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Петро КРАЛ ЮК

Переписка князів Андрія Курбського 
та Костянтина Острозького: 

міф чи реальність
Образ князя Андрія Курбського (1528-1583), який існує в науковій 

літературі, не може не вражати. З одного боку, високопоставлений 
аристократ-феодал, який бере активну участь у політичному житті, 
талановитий полководець, життя якого проходить у постійних 
військових походах. А, з другого боку, організатор одного із перших 
просвітницьких осередків на українських землях, інтелектуал-гуманіст, 
що цікавиться античною філософією та творами “отців церкви”, 
перекладає їх церковнослов'янською мовою і для цього навіть в 
похилому віці вивчає латинську мову, веде активне листування, пише 
історичні праці тощо.

“Канонічна” біографія цього князя, витворена російською 
історіографією та літературознавством, виглядає приблизно таким 
чином [наприклад, див. 5]. Народився він близько 1528 р. Походив із 
роду князів Ярославських. У 1549 р. А.Курбський мав дворовий чин 
стольника. Цар Іван Грозний у серпні 1550 р. призначив його на 
відповідальний пост воєводою в Пронськ. Через рік А.Курбський був 
зарахований у тисячники. В 1551-1552 рр. ніс військову службу 
почергово у Зарайську, Казані та Каширі. Під час взяття Казані в 
1552 р. проявив себе як талановитий полководець. У 1553-1555 р., 
командуючи російськими військами, придушував повстання 
поволзьких народів. У 1556-1557 рр. А.Курбський входив до складу 
“вибраної ради” - найбільш наближених людей до Івана Г розного. 
Тоді ж він отримав боярський чин. В 1558 р. почалася Лівонська війна. 
Під керівництвом А^урбського було здійснено ряд успішних 
військових операцій. Йому вдалося взяти Нейгауз, Дерпт, Вітебськ.

Однак з якихось причин А.Курбський попав у немилість до Івана 
Грозного і в ніч на ЗО квітня 1564 р. втік до Великого князівства 
Литовського. Поступивши на службу до литовців, він отримав ряд 
земельних володінь - багату Ковельську волость і місто Ковель із 
замком, які раніше належали королеві Боні, староство Кревське, а 
пізніше Смідинську волось та помістя в Упітській волості. Взимку 1565 р. 
брав участь у поході польсько-литовського війська на Великі Луки, 
командуючи 15 тисячним загоном. У 1575 р. бився проти татар, які 
нападали на Волинь. У 1579 р. разом зі своїм загоном брав участь у 
взятті Полоцька Стефаном Баторієм.

Окрім того, А.Курбський не стояв осторонь від внутрішньополітичного 
життя. Перебував у Любліні під час сейму 1569 р., коли була укладена 
державна унія між Польщею та Литвою, обирався депутатом від 
Волинського воєводства на елекційний сейм 1573 р.

Чимало уваги князь приділяв вирішенню господарських питань та 
сімейних справ. Його перша дружина була ув’язнена Іваном Г розним 
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Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2
і померла. У 1571 р. А.Курбський одружився на княгині Марії Юріївні 
Гольшанській. Однак цей шлюб не був для нього щасливим. Пізніше, 
у 1579 р., він одружується на Олександрі Петрівні Семашко.

Здавалось, при такому бурхливому житті не повинно було б 
залишатися місця для вчених занять. Однак до нас дійшли т.з. 
“Збірники Курбського”, які датуються не раніше останньої третини 
XVII ст. [Вперше корпус творів А.Курбського був опублікований у 1833 р. 
російським вченим М.Устряловим, див.: 8. Потім ці твори неодноразово 
перевидавалися, див. бібліографію їхніх видань: 10; с.501]. У цих 
збірниках вміщені твори, що дають підстави говорити про А.Курбського 
як про інтелектуала. Найбільшу увагу дослідники звертають на його 
твір “Історія про великого князя Московського”, а також на переписку 
А. Курбського та Івана Грозного.

А.Курбському також приписують компілятивну “Історію про восьмий 
собор”, яку нібито він склав у 80-і роки XVI ст. Однак джерелом цього 
твору є твір Клірика Острозького “Історя про лістрийський, тобто 
розбійницький, Ферарський чи Флорентійський собор”, опублікований 
у Острозі в 1598 р. Сумнівно, що вказаний твір Клірика Острозького 
був створений за життя А.Курбського, який помер у 1583 р. Схоже, 
“Історія про восьмий собор” належала іншому автору.

До “Збірників Курбського” входить ряд листів до різних осіб, які 
приписуються цьому князю. Це - “Відповідь про правдиву віру Івану 
многовченому”, три листи до князя Костянтина Острозького, по два 
листи до пана Федора Бокія Печихвостовського, віленського друкаря 
Кузьми Мамонича та старця Васьяна, а також по одному листу до 
учня старця Артемія Марка Сарихозіна, до якогось старця в Печерський 
монастир, шляхтичів Кодіяна Чаплича, Остафія Троцького, 
Древінського, княгині Чорторийської, львівського міщанина Семена 
Сідляра, а також до невідомого кореспондента під назвою “Ответ 
восточных или щит церкви правоверной”. Із них датовані лише три 
листи - до К.Чаплича (21 березня 1575 р.), Древінського (1576), 
С.Сідляра (січень 1580).

Листи до К.Острозького, в яких йдеться про книгу П.Скарги “Про 
єдність костелу божого^.”, могли з’явитися не раніше 1577 р., тобто 
року виходу цієї книги. Ймовірно, вся ця переписка відноситься десь 
до другої половини 70-х - початку 80-х рр. XVI ст.

Вказані листи носять полемічний характер. Так, наприклад, у листах 
до К.Острозького критикується “аріанин” Мотовило, який написав 
полемічну відповідь на книгу П.Скарги “Про єдність костелу божого...”, 
у листі до К.Чаплича засуджуються російські єретики Феодосій Косой 
та Ігнатій, у листі до княгині Чорторийської робляться застереження 
щодо її намірів віддати дітей навчатися в єзуїтський колегіум і т.д.

Загалом автор листів виявляє неприйняття католицизму, але 
особливо вороже налаштований він проти реформаційних учень.

Існує думка, ніби А.Курбський у своєму селі Миляновичі (Мильці), 
що на Ковельщині, зорганізував гурток, який займався перекладами 
на церковнослов’янську мову творів Іоана Златоуста, Іоана Дамаскіна 
й, можливо, інших “отців церкви”.
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Як зазначалося вище, “Збірки Курдського”, куди ввійшли 
приписувані цьому князю твори та переклади, були укладені в Москві 
десь у останній третині XVII ст.

Це був час, коли в Москву хлинули інтелектуали-емігранти з 
України. Вони були конче потрібні для Російської держави, яка активно 
розвивалася. Однак у Московії їх часто сприймали як “недостаньо 
правовірних”, а то й як єретиків, котрі зазнали західних (католицьких і 
протестантських) впливів. Тому їм постійно доводилося демонструвати 
свою правовірність.

У цьому плані непогано могли б послужити “Збірники Курдського”, 
які, швидше всього, були укладені українськими емігрантами. Адже 
ці збірники демонстрували, що на українських землях були традиції 
відстоювання чистоти православної віри. Вказані традиції 
пов’язувалися з московитином А.Курдським. Збірники також 
показували, що в А.Курбського було відносно широке коло соратників 
на українських землях, які разом із них відстоювали чистоту 
православ'я, боролися з різними єресями (в т.ч. й російськими 
єретиками!).

Українських емігрантів, які опинилися в Московії, не міг не шокувати 
деспотичний режим у цій державі. Як-не-як вони звикли до певної 
свободи. Листи ж А.Курбського до Івана Грозного і особливо його 
“Історія про великого князя Московського” виглядали як заперечення 
цього деспотизму. Освячені авторитетом відомої людини, вони не 
могли не імпонувати українським емігрантам. Тому можемо припустити, 
що міф про А.Курбського був витворений саме в середовищі цих 
емігрантів.

Друге дихання цей міф отримав у 30-40-х рр. XIX ст. У той час 
перед царським урядом постало питання ліквідації уніатської церкви 
на Правобережній України, яка порівняно недавно ввійшла до складу 
Росії. Йшлося про православізацію та русифікацію цього краю. 
Необхідно було довести, що цей край “істинно російський”, що його 
населення намагалося зберегти чистоту православ’я і вело боротьбу 
із західними, передусім католицькими, впливами. Для обгрунтування 
такої думки здійснювалася певна наукова робота, вишукувалися 
відповідні документи.

