, значну частину з них вона провела у Переяславі, на 
княжому дворі (1053–1067 рр.). Крім старшого сина Володимира, у 
кінці 50-их років ХІ ст. вона народила ще й доньку Янку (Іоанну), а 
перед смертю в 1067 р. стала черницею на ім’я Анастасія. Загалом 
вона прожила близько 33–35 років.

Наступний переяславський князь Володимир Мономах, на 
відміну від свого батька Всеволода Ярославича, мав за життя не 
двох, а трьох дружин, про яких відомо з джерел. Першою з них 
є надзвичайно цікава історична персона Гіта Вессекська або Гіда 
Гарольдівна. Про її життя збереглося дуже мало джерел, однак 
вони все ж дають можливість встановити низку цікавих фактів 
про неї. З цих джерел відомо, що Гіта була донькою останнього 
англосаксонського короля Гарольда ІІ Годвінсона та Едіт Сваннек, 
представниці знатного англосаксонського роду з Мерсії. Своє ім’я 

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей / под. ред. Г. Г. Литаврина, 
А. П. Новосельцева. Москва: Наука, 1991. С. 59−63.
2 Пселл Михаил. Хронография / перевод, статья и прим. Я. Н. Любарского. Москва: 
Наука, 1978. С. 278, прим. 32, с. 279, прим. 33, 43.
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Гіта (Гіда) отримала на честь своєї бабусі Гіти Торкельсдоттір – 
сестри данського ярла Ульва, яка одружилася з вессекським ярлом 
Годвіне в 1019–1020 рр.3. Після загибелі короля Гарольда та поразки 
англійського війська в битві при Гастінгсі в 1066 р. її сім’я втекла 
спочатку до Фландрії, звідки перебралася до Данії, до близького ро-
дича – данського короля Свена Естрідсена. Останній же, як тільки 
Гіта досягла шлюбного віку (13–14 років), видав її заміж в Русь, 
за сина переяславського князя Всеволода Ярославича Володимира 
Всеволодовича.

Весною 1074 р. Володимир Мономах здійснив довгий 
(близько 700 км) перехід з Володимира Волинського до Переяслава 
саме з метою одруження. Очевидно, що його майбутня дружина 
Гіта Вессекська на цей момент уже була привезена через Київ до 
Переяслава, до Володимирового батька Всеволода, за наказом 
якого 21-річний молодий князь Володимир і мав одружитися. Після 
Великодня, який у тому році був 20 квітня, він, уже з молодою 
дружиною, повернувся знову на княжіння до Володимира-
Волинського4.

У наступні 14 років Гіта народила кількох дітей: старший син 
Мстислав-Федір-Гарольд народився 1076 р., місце народження – 
Володимир-Волинський;син Ізяслав народився на початку весни 
1078 р., місце народження – Чернігів; син В’ячеслав народився 
бл. 1080 р., місце народження – Чернігів; син Святослав народився 
бл. 1084 р., місце народження – Чернігів; донька Марія (Маріца) 
народилася бл. 1086 р., названа на честь матері Володимира Моно-
маха Марії, місце народження – Чернігів; син Ярополк народився 
бл. 1088 р., місце народження – Чернігів5.

Три молодших сина Мономаха та Гіти (В’ячеслав, Святослав 

3 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные 
очерки культурных, торговых, политических связей ІХ–ХІІ вв. Москва, 2001. С. 481; 
Гаврилишин М. Р. Політичні і шлюбні зв’язки британських династій з Рюриковича-
ми у ІХ–ХІ ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. Львів, 2015. 
С. 161.
4 Колибенко О. В., Колибенко О. В. Peperit – vitae – mortem: час та простір пере-
яславського князя. Простір в історичних дослідженнях: зб. наук. ст. / упоряд. 
С. М. Вовкодав. Переяслав – Кам’янець-Подільський, 2020. С. 46.
5 Колибенко О. В., Колибенко О. В. Via est vita: просторові аспекти біографій еліти 
Переяславля Руського. Фактор простору в історичних дослідженнях: Матеріали 
Всеукраїнської наукової конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 42−43.
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та Ярополк) у майбутньому стали переяславськими князями. 
Оскільки джерела зафіксували 5 синів Гіти та лише одну її доньку, 
то можна висловити здогад про можливе народження нею ще однієї 
чи кількох доньок, які не потрапили на сторінки літописів. У цьому 
немає нічого дивного, адже й сама Гіта там також жодного разу 
прямо не згадується.

Дата смерті Гіти збереглася у джерелах – 10 березня 1098 р.6. 
Вона померла (чи загинула), перебуваючи, умовно кажучи, «в обо-
зі» першого хрестового походу. Володимир Мономах у кінці 1098 р. 
заклав на княжому дворі Переяслава кам’яну церкву Успіння Пре-
святої Богородиці7 у пам’ять про покійну дружину, яка прожила 
з ним у шлюбі близько 24-ох років, народила йому щонайменше 
6-ох дітей та померла (чи загинула) у дорозі до Святої Землі, до 
Єрусалиму.

6 Назаренко А. В. Указ. соч. С. 607−608.
7 Ипатьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Т. 2). 2-е изд. Москва, 
2001. Стб. 248.
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Юрій Коржов
(с. Ташань)

МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ПОСТАТІ ПЕТРА САМУТІНА В 
С. ТАШАНЬ

Генерального штабу генерал-хорунжий Армії УНР Петро 
Зотович Самутін (25.11.1896 – 14.09.1982) – військовий і громад-
ський діяч, історик, уродженець с. Ташань Переяславського повіту. 
Навчався у місцевій цекровно-приходській школі, школі садівниц-
тва в Полтаві та Московському сільськогосподарському інституті. 
8.08.1915 р. – мобілізований до 5-го запасного артилерійського диві-
зіону російської імператорської армії. З 15.01.1916 р. по 15.04.1916 р. 
навчався у Другій київській школі прапорщиків, призначений у 24 
Туркестанський артилерійський полк, у складі якого воював у Га-
личині. 15.01.1917 р. переведений до 15 Шліссельбургського піхот-
ного полку 6-го армійського корпусу Південно-Західного фронту (з 
14.05.1917 р. – «полк Вільної України»). Того ж дня підпоручнику 
П. З. Самутіну присвоєно військове звання «хорунжий». У червні 
та листопаді був делегатом 2-го та 3-го Всеукраїнських військових 
з’їздів у Києві. 

Брав участь в Польсько-радянській війні. У 1919–1920 рр. ін-
тернований у польських таборах. У квітні-жовтні 1920 р. перебував 
у складі 6-ї стрілецької дівізії, 7 травня брав участь у звільнені Киє-
ва від більшовиків, наприкінці серпня 1920 р. відзначився при обо-
роні м. Замостя, у боях з частинами Першої кінної армії Будьонного. 
У 1921 р. закінчив курси командирів куренів при штабі 6-ї дивізії. 
Останнє звання в Армії УНР – сотник. Того ж року П. З. Самутіна 
призначено начальником розвідки одного з повстанських районів, 
17 серпня він був направлений українським повстансько-парти-
занським штабом із Польщі в Україну для праці в запіллі ворога. 
З вересня взаємодіяв з отаманом Іваном Савченком-Нагірним у Зо-
лотоніському повіті Полтавської губернії. 11.07.1922 р. повернувся 
до Польщі. У 1924 р. закінчив річні академічні курси при польсько-
му Генеральному штабі. У 1920-их рр. проживав у Каліші, Льво-
ві, Стрию. З 1928 р. був контрактним старшиною польської армії, 
служив у 13-му піхотному полку в м. Пултуск. У 1931–1933 рр. 
навчався у Варшавській Вищій Військовій школі; капітан, потім – 
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майор Війська польського. З березня по серпень 1939 р. як радник 
з питань тактики займався побудовою оборонних фортифікаційних 
споруд у районі м. Пултуск. Брав участь у німецько-польській війні. 
17.09.1939 р. у районі м. Грубешів потрапив до німецького поло-
ну, як українець, був звільнений. 29.06.1941 р. призначений членом 
утвореної в м. Кракові воєнно-історичної секції Української Гене-
ральної Ради Комбатантів, у званні «Генерального штабу полков-
ник». Служив у Вермахті. У 1942 р. – підполковник, заступник на-
чальника абвергрупи «102» (контррозвідка) при штабі 17-ї піхотної 
армії, приїздив до Ташані. У 1943 р. був членом штабу Українського 
визвольного війська у складі Вермахту. З 1945 р. проживав у Захід-
ній Німеччині. У 1954 р. виїхав до США, в м. Буффало. З 1965 р. 
проживав в м. Балтимор. Був головою Об’єднання бувших вояків 
Української Армії, мав звання Генерального штабу генерал-хорун-
жий Армії УНР. Нагороди: «Хрест Симона Петлюри», «Воєнний 
Хрест 1917–1957 рр.», «Хрест відродження».

Помер П. З. Самутін 1982 р. у місті Балтимор, штат Меріленд, 
похований на українському православному цвинтарі міста Саут-Ба-
унд-Брук, штат Нью-Джерсі. 

Ідея створення та встановлення пам’ятного знаку на честь 
Самутіна Петра Зотовича виникла в автора в 2008 р. після озна-
йомлення з біографічними даними та послужним списком нашо-
го славетного земляка. Поодинокі відомості про його діяльність у 
емігрантських та сучасних українських історичних дослідженнях, 
статті Самутіна в часописі «Вісті комбатанта», згадки про нього в 
карних справах отаманів Луценка та Чорного, а також віднайден-
ня запису в метричній книзі Святотроїцької церкви с. Положаїв про 
народження майбутнього генерала, відкрили образ мужнього воїна, 
патріота, контррозвідника, зразкового старшину українського війсь-
ка. Їдею підхопили однодумці, в першу чергу, дружина – Анжеліка 
Батечко1, друзі й сусіди по кутку, де народився П. З. Самутін: Ві-
талій та Вікторія Краснюки, Вадим та Тетяна Косинські, Вікторія 
Майковська, Микола та Наталія Козуби, Павло Ярош та інші.

Першим практичним кроком з увічнення пам’яті П. З. Самуті-
на було оприлюднення його біографії та нагородного листа у книзі 

1 За втілення задуму Анжеліку Батечко було пошановано медаллю Православної 
Церкви України «За жертовність і любов до України». 
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«Ташань. Історія та родовідна книга села Переяславського краю», 
що була надрукована в 2017 р.2

Навесні 2019 р. частину вулиці Житника, де народився Пе-
тро Зотович, було перейменовано на вулицю генерала Самутіна. Цю 
ідею підтримала Ташанська сільська рада на чолі з тодішнім голо-
вою Віктором Кужільним.

Наступним кроком меморіалізації постаті П. З. Самутіна ста-
ло виготовлення та встановлення пам’ятного знаку. Форму було об-
рано за аналогією з надгробком – у вигляді ордена «Хрест Симона 
Петлюри», нагороди, яка з 1932 р. надавалась усім учасникам ви-
звольних змагань.

На початку 2019 р. майстри-каменярі з м. Коростишева, за 
кресленнями Ю. Б. Коржова, почали роботи з виготовлення хреста 
з сірого граніту (висота – 2 м, ширина, 1,8 м). У серпні того ж року 
в с. Ташань розпочалися роботи з його встановлення. У листопаді 
пам’ятний знак зайняв своє місце на символічному кургані, у схил 
якого було вмонтовано гранітну дошку з написом «Борцям за волю 
України». Роботи з облаштування прилеглої території проводились 
до дня відкриття пам’ятника – 18 жовтня 2020 р.

О 13-ій годині в с. Ташані на вулиці генерала Самутіна роз-
почалися урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знаку на честь 
П. З. Самутіна та пам’ятника Покрови Божої Матері. Було проведено 
урочисте богослужіння за участю п’яти священиків Переяславської 
єпархії Православної церкви України. Ведучим заходу виступив 
учасник АТО Віталій Краснюк. Почесними гостями та промовця-
ми були: ветерани війни за незалежність 2014–2020 рр., вояки 1-го 
батальйону Національної гвардії ім. генерала Кульчицького, 128-ї 
окремої гірсько-штурмової бригади, добровольчого батальйону 
«Айдар». Зокрема, на мітингу з нагоди відкриття пам’ятного зна-
ку виступили заступник начальника Київського ліцею імені Івана 
Богуна полковник Євген Пікуль, автор проекту пам’ятника Юрій 
Коржов, голова Ташанської ОТГ Василь Вовчанівський, борець за 
незалежність Української держави дисидент Василь Овсієнко пе-
реяславські науковці Тарас Нагайко та Людмила Набок, двоюрідна 

2 Коржов Ю.Б. Ташань. Історія та родовідна книга села Переяславського краю. У 2-х 
томах. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2017.  (Серія: Краєзнавча бібліотека Пере-
яславщини; вип. 4). Т. 1. С. 80–85.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

81

онука генерала Самутіна – Ганна Герасименко. З нагоди урочистої 
події присутніх вітали мистецькі колективи: ташанський – «Надія» 
та «Берегиня» з села Шняківки Ніжинського району, співачка Зоя 
Тимченко та бандуристка Людмила Білоус.