У цьому контексті цілком зрозумілою стає публікація в 1833 р. 
М.Устряловим творів, приписуваних А.Курбському, поява в 1849 р. 
двохтомного дослідження В.Іванишева “Життя князя Андрія Курдського 
в Литві і на Волині” [5], а також багатьох інших праць, присвячених 
А.Курдському. При цьому переважно акцентувалася увага на його 
діяльності в плані захисту православ’я на Волині [1; а також 2; 63, 
110, 120, 122]. Водночас описувана різними російськими авторами 
культурно-просвітницька діяльність цього князя у волинському краї 
ніби свідчила про перевагу російської культури XVI ст. над культурою 
українською. Адже А.Курдський, виявляється, консультував з 
богословських питань самого князя К.Острозького - засновника 
Острозької академії, першого вищого навчального закладу на 
східнослов'янських землях!

5



Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2
Міф про А.Курбського виявився корисним не лише для російського 

самодержавства. Російські інтелектуали прозахідного спрямування 
ладні були побачити в особі А.Курбського першого “західника”. Так, 
М.Добролюбов, характеризуючи “Історію про великого князя 
Московського", писав, що це перша історична праця, “написана 
частково уже під впливом західних ідей; нею Росія відсяткувала 
початок свого визволення від східного застою та вузької 
односторонності понять” [4; 247].

На жаль, міф про А.Курбського був безкритично сприйнятий не 
лише російськими, а й українськими дослідниками. Так, 
М.Грушевський, пишучи про культурні рухи в Україні в XVI ст., чимало 
уваги приділяв особі М.Курбського, характеризуючи його як видатного 
інтелектуала, творця Миляновицького осередку [3, с.440-444]. Подібні 
характеристики цього князя зустрічаються в роботах багатьох інших 
українських авторів.

Про А.Курбського зараз існує величезна література [див. 
бібліографію: 10; 501-503]. У багатьох роботах він подається як 
інтелектуал гуманістичного спрямування. Власне, діяльність 
А.Курбського-інтелектуала зараз виступає не стільки предметом 
наукових досліджень, скільки предметом своєрідної наукової віри.

Цю віру спробував похитнути американський вчений Едвард Кінан, 
опублікувавши в 1971 р. дослідження, в якому доводилося, що 
переписка А.Курбського та І.Грозного є фальсифікатом [12]. Гіпотеза 
Е.Кінана викликала бурхливу реакцію й дискусію в науковому світі. 
Незважаючи на велике число критиків американського вченого, важко 
сказати, що заперечення його гіпотези було достатньо аргументоване.

Ми поділяємо точку зору Е.Кінана, що твори, які приписуються 
А.Курбському (чи, принаймні, більша їхня частина), не могли йому 
належати.

Варто враховувати, що Московське князівство першої половини 
XVI ст., де виріс і сформувався А.Курдський, аж ніяк не було 
державою, де процвітали наука й освіта. У плані культурного розвитку 
воно явно поступалося не лише Західній Європі, а й сусіднім 
українським та білоруським землям. Грамотність у цій державі була 
уділом лише незначної групи духовних осіб та чиновників. Щодо 
тогочасної російської аристократії, то “книжність” для неї була і не 
потрібна, і не характерна. Дуже сумнівно, що реальний А.Курбський 
взагалі вмів читати й писати.

Російські дослідники, ймовірно, свідомо закривали очі на факти, 
які давали підстави говорити про неграмотність князя. Порівняно 
недавно німецька дослідниця Інга Ауербах опублікувала однозначні 
архівні документи, із яких випливало, що А.Курбський не вмів писати 
свого імені кирилицею, точніше, заявляв, що не вміє. Щоправда, 
І.Авербах допускає, ніби А.Курбський надиктовував атрибутовані йому 
тексти [11]. Знайдений лише підпис А.Курбського латинськими 
літерами, але він говорить, що його автор ледь вмів розписуватися 
[6; 233]. Очевидно, князь, опинившись у Великому князівстві 
Литовському, змушений був оволодіти якимись азами “латинської
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грамоти”. Бо без цього йому було важко займатися й військовими, і 
господарськими справами. Принаймні, треба було вміти хоча б 
розписуватися.

Дуже дивним виглядає інтерес А.Курбського до захисту 
православної церкви, що виражалося в написанні полемічних писань 
і в перекладацькій діяльності. Багато російських авторів намагалися 
пояснити це явище чисто психологічно. Мовляв, князь, зрадивши царя 
Івана Грозного, відчував душевний дискомфорт. І, щоб ліквідувати 
його, компенсувати свою зраду, почав захищати православ’я. Такий 
психологічний аргумент виглядає малопереконливо.

Реальні інтереси А.Курбського не потребували захисту 
православної церкви. Можна, звичайно, допустити, що робив він це з 
ідеалістичних мотивів. Але до ідеалістів, схоже, князь не належав, 
адже він без проблем перейшов на бік короля-католика і служив йому 
вірою й правдою. Та й життя А.Курбського, яке проходило у військових 
походах, політичних інтригах, судових тяжбах, не залишало місця 
для ідеалізму.

Дуже дивною виглядає т.з. “литовська переписка” А.Курбського. 
Зокрема, чого вартують його два листи до К.Острозького, в яких він 
рецензує відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги “Про єдність 
костелу божого...”. Виявляється, А.Курбський, який навіть не вмів 
розписатися кирилицею й з великими труднощами розписувався 
латинськими літерами, не лише осилив великий за об’ємом 
польськомовний трактат П.Скарги і відповідь на нього, але й 
продемонстрував чималу компетентність у питаннях православного 
богослов’я. Взагалі складається враження, що всі ці “литовські листи” 
написані духовною особою, яка переважно переймалася церковними 
проблемами.

Е.Кінан вважає, що “литовські листи”, приписувані А.Курбському, 
були створені приблизно в той період, коли жив цей князь (орієнтовно 
з 1575 по 1607 рр.). Але належали вони іншій людині (чи людям). 
“Багато з цих автентичних текстів, - пише дослідник, - містять 
самопосилання на якогось “Андрія”, “Андрія Ярославського” або 
“Андрія Курпського” (останній згадується здебільшого в пізніх списках, 
заголовках чи додатках). Деякі з них мають примітки на полях (часто 
переписані разом із текстом, іноді в нього включені), позначені як 
“сказ Андрея”. На думку Е.Кінана, автором цих текстів виступав 
волинський чернець Андрій Ярославський, що походив із галицького 
міста Ярослава - досить розвинутого на той час торгово-ремісничого 
й культурного центру [6;235, 238-239].

Андрій Ярославський відомий тим, що в квітні 1585 р. уклав у 
Львові “Учительне Євангеліє”, вмістивши до нього числені переклади 
відповідних коментарів, у т.ч. з латиномовних видань Іоана Златоуста, 
які використовувалися при перекладі “Нового Маргариту” [Про Андрія 
Ярославського див.: 9; 1-18].

На користь авторства Андрія Ярославського говорить і ряд 
опосередкованих даних. У той час саме галицькі землі в основному 
давали інтелектуалів, що виступили ревнителями православ’я в
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східнослов’янському регіоні. Автор же “литовських листів” 
А.Курбського саме й виступає як такий ревнитель. Також географія 
кореспондентів автора “литовських листів” скоріше свідчить на користь 
того, що вони писались зі Львова, а не з волинського Полісся.

Виходячи з вищесказаного, ми приходимо до наступних висновків. 
Князь А.Курбський, перебуваючи на Волині, зовсім не займався 
культурно-просвітницькою діяльністю, яку йому приписують. Не 
існувало також Миляновицького культурного осередку. Це все міф, 
який має свою логіку розвитку.

Схоже, цей міф створили українські емігранти-інтелектуали в 
Московії в кінці XVII ст. Результатом цього міфу стали “Збірники 
Курбського”, куди ввійшли автентичні тексти українських авторів кінця 
XVI - початку XVII ст. Очевидно, українським авторам належить і 
апокрифічне листування князя А.Курбського та царя Івана Грозного, 
а також “Історія про великого князя Московського”. У кінці XVII ст. міф 
про релігійно-культурну діяльність А.Курбського допомагав 
українським емігрантам увійти в московське середовище.

Відродження цього міфу відбулося в 30-40 рр. XIX ст. Тоді він 
набув науковоподібного характеру й фактично служив імперським 
цілям російського самодержавства. Продовжив цей міф своє життя і 
в радянські часи, "доводячи” думку про високий розвиток російської 
культури в допетровський період.