Реалізація цього задуму стала можливою завдяки фінансовій 
підтримці Анжеліки Батечко, Юрія Коржова, Віталія та Вікторії 
Краснюків, Вадима та Тетяни Косинських, Володимира та Люд-
мили Севериненків. Суттєва допомога з встановлення пам’ятного 
знаку була надана Ніною Остапець, Миколою Козубом, Вікторією 
Майковською, Олександром Никончуком, Лідією Дороніною, Ярос-
лавом та Людмилою Зубиками, Павлом Ярошем, Василем Вовча-
нівським, Василем Кулішем та багатьма іншими небайдужими та-
шанцями.
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Наталія Костенко,
Олена Калінович 

(м. Переяслав)

ГАННА САМУТІНА: 
«ТАЛАНТ – ЦЕ БЕЗМІРНЕ ТЕРПІННЯ…»

Переяславщина завжди славилася своїми талановитими 
доньками та синами. Поети, письменники, композитори, художники 
складають значний перелік видатних особистостей, народжених 
в благодатному переяславському краї. Однією з плеяди таких 
самобутніх зірок є художниця з міжнародним ім’ям Ганна Самутіна.

Ганна Іванівна Самутіна народилася 1 травня 1929 р. у 
с. Ташань Переяславського району Київської обл. Потяг до творчості 
відчувала з раннього дитинства. І хоч мати була неграмотною, 
а батько загинув на війні, все ж змогли розвинути творчу натуру 
доньки, її прагнення до прекрасного. Дані біографічних джерел: 
«З’явилася на світ без дідівського благословення, у чужій хаті, 
квола і слаба. Мабуть, через те, ніколи в житті не боялася ні 
холоду, ні голоду. Її душа прагнула до творчості з дитинства, та її 
не підтримували. Все життя пам’ятала спогад матері про свої ранні 
роки: «В оточенні природної краси завжди любила перебувати ще 
змалечку. Як мені було чотири рочки,то я сама пішла на город, 
а там уже з’явилися гарбузики. От я із гарбузців і почала робити 
корівок: повтикала палички, зробила ноги, очі. Мати шукали мене, 
а я сиджу і творю на городі. Коли знайшли мене – насварили, а я їм 
розповідаю: – Мамо! То тепер же ми багаті! Прикрість бідного життя 
уже в чотири роки я спробувала збагатити природною красою…»1.

По закінченню 7-річної школи Ганна вступила до Київського 
училища прикладного мистецтва. Вона не встигла на іспити, 
тому пройшла тільки за співбесідою, лише продемонструвавши 
екзаменаторам свої роботи. Училище закінчила з відзнакою, 
отримавши спеціальність художника-виконавця художнього 
килимовиробництва. Із 1951 р. Ганна Іванівна працювала в цеху 
прикладного мистецтва Київського товариства художників, займа-
ючись батиком – розписом воском з барвником по шовку. У 1953 р. 
художницю запрошують на кіностудію ім. Олександра Довженка на 

1 Ганна Іванівна Самутіна [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.rodovid.
org/wk/Запис:817573 (дата звернення: 30.09.2020).
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посаду художника по костюмах. У 1958 р. Ганна Самутіна вступає 
до Київського державного художнього інституту на факультет 
книжкової графіки до майстерні народного художника, проф. 
В. І. Касьяна. У 1962–1973 рр. Ганна Іванівна співпрацює з видав-
ництвом дитячої літератури «Веселка», ілюструючи дитячі кни-
ги. У 1964 р., після закінчення інституту, Г. І. Самутіна отримала 
направлення на роботу графіком-дизайнером до Київського 
науково-дослідного інституту культури побутових виробів. 1973–
1989 рр. – працювала у Київському художньому монументально-
декоративному комбінаті художником-монументалістом. За 
цей період майстринею були створені мозаїчні стели в м. Києві, 
багатофігурна композиція «За мир, за життя» та районна дошка 
пошани у м. Умані Черкаської обл., композиція «Свято дружби та 
врожаю» у м. Ямполі Вінницької обл., мозаїчне панно «Народне 
мистецтво Білорусі» у м. Жабинцях Брестської обл., численні 
роботи стали окрасою дитячих таборів та парків культури2.

Твори Ганни Іванівни можна з повним правом внести 
до переліку «золотого фонду» українського мистецтва. Вона 
належить до покоління, яке мало внутрішню потребу звернення до 
національного духу, культури, стилю. Твори художниці пройняті 
любов’ю до України, її традицій, багато з них мають глибокий 
філософський зміст. Її творчість говорить про величезний, ще не до 
кінця використаний потенціал, який має Україна3.

У кінці 1970-их рр. на замовлення директора Переяслав-
Хмельницького історико-культурного заповідника М. І. Сікорського 
художниця створила два панно на хліборобську тематику – 
«Хліб минулий» та «Хліб сучасний», які й на сьогоднішній день 
знаходяться в експозиції Музею хліба. Панно займають площу 
близько 50 кв. м, виконані темперою та аплікацією соломкою. Для 
виконання цих робіт Ганна Іванівна переїхала до м. Переясла-
ва-Хмельницького і працювала над їх створенням чотири роки. 

У роботах станкового монументального мистецтва майстриня 
використовувала найрізноманітніші матеріали: річкові та морські 
мушлі, намистини, бісер, камінці, соломку, кукурудзу, сорго, 

2 Ганна Іванівна Самутіна [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.rodovid.
org/wk/Запис:817573 (дата звернення: 30.09.2020).
3 Ганна Самутіна [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/nzzui/2008_21/341_346.PDF (дата звернення: 5. 10.2020).



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

84

очерет, каштани, зерна, і навіть обгортки від цукерок, металеві 
корки від пляшок, частини від пивних банок, створюючи неповторні 
шедеври4. У творчому доробку художниці значне місце посідають 
картини, присвячені Переяславу: «Спокій над Трубежем», «Осінні 
барви», «Дівчата на лузі», «Дзеркало плеса», «У морозний день» 
та ін. 

У фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» зберігається багато її 
робіт: картина «Лелеки» (М-920, КН-6695); картина «Життєпряхи» 
(М-921, КН-6696); картина «Залицяння» (М-922, КН-6697); панно 
«Сім’я» (М-923, КН-6698); картина «Крик» (М-924, КН-6699); 
картина «Весна» (М-925, КН-6700); картина «Наталка» (М-
926, КН-6701); картина «Фестиваль» (М-927, КН-6702); картина 
«Провесна» (М-928, КН-6703); картина «Передзим’я» (М-929, КН-
6704); картина «Майя» (М-930, КН-6705); картина «Валерія» (М-
931, КН-6706); ліногравюра «Зустріч у лісі» (М-932, КН-6707); 
картина «Навесні» (М-933, КН-6708); ліногравюра «Дідова та 
бабина дочка» (М-934, КН-6708); ескіз до інтер’єру «Наречені» 
(М-935, КН-6708); ліногравюра «Весна. Карпати» (М-936, КН-
6709); ліногравюра «Осінь. Карпати» (М-937, КН-6710); картина 
«Веснянка» (М-944, КН-6716); картина «Цвіте калюжниця» (М-
3197, КН-38992); картина «Морозний день» (М-3198, КН-38993); 
картина «Автопортрет в минулому» (М-3199, КН-38994); картина 
«На Івана на купала» (М-3200, КН-38995); картина «Мамина праця» 
(М-3201, КН-38996).

Відзнаки та нагороди Ганна Іванівна отримала вже тоді, коли 
вік та хвороба прикували її до ліжка: 2007 р. – звання «Почесний 
громадянин м. Переяслава-Хмельницького» та відзнаку міністра 
культури і туризму України «За досягненні в галузі розвитку 
культури і мистецтва» і лише 10 жовтня 2008 р. – почесне звання 
«Заслужена художниця України». 

4 Ганна Іванівна Самутіна [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.rodovid.
org/wk/Запис:817573(дата звернення: 30.09.2020).
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Андрій Кравцов
(м. Київ)

ДО ПОХОДЖЕННЯ РОДУ БОДЯНСЬКИХ

Історія родини Бодянських нерозривно пов’язана з 
Переяславщиною. Два її яскравих представники Йосип Максимович 
Бодянський (1808–1877) та Павло Ілліч Бодянський (1809–1867) 
навчалися в Полтавській духовній семінарії, яка тоді була в Пере-
яславі. Йосип був відомим філологом, істориком, письменником, 
перекладачем тощо. Закінчивши після Полтавської семінарії Мос-
ковський університет (1834), він подався у відрядження до півден-
них та західних слов’янських країн, аби вивчати їх культуру і мову. 
По поверненню став професором кафедри слов’янських мов та лі-
тератури Московського університету. Проте відомим його зроби-
ла діяльність на посаді секретаря Московського товариства історії 
та старожитностей Російських (1845–1848, 1858–1877), коли він 
редагував усі їх видання1. Зокрема, Йосип Бодянський опублікував 
на сторінках «Чтения в Императорском Обществе Истории и 
Древностей Российских при Московском Университете» чимало 
джерел з історії України. Частина з них походила з Переяслава. 
Вочевидь, у цьому йому пригодилися зв’язки з переяславською 
інтелігенцією та духовенством. 

Його двоюрідний брат Павло після закінчення семінарії, був 
вчителем математики у Кременчуцькому повітовому училищі. У 
1838 р. він переїхав до Полтави викладати в Інститут шляхетних 
дівчат. З 1841 р. і до кінця життя був редактором неофіційного 
відділу газети Полтавські губернські відомості2. У цей період на її 
шпальтах було надруковано велику кількість краєзнавчих та істо-
ричних розвідок, документи тощо.

Питанням дослідження родоводу Бодянських вже були 
присвячені деякі студії. Найповнішою з них є розвідка Валентини 
Саверської-Лихошви «Генеалогічне дерево роду Бодянських»3. У 
1 Плачинда В. П. Бодянський Осип Максимович. Українська мова: Енциклопедія / 
редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. 2-е вид. випр. і доп. Київ, 2004. 
С. 53.
2 Усенко П. Г. БОДЯНСЬКИЙ Павло Ілліч. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред-
кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2003. Т. 1: А–В. С. 322.
3 Саверська-Лихошва В. Генеалогічне дерево роду Бодянських. Сiверянський лiто-
пис. 2009. № 5. С. 139–141.
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ній авторка систематизувала відомі факти про родину, попередні 
біографічні розвідки та зробила спробу прослідкувати нащадків 
Бодянських по жіночій гілці. У результаті вона створила генеалогічну 
схему роду. Найдавнішими представниками родини в схемі вказані 
брати Максим (батько Йосипа) та Ілля (батько Павла) Гавриловичі 
і дружина Максима Тетяна Василівна. Проте відомостей про їх 
батька Гаврила В. Саверська-Лихошва не наводить.

Аби з’ясувати походження роду Бодянських, необхідно за-
лучити архівні джерела, передусім ті, що стосуються церковних 
структур. Адже представники родини – це духовенство. Ілля Гав-
рилович був Прилуцьким протоієреєм, Максим Гаврилович – свя-
щенником с. Варви Лохвицького повіту. Логічно припустити, що їх 
батько Гаврило теж був з числа духовенства. Такі документи мають 
зберігатися в архіві духовної консисторії місцевої єпархії. Проте, 
на жаль, архів Полтавської духовної консисторії до нашого часу не 
вцілів4. Ті нечисленні справи, що є в сучасному фонді № 706 «Пол-
тавська духовна консисторія» Державного архіву Полтавської об-
ласті не містять потрібної інформації.

Подальші пошуки фондів установ, що могли б містити 
подібну інформацію, дали позитивний результат. У Державному 
архіві Чернігівської області зберігається фонд № 1462 «Прилуцьке 
духовне правління5», де було знайдено інформацію, яка проливає 
світло на походження роду Бодянських.

У 1781 р. священик Миколаївської церви с. Красляни6

Переволочанської сотні Прилуцького полку Дем’ян Яновський 
просить Прилуцьке духовне правління призначити в церкву 
дияконом свого зятя – сотенного хорунжого Гаврила Степановича 
Бодянського7. Його прохання задовольнили і вже в наступному 
1782 р. в ревізькій казці цієї церкви зазначена наступна інформа-
ція про склад і вік членів родини: «диякон Гавриил Стефанов сын
Бодянский – 28, у него жена Мария Дамиянова дочь – 26; у них 

4 Чиркова М. Ю., Коротенко В. В. Матеріали генеалогічного характеру в Державно-
му архіві Полтавської області. Архіви України. 2015. № 5–6. С. 271–272.
5 Духовні правління – органи місцевого єпархіального управління. Були проміжною 
ланкою між консисторією та парафіями.
6 З 1782 р. село Прилуцького повіту Чернігівського намісництва. Нині село Прилуць-
кого району Чернігівської області.
7 ДАЧО (Державний архів Чернігівської області). Ф. 1462. Оп. 1. Спр. 45. Арк. 1.
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деты: сын Павел (при отцу) – 4, дочерь Евфросиния – 5»8.
У подальшому за джерелами можна прослідкувати, що родина 

Бодянських жила в Краслянах до 1795 р., поки Гаврило був дячком 
при церкві. Тут народилися Ілля (бл. 1782) та Максим (бл. 1783) 
Бодянські. У проміжку 1786–1787 рр. померла дружина Гаврила – 
Марія9.

У 1795 р. прихожани Преображенської церкви м. Прилуки 
просять призначити на вакантне місце дячка Гаврила Бодянського10. 
Це прохання теж задовольнили, він з родиною переселяється в При-
луки, що і простежується в подальших джерелах цієї церкви11.

Цікавим епізодом історії родини Бодянських є їхній зв’язок з 
Іринеєм Фальковським, відомим церковним діячем та викладачем 
Києво-Могилянської академії. Інформацію оприлюднив в журналі 
«Киевская старина» А. Тітов, публікуючи документ про вартість 
описування бібліотеки покійного Фальковського12. У передмові до 
тексту документа він написав: «Преосв. Ириней, как оказывается, 
был близкий родственник Бодянским (кажется, дед по матери) 
и отказал им после смерти часть своего имущества». Наведена 
інформація суперечить вищенаведеному факту, що дід по матері 
Марії, це священник с. Краслян Дем’ян Яновський. Отож, це 
питання потребує подальших пошуків та уточнень.

Завершуючи коротенький огляд походження родини 
Бодянських зауважимо, що дослідження історії їхнього роду 
потребує подальших пошуків. Це дозволить заповнити прогалину 
у вивченні просопографічного портрету славних синів України, 
які в часи імперського панування вивчали і пропагували надбання 
рідного краю.

8ДАЧО. Ф. 679. Оп. 5. Спр. 25. Арк. 18–18 зв.; При цитуванні тексту документів, усі 
відсутні в сучасному алфавіті букви замінені на відповідники, твердий знак в кінці 
слів вилучений. Орфографія наближена до сучасних норм.
9 ДАЧО. Ф. 1462. Оп. 1. Спр. 9683. Арк. 1; Спр. 9684. Арк. 1; Спр. 9690. Арк. 1.
10 ДАЧО. Ф. 1462. Оп. 1. Спр. 567. Арк. 1–1 зв.
11 ДАЧО. Ф. 1462. Оп. 1. Спр. 12746.  Арк. 1; Спр. 12750. Арк. 1–1 зв.
12 Титов А. Во что обошлась опись библиотеки преосв. Иринея Фальковскаго после 
его смерти. Киевская старина. 1883. № 8. С. 767–769.
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Андрій Кузьменко
(м. Переяслав)

БУДИНОК УКООПСПІЛКИ В КИЄВІ – ПРОЕКТ 
ПЕРЕЯСЛАВЦЯ ВОЛОДИМИРА ЗАБОЛОТНОГО
Серед плеяди знакових постатей з числа уродженців Пе-

реяславщини окремої уваги заслуговує життєвий і творчий шлях 
В. Г. Заболотного – першого Президента й фундатора Академії архі-
тектури УРСР. Зодчий зробив помітний внесок у становлення укра-
їнської архітектури радянського періоду, залишивши значну творчу 
спадщину, презентовану в галузях архітектури, історії мистецтв, іс-
торії архітектури, розробки новітніх матеріалів та будівельних тех-
нологій. Так, реалізація останнього напряму роботи в післявоєнний 
період була пов’язана зі зведенням низки будівель у центральній 
частині Києва, які й нині визначають характерну, впізнавану архі-
тектурну стилістику столиці України.

Зокрема, в 1954 р. у Республіканському управлінні в справах 
архітектури, було схвалено проектне завдання на спорудження, а в 
1955 р. розглянуто проект адміністративного будинку Укоопспілки 
в Києві1. Розроблений архітекторами В. Г. Заболотним, М. Г. Гре-
чиною, Н. Б. Чмутіною, Я. Л. Красним та конструктором Г. С. По-
жарським2, він був споруджений на Хрещатику в 1955–1957 рр.3. 
Слід зауважити, що первинний проект будівлі був більш масштаб-
ним та передбачав наявність багатшого оздоблення фасадів. Втім, у 
зв’язку з потребою реалізації індустріальних методів будівництва4, 
він був відхилений, а нова споруда, вже позбавлена «надмірності 
в архітектурі», проектувалася та будувалася на зламі стилістичної 
спрямованості, як взірець великоблокового цегляного будівництва. 
1 В Управлінні в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР: Розгляд нових проек-
тів. Архітектура і будівництво. 1955. № 4. С. 28–29.
2 У республіканському Управлінні в справах архітектури. Архітектура і будівництво. 
1954. № 2. С. 31; Таким буде новий квартал Хрещатика. Київська правда. 1954. 
7 груд. С. 1; Чмутіна Н. Б., Красний Я. Л. Новий будинок на Хрещатику. Вечірній Київ.
1955. 7 черв. С. 2.
3 Грицай М. О., Ігнатов О. Н., Ігнаткін О. І., Лебедєв Г. О. Нариси історії архітектури 
української РСР (радянський період). Київ: Державне видавництво літератури з бу-
дівництва і архітектури УРСР, 1962. 352 с.
4 Малаков Д. Згадуючи Микиту Хрущова до 110-річчя від дня народження [Елек-
тронний ресурс] / Дмитро Малаков; Дзеркало тижня. Україна. Електрон. тексто-
ві та граф. дані (1 файл). [К.], 2004– . Режим доступу: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/
zgaduyuchi_mikitu_hruschova_do_110-richchya_vid_dnya_narodzhennya.html (дата 
звернення: 30.09.2020). Загол. з екрану.
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Не дивлячись на те, що будинок фактично залишився без пишного 
проектного декору, за винятком входу в його торці, підкресленого 
коринфським портиком з шести колон, він, за рахунок вдалих про-
порцій, досить гармонійно вписувався в архітектурний ансамбль 
тодішньої пл. Жовтневої революції5.

Так, 7-поверхова Г-подібна в плані будівля стала однією 
з перших в Україні, при спорудженні якої експериментально 
застосовувались великі цегляні блоки для стін та збірні залізобетонні 
конструкції, що почали пізніше широко впроваджувати в масове 
житлове будівництво. Важливим пріоритетом у ході будівництва 
стало також раціональне використання місцевих сировинних 
ресурсів6. Основним засобом виразності у простому об’ємі цього 
будинку виступає чіткий ритм горизонтальних міжповерхових поя-
сів, вікон і простінків, ефектно підкреслений світлою облицюваль-
ною плиткою типу «кабанчик», що імітує розміри цегли7. Верх стін 
будинку завершує карниз простого профілю. План всіх поверхів є 
однотипним та вирішений за коридорною системою, де кімнати роз-
ташовані по обидва боки коридору. Сходові клітини виходять до 
внутрішнього двору, а перший поверх заплановано під приміщення 
громадського призначення. Зокрема, до 1990-их рр. тут містився 
популярний магазин «Кулінарія», з характерною простотою та 
виразністю інтер’єру й найсучаснішим на той час обладнанням8.

Будівля Укоопспілки посіла важливе місце у формуванні 
архітектурного обличчя Хрещатика та в розвитку можливостей 
використання нових матеріалів й будівельних технологій9. Будучи 
прикладом новаторського підходу до проектування і будівництва, 
застосованого командою В. Г. Заболотного, вона дотепер збереглася 
без змін та розміщується за адресою: вул. Хрещатик, 7/1110.

5 Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. Изд. 
6-е, перераб. и доп. Київ: Будівельник, 1982. С. 146.
6 Грачова Л. М. Архітектор В. Г. Заболотний. Київ: Будівельник, 1967. С. 38. (Видатні 
зодчі України); Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев … С. 146. 
7 Грачова Л. М. Архітектор В. Г. Заболотний … С. 37. (Видатні зодчі України). 
8 Грицай М. О., Ігнатов О. Н., Ігнаткін О. І., Лебедєв Г. О. Нариси історії архітектури … 
352 с.
9 Мазніченко О. В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної куль-
тури України радянської доби: автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: спец. 26.00.01 
«Теорія та історія культури» / Олена Володимирівна Мазніченко. Київ, 2015. С. 6.
10 Малаков Д. Згадуючи Микиту Хрущова …



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

90

В’ячеслав Лоха
(м. Переяслав)

АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ТАРАНЦОВ 
(1913–1987) – ПРОФЕСОР, ГЕОФІЗИК, ВИНАХІДНИК, 
ВІЙСЬКОВИЙ ІНЖЕНЕР-РОЗВІДНИК, ПОЛКОВНИК

Народився Анатолій Володимирович Таранцов у 
с. Білокоровичі, в Олевському районі (нині – Житомирська обл.) 
в родині електромонтера залізничника – Володимира Івановича 
Таранцова, що до 1915 р. працював на станції Березань. Упро-
довж 1915–1917 рр. воював на фронті, а в 1919 р. (через те, що 
був воєнруком Червоної армії) − розстріляний денікінцями в 
с. Рогозів. Очевидно, після втрати годувальника сім’ї Анна Федорів-
на Таранцова (дівоче прізвище – Яценко) із малолітнім Анатолієм 
переїздить у Переяслав. Початкову та середню освіту він здобув у 
переяславській ЗОШ № 2 та агрошколі.

Згідно з архівною довідкою, зробленою на основі особової 
справи А. В. Таранцова, відомо, що після навчання у Переяславі, 
в 1930 р., він вступає до Київського енергетичного інституту, а в 
1932 р. − за власним бажанням відкомандирований на третій курс 
Ленінградської «Вищої військової електротехнічної школи комскла-
ду РСЧА» (у 1940-их рр. перейменована на Військову електротех-
нічну академію зв’язку (далі – ВЕАЗ). Наказом Народного комі-
саріату оборони (далі – НКО) № 00450 від 1936 р. А. В. Таранцов 
призначений ад’юнктом (аспірантом) ВЕАЗ, а наказом НКО 
№ 0517 від 1939 р. очолює лабораторію Центрального науково-
дослідного інституту зв’язку та особливої техніки1. Із грудня 1939 р. 
по березень 1940 р. − брав участь у радянсько-фінській війні. Із 
початком радянсько-німецької війни був призначений начальником 
оперативної групи розвідувального управління (далі – РУ) Південно-
Західного фронту. Згідно з посвідченням, виданим 31 липня 1941 р., 
РУ Генерального штабу Червоної армії (далі – ГШЧА), військовий 
інженер 2-го рангу А. В. Таранцов командирувався у Київську, 
Чернігівську та Полтавську області для виконання оперативних 
завдань РУ ГШ. У посвідченні наголошувалося на тому, що усім 
1 Біографічні дані А. В. Таранцова із приватного архіву А. П. Ніколенка; Рукописна 
довідка від 27 липня 2005 р. із ЦА МО РФ видана А. П. Ніколенку на основі Інв. 
№ 83547 1940-их рр. Особистої справи старшого лейтенанта Таранцова Анатолія 
Володимировича. Арк. 1–2. Із приватного архіву А. П. Ніколенка.
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радянським і партійним організаціям та місцевим органам НКВС 
(Народний комісаріат внутрішніх справ – Авт.) надавати това-
ришу А. В. Таранцову повне сприяння у виконанні поставлених 
оперативних завдань. Унизу посвідчення завірено трьома підписами 
та двома печатками: начальника РУ ГШ, генерал-майором танкових 
військ – О. П. Панфіловим; військовим комісаром РУ ГШ, бригадним 
комісаром; народним комісаром внутрішніх справ, комісаром 
держбезпеки 3 рангу – В. М. Меркуловим2. Із листопаду 1941 р. по 
квітень 1942 р. – у складі розвідувального відділу 3-ї Ударної Армії, 
із квітня по грудень 1942 р. – командир частини особливого при-
значення, із травня по грудень 1943 р. – заступник керівника роз-
відувального відділу 3-ї Ударної Армії. У 1944 р. завершує Вищі 
академічні курси у Вищій військовій академії. У 1947 р. отримав 
звання полковника. Упродовж 1945–1953 рр. займав різні посади у 
ГШ, потім працював у центральному апараті Міністерства оборони 
СРСР (1953–1967), одночасно займаючись науковою роботою3. Зо-
крема, в жовтні 1953 р. А. В. Таранцов разом із Г. В. Кожевніковим 
та М. О. Мурашевим вивели формулу справжнього відкриття 
(зареєстрованого в Державному реєстрі відкриттів № 9 від 11 травня 
1960 р.) під засекреченою урядом СРСР умовною таємною назвою – 
«ТАКОМ»44. Із 1959 р. по 1964 р. А. В. Таранцов здійснює наукову 
роботу на полярній дослідницькій станції АН СРСР «Лопарська», у 
результаті якої ним разом з професором Яковом Бірфельдом було 
зроблене відкриття (диплом № 128 від 5 червня 1973 р. із пріоритетом 
від 25 вересня 1963 р.). «Ноу-хау» полягало в тому, що вченим 
вдалося встановити гіпотезу та вивести формулу, яка дозволяє з 
достатньою точністю передбачати час початку збурення полярної 
іоносфери в залежності від місця і часу землетрусу, виверження 
вулкану, навіть якщо їх епіцентр знаходиться на відстані декількох 
тисяч кілометрів. Геофізичні явища виявляються в атмосфері, як 
правило через 10–12 годин після того, коли це сталося. Цього часу 
цілком достатньо, щоб вжити необхідних заходів для організації 
безперебійного радіозв’язку в полярних регіонах. Виявлені 

2 Біографічні дані та ксерокопія посвідчення А. В. Таранцова 1941 р. Із приватного 
архіву А.П. Ніколенка.
3 Біографічні дані А. В. Таранцова із приватного архіву А.П. Ніколенка.
4 Ксерокопія диплома № 9. А. В. Таранцова, Г. В. Кожевнікова, М. О. Мурашева. 
«Формула открытия. Условное наименование «ТАКОМ»».1961 р. Із приватного ар-
хіву А. П. Ніколенка.
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закономірності також можуть допомогти синоптикам із більшою 
точністю спрогнозувати погоду55. Упродовж 1964–1967 рр. він 
працював у Центральному науково-дослідному інституті зв’язку. 
У 1964 р. рішенням вченої ради Інституту фізики Землі імені 
О. Ю. Шмідта Союзу РСР за результатами проведеного конкурсу 
робота «Деякі закономірності взаємодії м’якого рентгенівського 
випромінювання із речовиною» А. В. Таранцова визнана однією з 
найкращих6. Загалом А. В. Таранцов був автором двох відкриттів, 
п’яти винаходів, понад тридцяти друкованих у періодиці наукових 
праць, багатьох відкритих і закритих доповідей та рукописних зві-
тів. Зокрема, упродовж 1948–1969 рр. ним було написано більше ста 
відгуків і рецензій на рукописні статті та книги для редакцій цен-
тральних газет, журналів та видавництв. Мав наукову монографію 
(1958) на утаємничену радянськими спецслужбами тему, що 
вважалася закритою для широкого кола науковців та читачів. 
Співавтор військового словника «БСЄ-2» та «Великої Радянської 
енциклопедії», у якій написав більше 15-ти статей. Найбільш відомі 
праці науковця із геофізики та на військову тематику. Серед них: 
«Телебачення рухомих об’єктів» (1937), «Бронетанкова дивізія 
армії США» (1947), «Американський піхотний взвод в наступі» 
(1947), «Американський піхотний взвод в обороні» (1947), 
«Озброєння піхотного батальйону армії США» (1947), «Тенденції 
в розвитку повітрянодесантних військ в США» (1948), «Морська 
піхота США» (1948), «Служба штабів вищих об’єднань армії США» 
(1948), «Американська імперіалістична доктрина двохфазової 
війни» (1948), «Озброєння англійської піхоти» (1948), «Погляди 
на розвиток бронетанкових військ» (1949), «Повітрянодесантні 
війська США» (1949), «Дослідження операцій» (1958), «Електрична 
передача зображення» (1959), «Результати вивчення впливу 
приливних і сейсмічних явищ на стан іоносфери і можливість їх 
застосування для прогнозу землетрусів» (1966)7.