Можливо, нарешті настав час покінчити з цим міфом. І замість того, 
щоб повторювати фантазії про релігійно-культурну діяльність 
А.Курбського, варто було б з’ясувати, хто з українських авторів написав 
твори, що приписують цьому князю, і хто спричинився до творення 
міфу про А.Курбського-просвітника.
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Лариса КВАСЮК

Апокрифічні джерела ікони «Різдво Марії» 
XVI століття з колекції Державного історико- 

культурного заповідника м. Острога
Одним із джерел іконопису є апокрифи. З апокрифічними творами 

слов’яни знайомилися майже відтоді, відколи прийняли християнство - 
одні з Візантії, інші з Заходу. На Русь апокрифи йшли з Візантії через 
посередництво південних слов’ян (Болгарії і Сербії), Польщі від XI до 
XVII століття [3; 3]. Ось шляхи їх проникнення (за М.М.Сперанським): 
1. Усна передача від греків і болгар, які бували на Русі, а також тих, 
хто ходив у Константинополь, Афон, Палестину. 2. Через візантійські 
твори, Палеї та Хроніки, польські схоластичні проповіді. 3. У формі 
апокрифічних книг [20; 217].

Джерелом же для знайомства з апокрифами, які були поширені в 
Україні ХУІІ-ХУІІІ століть, були їх тексти в «Пам’ятках українсько-руської 
мови», що зібрав Іван Франко [22]. Дослідник зазначає, що найбільш 
відомими серед слов’ян були такі апокрифічні Євангелія, як 
Первоєвангеліє Якова, Псевдо-Матвія, Фоми, Арабське Євангеліє 
дитинства, Никодима [22].

Апокрифи проникали в народний ґрунт, дістали відгомін і в руській 
художній культурі, поширювались не тільки письмово, а й усно і були 
дуже популярними у слов’ян. Вони втілилися в переказах, легендах. 
У той же час, як писав М.М.Сперанський, ми не знаємо народних 
текстів-апокрифів на північному сході, хоча самі апокрифічні Євангелія 
мають трохи що не канонічну вартість у східній церкві. Ми ж говоримо 
про народні тексти апокрифів.

«Вихована на одних і тих же слов’яно-візантійських началах, 
література південної Русі після відділення від неї північно-східної, 
завдяки історичним умовам, які виразилися в даному випадку у 
зіткненні з західною по духу католицькою культурою Польщі на ґрунті 
релігійному - література ця раніше почала зближуватися з народним 
світоглядом, який повинен був втягнутися у цю боротьбу, як такий, 
що був пов’язаний з релігійними віруваннями, раніше почала 
виробляти мову більш близьку до живої, хоча і на тих же 
церковнослов'янських основах: цього вимагала практика боротьби з 
чужими впливами, які нероздільно прагнули оволодіти релігійним 
світоглядом і самою народністю. Так, уже в XVI столітті, коли в Росії 
панує церковнослов’янська мова, в українських землях з’являється 
навіть в частині найбільш консервативної частини письменства - в 
частині Святого Писання - така пам’ятка як Пересопницьке Євангеліє, 
яка представляє переклад євангельського тексту з мови 
середньоболгарської на народну мову,» - зазначає М.М. Сперанський 
[20; 172-174]. Він вважає, що «в північній Русі, де національне питання 
не ставилося так гостро, як на півдні, де епоха культурної боротьби 
візантизму з західництвом наступила у всій своїй силі пізніше, пізніше
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з’явилося і прагнення до народності. Тому апокрифи там не були 
популярними» [20; 174]. В Україні ж апокрифи поставали в народній 
обробці: в легендах, переказах, сказаннях. Сліди їх впливу ми 
знаходимо в іконописі.

Іван Франко писав: «замилування до старих апокрифів не 
збуджувало жадних релігійних толків та сумнівів, але було просто 
частиною старої культурної і літературної традиції і як таке мало великий 
вплив на сформуванє народного світогляду, на масу вірувань, обрядів 
та усних оповідань» [19; 3-14]. В апокрифічних сказаннях, яскравих, 
напівказкових, виявилося нове світорозуміння, особливий тип народної 
естетичної свідомості, для якого характерна розвинута уява в поєднанні 
з натуралістичною конкретністю, прагнення до межового вираження 
зображеного, до ствердження його матеріального буття. Ця тенденція 
прослідковується і в українському іконописі ХУІ-ХХ/ІІ століть. Наочна 
образність, майже осяжність, конкретність духовної сфери - ось ті 
риси народної свідомості, які прийшли від східних слов'ян, виявилися 
в апокрифічній літературі і впливали на церковну естетику, що знайшла 
свій вияв і в ікономалюванні.

Проілюструємо це на прикладі ікони «Різдво Марії» XVI століття з 
колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острога, 
джерелами якої є не Святе Писання, а апокрифічне Євангеліє Якова. 
Довготривала неплідність Анни, матері Святої Діви, обіцянка 
присвятити немовля на служіння Богу, Введення її в храм, виховання, 
яке вона отримала серед дів ізраїльських, які жили у_святому місці, 
обітниця перебування в дівстві, обряди заручення з Йосифом - все 
це було викладено у Первоєвангелії Якова і зустрічається майже у 
тому ж вигляді у Євангелії про народження Марії, в історії народження 
та дитинства Спасителя. Особливо нагадує про це драматичний опис 
народження Самуїла, що міститься в першій книзі Царств. Батьки 
Марії, Іоаким і Анна, дожили благочестиво до глибокої старості і були 
бездітними. Цим як іудейська, так і християнська старовина хотіли 
показати, що пізнонароджена дитина вже не плід чуттєвої похоті, а 
справжній дар неба.

«Був чоловік в Ізраїлі дуже багатий на ім’я Іоаким і приносив він 
дари свої Господу. То був день великий - всі сини Ізраїля принесли 
дари свої. Але жертва Іоакима була відхилена на тій основі, що у 
нього не було потомства. І постав перед ним Рувим, кажучи: «Не слід 
тобі приносити дарів твоїх раніше нас, бо потомства не маєш ти в 
Ізраїлі». І ось він, ображений перед сонмом ізраїльським, залишив 
храм та усамітнився в пустелі, постив тут сорок днів і сорок ночей. 
«Не підійду, - казав, - ні до їжі, ні до питва, аж поки не зглянеться на 
мене Господь Бог мій».

У час його відсутності Анна також плакала через свою бездітність. 
І вона, замість того, щоб веселитися з ізраїльтянами, сумувала, але 
служниця втішала її, переконувала зняти одяг печалі і одягнути 
святковий. І склала Анна одяг свій печальний, і одягнулася в 
обручальний, і біля дев’ятої години увійшла в сад проходитися, і сіла 
під єдиним деревом, під дафною, і почала молитися: «Господи,
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Саваофе, почуй молитву мою, благослови мене, як благословив 
Сарру». І побачила Анна гніздо пташине на дереві дафні, і заплакала, 
благаючи: «Горе мені! Кому подібна я ! Заклятою народилась я перед 
синами Ізраїля. Кривдили, дратували і нарешті геть вигнали з церкви 
Бога мого. Горе мені бідній! Кому подібна я? Птахам? Але і птахи 
небесні плодючі перед тобою, Господи! О, горе мені! Кому я подібна? 
Звірам? Але і звірі земні плодючі перед тобою, Господи! Навіть море 
і те породжує хвилі. Навіть земля й та приносить плоди свої кожний 
рік і благословляє тебе, Господи!». Під час цієї високої молитви постав 
перед нею ангел і оголосив, що почув Господь молитву її. І вигукнула 
Анна: «Живий Господь Бог мій: як народжу стать чоловічу чи жіночу, 
принесу плід Господу Богу моєму і буде служити він в церкві Його всі 
дні живота мого». У той же час ангел з'явився Іоакиму і сповістив, що 
жінка його зачне і народить, і славний буде плід її по всій землі - і 
звелів йому йти у дім свій. І прийшов Іоаким з гори і закликав пастирів 
своїх і сказав їм: «Приведіть мені дев'ять агнців чистих і непорочних, 
і дванадцять биків чистих і непорочних - нехай будуть вони 
дванадцятьом ієреям і старцям, і сто козлів - нехай будуть вони для 
всіх людей». І прийшли до Анни два вісники і сказали: «Се Іоаким, 
чоловік твій, йде зі стадами». І чекала Анна при воротах Іоакима, і як 
побачила його, що йде зі стадами, підбігла до нього й охопила і 
вигукнула: «Господь, благослови мене: я, вдовиця безплідна, в череві 
прийму». І відпочив Іоаким у домі своєму перший день і наставив на 
розум жінку свою Анну, і на ранок приніс Іоаким дари свої. І прийшов 
час родити Анні, і родила вона, і запитала бабу: «Що родила?» «Жіноча 
стать» - відповіла бабка. І сповнились дні, і очистилася Анна, і дала 
груди дівиці, і назвала Марією. День від дня міцнішало дитя. Тепер 
Анна - мати, а тому може сміливо явитися перед жінками Ізраїлю. 
Хто повідомить синам Рувима, каже вона, що Анна годує грудьми. 
Чуєте, чуєте, дванадцять колін Ізраїля, що Анна годує грудьми» [328]. 
Такою була розповідь Первоєвангелія про народження Богоматері.

Розповсюдження апокрифічних книг, зокрема Євангелія Якова, 
привело до встановлення свята Різдва Богородиці. Внутрішній його 
зміст пояснюють бесіди деяких Отців і вчителів Церкви. Канони Андрія 
Критського, складені ним на честь Різдва Богородиці і зачаття Святої 
Анни, знаходяться у внутрішньому зв’язку з бесідами на ці дні. Святий 
Герман у VIII столітті склав стихиру на це свято, Іван Дамаскін - канон 
на честь Різдва Богородиці, Стефан Савваїт- п’ять стихир на це свято. 
Є ще одна стихира на цей день, яка належить Сергію Святоградцю, 
який жив при імператорі Феофілові. Вивчаючи церковні піснеспіви на 
це свято, ми бачимо, що тут оспівується більш за все чудове 
вирішення неплідності праведних Іоакима і Анни, вказуються головні 
риси відомої апокрифічної історії про Різдво Богоматері. Християнське 
мистецтво має тісний зв’язок із змістом апокрифів. Наприклад, на 
фресках Києво-Софійського собору зображається Анна перед 
пташиним гніздом, що стурбована своєю неплідністю і отримує 
благовіст від ангела про народження від неї Богородиці. В апокрифах, 
як і в піснеспівах, відчувається моральний акцент на неплідності,
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стурбованість нею іудейської жінки. В іконі ж - цієї проблеми немає. 
Вона говорить про народження Богородиці. У центрі ікони бачимо трьох 
жінок, які купають новонароджену Богородицю, що символізує її 
очищення. Дія відбувається всередині приміщення, що символізує 
таємничість. Розглядаючи ікону, ми не побачимо там Іоакима. На 
наш погляд, це можна пояснити прагненням провести думку про те, 
що зачаття і народження Святої Діви, як і Спасителя, залежало не від 
людей цього світу, а від волі світу небесного, хоча сама обстановка, 
у якій народжена Марія, дуже наближається до земної. В іконі бачимо 
нове розуміння композиції, більш динамічної, збагаченої 
оповідальними елементами, в побудові якої важливу роль відіграє 
простір.

Про Різдво Богородиці писали і Отці Церкви, які бачили в ньому 
великий ступінь наближення до Божества, до благодатного єднання 
з людством. На нашу думку, в іконі, яка розглядається нами, більше 
втілюється ідея наближення земного до божественного. Український 
майстер стоїть на тому, що небесний простір святих і земний простір 
грішних - тотожні, хоча і наповнення цих двох просторів різне. Тож 
необхідно відзначити земний, людський аспект цього зображення. 
Ікона не є чисто символічною печаттю події, але носить риси інтимні, 
природні, побутові, народні. Вона сповнена людської радості, адже 
Різдво Матері - це останнє приготування людського роду до прийняття 
божества. І це людське, народне, апокрифічне стає невід’ємною 
частиною священної події і ніби робить усіх присутніх причетними до 
загального священства, яке починається тут, у земному середовищі. 
На літургії читається Євангліє від Луки (1 ;48). Цей євангельський текст 
як хвала Діви Марії Господу, суголосний хвалі Анни Богу. Отже, 
зображення «Різдва Богоматері» на іконі має своїм джерелом 
апокрифи, що вплинули на піснеспіви і знайшли своє переломлення 
через призму народних уявлень.
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| Рафаель ЩПІЗЕЛЬІ

Критика нового календаря папи Григорія 
XIII вченим древнього Острога

На основі документів, які збереглися, в статті наводяться дані про 
роль учених древнього Острога в критиці нового календаря папи 
Григорія XIII. Визначна роль в цій боротьбі належить нашому земляку 
Яну Лятошу, професору Краківської та Острозької академій.

Історія виникнення нового календаря, запропонованого папою 
Григорієм XIII і відомого як “новий Григоріанський календар", повна 
драматизму. Ця історія привертала увагу вчених багатьох країн і 
продовжує цікавити й нас. Ще за життя папи Григорія XIII свої критичні 
оцінки робили вчені древнього Острога, в основному викладачі 
Острозької академії.

Документи і наукові праці 80-х років XVI століття свідчать про те, 
що Острог був місцем жвавої полеміки навколо нового календаря.

Вивчивши доступну літературу та архівні матеріали, маємо 
можливість подати опис основних критичних виступів наших земляків 
проти прийняття нового календаря.

Подамо коротку інформацію про історію виникнення календарів 
та їх значення для суспільства. Календар - це система підрахунку 
великих проміжків часу, чергування постійних явищ в природі, 
пов'язаних з природним рухом небесних світил. Календарі 
поділяються на три групи: сонячні, в яких основною одиницею рахунку 
є рік; місячні - проміжок часу між двома наступними фазами місяця; 
змішані місячно-сонячні, в яких поєднуються особливості календарів 
перших двох груп. Тепер у всіх країнах світу використовуються сонячні 
календарі. Рік в цих календарях у різних народів вираховується 
неоднаково.

Єгиптяни нараховували в році 365 днів, римляни - 355. В 46 році 
до нашої ери Юлій Цезар створив новий календар (так званий 
Юліанський). В цьому календарі 3 роки мали по 365 днів, а четвертий 
високосний - 366 днів. Юліанський рік довший за природний в 
середньому на 11 хвилин 14 секунд, таким чином, за кожні 128 років 
початок нового календарного року спізнюється на одну добу. З 
розвитком торгівлі, нових технологій ці недоліки календаря негативно 
впливали на прогрес в суспільному житті і все частіше появлялись 
думки про необхідність уточнення і реформи календаря.

В 1582 році, згідно проекту італійського математика Ліліо, папа 
Григорій XIII розробив новий календар, в якому рік лише на 26 секунд 
перевищував протяжність року. Однак і цей календар має багато 
недоліків, які заважають правильному вирахуванню багатьох явищ 
природи. Він був прийнятий католицькою церквою, яка оберігала всі 
його положення і не дозволяла вносити ніяких змін, хоча такі спроби 
нерідко і виникали в процесі вирахування весняного рівнодення і
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визначення дня святкування Пасхи. Папа Григорій XIII провів велику 
роз'яснювальну роботу, розіслав по країнах своїх емісарів з метою 
розтлумачити положення нового календаря і вимогами запровадити 
календар у практику. Реформа календаря була використана папою 
для нав'язування своїх релігійних ідей і намагань підкорити всі релігійні 
течії католицькій церкві. Якщо в країнах Західної Європи новий 
календар був запроваджений без великих перешкод, то Східна Європа 
з її традиційним ортодоксальним православ'ям відразу ж виступила 
проти прийняття нового календаря. Проти Григоріанського календаря 
виступила православна церква Росії, Угорщини, Румунії, Молдови, 
Грузії. Особливі зусилля в протистоянні новому календарю проявляли 
Константинопольський патріарх Єремія II та Александрійський патріарх 
Сільвестр.

Князь К.В. Острозький відразу негативно оцінив новий календар 
папи Григорія XIII, але після довгої бесіди з папським нунцієм Альберто 
Болоньєтті, який спеціально приїхав в Острог, змінив думку та піддався 
аргументаціям папи. Князь пообіцяв докласти зусиль для прийняття 
реформи календаря. Він надіслав всім патріархам послання з 
аргументацією на користь реформ календаря. В кінці 1582 року князь 
К. В. Острозький отримав з Константинополя відповідь від патріарха 
Єремії II, де відкидалися пропозиції князя обдумати необхідність 
прийняття нового календаря і пропонувалося відмовитися від реформ 
старого календаря. Більшість патріархів також відмовилася від 
запропонованої реформи календаря.