Упродовж 1967–1987 рр. працював у Всесоюзному науково-

5 Ксерокопія диплому на відкриття А. В. Таранцова, Я. Г. Бірфельда. 1974 р. Із при-
ватного архіву А. П. Ніколенка; Осіпов А. Земля диктует ионосфере. Красноярский
рабочий. 1965. 30 июля.
6 Ксерокопія диплому про присудження премії II-го ступеня А. В. Таранцову. 1964 р. 
Із приватного архіву А. П. Ніколенка.
7 «Список открытий, изобретений, печатных и рукописных работ Таранцева Анато-
лия Владимировича за время 1936–1969 гг.». Із приватного архіву А.П.Ніколенка.
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дослідному інституті рибного господарства та океанографії, а 
також у Центральному науково-дослідному інституті інформації 
і техніко-економічних досліджень по атомній науці і техніці. 
Основним напрямком його наукової роботи була радіотехніка 
та радіоелектроніка. За свої бойові заслуги, захист Батьківщини 
та складну роботу А. В. Таранцов був нагороджений орденами – 
«Бойового та Трудового Червоного Прапора», «Вітчизняної війни» 
1-го та 2-го ступенів, «Червоної зірки», медалями – 2-ма за «Бойові 
заслуги», «За бої на Дукельському перевалі»8, «Чехословацьким вій-
ськовим хрестом», нагрудним знаком – «Почесний радист СРСР». 

А. В. Таранцов мав дружину, сина та доньку Людмилу. 
Похований на Ніколо-Архангельскому цвинтарі Москви9. 

8 Дукельський перевал розташовується в Карпатах (Низькі Бескиди) на кордоні Сло-
ваччини та Польщі, у межах української етнічної території Лемківщини. 
9 Інформація із приватного архіву А. П.Ніколенка.
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Катерина Нагайко
(м. Переяслав)

СТЕЖКАМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПЕРЕЯСЛАВЩИНА

Історія Переяславщини пов’язана з багатьма визначними 
постатями минулого, які відіграли важливу роль у розвитку та 
становленні української культури та державності загалом. Однією 
з них, безумовно, є Т. Г. Шевченко. Цьогоріч відзначається 
175-річчя Переяславської осені Кобзаря – періоду його перебування 
на Переяславщині восени 1845 р. З цієї нагоди було створено 
фільм «Стежками Тараса Шевченка» (автори: С. М. Вовкодав, 
К. М. Нагайко) у серії «Старожитності Переяславщини»1. У ньому 
зауважено відповідні хронологічні та просторові аспекти щодо озна-
ченого етапу в житті та творчості поета. Появі цього просвітниць-
кого контенту, втіленого засобами мультимедіа, передувала дослід-
ницька робота, спрямована на виявлення відомостей, пов’язаних з 
перебуванням Т. Г. Шевченка на Переяславщині. Зауважимо, що це 
питання неодноразово ставало предметом уваги низки дослідників: 
Л. О. Годліної, С. С. Дембіцького, О. Р. Коломійця, С. О. Коркач, 
Н. М. Кухарєвої, Є. С. Нестеровської, О. І. Юзвікової та ін.2.

Притримуючись хронології подій, зазначимо, що вперше до 
Переяслава поет потрапив у червні 1843 р. під час своєї подорожі 

1 Серію просвітницького проєкту «Старожитності Переяславщини», започатковану 
в 2020 р. старшим науковим співробітником НІЕЗ «Переяслав» С. М. Вовкодавом, 
становлять фільми: «Церква Воскресіння Христового, с. Воскресінське Переяс-
лав-Хмельницького району», «Давньоруське городище «Узвіз», с. Циблі», «Дав-
ньоруське городище «Сковорода» біля с. Вінинці», «Давньоруське городище в 
с. Ташань».
2 Нестеровська Є. С., Годліна Л. О., Юзвікова О. І. «Кобзар на Переяславщині» (До 
160-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка). Комуністична праця. 1974. 5 берез.; 
Дембіцький С. Вплив інтелектуальної та духовної спадщини Т. Г. Шевченка на життя 
громади Переяславщини. 1861–1916 рр. Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». 2017. 
Вип. 12 (14). С. 176−182; Кухарєва Н. Літературна творчість Т. Г. Шевченка Переяс-
лавського циклу. Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». 2017. Вип. 12 (14). С. 313−319; 
Кухарєва Н. М. Т. Шевченко та інтелігенція середини ХІХ століття: взаємовпливи в 
контексті історичної Переяславщини. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 323−329; 
Кухарєва Н. М., Коркач С. О. Переяславський цикл творчості Т. Г. Шевченка. Моло-
дий вчений. 2016. № 9 (36). С. 165−170; Кухарєва Н. М., Коркач С. О. «Багато добрих 
спогадів зберіг я про старий Переяслав…». Переяслав-Хмельницький, 2017. 198 с. 
(Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини).
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Україною. Зокрема, про це зауважують І. М. Дзюба та В. О. Жадько3. 
Вони відзначають, що, прямуючи до Києва із маєтку Г. В. Тарнов-
ського в Качанівці, Т. Г. Шевченко проїздив через міста Прилуки, 
Пирятин, Переяслав та Бровари4. У Києві поет познайомився з 
П. О. Кулішем. Вони відвідали Межигірський монастир та околи-
ці Києва, зображення яких Шевченко-художник представив у серії 
офортів «Живописна Україна» (1844 р.). Варто відзначити, що се-
ред підписників цього видання були: переяславський городничий 
Г. Трунов та лікар А. О. Козачковський, близький друг Т. Г. Шев-
ченка5. 

У кінці червня, прямуючи з Києва до Є. П. Гребінки в 
с. Убіжище Пирятинського повіту, поет вдруге проїздив через 
Переяслав6. На жаль, про цей момент знайомства Т. Г. Шевченка 
з містом не збереглося жодних свідчень. Відомо, що в серпні та 
жовтні 1843 р. він також гостював у поміщика Платона Лукашевича 
в Березані та в маєтку князів Рєпніних у Яготині (тодішній 
Переяславський повіт)7. 

Перший запланований візит до Переяслава Т. Г. Шевченко 
здійснив у 1845 р. за неофіційним дорученням Київської 
археографічної комісії. Упродовж 10–20 серпня він проживав у 
будинку міського лікаря, викладача медицини Переяславської 
духовної семінарії А. О. Козачковського, з яким познайомився в 
Петербурзі в 1841 р. У цей період Т. Г. Шевченко створив малюн-
ки та зарисовки місцевих краєвидів, зокрема, й у с. Андруші та 
с. В’юнище, що збереглися в окремому альбомі8. Результати ро-
боти у згаданій науковій установі також було зафіксовано ним в 
«Археологічних нотатках»9. У працях дослідників відзначається, 

3 Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. Київ: Видавничий дім «Києво-Моги-
лянська академія», 2008. С. 203; Жадько В. «І я лину у віки давноминулі». Київ: ВПК 
«Експрес-Поліграф», 2014. С. 280.
4 Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість ... С. 203.
5 Жур В. П. Труды и дни Кобзаря. Люберцы: «Люберецкая газета», 1996. С. 122.
6 Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість ... С. 206.
7 Жадько В. «І я лину у віки давноминулі» ... С. 302.
8 Шевченко Тарас. Альбом 1845 року / Авт. проекту, упорядкування, передмови 
та коментарів С. Гальченко. Дніпродзержинськ: Видавничий дім «Андрій», 2012. 
(Факсимільне відтворення). 
9 [Археологічні нотатки]. Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. [Електронний ре-
сурс]. Київ, 2003. Т. 5. С. 213219. Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/
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що, перебуваючи в А. О. Козачковського, Т. Г. Шевченко змалював 
будинок та створив портрет його дружини Марії Степанівни, а та-
кож написав вірш «Марусі». Однак, після арешту поета в 1847 р., 
згадані твори зникли10.

У спогадах А. О. Козачковського зауважено про вечір 19 серпня 
1845 р., організований з нагоди перебування Т. Г. Шевченка в 
Переяславі11. На жаль, він не згадує про те, хто був присутнім. Щодо 
гостей зазначено, що це – «товариство, переважно молодь». Серед 
них – «пан поважного віку, походженням німець, віросповіданням 
протестант»12. Дослідниками припускається, що ним був переяслав-
ський лікар Мартин Григорович Штерн. 

Будь-які документальні свідчення щодо учасників згаданого 
зібрання не відомі. Проте, в історичному романі В. І. Дарди 
«Переяславські дзвони» подано наступний перелік осіб: ректор 
Діомідов з синами Олександром та Миколою, учитель живопису 
Сергій Алєксєєв, викладач російської словесності Василь Лебідь, 
викладач грецької Федір Домонтович, викладач законодавства Да-
нило Бутовський, історик Павло Успенський, Марія Созонович 
(майбутня дружина А. Козачковського), лікар Штерн з дружиною, 
отець Павло, акцизний Кирило Тарасевич, адвокат Пилип Гамалія, 
прокурор Гулаковський13. 20 серпня Т. Г. Шевченко поїхав з Переяс-
лава в с. Потоки Канівського повіту до В. В. Тарновського14.

Наступного разу поет відвідав Переяслав у листопаді 1845 р. 
У місто він прибув хворим, оскільки застудився, їдучи з Хорола до 
Миргорода, у якому, як відомо з листа Т. Г. Шевченка до А. Г. та 
Н. Я. Родзянків, не було «ни врача, ни аптеки»15. Пізніше, у зв’яз-
ку з ремонтом у будинку А. О. Козачковського, він близько місяця 
гостював у поміщика С. Н. Самойлова в с. В’юнище16. Наприкінці 
грудня він повернувся до Переяслава, де прожив до початку січ-

shev509.htm (дата звернення: 21.10.2020).
10 Жадько В. «І я лину у віки давноминулі» …С. 377.; Жур П. В. Труды и дни Кобза-
ря … 568 с.
11 Козачковський А. О. Із спогадів про Т. Г. Шевченка. Спогади про Тараса Шевченка.
Київ: Дніпро, 1982. С. 78.
12Там само...
13 Дарда В. І. Переяславські дзвони: Іст. роман. Київ: Рад. письменник, 1990. С. 257.
14 Жур П. В. Труды и дни Кобзаря .... С. 131.
15 Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. Київ, 2003. Т. 6. С. 33.
16 Козачковський А. О. Із спогадів про Т. Г. Шевченка ... С. 77.
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ня 1846 р.17

Під час перебування на Переяславщині у листопаді-грудні 
1845 р. ним було створено десять творів, об’єднаних у збірку 
«Три літа». Так, у Переяславі було написано: поему «Наймичка» 
(13 листопада), «Кавказ» (18 листопада), вступ до поеми «Єретик» 
(22 листопада), «Як умру, то поховайте…» (25 грудня), у с. В’юнище: 
«І мертвим, і живим…» (14 грудня), «Холодний Яр» (17 грудня), 
«Давидові псалми» (19 грудня), вірш «Маленькій Мар’яні» (20 груд-
ня), «Минають дні…» (21 грудня), «Три літа» (22 грудня).

У своїх творах: поемі «Сон» («Гори мої високії…») 
(1847 р.) та повісті «Близнецы» (1855 р.), а також у листах до 
А. О. Козачковського  – Т. Г. Шевченко згадує назви сіл Андруші, 
В᾿юнище, Монастирище, Трахтемирів18. 

Знову в Україні Т. Г. Шевченко опинився у 1859 р. 12 червня 
він прибув до Переяслава, зупинився у А. О. Козачковського. 
13 червня разом з ним поїхав у с. Козинці, звідки їх човном пе-
реправив на правий берег Дніпра місцевий житель Яків Бичок19. 
Звідти поет попрямував у с. Прохорівка Канівського повіту до 
М. М. Максимовича.

Після донесення київського губернського жандармського 
штаб-офіцера Л. В. Грибовського від 26 липня 1859 р. Т. Г. Шевченко 
потрапив до Києва. У повідомленні генерал-губернатора 
І. І Васильчикова від 15 серпня зазначалося: «не придавая делу 
этому особого значения, я оставляю его без последствий и разрешил 
Шевченке, согласно изъявленному им желанию, возвратиться в 
С.-Петербург»20. Востаннє поет приїхав до Переяслава 16 серпня, 
де пробув до 18 серпня. У цей день він написав вірш «Якби-то ти, 
Богдане п’яний…».