З критикою нового календаря, запропонованого папою Григорієм, 
виступили й учені Острозької академії. Видатний вчений 
середньовіччя, перший ректор Острозької академії, автор передмови 
до “Острозької Біблії” Герасим Смотрицький в своїй книзі “Ключ 
Царства небесного”, присвяченої Олександру Острозькому, 
прославляє давно існуючий календар і виступає проти нового 
календаря папи Григорія XIII. В цій книзі він написав окрему статтю 
проти реформ старого календаря під назвою “Календар Римський 
Новий”. Ця книга була надрукована в Острозі 1587 року.

В “Книжице в 10 отделах”, виданій в Острозі в 1588 році, поміщено 
критику нововведеного григоріанського календаря. В “Книжице в 6 
разделах”, виданій в Острозі в тому ж році, автором якої вважається 
Василь Суразький, у розділі “О единой православной вере” піддається 
критиці новий календар, запропонований папою Григорієм XIII. В статті 
“Календар” В. Суразький логічно обґрунтовує помилковість нового 
календаря і пропонує далі користуватися старим юліанським 
календарем.

В полемічній літературі з приводу реформ календаря привертають 
увагу роботи К. Саковича, І. Дубовича, Д. Брожика та інших. 
Германський архімандрит І. Дубович надрукував у 1644 році у Вільно 
книгу “Календар Правдзіві Церкви Христовой”, де різко критикував 
новий календар папи Григорія XIII.

Критичні оцінки реформи календаря і події в Острозі в зв’язку з 
його запровадженням зустрічаються у Львівському та Острозькому
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літописах, а також у “Хроніці Острозької парафії”, де є критика нового 
календаря папи Григорія XIII та про можливі негативні наслідки його 
запровадження. В Острозі суперечки про новий календар часто 
викликали порушення громадського порядку та міжусобні 
непорозуміння.

Вихованець Острозької академії, письменник-полеміст, культурний 
та церковний діяч, відомий противник Унії та нового календаря Захарія 
Копистенський у своїй праці: "Палинодия или книга обороны...” писав, 
що в Острозі при дворі князя Острозького перебували “оратори, рівні 
Демосфену, були відомі доктори, знавці в грецькій мові, слов’янській, 
латинській...”, а також «при дворі його (князя Острозького) були 
мовознавці й інші любомудреці... Були математики і астрологи 
знамениті», серед яких і визначний математик, астролог і філософ Ян 
Лятош, котрий календар новий «славне сганил и пером доводне през 
друк показал, же есть омыльный».

Проти прийняття нового календаря виступали не лише 
православні та уніати, але й деякі польські професори; серед них, в 
першу чергу, слід назвати професора Краківської академії, декана 
медичного відділу цієї академії, доктора медицини, математики і 
філософії, магістра астрології Яна Лятоша, який активно виступав 
проти реформ календаря. Він змушений був покинути Польщу і, 
отримавши притулок в Острозі, продовжив розпочату ще в Кракові 
боротьбу проти календаря папи Григорія XIII та його запровадження. 
В Острозі Ян Лятош більше десяти років працював в Острозькій 
академії, де навчав спудеїв основам медицини і першої лікарської 
допомоги, а також активно виступав против прийняття нового 
календаря папи Григорія XIII.

Коли в 1582 році папа Григорій XIII надіслав у Краківську академію 
свій новий календар, Ян Лятош виступив проти його запровадження в 
зв'язку з тим, що він виявив у ньому багато помилок, неточностей і 
неправильних математичних висновків та розрахунків. Запровадження 
нового календаря він вважав неможливим у зв’язку з тим, що це 
негативно вплине на правильність літочислення, встановлення строків 
святкування Пасхи, а також на прогнозування багатьох явищ в природі. 
Всі свої зауваження і виявлені неточності в новому календарі Ян Лятош 
детально виклав у листі до папи Григорія XIII, де обґрунтував 
помилковість реформи. Цей лист Ян Лятош передав папі через нунція 
з Риму кардинала А. Болоньєтті, який в той час гостював у Кракові. 
Зібрані папою в Римі математики не погодилися з думкою Яна Лятоша 
і не підтвердили його висновків. 13 лютого 1582 року папа Григорій 
XIII видав Буллу, в якій оголосив календар виправленним і уточненим, 
Краківська академія оголосила, що вона не причетна до листа Яна 
Лятоша до папи і не солідаризується з її автором, хоча сам Лятош 
вказував у листі, що узгодив його з академією. Одночасно академія 
вважала за потрібне прийняти новий календар всупереч протестам 
свого члена професора Яна Лятоша. Прекрасні знання астрології й 
математики дозволили Яну Лятошу вести активну боротьбу проти 
запровадження нового календаря. Він мав славу великого ученого і
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Критика нового календаря папи Григорія XIII 
____________вченим древнього Острога____________

протягом трьох десятків років займався астрологією. Розгорнувши 
широку кампанію проти запровадження нового календаря, він виступає 
з публічними лекціями, друкує брошури, проводить диспути з 
численними прихильниками нововедення, листується з багатьма 
ученими Польщі та інших країн, великими тиражами видає календарі 
і прогностики на багато років вперед, аж до 1610 року.

В трьох виданих в Острозі брошурах, які Ян Лятош називав 
“Мінуціями”, він піддав різкій критиці новий календар папи Григорія 
XIII і детально розбирав всі помилки, прогнозував їх негативні наслідки.

Боротьба Яна Лятоша проти нового календаря знайшла 
позитивний відгук православної церкви в багатьох країнах і містах, 
в тому числі і в Острозі, Москві та інших. Католицька церква ж різко 
засудила виступи Яна Лятоша проти календаря папи Григорія XIII. 
Для послаблення впливу публіцистичної діяльності Лятоша 
з'явились чисельні відповіді єзуїтів та інших служителів католицької 
церкви. Деякі з них влаштували диспути учених, друкували статті 
з особистими випадами проти Яна Лятоша, ображаючи його як 
людину і як ученого. Так, у своєму виступі в пресі відомий учений 
Зимнос назвав Лятоша козлиним доктором, який бреше, як пес. 
Проти Яна Лятоша плелися інтриги, друкувались листівки з 
критикою, прилюдно спалювали його праці, а папа Григорій XIII 
наказав не допускати виступів Лятоша.

15 вересня 1598 року на зборах професори Краківської академії 
засудили виступи Лятоша проти нового календаря і під загрозою 
штрафу в 300 злотих заборонили поширення його праць. Через 
дев'ять днів після цих зборів за пропозицією Краківського 
архієпископа Бернара Мацієвського академія усунула Яна Лятоша 
від керування кафедрою, а пізніше повністю виключила його з 
викладацького складу академії. Він змушений був покинути Краків і 
знайшов притулок в Острозі у князя Острозького. Йому було відписано 
три села, побудовано дім по вул. Бельмаж, де Лятош проживав з 
дружиною Анною Ожоговською та доньками Анною і Доротою. Князь 
заохочував виступи Лятоша, ставився до нього з повагою.

Конкретний час прибуття Яна Лятоша до Острога встановити важко; 
дослідники наводять різні дати його приїзду. Так, І. 3. Мицько датує 
приїзд Лятоша в Острог 1596 роком, Г. Барич також цим роком, 
К.В.Харлампович стверджує, що Ян Лятош переїхав до Острога в 
1599 році. Ст. Камінський і Ян Пешке вважають, що Лятош прибув до 
древнього Острога не раніше 1602 року. Подвірні списки Острога, які 
збереглися, свідчать про те, що в 1599 році Ян Лятош з сім’єю вже 
проживав у місті і мав там власний будинок.

Після прибуття в Острог Ян Лятош почав викладати філософію і 
математику в Острозькій академії. Згодом став викладати медицину 
та лікувати хворих в організованому при Свято-Троїцькому монастирі 
госпіталі. Ян Лятош лікував князя і членів його сім’ї, а також 
складав для них астрологічні гороскопи і прогностики.

В Острозі Ян Лятош продовжує розпочату ще в Кракові теолого- 
астрологічну дискусію з папою Григорієм XIII та його прихильниками, 
проводить велику кількість диспутів, друкує багато брошур та листівок.
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Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2
Спроба деяких польських авторів довести, що в старості Ян Лятош 

усвідомив свою неправоту в боротьбі проти нового календаря папи Григорія 
XIII, знищив всі свої праці й повернувся до Кракова, де помер на початку 
XVII ст., не відповідає дійсності. До кінця своїх днів Ян Лятош проживав 
в Острозі, де працював в академії та не припиняв суперечку з папою 
Григорієм XIII та прихильниками його нового календаря.

Ян Лятош помер в Острозі 23 березня 1608 року і був похований 
на польському кладовищі. Ще в 1959 році на цьому кладовищі був 
гранітний пам’ятник на могилі Яна Лятоша. У 1960 році польське 
кладовище в Острозі закрили і по-варварськи знищили надмогильні 
пам’ятники, в тому числі і на могилі видатного польського вченого, 
професора Краківської й Острозької академій Яна Лятоша, активного 
борця проти запровадження нового календаря папи Григорія XIII.

Олександр ЗАВЕРУХА

Кам’яні таблиці з Межиріцького храму 
Святої Трійці як свідчення про причетність 
князя Януша Острозького до радикальної 

зміни в історії цієї сакральної споруди
На північній і південній стінах Межиріцького Свято-Троїцького 

храму на висоті 7 метрів 10 см від підлоги знаходяться чотири 
кам'яні таблиці (по дві на кожній стіні) з висіченими на них текстами; 
ще одна, більша, розташована у стіні центрального Троїцького 
вівтаря. Всі вони були вмонтовані в стіни храму на початку XVII 
століття і присвячені князю Янушу Острозькому. Написані вони на 
тодішній латині. Монахи-францисканці у такий спосіб намагалися 
увічнити ім’я свого фундатора і доброчинця.

Після повернення храму православним таблиці було 
зафарбовано, та, наскільки це можливо, прикрито завершеннями 
бічних кіотів, тому що зміст таблиць, який звеличував католицького 
князя, не співпадав з політикою Російської імперії.

Текст цих таблиць був опублікований у 1876 році С. Голубєвим 
в журналі „Труды Киевской духовной академии”, але без перекладу 
на російську мову. Це пов’язано, мабуть, з тим, що в ті часи 
російська та українська інтелігенція обов’язково вивчала латинь і 
розуміла її. Зараз ситуація зовсім інша, і тому текст довелось 
перекладати. 20 жовтня 2003 року викладач Національного 
університету „Острозька академія” Олексій Андрійович Ізментінов 
зробив переклад згаданих п’яти таблиць на російську мову, тому 
можна більш детально розглянути окремі важливі моменти з життя 
старшого сина князя Василя-Костянтина Острозького - Януша, 
прокоментувати їх і спробувати дати відповідь, чому ці пам'ятні 
дошки з’явилися на стінах Межиріцького храму.
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Кам’яні таблиці з Межиріцького храму Святої Трійці як свідчення про
причетність князя Януша Острозького до радикальної зміни цієї споруди

Князь Януш Костянтинович Острозький народився в 1554 році. 
М. І. Теодорович пише, що при хрещенні він отримав ім'я Іоан, а 
Янушем був названий, коли перейшов з православ’я в католицизм. 
Дитячі роки провів у Дубно - резиденції свого батька, а також в 
Тарновському замку свого діда по матері Софії Тарновській. Острог 
тоді ще належав Гальшці, двоюрідній сестрі Януша. У 
чотирнадцятирічному віці Януш був відправлений батьком для 
здобуття освіти у Відень, до двору австрійських імператорів 
Габсбургів. З 1568 року по 1573 рік він навчався провідним західним 
наукам та шляхетським звичаям. Довге перебування в католицькій 
країні та усвідомлення того, що весь материнський рід був 
католицьким, стали причинами зречення Янушем православної віри 
та переходу в католицизм. Станіслав Кардашевич, посилаючись на 
Несецького, розповідає, що князь Василь-Костянтин настільки 
розгнівався на сина за зраду православної віри, що ув'язнив його в 
Лубенському замку, навіть хотів убити, хоча Наталя Яковенко у своїй 
книзі „Паралельний світ” ставить під сумнів цей факт, описуючи 
стосунки у так званих мішаних (за віросповіданням) шлюбах 
польської, литовської та руської шляхти. Категоричне ставлення 
православного або католицького духівництва до проблеми 
віросповідання не спрацьовувало в дворянських колах. Все ж таки 
більш вірогідним є погляд радянської пропаганди: експлуататорський 
клас, насамперед, дбав про свої власні інтереси, позицію у 
суспільстві і швидке збагачення за рахунок здобуття нових володінь 
усіма доступними способами. Це підтверджує похід старшого і 
молодшого Острозьких з Михайлом Вишневецьким - старостою 
Черкаським та Павлом Сапігою - каштеляном Київським у 
Чернігівські землі, де вони попалили православні села, а також місто 
Чернігів (крім замку) і забрали в полон тисячі православного люду.

Після навчання у Відні Януш перебував на Острожчині, переважно 
в Дубно. На Волині він вперше зарекомендував себе як кмітливий 
воєначальник, тут також розпочалася його стрімка політична кар’єра. У 
політиці за своє життя він досягнув таких висот, яких не здобував перед 
ним жоден із князів Острозьких. На схилі життя він був найбагатшим 
магнатом Речі Посполитої і займав найвищу світську посаду цієї держави 
- каштеляна Кракова. Одружений був тричі. З часом його майно 
перейшло до Заславських, Любомирських і Сангушків.

Тепер у хронологічній послідовності прослідкуємо зміст кам’яних 
таблиць зі Свято-Троїцького храму сучасного Межиріцького монастиря.

Anno D-ni М. D. LXXVII die V. Marti.
Janusius, dux Ostróg, comes in Tarnow, Machmet. Kereio, 

magno tartarorum chano, exercitu CXL millium Catherinam, 
ducem in Ostróg, Dubnae obsidente et magna vi(r) oppugnante, 
sorori suppetias per medias hostium turmas veniens, ...hostiles 

non solum tortiter repressit, sed etiam, servata arce et civitate, ad
Redkam pagum hostilem exercitum profligavit, idque agens 

Annum aetatis XXII.
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Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2

В год Господен 1577 дня 5 марта Януш князь на Остроге, 
граф на Тарнове выступил против Махмет Герея, великого 

хана татарского, с войском в 140 тысяч, напавшим на 
проживавшую в Дубне Катерину, княжну на Остроге, и 

многих мужей, пришел на выручку сестре, с конным 
отрядом ворвавшись в середину врагов ...храбро оттеснил 
не только врага, но и спас казну и город, разгромив войско 

врагов во главе с Редкамом освободил край. Так было 
свершено

в возрасте 22 лет.

Як пояснив Олексій Андрійович Ізментінов, крапки у текстах стоять 
замість пропущених слів, які не впливають на загальний зміст або є 
недоречними у даному тексті.

Ця таблиця розміщена у південній стіні храму першою від входу. 
Тут розповідається про перший серйозний бій в житті Януша, в якому 
він показав свої військові здібності. Кількатисячна татарська орда 
порушила кордон Речі Посполитої і попрямувала на Волинь, 
користуючись тим, що коронні війська були зосереджені біля Гданська 
понад Балтійським морем. Невелике прикордонне військо не зупинило 
татар, передовий загін, висланий князем Василем-Костянтином 
Острозьким, також був розбитий ординцями. Татари поставили собі за 
мету захопити замок у Дубно і взяти в заручницю перебуваючу там 
старшу дочку князя - Катерину, щоб отримати за неї великий викуп. 
Князь Василь-Костянтин вислав їй на допомогу військовий загін на 
чолі зі своїм сином Янушем, котрий відтіснив ворогів від замку, 
влаштував на них засаду і розбив.

Можна зрозуміти бажання монахів-францисканців звеличити свого 
опікуна, але в цій таблиці, як і в трьох інших, численність ворогів 
фантастично завищена, а військові здобутки Януша значно 
перебільшені: стосорокатисячне військо татар, мабуть, не змогли б 
зупинити усі об’єднані сили Речі Посполитої. Збитки від цього нападу 
були чималі. Спалено 6 міст, а 243 села пограбовано або спалено. Ці 
тексти таблиць представляють князя Януша як самостійного 
полководця, обминаючи те, що до смерті батька у 1608 р. Януш, як 
слухняний син, зважав на його волю і виконував батьківські накази, 
особливо в молодих літах.

Anno D-ni М. D. LXXIIX circa...
Magmet Kereius, magnus chanus tartarorum, provincias Regni 

Poloniae cum infesto exercitu C.C. millium ingressus, Ostrogium 
obsidione cinxit, in qua expugnapda totis viribus laboravit, quod 
Constantinum ducem in Ostróg, palatinum Kiiowiae, cum filiis et 

filiabus se obsedisse intellegeret, sed virtute et rei militaris peritia 
Janusii, Ducis in Ostróg, path subsidium per medias barbarorum 
cohortes ferentis, conatus sues frustrante. furens et in obvia qua...

Igni ferroque saeviens recessit.