В автобіографічній повісті Мірри Мірзи-Авакянц 
(Дворянської) (до 1921 р. жила у с. Хоцьки) зазначено, що Т. Г. Шев-
ченко під час свого останнього приїзду в Україну, гостював у їх-
17 Жур П. В. Труды и дни Кобзаря ... С. 139.
18 Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у 12-ти томах. Київ: Наукова думка, 2003. 
Т. 6. С. 60–62, 70–71, 78–79.
19 Шевченко в селі Козинцях. Шевченко в народній творчості / Упоряд. Д. Кушна-
ренко, П. Гонтаренко, М. Родіна. Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 1940. С. 73.
20 Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847–1859). Ме-
теграфовані тексти / Упор. Г. Боряк, Л. Демченко, В. Шандра; відп.ред. В. Смолій. 
Київ: Арій, 2018. С. 126.
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ній родині. У цей час він написав портрет її прабабусі Аглаї, який 
зник під час обшуків та арешту Н. Мірзи-Авакянц (матері авторки): 
«глаза ее смотрят тревожно и печально, тяжелые косы теряются в 
складках темного платья... Художник почувствовал трагедию этой 
женщины, страдающей от своего подневольного положения»21. 

У різних джерелах знаходимо відомості, що на Переяславщині 
Т. Г. Шевченко також бував у таких населених пунктах: с. Єрківці22, 
х. Максимівка23, с. Хоцьки24, х. Чирський (с. Чирське)25. Також деяку 
інформацію щодо цього можна знайти у спогадах, оповіданнях, пе-
реказах, що публікувалися у різний час26. Маємо надію, що вивчен-
ня цих джерел та виявлення додаткової інформації у майбутньому 
дасть можливість показати повнішу картину щодо перебування по-
ета в нашому краї.

21 Мирза-Авакян М. Хлеб и Камень. История одной семьи. Липецк: издательство 
«Гравис», 2017. С. 23, 204.
22 Т. Г. Шевченко. Біографія / Відп. ред. Є. П. Кирилюк. 1984. С. 146.
23 Шевченко в селі Максимівці. Шевченко в народній творчості / Упоряд. Д. Куш-
наренко, П. Гонтаренко, М. Родіна. Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 1940. 
С. 71.
24 Мирза-Авакян М. Хлеб и Камень. История одной семьи. Липецк: издательство 
«Гравис», 2017. С. 23.
25 Вороний М. Рада. № 195. 30 августа (12 вересня) 1911 р. С. 2
26 Шлях велетня. Ілюстрована біографічна розповідь про Тараса Шевченка / Пере-
казала Н. Лівицька-Холодна. Видавництво Михайла Борецького. 143 с.; Шевченко в 
народній творчості / Упоряд. Д. Кушнаренко, П. Гонтаренко, М. Родіна. Київ: Видав-
ництво Академії наук УРСР, 1940. 192 с. 
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Тарас Нагайко 
(м. Переяслав)

КСЕНОФОНТ КОЗУБЕНКО – ІСТОРИК, 
ФІЛОЛОГ, ПЕДАГОГ, КРАЄЗНАВЕЦЬ

Ксенофонт Іванович Козубенко (1896–1942) – випускник та 
викладач Полтавського інституту народної освіти, історик, педагог, 
літературознавець, філолог. У студентські роки він активно займався 
краєзнавчою діяльністю, здійснював архівні пошуки та публікував 
наукові праці з історії Яготинської сотні Переяславського полку1.

Безумовно, важливу роль у становленні К. І. Козубенка як 
особистості відіграла його alma mater – Полтавський інститут 
народної освіти, – де він провів шістнадцять років. Вступивши на 
навчання вже в дорослому віці (близько 29 років), пройшов шлях від 
студента до викладача та завідувача кафедрою. Він вперше в історії 
Полтавського педагогічного інституту захистив кандидатську 
дисертацію2.

Слід констатувати, що на сьогодні нами не виявлено окремого 
наукового дослідження, де було б проаналізовано його науковий 
доробок та представлено біографію вченого. Доволі лаконічну 
інформацію про нього наведено в одному з бібліографічних 
покажчиків, створених Київською обласною дитячою бібліотекою3. 
Втім, наявні дві краєзнавчі розвідки О. Стеценка та В. Гордієнко, 
вміщені в районних газетах («Зоря комунізму», «Яготинські вісті»), 
які дають певне уявлення щодо долі цього дослідника. Відомо, що 
К. І. Козубенко народився 1896 р. у с. Жоравка Пирятинського 
повіту Полтавської губернії у селянській родині. У 1908 р. закінчив 
початкову земську школу. Наступні два роки був учнем писаря 

1 Ця публікація є спробою привернути увагу до постаті дослідника історичної Пере-
яславщини К. І. Козубенка. Його науковий доробок з історії Яготинської сотні Пере-
яславського полку має особливе значення для поглиблення знань з історії рідного 
краю, адже містить унікальні топонімічні, генеалогічні та демографічні відомості 
з документів втраченого фонду фамільного архіву Рєпніних. Подальше вивчення 
цього інтелектуального спадку дозволить в майбутньому заповнити «білі плями» 
вітчизняної історії.
2 Єрмак O., Білик Г. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г.   Ко-
роленка: з історії перших десятиліть діяльності. Рідний край. 2009. № 2. С. 22.
3 Дослідники та краєзнавці Київської області : наук-допом. бібліогр. покажч. / Упр. 
культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., КЗ КОР «Київ. обл. б-ка 
для дітей» ; [уклад Н. В. Острікова; ред. Л. П. Соляник; наук. ред. та відп. за вип. 
М. П. Зніщенко] Київ: [КОБдД], 2017. С. 40.
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та помічником діловода у волосному правлінні. У серпні 1905 р. 
– призваний на військову службу та зарахований до піхотного 
батальйону, звідки був демобілізований за станом здоров’я. 
На початку встановлення радянської влади К. І. Козубенко був 
секретарем волосного ревкому. З 1920 р. завідував відділом народної 
освіти волосного виконкому. За період 1919–1925 рр. він входив 
до сільського виконкому с. Жоравка, працював учителем трудової 
школи, був головою місцевого споживчого товариства та завідував 
хатою-читальнею. У 1925 р. К. І. Козубенко, за направленням комі-
тету незаможних селян с. Жоравки, вступив до Полтавського інсти-
туту народної освіти. По закінченню працював вчителем трудової 
школи, шкільним інструктором при міській раді в Полтаві. У 1932–
1935 рр. навчався в аспірантурі та працював викладачем україн-
ської літератури у Полтавському ІНО. З 1936 р. завідував кафедрою 
української літератури. У 1939 р. захистив дисертацію «Фольклор у 
творчості Марка Вовчка» та отримав ступінь кандидата філологіч-
них наук. У 1940 р. – звання доцента. У 1941 р. через хворобу серця 
був евакуйований до Волгоградської області, де працював завучем 
Костаревської школи. Помер у квітні 1942 р.4.

Нижче наведемо деякі відомості щодо постаті К. І. Козубенка, 
які нам вдалося віднайти при аналізі наявної наукової літератури та 
деяких інших джерел. Відомо, що напередодні його вступу до інсти-
туту в 1924–1925 н. р. на 3-му курсі, до суспільствознавчого циклу 
дисциплін додалися предмети, які, безумовно, вплинули на фаховий 
розвиток К. І. Козубенка. З-поміж них «Економіка та історія Полтав-
щини в зв’язку з історією України», «Українська література», «Укра-
їнська мова й мовознавство», «Західноєвропейська література». До 
1927 р. навчання тривало три роки. Перші два воно відбувалося за 
спільною програмою, а в заключному, третьому році, студенти от-
римували спеціалізацію згідно з трьома наявними відділами (цикла-
ми): індустріальний, сільськогосподарський та суспільствознавчий5. 
У 1926–1927 н. р. відбувся останній випуск студентів інституту за 
трирічним планом, надалі воно тривало чотири роки6. До 1928 р. у 
структурі Полтавського інституту функціонував один факультет – 
4 Стеценко О. К. І. Козубенко (1896–1942). З матеріалів Яготинського історичного 
музею. Зоря комунізму. 1981. 17 березня; Гордієнко В. Вчений, краєзнавець із Жо-
равки. Яготинські вісті. 2016. № 76. 27 верес. С. 4.
5 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів географії та 
природознавства на Полтавщині (1914– 2014 роки): монографія. Полтава: ПОІППО, 
2015. С. 50.
6 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів … С. 52.
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соціального виховання, який мав два відділи: дошкільно-клубний та 
шкільний. У складі шкільного відділу виокремлювалося три секції: 
математична, природничо-географічна та гуманітарна7.

З періоду студентського життя про К. І. Козубенка маємо 
незначні відомості. Втім, вони розкривають деякі цікаві аспекти 
щодо його дослідницької діяльності. Так, відомо, що під час 
практики, яку він проходив у рідному с. Жоравка, ним було за-
писано переказ «про панію, що після смерти приходила до дітей, 
годувала, купала, розчісувала їх, а потім зникала і тоді чутно 
було дужі пориви вітру»8. Втім, при представлені К. І. Козубенка 
як історика та краєзнавця, основним для нас безумовно є його 
науковий доробок. Це статті надруковані ним у період 1925–1928 рр. 
Загалом нам відомо про п’ять його наукових розвідок, чотири з 
яких надруковано у «Записках Полтавського інституту народної 
освіти». Як дослідник Яготинської сотні Переяславського полку 
він опублікував наступні праці: «Матеріали до історії заселення 
колишнього «вільного степу Яготинського»9 (1925), «Яготинська 
сотня за даними ревізії 1723 р.»10 (1926), «Де-що до закріпачення 
посполитих на Україні»11 (1927), «Слідство про хуторі в сотнях 
Яготинській та Березанській»12 (1928). Остання вийшла друком у 
«Записках історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії 
наук».

Щодо тогочасних наукових студій К. І. Козубенка слід 
навести й такий факт. У період навчання в інституті одним з його 
викладачів був історик, професор В. Г. Клепацький, який читав 
дисципліну «Історія й економіка Полтавщини». У третьому томі 
«Українського археографічного збірника», що був надрукований у 
1930 р., вміщено публікацію подану П. Г. Клепацьким – «Декілька 
документів з Диканського Архіву Кочубеїв». У передмові, говорячи 
про одну з архівних справ – «Дело о главных основаниях Южной 
железной дороги» – вчений зазначив: «Це «Дело» має дослідити мій 
7 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів … С. 49.
8 Петров В. Розвідки. Т. 1. К.: Темпора, 2013. С. 340.
9 Козубенко К. І. Матеріали до історії заселення колишнього «вільного степу Яготин-
ського» : наук. пр. Записки Полтавського І. Н. О., 1925. Т. ІІ. С. 112–154.
10 Козубенко К. І. Яготинська сотня за даними ревізії 1723 р. Запики Полтавського 
ІНО. Полтава, 1925/1926. Т. ІІІ. С. 217–223.
11Козубенко К. І. Де-що до закріпачення посполитих на Україні. Записки Полтав-
ського інституту народної освіти, 1927 р., т. 4, с. 164–172.
12 Козубенко К. І. Слідство про хуторі в сотнях Яготинській та Березанській. Зап. 
іст-філол. від. Всеукр. Акад. наук, 1928. Кн. 17. С. 205–216.
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учень, студент Полтавського ІНО Козубенко; він подасть до своєї 
розвідки й инші дуже цікаві документи»13.

У 1931–1932 рр. в Полтавському інституті з-поміж інших 
існували історико-економіний та мовно-літературний відділи14. По-
дальші факти доводять, що науковий шлях К. І. Козубенка здійснив 
ухил від історичного до філологічного напрямку. 19 вересня 1932 р. 
вийшла Постанова ЦВК СРСР «Про навчальні програми і режим у 
вищій школі та технікумах», згідно з якою у Полтавському інституті 
розпочали готувати науково-педагогічних працівників, зокрема, 
й аспірантів-філологів15. К. І. Козубенком було підготовлено 
кандидатську дисертацію, яку захищено в Харкові у 1939 р.16.

Як освітянин-педагог К. І. Козубенко працював на мовно-
літературному факультеті. З 1 жовтня 1936 р. по вересень 1941 р. 
був завідувачем кафедри української літератури та обіймав посаду 
старшого викладача17. Невелику згадку про нього вміщено в спо-
гадах Г. Нудьги: «У Полтавському педінституті було «порожньо»: 
майже всіх літераторів та й інших викладачів пересаджали. Вільних 
місць «повно»18. <…> Кафедра української літератури була невели-
ка – десь близько семи чоловік: К. Козубенко, дуже порядна лю-
дина…»19. Цікавим фактом щодо постаті К. І. Козубенка є й те, що 
одним з його учнів був В. Сухомлинський20.

Наведені відомості про К. І. Козубенка дозволяють скласти 
уявлення про нього, як про обдаровану особистість. Його фахова 
обізнаність як історика та філолога засвідчена науковим доробком, 
а організаторські здібності – діяльністю у сфері вищої освіти.

13 Клепацький П. Декілька документів з Диканського Архіву Кочубеїв. Український 
археографічний збірник. К., 1930. Т. 3. С. 254. 
14 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів ... С. 60.
15 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів ... С. 68.
16 Історія факультету філології та журналістики (до дев’яностоп’ятиліття заснування 
вишу) / Під ред. М. Степаненка. Полтава, 2009. С. 7.
17 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів ... С. 73.
18 Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик. / Упорядкування Василя Івашківа, 
Руслана Марківа, Андрія Вовчака. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 
С. 149.
19 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Григорій Нудьга. 
Біобібліографічний покажчик / Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, 
Андрія Вовчака. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. С. 151.
20 Історія факультету філології та журналістики (до дев’яностоп’ятиліття заснування 
вишу) / Під ред. М. Степаненка. Полтава, 2009. С. 7.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

103

Ганна Наконечна
(м. Переяслав)

МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ПОСТАТІ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ З 
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ СТАНІСЛАВА ЗІНЧИКА

(1975–2014)

22 серпня 2016 р. на території військової частини 3066 На-
ціональної гвардії України в м. Києві відбулось урочисте відкрит-
тя пам’ятника загиблим бійцям Нацгвардії, що віддали свої жит-
тя, відстоюючи цілісність і недоторканість України на Донбасі1. 
На монументі викарбувані рядки з твору Володимира Сосюри 
«ГОРІТЬ І БОРІТЬСЯ, ЛЮБІТЬ БАТЬКІВЩИНУ, ОГНІ СВОГО 
СЕРЦЯ ЄДНАЄ В БОЮ. І ВАМ НЕ УЗНАТИ НІКОЛИ ЗАГИНУ – 
БЕЗСМЕРТНИЙ ХТО ЛЮБИТЬ КРАЇНУ СВОЮ» та прізвища 
107 бійців Північного оперативно-територіального об’єднання 
Національної гвардії України2. Серед них ім’я рядового резерву, 
стрільця 1-го відділення 1-го стрілецького взводу 18-ої стрілецької 
роти 6-го стрілецького батальйону військової частини 3066 Північ-
ного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії 
України Станіслава Михайловича Зінчика, який першим з резервіс-
тів загинув у бою3.

До військових подій, що відбуваються на східних кордонах 
нашої держави Станіслав Зінчик, мав цілком мирну професію, був 
викладачем української мови та літератури. Спочатку у середній за-
гальноосвітній школі № 237, а потім у гімназії № 261 Дарницького 
району міста Києва. У пам’ять про викладача і захисника України на 
фасаді гімназії встановили меморіальну дошку. Урочисте відкриття 
відбулось 11 жовтня 2019 р. до Дня захисника України4. 

1 В Киеве установили мемориал погибшим в зоне АТО нацгвардейцам [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://news.bigmir.net/capital/1020451-V-Kieve-ystanovili-
memorial-pogibshim-v-zone-ATO-nacgvardeicam (дата звернення 29.09.2020).
2 В Украине открыли памятник погибшим бойцам Нацгвардии [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-otkryli-
pamyatnik-pogibshim-boycam-nacgvardii-745054.html(дата звернення 29.09.2020).
3 Громадська спілка Федерація громадських організацій учасників АТО Київщини. 
Ми пам’ятаємо! Станіслав Зінчик [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
www.facebook.com/337654813447866/posts/441988403014506/ (дата звернення 
29.09.2020).
4 Прикрив собою побратимів: у Києві відкрили меморіальну дошку Станіславу Зін-



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

104

Народився Станіслав Зінчик 22 вересня 1975 р.(цього року 
йому виповнилося б 45) у с. Гайшин, Переяслав-Хмельницького ра-
йону, Київської області. Після закінчення місцевої школи, Станіслав 
був призваний до лав Збройних сил України (19931995 рр.), про-
ходив службу у Прикордонних військах дислокованих у місті Іллі-
чівськ Одеської області. Віддавши військовий обов’язок, Станіслав 
вступив до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
інституту ім. Г. Сковороди на філологічний факультет. 

Станіслав Зінчик мав активну громадську позицію, без 
вагань став учасником Революції гідності, разом з іншими 
протестувальниками пережив події, що розгорнулись 18 лютого 
2014 р. – мирні протести переросли в збройне протистояння 
між євромайданівцями і силовиками. Цього дня у сутичках з 
«Беркутом» та «тітушками» загинуло щонайменше 22 особи, тисячі 
зазнали поранень. 20 лютого 2014 р. Станіслав разом з іншими по-
трапив у пастку – прицільний обстріл снайперів. З початком агресії 
Російської Федерації проти України Станіслав добровольцем йде 
боронити рідну землю5.

З 15 квітня 2014 р. бере участь в антитерористичній 
операції, разом з побратимами виконує бойові завдання поблизу 
м. Слов’янська. 24 травня 2014 р. біля блокпосту, де ніс службу 
Зінчик, розпочався запеклий бій, який тривав понад дві години. Під 
час бою в блокпост влучила граната, Станіслав без вагань прикрив 
її собою, врятувавши життя своїх побратимів6.

Поховали Станіслава Зінчика 27 червня 2014 р. на 
Гайшинському кладовищі Переяслав-Хмельницького району 
Київської області. В останню путь Героя проводжали родичі, друзі, 
однополчани, односельці, заупокійне богослужіння відправив 
настоятель храму Іоана Богослова отець Олег7.

чику [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.5.ua/suspilstvo/prykryv-
soboiu-pobratymiv-u-kyievi-vidkryly-memorialnu-doshku-stanislavu-zinchyku-200875.
html (дата звернення 30.09. 2020).
5 В Украине открыли памятник погибшим бойцам Нацгвардии [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-otkryli-
pamyatnik-pogibshim-boycam-nacgvardii-745054.html(дата звернення 29.09.2020).
6 Національна гвардія України. Солдат резерву Зінчик Станіслав [Електронний ре-
сурс]. Режим доступу:https://ngu.gov.ua/en/node/2937 (дата звернення 30.09.2020).
7 Книга пам’яті полеглих за Україну [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
memorybook.org.ua/9/zinchik.htm (дата звернення1.10. 2020).
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Указом Президента України № 543/2014 від 20 червня 
2014 р. «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі та незламність духу», Станіслава 
Михайловича Зінченка (посмертно) нагороджено орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня8 та медаллю ВГО «Країна» «За визволення 
Слов’янська»9.

На честь земляка, учасника антитерористичної операції, який 
загинув на сході України Станіслава Зінчика на фасаді Гайшинської 
НВО «Загальноосвітньої школи ІІІ ступенів – ДНЗ» встановлено 
меморіальну дошку.

Настав час увічнити пам’ять про Героїв, що віддали своє 
життя за українську націю, незалежність і суверенітет Батьківщини, 
зберегти її та передати наступним поколінням, встановивши в 
містах та селах пам’ятники та меморіальні дошки на честь полеглих 
Героїв-Захисників.

8 Указ президента України «Про відзначення державними нагородами України» 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:https://zakononline.com.ua/documents/
show/357384___357449 (дата звернення 1.10.2020).
9 Книга пам’яті полеглих за Україну [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
memorybook.org.ua/9/zinchik.htm (дата звернення1.10. 2020).
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Наталія Павлик
(м. Переяслав)

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА: 
БОЖЕСТВЕННЕ НАЧАЛО

Божественне у творчій природі митця пов’язують із підсвідо-
мим, трансцендентним. З авторської інвективи Т. Шевченка «Знать 
од бога // І голос той, і ті слова // Ідуть меж люди!»1 проступає бі-
блійне, що на початку було Слово, а Слово було у Бога, і Слово було 
Бог. Т. Шевченко не зрікається своєї причетності до слова, а гово-
рить про його приховану, нематеріалізовану частину, суть якої роз-
гадати складно. 

Божественне начало в психології творчості Т. Шевченка – 
це глибинне очищення душі поета, спасіння від злої волі людини: 
сплетіння почуттів і думок викристалізовуються в слово, 
послаблюючи душевну напругу. 

Т. Шевченко звертається до Бога, який є його найвищим, 
духовно згармонізованим єством, що виникає в різних іпостасях: Бог-
надія, Бог-прокляття, Бог-всепрощення... («…Забудем и простим 
мучителей наших, как простил милосердный человеколюбец своих 
жестоких распинателей»)2. Бог-надія в період заслання підіймав 
знесилену душу поета з чорного підземелля відчаю: «О, как сладко, 
как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я 
был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого 
прекрасного Бога, а эту очаровательную надежду»3. 

У «Кобзарі» Бог є центральним образом, тому й згадується 
там 1281 раз. Свята воля, яку Т. Шевченко возвеличив і оспівав, 
йде від дарованої Богом «свобідної» волі як єдиного способу 
саморозвитку індивідуальності. У Кобзаря воля – не просто 
соціальний і національний ідеал: воля, як і життя – найвищий 
дар Божий. «– Все од бога! // Од бога все! А сам нічого // Дурний 
не вдіє чоловік!»4. Шевченкова дума – це розмова з Богом. Лю-

1 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії. Київ: Радянська школа, 1987. С. 376.
2 Шевченко Т. Г. Твори: в 3 т. / [ред. А. Симонова; худож. І. Хотинок]. Т. 3: Драматичні 
твори. Журнал. Вибрані листи. Київ : Державне видавництво художньої літератури, 
1955. С. 93. 
3 Там само. С. 102.
4 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії ... С. 357.
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бов поета йде від Євангелійського джерела, як всетворяща сила 
життя: «Религия христианская, как нежная мать, не отвергает 
даже  и преступных детей своих, за всех молится и всех прощает»5. 

Переспів Давидових псалмів поет починає з епіграфа, 
який спрямовує думку на основний підтекст твору. Т. Шевченко 
розвиває колізії духу: у боротьбі з фарисейством поет несе на собі 
печать і місію боготворчого духу. Для Т. Шевченка світ людей – це 
світ духу: «...Слава богу // Й за те, що бачу. Ще живуть, // І богу 
моляться, і мруть // Хрещені люде»6. Всевишній для Шевченка має 
своє втілення – слово: «I на Україні святилось // Те слово, божеє 
кадило, // Кадило істини. Амінь»7. У поемі «Неофіти» мати убитого 
сина шукає порятунку в молитві до розп’ятого сина Марії і, зцілив-
шись, понесла межи люди «живого істинного Бога... слово правди»8. 
«О боже мій милий! // Який дивний ти»9. Поет у зверненні до Бога 
бачив визволення душі через покуту: кається перед черницями за 
батькові гріхи княжна, важко кається вбивця варнак за мстиві суди. 
Тільки Всевишній є найвищим суддею: «Се бог судить визволяє // 
Долготерпеливих // Вас, убогих. І воздає // Злодіям за злая»10. 

У поезіях «Заповіт», «Сон», «Гайдамаки» чуємо заклик до 
помсти, кров має стати розплатою за гріхи. Ці мотиви суперечать 
високим словам про братство на землі, але все це вічні суперечності 
людського життя. У великі, вирішальні хвилини перед поетом стоїть 
Бог, який підтримує активні сили добра: «Борітеся – поборете, // Вам 
бог помагає»11. Дисонансом звучать Шевченківські біблійні мотиви 
до нігілістичних настроїв тогочасної Росії. Мотиви протестантизму 
в творчості Шевченка тільки підкреслювали боротьбу в духовно-
му обширі людини, а не були войовниче атеїстичними зразками. У 
«Букварі» для дітей самі Євангельські та народнопісенні тексти – 
і жодних мотивів у дусі часу. У «Псалмах Давидових» Бог − теж 
неоднозначний образ: там є елемент богоборства, сумніви, докори. 
Душа, Україна й Бог для Шевченка були найвищі слова, які пере-
5 Шевченко Т. Г. Твори: в 3 т. … С. 151. 
6 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 482.
7 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 483.
8 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 495.
9 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 361.
10 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 503.
11 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 262.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

108

давали стихію Духу. Незбагненний внутрішній світ поета, зітканий 
із протиріч: «Не одурить бог, // Карать і миловать не буде: // Ми не 
раби його – ми люде!»12, бо тільки «Пребезумний в серці скаже, //  
Що бога немає»13. 

У час найвищих душевних потрясінь погляд Кобзаря був 
звернений до небесних сил, які допомагали перебороти в житті 
людську жорстокість та безнадію. Образ Божий був глибоко 
укорінений у єстві поета. У хвилини співпереживань Шевченко 
пише А. Козачковському, в якого померла дитина: «Молися, если 
можешь молиться, и, молясь, веруй разумно, глубоко веруй в 
замогильную лучшую жизнь. Сны твои, которые ты видел в самые 
критические часы твоей жизни, показывают нам, что то выше 
наших земных понятий. Веруй! И вера спасет тебя»14. Це откровеніє 
не залишає місця для розмови про якийсь там атеїзм Т. Шевченка. 

Християнський дух пронизував всю творчу тканину 
Т. Шевченка, який Христову жертовність прийняв як модель свого 
життя. Книга Фоми Кемпійського «Наслідуючи Христа», яку поет 
визнавав своєю найулюбленішою з-поміж інших, якраз і пробудила 
в ньому поезію резистансу. Діалог з Богом є наскрізним у творчості 
Кобзаря, який писав своє святе письмо мовою поезії. 

Є потреба чіткого розмежування ставлення Т. Шевченка до 
Бога як до духовної сутності й до Церкви як суспільної інституції, що 
зрослася з владними структурами й стала удержавленим російським 
православ’ям, на яке й були спрямовані ескапади Т. Шевченка: 
«Молітеся богові одному, // Молітеся Правді на землі, І більше 
на землі нікому // Не поклонітеся. Все брехня – // Попи й царі»15. 
Релігійне світобачення Т. Шевченка спроектовано на реалії життя, 
тому гуманні ідеї християнства стали провідними в психології його 
творчих імперативів. Іван Огієнка ввів поняття «шевченківський ре-
лігійний стиль» думання й писання, що потверджує наявність гли-
бинних психологічних процесів у мистецькій природі Т. Шевченка. 

12 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 538.
13 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 275.
14 Шевченко Т. Г. Твори: в 3 т. … С. 382. 
15 Шевченко Т. Г. Кобзар: поезії … С. 488–489.
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Світлана Пригонюк
(м. Переяслав)

ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ТВОРЧОЇ УЯВИ ІРИНИ 
КУЗЬМИЦЬКОЇ

Переяславська земля славиться талановитими людьми. У 
цьому сузір’ї вирізняється Ірина В’ячеславівна Кузьмицька – 
художниця, мистецтвознавець, директор Переяславської дитячої 
художньої школи.

Ірина Кузьмицька народилася у Переяславі в родині 
музейних працівників Юзвікових – Олени Іванівни та В’ячеслава 
Андрійовича, одних із перших, з якими Михайло Сікорський 
починав створювати музейне містечко. З М. І. Сікорським вони 
познайомилися і потоваришували ще в студентські роки, під час 
навчання в Київському університеті ім. Тараса Шевченка1.

Дитинство І. Кузьмицької пройшло в оточенні музейників. 
Саме батьки стали основою, на якій формувався світогляд 
майбутньої художниці.

Добрими словами про О. І. Юзвікову згадував Михайло 
Іванович: «…Ця жінка одразу поринула в музейні клопоти. Тут 
розвинулись її здібності і пристрасть до малювання. Вона розписала 
всі інтер’єри хат на Горі. Здається, немає жодної експозиції, у 
створенні якої не брала б участь Юзвікова. Особливо багато її праці 
в музеях Сковороди, Бенардоса, Шолом-Алейхема, одягу. Не кажу 
вже про Музей народної архітектури і побуту. Тому й удостоєна 
Олена Іванівна звання заслуженого працівника культури України»2. 

М. І. Сікорський був частим гостем у родині Юзвікових, лю-
бив спілкуватися з дітьми. Ірина В’ячеславівна пригадує: «Перші 
свої роботи – розписи квітів я показала Михайлу Івановичу і він 
мені сказав: «Тобі треба малювати». Раз Михайло Іванович сказав, 
то я не могла не виконати його настанови»3.

І. В. Кузьмицька закінчила Миргородський художньо-
керамічний технікум, за фахом – художник-керамік, займалась 
розписом порцеляни.
1 Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: колективна мо-
нографія, присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського. Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав», 2013. С. 469.
2 Махінчук М. Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського: Художньо-докумен-
тальна повість / Вступ. ст. Л. І. Андрієвського. Київ: Криниця. 2005. С. 39.
3 Записано автором від респондента І. В. Кузьмицької 10.09.2020 р. Особистий архів 
С. Пригонюк. 
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Після закінчення факультету теорії та історії мистецтв 
Київського державного художнього інституту працювала науковим 
співробітником Переяслав-Хмельницького історико-культурного 
заповідника, була керівником студії «Декоративний розпис» у 
Переяслав-Хмельницькій школі-інтернаті.

З 1990 р. присвятила себе педагогічній роботі в Переяслав-
Хмельницькій дитячій художній школі. Викладацьку діяльність 
поєднує із творчістю. Ірина В’ячеславівна учитель вищої категорії. 
Її вихованці беруть участь і отримують перемоги, визнання та 
нагороди на виставках-конкурсах дитячої творчості міжнародного 
та всеукраїнського рівнів.

Власні художні роботи мисткиня і педагог представляє на 
щорічних виставках робіт викладачів, що проходять у стінах рідної 
школи. 

Ірина Кузьмицька – активна учасниця художніх виставок 
на місцевому рівні: «Арт-мозаїка (2007), «Камертон душі» (2012), 
«Палітра Переяславської осені» – до Дня художника (2014), 
«Великодня Україна» (2015), «Жінка-Весна» (2015), «Квітка 
рідному місту» – до свята міста (2016), персональна виставка «І 
лине скрізь пташиний грай..» (2018).

Свої роботи художниця репрезентує на обласних, 
всеукраїнських та міжнародних виставках: «Київщина – колиска 
моєї душі» (м. Березань, 2007), «Земля століть» (с. Сковородинівка, 
Харківщина, 2020), «PetrykivkaART» Український музей (м. Нью-
Йорк, США, 2019, 2020). Роботи І. Кузьмицької знаходяться у 
приватних колекціях в Україні, Польщі, США.

Ірина Кузьмицька є автором ряду статей: про життя і творчість 
заслуженої художниці України Г. І. Самутіної, її художні виставки; 
до мистецького альбому про творчість художника Сергія Сороки; 
про творчість народних художниць, Ганну Собачко, Марію Буряк; 
про творчість художника-пейзажиста Анатолія Нечая; до каталогу 
«Трипілля в дитячих барвах»; про художні виставки, дитячу твор-
чість; давньоруський Переяслав.

На творчість Ірину В’ячеславівну надихає спілкування з 
природою та музика. Творчу наснагу вона черпає в народному 
мистецтві, народних обрядах. Художниця знайшла свій самобутній, 
оригінальний стиль. Використовуючи традиційну техніку розпису 
мазком, створює як декоративні, так і тематичні композиції, 
пейзажі. Часто в її роботах техніка декоративного розпису 
поєднується з легким об’ємом, просторовістю. Мисткиня постійно 
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перебуває у пошуках кольорової гармонії. І саме колір допомагає 
якнайкраще передати тонові відчуття, настрої. У палітрі багатий 
спектр кольорів: від напружено-насичених до ніжних, пастельних. 
Часто малює з «чистого аркуша», без попереднього малюнку. 
Ідея виникла, а образи вже створює в процесі малювання. Часом 
задум і кінцевий результат суттєво відрізняються. Захоплюється 
деталізацією елементів. Очевидно, це пов’язано з тим, що майстриня 
колись розписувала порцеляну4. 

Особливе місце в творчості І. Кузьмицької займають ліричні 
жіночі образи. Вона працює над серією картин, де представляє 
красу і самобутність української жінки в традиційному народному 
вбранні. Це позачасові ніжні образи, сповнені внутрішньої гармонії 
і духовної краси.

На багатьох роботах Ірини В’ячеславівни зображений птах. 
Образ птаха часто зустрічається в народному мистецтві. Її птахи – 
це вісники добра, надії, щастя, нового життя. Вони виконані в 
барвистому оточенні квітів. Квіти – це досить символічно. Це 
не лише краса, досконалість природи, це чистота почуттів, це 
радість життя, це торжество природи в буянні барв. Така «квіткова 
романтика» присутня в усіх роботах художниці.

У своїх композиціях автор також використовує традиційний 
мотив «Дерево життя» – символ нескінченності життя, триєдність 
світу. Міфічні птахи охороняють «Дерево життя». 

Ірина Кузьмицька своєю творчістю дарує людям хвилини 
радості та насолоди, її картини світлі, від них віє теплом, спокоєм 
умиротвореної душі. У живописі вона відтворює внутрішній 
поетичний світ власної уяви, який наповнений красою, ніжністю, 
любов’ю. Свої картини художниця супроводжує поетичними 
рядками. Ірина В’ячеславівна прагне зберегти ту мелодійність, яка 
звучить в природі і яку вона відчуває сама5.

4 Презентація виставки авторських робіт художниці Ірини Кузьмицької [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу: http://niez.com.ua/events/trade-shows?start=60 (дата 
звернення: 30.09.2020).
5 Ірина Кузьмицька «Світанкова жар-птиця» 2018 [Електронний ресурс]. Режим до-
ступу: https://www.facebook.com/PetrykivkaUSA (дата звернення: 30.09.2020).
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Наталія Ревега
(м. Переяслав)

ЮРІЙ МІХНОВСЬКИЙ: ВІД ДИЯКОНА МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ С. КОМАРІВКИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ДО 

ОСТАННЬОГО НАСТОЯТЕЛЯ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ
Юрій (Георгій) Міхновський (30(18).01.1866 – 16.10.1937) 

народився в сім’ї священика. Навчався в духовному училищі, 
пізніше – в Полтавській духовній семінарії. У 1888 р. його 
звільнили з четвертого класу Полтавської семінарії, очевидно,через 
політичні причини. У 1889 р. він учителював у школі свого батька 
в селі Піщаному1. У 1889–1891 рр. − був дяком у церквах містечок 
Ірклієва, Домонтова, Нових Cанжарів, м. Золотоноші. У 1894 р. − 
отримав сан священика2.

З 12 лютого 1895 р. Юрій Міхновський був дияконом 
Миколаївської церкви с. Комарівки Переяславського повіту. 
До цього храму був переведений з Благовіщенської церкви 
м. Золотоноша3. 23 серпня 1895 р. його переводять до Вознесенської 
церкви с. Богдани Золотоніського повіту4.

Міхновські – старовинний український священицький рід. 
Походить із козаків Іркліївської сотні. Дав Україні видатного діяча 
українського самостійного руху Миколу Івановича Міхновського та 
останнього настоятеля Софії Київської, архієпископа УАПЦ Юрія/
Георгія Міхновського5.

Він активно підтримував проведення реформ. Свою 
позицію висвітлив у Полтавських Єпархіальних відомостях 
(№ 35 від 10 грудня 1905 р.) у статті «Отвѣтъ ня воззваніе къ 
родителямъ забастовавшихъ семинаристовъ». У цій статті Георгій 
Міхновський підтримав «бастующих» семінаристів, які не вийшли 
1 Стовба О. Матеріали до історії роду Міхновських [Електронний ресурс]. Україн-
ський історик. Н.-Йорк-Торонто-Мюнхен. Числа 24 (78-80) 1983, Т. 20. С. 7492. 
2 Юрій Михайлович Міхновський [Електронний ресурс]. Родовід. Режим доступу: 
https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:735776 (дата 
звернення: 08.09.2020).
3 Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Полтавские епархиальные ведомости. 
Полтава, 1895. Часть официальная. № 4. С. 157.
4 Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Полтавские епархиальные ведомости.
Полтава, 1895. Часть официальная. № 18. С. 820821.
5 Ротач О. П. О. Міхновські [Електронний ресурс]. Полтавіка. Полтавська енцикло-
педія. Полтава: «Полтавський літератор», 2009. Т. 12. Режим доступу: http://history-
poltava.org.ua/?p=5612 (дата звернення: 08.09.2020).
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на заняття. Він схвалив їхнє бажання кращого життя та просив 
батьків підтримати своїх дітей: «Намъ, отцамъ, дѣйствительно 
необходимо объединиться, но не противъ дѣтей, добивающихся 
улучшенія своего положенія, а сплотившись дружно, – поддержать 
своихъ дѣтей ходатайствомъ предъ св. Сѵнодомъ о скорѣйшемъ 
проведеніи въ лгизнь тѣхъ реформъ, которыя самимъ св. Сѵнодомъ 
признаны неотложными». Зокрема: «Пусть же хоть наши дѣти, мир-
но завоевавъ себѣ право на свободную дорогу къ лучшей, свѣтлой 
будущности, воспитаютъ изъ себя такихъ пастырей, о которыхъ 
будущее. поколѣніе будетъ отзываться не какъ о наемникахъ»6.

Юрій Міхновський один із перших єпископів УАПЦ, обраний 
на Першому Всеукраїнському православному церковному соборі
28 жовтня 1921 р. За ухвалою собору єпископи, які одержали собор-
ну «висвяту», були проголошені архієпископами7.

Зі спогадів Ніни Сергіївни Міхновської (у дівоцтві Клокова, 
невістки Марії Михайлівни Міхновської – сестри Юрія/Геор-
гія Міхновського): «ще до 1937 р. вони з дідом бували в гостях у 
його родичів Міхновських, що жили на вул. Лютеранської (там до 
арешту проживав священик Юрій Михайлович Міхновський…)»8.

На початку 1930-их рр. він переїхав до Києва. Протягом 
1932−1933 рр. − був настоятелем Cофійського собору; під час 
перебування на цій посаді брав активну участь в організації 
допомоги голодуючим9. На Великдень 1933 р. парафія Софіївського 
собору під керівництвом архієпископа Юрія Міхновського 
передала голодуючим свячений хліб і крашанки. Уже наступного 
дня архієрея було викликано до відділу ДПУ, де йому пригрозили 
закрити Софіївський собор, якщо духовенство й надалі продовжить 
займатися не своєю справою10. Першого тижня Великого посту ар-
6 Михновский Г. Отвѣтъ ня воззваніе къ родителямъ забастовавшихъ семинарис-
товъ. Полтавские епархиальные ведомости. Полтава, 1905. Часть неоффициальная. 
№ 35. С. 13991401.
7 Білокінь С. І. Міхновський Юрій Михайлович. Енциклопедія історії України: Т. 6. 
Ла – Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – 
Київ: В-во «Наукова думка», 2009. С. 767. 
8 Міхновський С. Станіслав Міхновський про гілку свого роду [Електронний ресурс]. 
Самостійна Україна. Ч. 4/517. 2010. Режим доступу: https://stasisdas.livejournal.
com/185445.html (дата звернення: 08.09.2020).
9 Юрій Михайлович Міхновський [Електронний ресурс]. Родовід. Режим доступу: 
https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:735776 (дата 
звернення: 08.09.2020).
10 Савчук Т. Г. Православне духовенство в умовах Голодомору 19321933 рр. Нау-
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хієпископа Юрія Міхновського було повідомлено з ГПУ, що він зна-
ходиться під домашнім арештом і не має права відправляти бого-
служіння в Софійському соборі. Пізніше цю заборону було знято11. 

У 1936 р. Юрій Міхновський був позбавлений права служити 
і примушений відійти від Церкви. 19361937 брав участь у збиран-
ні підписів за відкриття бодай одного храму в Києві. Заарештова-
ний 11 липня 1937 р., звинувачений у створенні «антирадянської 
фашистської організації українських церковників» і розстріляний. 
Страчений у м. Київ. У 1989 р. його було реабілітовано12.

кові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. 
Вип. XXXV. С. 134138.
11 Преловська І. М. Деякі обставини утворення Державного заповідника «Софія Ки-
ївська» у 1930-их рр. Український музей. Збірка наукових праць. Київ, 2003. С. 2027.
12 Білокінь С. І. Міхновський Юрій Михайлович .... С. 767. 
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Віктор Ткаченко
(м. Переяслав)

ЗОЯ СТАШУК – ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ 
МАЙСТРИНІ ПИСАНКОВОГО РОЗПИСУ

90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувалися новим під-
йомом у дослідженні народної культури, зокрема, ремесел та 
промислів, а також поступовим їх відродженням. Передусім, 
цьому сприяло зацікавлення ними різних верств населення. Інший 
важливий аспект – це відсутність радянської ідеології та відновлення 
релігійного життя в Україні, зняття заборони на проведення 
календарної та сімейної обрядовості, зокрема, святкування Різдва, 
Великодня, Трійці тощо. Все це сприяло появі українознавчих 
та народознавчих праць, мистецтвознавчих досліджень, у яких 
відводилася роль і пізнанню писанки. 

Дослідники розглядають різну проблематику, пов’язану 
з писанкарством, орнаментацією писанок, орнаментальними 
мотивами на них, регіональну специфіку тощо. Серед праць 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. з писанкарства найбільше є статей, дещо 
менше − монографічних досліджень та альбомних видань. Варто 
відзначити зростання спеціальних мистецтвознавчих досліджень 
орнаментації писанки. Це праці: М. Селівачова, О. Ляшенка, 
Ю. Лащука, Ю. Соломченка та ін.

Водночас споглядається поступове відродження й самого 
писанкарства та поява значної когорти писанкарів. Серед майстринь 
писанкового розпису особливої уваги заслуговує Зоя Вікторівна 
Сташук. 

Відома писанкарка Зоя Сташук, член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, Заслужений майстер на-
родної творчості України. Її роботи зберігаються у багатьох музеях 
України, приватних колекціях українців та закордоном. Творчий до-
робок – більше ніж 6 тисяч писанок як традиційних, так і авторських. 
Нею, спільно з Оксаною Білоус, відтворено колекції писанок з 
альбому С. Кульжинського та подаровано її Музею «Писанка» у 
Коломиї, а також за виданням «Писанки Галицької Волині» (1898 р.) 
за редакцією М. Кордуби та за рукописним зошитом з бібліотеки 
НМУНДМ «Шість подільських колекцій» (1894 р.).

Журнал «Міжнародний туризм» періодично друкує матеріали 
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про українське писанкарство знаних майстринь писанкового 
розпису. Зокрема, в одній зі статей О. Сандиги «Світ від яйця»1

ведеться мова про відому не тільки в Україні, а й за її межами 
писанкарку Зою Сташук. Авторка розповідає про її шлях до писан-
карства, атрибутику писанки, її виготовлення, символіку та орна-
ментацію, виставкову діяльність майстрині. Не оминула вона і та-
кого важливого аспекту в діяльності З. Сташук, як навчання дітей 
розпису писанки.

Варто відзначити, що творчість майстрині розглядалася 
різними авторами, дослідниками народного мистецтва: Т. Кара-
Васильєвою та З. Чегусовою, П. Ганжою, Є. Шевченко, В. Корні-
єнко та ін.

Попри зацікавленість знаною особистістю зі сторони 
дослідників, поціновувачів її мистецтва, відома майстриня й сама 
займається науково-освітньою діяльністю.

Так, нею ще в середині 90-их рр. ХХ ст. спільно з іншою 
писанкаркою О. Білоус було підготовлено тематичний погодинний 
план курсу і методику викладання писанкарства. Ці матеріали 
спочатку було надруковано в журналах «Рідна школа»2, «Мисте-
цтво та освіта»3 в 1997 р. під заголовком «Школа писанкарства», 
а в 2005 р. вони були доповнені та видані як навчально-методичні 
рекомендації4. Кожне із їхніх розроблених занять має чітко визначе-
ну тему та мету, що є основним у навчальному процесі. До кожного 
із них є текст основного матеріалу теми, на який можна опиратися 
у проведенні заняття та ілюстрація знаку-символу або писанки, що 
буде виготовлятись на ньому. Окрім того, нею видано три набори 
листівок з авторськими писанками та набір листівок «Трипільські 
мотиви в писанках».

Зоя Вікторівна – 25 років беззмінний керівник гуртка 
«Писанкарство», на сьогодні керівник-методист Народного 
художнього колективу «Майстерня писанкарства». За високі 
досягнення в педагогічній діяльності нагороджена нагрудними 
знаками «Софія Русова», «Відмінник освіти України». Лауреат 
1 Сандига О. Світ від яйця. Міжнародний туризм. 2004. № 2. С. 84–88.
2 Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства. Рідна школа. 1997. № 1–3.
3 Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства. Мистецтво та освіта. 1997. № 1. 
С. 38–46.
4 Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства: Навчально-методичні рекомендації. 
Київ: РВЦ КПДЮ, 2005. 44 с.
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Всеукраїнського конкурсу педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерела творчості» в номінації «Керівник 
гуртка 2006».

З творчими здобутками майстрині глядачі могли ознайомитись 
відвідавши більш ніж 30 професійних художніх виставок, які проходили 
в різних країнах світу. Деякі з них: «Українські писанки» (м. Ліон, 
Франція, 1993 р.); «Сяйво писанки» (м. Київ, Україна, 1996 р.); 
участь у міжнародному ярмарку народного мистецтва (м. Тулуза, 
Франція, 1997 р.); «Великодні писанки» (Франкфурт, Німеччина, 
2000 р.); виставка EXPO-2005 (м. Нагоя, Японія, 2005 р.), участь 
у Салоні пасхальних яєць (культурна асоціація «Манідоро» Рим, 
Італія, 2009 р.) та багато інших.

У фондах Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» також зберігається невелика за обсягом 
колекція її писанок. Перші, у кількості 20 шт., подаровані Зоєю 
Сташук, мають один традиційний орнаментальний мотив – «хре-
сти», виконані у червоно-чорних тонах. Вони відтворені за колекцією 
К. Скаржинської з альбому С. Кульжинського. Писанки були вико-
нані на замовлення ученого секретаря В. Ткаченка для створення 
виставки «Весна. Великдень. Боже Воскресіння..» (2007 р.), а потім 
на його прохання передані на збереження. 

Також писанкарка пише на курячих яйцях трипільські мотиви, 
у своїй роботі використовує страусові яйця та застосовує техніку 
травлення кислотою з переходом у мережку орнаментів5. 

Як бачимо, З. В. Сташук не будучу за освітою художником, 
значну частину свого життя присвятила відродженню та 
популяризації писанки. Знана в Україні майстриня-писанкарка і 
сьогодні продовжує займатися розписом традиційної великодньої 
писанки, дарує людям радість та навчає всіх охочих цьому ремеслу.

5 Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ століття 
(історіографічний і джерелознавчий зріз). Київ: Міленіум, 2020. 430 с.
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Ірина Черняк,
Олена Калінович

(м. Переяслав)

ХУДОЖНЄ РІЗЬБЯРСТВО – ТВОРЧЕ ПОКЛИКАННЯ 
ІВАНА ЧЕРЕДНІЧЕНКА

Задля збереження етнічної самобутності українського народу 
необхідно охороняти, вивчати і популяризувати народне мистецтво, 
яке впродовж віків акумулювало в собі кращі надбання минулого. 
В умовах сучасного технічного прогресу, який охопив усі сфери 
людської діяльності та побуту, традиції художньої обробки дерева 
не втрачають своєї популярності та актуальності донині1.

Декоративна різьба по дереву як вид творчості здавна широко 
відомий і розповсюджений в Україні, у народному мистецтві він 
має власні глибинні традиції. Художньою обробкою дерева плідно 
займаються відомі українські митці − Іван Фізер, Ігор Стеф’юк, 
Володимир Вороняк, Володимир Іванишин, Василь Хомик та ін. 
Яскравим прикладом відродження традицій народного різьбярства 
є творчість знаного на Переяславщині майстра – Чередніченка Івана 
Олексійовича. 

Він народився 15 січня 1956 р. у селі Світанок на 
Переяславщині. Був третьою, наймолодшою дитиною в сім’ї. 
Батьки все життя пропрацювали на держплемзаводі, який згодом 
перейменували на радгосп «15 років Жовтня». Батько Олексій мав 
золоті руки, виготовляв на замовлення золоті прикраси, ремонтував 
годинники. Саме від нього Іван Олексійович успадкував працьови-
тість та майстерність. 

Іван закінчив восьмирічну школу в с. Світанок, потім вступив 
до Канівського будівельного училища, після його закінчення був 
направлений працювати до Київського метробуду. Як і кожен 
добросовісний громадянин того часу, І. О. Чередніченко відслужив 
у лавах Радянської армії. Повернувшись зі строкової служби, 
одружився. З Тетяною Петрівною виховали двох дітей – доньку 
Ірину та сина Дмитра. 

Трудовій діяльності в радгоспі с. Світанок Іван Олексійович 

1 Шевчук В. Місце та роль народного мистецтва у культурному просторі ХХІ століття: 
осередки, майстри, художні ідеї. Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 92–98. 
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віддав більшу частину свого життя. Час для творчості з’явився лише 
після виходу на заслужений відпочинок у 2009–2010 рр. 

Варто зазначити, що це складне ремесло Іван Олексійович 
опанував самостійно, не маючи спеціальної художньої освіти. Але, 
незважаючи на це, його високохудожні роботи, наповнені любов’ю, 
теплом і світлом, не залишають байдужими нікого. В оселі майстра 
все виготовлено його руками – стіни, стеля, столики, світильники, 
камін, прикрашений сувенірними шаблями та мечем, альтанка, 
кований паркан та ін. Але найцікавішою є колекція різьблених ікон, 
картин та панно. 

За словами Івана Олексійовича, якоїсь знаменної події, яка б 
вплинула на його рішення займатися саме різьбярством, не було. 
Потяг до різьблення по дереву мав ще з дитинства. Вражає сам підхід 
майстра до роботи, адже опановувати різьбярство він розпочинав 
з теорії. Купував спеціальну літературу, вивчав наведені у книгах 
зразки, виготовляв необхідний інструмент, консультувався зі 
священнослужителями. До книжних ілюстрацій Іван Олексійович 
додає власні бачення сюжету, техніку виконання, кольорову гаму, 
нікого не наслідуючи, прагнучи до самобутності. Працює майстер 
переважно з липою2.

Перша робота Олексія Івановича – різьблена ікона Казанської 
Божої Матері, досі зберігається у його колекції. Потім були 
вирізьблені образи Ісуса Христа, Богородиці Козельщанської, 
Калузької, Скорботної, «Замилування», «Нев’янучий Цвіт», 
арх. Михаїла та Гавриїла, св. Миколая, вмчч. Пантелеймона та Ге-
оргія Побідоносця, мч. Трифона, свв. Петра і Февронії та багато ін-
ших. Усі зображення виконані відповідно до канонічних іконогра-
фічних типів. Згодом різьбяр почав створювати і сюжетні роботи, 
яких теж багато у його колекції – зокрема, панно із зображеннями 
Тараса Шевченка, панно на мисливську і козацьку тематики, кар-
тини «Їхав козак на війноньку», «Несе Галя воду» та інші. Темою 
козацтва майстер захопився нещодавно, адже відчував непереборне 
бажання створити таку собі портретну галерею козацьких гетьманів 
та полковників, і впродовж року вона була вже завершена. Зібрання 

2 Виставка «Різьблений дивосвіт Івана Чередніченка». Національний історико-ет-
нографічний заповідник «Переяслав». Режим доступу: http://www.niez.com.ua/ 
events/trade-shows/959 (дата звернення 29.09.2020).
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робіт майстра поповнилося іменними іконами – свв. Іоанна, Тетяни, 
Марини, Ірини, Дмитра та ін. 

Досить часто Іван Олексійович виготовляє роботи на 
замовлення. Працівники Черкаської обласної адміністрації 
замовляють у майстра портрети Тараса Шевченка, які слугують 
окрасою різних урядових установ, та найбільшою популярністю 
користуються ікони Пресв. Богородиці, арх. Михаїла, св. Миколая 
Чудотворця та св. Трифона – покровителя мисливців. Велику кіль-
кість своїх робіт Іван Олексійович дарує друзям, родичам та знайо-
мим3. 

У січні 2017 р. у Музеї «Заповіту» Т. Г. Шевченка проходила 
виставка «Різьблений дивосвіт Івана Чередніченка», де було 
представлено 27 авторських робіт – ікон та панно на мисливську 
тематику. Виставка користувалася великим успіхом у відвідувачів, 
і по її закінченню ікону Божої Матері «Володимирську» різьбяр 
подарував музеєві. 

Іван Олексійович також працює у техніці круглої скульптури, 
виготовляє меблі. Різьблений ажурний кіот, виготовлений майстром, 
на сьогоднішній день є окрасою Троїцької церкви у м. Переяславі. 

Загалом у доробку Івана Чередніченка налічується близько 
тисячі робіт, третину з них становлять ікони та картини. Кожен 
його твір – унікальний та неповторний. Ікони, портрети, картини та 
панно майстра виконані у насичених медово-бурштинових, мідно-
коричневих та каштанових кольорах. 

Іконопис, скульптура, різьблення у роботах Івана Чередніченка 
зливаються в особливий, складний і багатий ансамбль, творячи 
єдину, глибоко емоційну атмосферу. Творча обдарованість різьбяра, 
любов до своєї справи, до рідного краю, до українських традицій 
втілені у кожному мистецькому витворі майстра-самородка. Він і 
сьогодні продовжує створювати оригінальні вироби, які є цінними 
зразками для подальшого їхнього вивчення в контексті історії 
народного мистецтва. 

3 Польові матеріали автора.
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