20



Кам’яні таблиці з Межиріцького храму Святої Трійці як свідчення про
причетність князя Януша Острозького до радикальної зміни цієї споруди

В год Господен 1578 около...
Магмет Герей, великий хан татарский, вступил в 

провинции Короны Польской с сильным войском в 200 
тысяч, взял в осаду Острог, в котором захвачены все 
воины под предводительством Константина князя на 

Остроге, воеводы киевского, вместе с сыновьями и 
дочерьми он оказался в осаде, но мужественный и опытный 

в военных делах Януш князь на Остроге при поддержке 
отца, находясь в середине отрядов варваров, ввел их в 

заблуждение своими усилиями, неистово и обходным 
путем... огнем и мечом снял осаду.

Дана таблиця є другою від входу також у південній стіні і 
розташована поряд з попередньою таблицею. Щоб краще зрозуміти 
текст цієї таблиці, потрібно описати події, що стали причиною нападу 
татар на Острог.

В 1576 році прибув до Польщі Іван Підкова, який видавав себе за 
зведеного брата вбитого Івонії і виказував претензії до Молдавського 
трону. Він намагався заручитися підтримкою Барського старости 
Миколи Бучатського і Костянтина Острозького, але вони йому 
відмовили. Тоді Підкова зібрав декілька сотень козаків і в 1577 році 
вирушив з ними на Молдавію. Цей похід не вдався. В листопаді цього 
ж року він знову пішов здобувати Молдавський трон вже з 
численнішим військом запорожців. Він захопив Ясси і проголосив себе 
господарем Молдавії, але невдовзі князь Семиграддя Христофор 
допоміг повернутися на трон Петру Кривому. Підкова втік до Речі 
Посполитої, але тут з наказу короля, під натиском турків, був виданий 
смертний вирок, виконаний в червні 1578 року.

Згаданий в тексті таблиці напад татар був помстою за підтримку 
козаками Підкови. Як пише Томаш Кемпа у своїй книзі „Костянтин- 
Василь Острозький”: „сильні відділи хана оточили Острог, в якому 
знаходився сам воєвода Київський князь Костянтин лише зі своїм 
особистим відділом, і тому, щоб врятувати головну резиденцію 
Острозьких, був змушений вести переговори з татарами. Обіцянками 
надалі стримувати козаків та великим викупом він переконав 
представників хана повернути війська назад. Про те, що князь Януш 
своїми зусиллями зняв облогу, Томаш Кемпа не пише нічого. Невідомо 
про це й з інших джерел.

Anno Domini М, D. LXXXI...
Post faestum assumtionis Dei parae Verginis. Stephano Bothori 

Poloniae Rege in Moscovia arcem civitatemque Plescoviensem 
obsidente et oppugnante, Janusius dux Ostróg, comes in Tarnow, 
exercitum septem milium tartororum populationibus proedaque 
intentum, ad Sobum amnem parva manu felicissime profligavit, 

atque intemetioni dedit. Annp aetatis suae XXVI.
В год Господен 1581...
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После праздника Вознесения Господня в преддверии 

праздника Непорочной Девы. Когда Стефан Баторий, король
Польский, в Московии завладел и взял приступом казну и 
горожан Пскова, Януш князь на Остроге, граф на Тарнове 
исключительно удачливо сокрушил малой силой войско 

татарское числом семь тысяч возле реки Собь, а также их 
уничтожил. В год своей жизни 26.

Таблиця розташована у північній стіні храму першою від входу. 
Під час московських походів Стефана Баторія (1580-1581 рр.) Януш 
Острозький як підвоєвода Київський залишився на стороні південних 
кордонів Речі Посполитої. Зі змісту даної таблиці випливає, що саме 
тоді Януш розбив військо татарське. Число 7 тисяч - цього разу цифра 
реальна, хоча про цю перемогу також невідомо з інших джерел. Також 
автор тексту таблиці дуже розпливчато подає дату битви: після свята 
Вознесіння і перед святом Непорочної Діви (Успіння), - тобто на протязі 
двох-трьох місяців.

Anno D-ni MDXCII die purificacionis В.
Mariae, lanusius, dux Ostróg, comes in Tartow, palantins 

Wolhyniae, cossachorum quatuordecim millium, in ditiones suas 
igni ferFoque hosti liter grassantem praedasque agentem, ad 

oppidum Piątek sole lam ad occasum properanter parva manu 
tanta celerita-ie fugit vicitque, ut non... conspecta septem millium 

hostium srtage occideret. ab eo proelio rediens, castelanus 
Cracoviensis est factus. Annum aeetatis suae agens XXXVII.

В год Господен 1592 в день очищения Девы Марии. Януш 
князь на Остроге, граф на Тарнове, воевода волынский, 
подчинил своей власти огнем и мечем четырнадцать 

тысяч казаков, которые враждебный разбой учиняли, возле 
городка Пятка поспешно [собранной] малой силой 

молниеносно одержал победу, чтобы не... уничтожил семь 
тысяч врагов, вернувшись после этой битвы, стал 

каштеляном краковским. Свершено в год своей жизни 37.

Ця таблиця вмонтована також у північну стіну другою від входу в 
храм. Історія, зафіксована на цій таблиці, є найпопулярнішою з усіх 
вищезгаданих. У 1600 році у своєму творі на зразок „Енеїди” Вергілія, 
що називався „De bello Ostrogiano...” (Про Острозьку війну під П’яткою) 
Шимон Пекапід (Пенкаля) дуже майстерно з усіма подробицями описує 
перемогу князя Януша над козаками Кшиштофа Косинського.

1590 року король Польщі Сигизмунд III роздав величезні пустуючі 
землі українських степів тим дворянам, які заслужили його 
прихильність та прислужились Речі Посполитій. Метою цього 
сміливого кроку було припинення сваволі козаків. Ці земельні угіддя 
стали „сіллю в оці козаків", і тому козацтво поступово перетворювалося 
в опозицію шляхті. Серед відзначених королем осіб був Костянтин та 
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Януш Острозькі. Батько і син досить швидко засновували хутори та 
будували фортеці у своїх нових володіннях. Це ще більше обурювало 
козаків, які вважали ці землі споконвічно своїми. Останньою краплею, 
яка переповнила чашу терпіння козаків, став особистий конфлікт 
Острозьких з визнаним козаками гетьманом Кшиштофом Косинським. 
Косинський, як пише Кардашевич, - польський шляхтич з Підляшшя, 
який служив при дворі князя Костянтина, був за якусь провину 
покараний і втік до запорожців. Кемпа додає, що він, мабуть, 
прислужився Речі Посполитій якимось військовим вчинком, тому що 
Сигізмунд III за ходатайством Яна Замойського наділив його маєтком 
Рокитно. Косинський продав цей маєток Олександру Вишневецькому, 
а у Вишневецького його купив князь Януш. Саме ці володіння з якихось 
причин стали початком конфлікту, що переріс у козацький бунт. 
Повстання козаків тривало з кінця 1591 року до початку 1593 року і 
принесло величезні матеріальні збитки князям, які володіли 
прикордонними землями, а найбільше Острозьким. Король видав 
універсал, закликаючи дворян Київського, Волинського і Брацлавського 
воєводств під керівництвом Острозьких придушити повстання, але 
насправді Острозькі це зробили майже власними силами. Вирішальна 
битва відбулася біля містечка П’ятка, поблизу Чуднова, що належало 
князю Янушу Острозькому, - як пише Кардашевич, 2 лютого 1593 року 
на католицьке свято Очищення Діви Марії, тобто Стрітення. Цю битву 
козаки програли і змушені були видати Косинського переможцям. В 
них відібрали усі хоругви та 26 гармат. Шимон Пекалід у своєму творі 
оспівує великодушність князя Януша, який, змилосердившись, 
відпустив Косинського. На сеймі цього ж року канцлер Замойський 
офіційно подякував Острозьким за придушення козацького повстання, 
а Сигізмунд III 25 лютого 1593 року обдарував князя Януша найвищою 
світською посадою Корони Польської - каштелянством Краківським. 
Так, як місто П’ятка було у володінні князя Януша, то, безперечно, він 
відіграв головну роль у битві з козаками, але як описували ці події 
очевидці - Костянтин Тешинський та Олександр Острозький, у битві 
загинуло не „7 тисяч ворогів”, а лише дві тисячі. Допущено помилку у 
висіченому тексті: рік битви 1593, а не 1592.

Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis SS-mae ас individuae 
Trinitatis, gloriosae Virginis Dei Genetricis Mariae, sanctorum 
Stanislai. Adalbert!. Laurentii. Francisci. Mariae Magdalinae, 

Monastirium hoc sumptibus illustrissimi ac Excelentissimi domini 
domini Janusii, ducis in Osfrog, comitis in Tarnow Castelani 

Cracoviensis, Wladimiriensis, Perfaslaviensis, Czercassiensis, 
Bialocierkiewiensis, Coniowiensis, Boguslawiensis, etc.etc.

Capitanci, erectum ad fundatum Anno D-ni M. DC. HX. die sancti 
Michaelis archangel!.

Во хвалу и славу Господа всемогущего единого в святой 
Троице, во славу Деве Марии народившей Господа, святым 

Станиславу, Адальберту, Лаврентию, Франциску, Марии
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Магдалины. Этот монастырь содержится 

ясновельможным, милостивым паном Янушем князем на 
Остроге, графом на Тарнове, каштеляном краковским, 

владимирским, переяславским, черкасским, белоцерковским, 
каневским, богуславским и т. д. старостою Установлено в 

стену в год Господен 1608 в день святого Михаила 
архангела

Ця таблиця знаходиться на лівій стіні центрального Свято- 
Троїцького вівтаря нижче, ніж усі попередні. Вона датована 1608 роком, 
коли Януш після смерті батька перестав бути залежним від його 
православних поглядів. Як відомо, Межиріч дістався молодому князю 
після розподілу батьківських володінь у 1603 році. Стараннями князя 
Яноша Межиріч отримав Магдебурзьке право 18 лютого 1605 року. 
Як свідчить Кардашевич, Межиріч був улюбленим містечком князя 
Януша ще в ті часи, коли він перебував у Дубно. Це місце 
приваблювало його своєю духовністю і він мріяв побудувати тут 
монастир, в якому возносилася б за нього молитва. Історичні джерела 
вказують на те, що здійснення своїх задумів, тобто будівництво 
монастиря він розпочав ще у 1606 році, а закінчив приблизно у 1610. 
Спорудження було здійснено в один етап. 28 червня 1612 року Януш 
підписав документ про надання для Межиріцького монастиря земель, 
хуторів, сіножатей і саду у різних місцях своїх володінь, отже, на той 
час францисканський монастир вже діяв.

На початку XX століття, коли в Польщі все більше пробуджувалася 
національна свідомість, деякі автори категорично стверджували, що 
князь Януш збудував повністю всі кам'яні споруди монастиря, які 
збереглися до наших часів (крім надбрамної дзвіниці). Вони не 
заперечують, що раніше тут була дерев’яна церква, яка сама по собі 
розвалилася, а кам’яний храм збудував той таки князь-католик. Це, 
між іншим, Франтішек Равіта-Гавронський в додатку до „Львівської 
газети” у 1917 році, Йосиф Сташко в двотижневику „Земля” 1928 року 
і сучасний католицький духівник Вітольд-Йосиф Ковалів в „Нарисах 
дій костельних Острога і околиць” 2001 року. Свої висновки вони 
базують на припущеннях Станіслава Кардашевича в історичній праці 
„Давні дії міста Острога”, де той пише, що князь Януш збудував, в 
Межирічі чудовий костел з тесаного каміння з п’ятьма куполами, 
покритими міддю, з монастирем у вигляді фортеці, оточив його муром 
з чотирма оборонними баштами по кутках.

Російські та українські історики П. М. Батюшков, М. І. Теодорович, 
М. О. Максимович пишуть, що на той момент, коли Януш в Межирічі 
будував монастир, тут вже існував православний кам’яний храм 
Святої Трійці в такому вигляді, в якому можна його бачити зараз, і 
що цей храм було побудовано в середині XV ст. князем Василем 
Красним (початок) та його сином Іваном (закінчення батьківського 
будівництва) Острозькими. Ці свідчення підтверджують практичні 
дослідження монастиря.
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Олена Годованюк у двох роботах: „Два храми XV ст. на Волині”, 
1979 р. і „Троїцький монастир-фортеця у Межирічі...”, 1995 р. вказує 
на східну орієнтацію храму, що не притаманне костелам, і трьохнефну 
шестистовпну структуру храму, яка продовжує давньоруські 
будівельні традиції.

Григорій Логвин („Мистецтво XIV ст. - першої половини XVII ст.”, 
том другий, 1967 р.) пише про нові склепіння в апсидах з гарною 
різьбою в стилі Відродження, перебудову дахової частини храму, 
зокрема, влаштування парапетів з бійницями, переробку підкупольних 
барабанів.

Посилаючись на архівні дані і Пом’яник Дерманського монастиря, 
спеціальні висновки архітекторів підтверджує у своїх записах 
настоятель Свято-Троїцького храму з 1918 по 1943 рр. Стефан 
Рихліцький. Він згадує про три документи, що підтверджують існування 
храму до 1606 року. Один з них - це заставний запис 1512 року, в 
якому згадується про побудову храму Іваном Васильовичем 
Острозьким. Також Василь Ульяновський у збірнику „Острозька 
давнина” (1995 р.) згадує про надання фундації Межиріцькому 
монастирю з 12 березня 1523 року князем Костянтином Івановичем 
Острозьким.

В статті С. Голубєва, надрукованій в „Трудах Київської духовної 
академії” в 1876 р., з якої саме і був взятий текст таблиць, також 
пишеться про побудову храму в XV ст.

У 1935 році вийшла праця доктора Казімєжа Моледзінського 
„Монастир піспяфранцисканський у Межирічі Острозькому”. Ця робота 
грунтується на основі безпосередніх архітектурних досліджень. 
Моледзінський, як науковець, безсторонньо підтверджує будівництво 
храму Святої Трійці ще задовго до Янушевих перебудов. Крім деяких 
вище наведених доказів, він додає ще один дуже важливий: зовнішні 
стіни храму зміцнені контрфорсами - зараз їх вісім, а раніше їх було 
більше, і в тих місцях, де було згодом добудовано корпуси, їх 
розібрали, але у підвалі північного крила монастиря зберігся підмурок 
одного з них. Доктор Моледзінський, посилаючись на „Замки і фортеці 
на Волині” (1922 р.) Прусевича, на підставі логічних доказів 
намагається переконати читача, що Межиріцький храм було 
споруджено після 1521 року князем Костянтином Івановичем 
Острозьким. Фрагмент розчищеного старого настінного розпису на 
південній вівтарній стіні (зображення ангела) цілком відповідає XVI ст. 
Цю гіпотезу підтримує дослідник острозької історії И. Новицький у 
„Воскреснем чтении” за 1929 р. Він запитує: навіщо францисканцям 
потрібен був костел у візантійському стилі з п’ятьма куполами і 
внутрішньою архітектурою православної церкви? І ще стверджує, що 
розглянуті нами таблиці не були вставлені у завчасно підготовлені 
для цього місця, а грубо вмонтовані пізніше. Ще Новицький нагадує 
про заповіт князя Іллі Острозького, в якому він записує своє срібло 
на Межиріцьку церкву. Заповіт датований 16 серпня 1539 року. 
Архітектор Леонід Маслов в „Нашій Батьківщині” (1937 р.) поряд з 
архітектурними доказами (візантійський стиль побудови, вражаюча
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схожість з Богоявленським собором, повторення видовженості північної 
апсиди на схід - як в соборі) підкреслює, що в 1596 році даний храм 
уже згадується в документах. Наш сучасник - доктор архітектури 
П. Ричков у книзі .Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких” 
також схиляється до дати XVI ст. Проте Олена Марківна Годованюк, 
яка разом з Григорієм Логвином присвятила чи не найбільше часу з 
усіх дослідників вивченню Свято-Троїцького монастиря, твердо 
переконана в його заснуванні в XV ст. Отже, можна подискутувати 
про дату будівництва храму як святині Православної, але в жодному 
випадку не як дітища католика творіння Іоана-Януша Острозького. 
Навіть сам автор таблиць у тексті даної меморіальної дошки пише, 
що вона вмонтована в стіну, тобто не передбачена спочатку, а саме 
встановлена пізніше, в день святого архангела Михаїла.

До речі, сам Кардашевич несподівано суперечить своїм 
припущенням, коли пише, що після надання Межирічу 
Магдебурзького права король Сигізмунд III з цієї нагоди встановив 
двічі на рік збирати ярмарок - на святих апостолів Петра і Павла та на 
святого Михайла, і тут зробив примітку, що це свято грецьке. Якби на 
той час не існувало православного Троїцького храму з бічними 
вівтарями верховних апостолів та архангела Михаїла, коли натовп 
богомольців збирається з навколишніх сіл на свято, то навіщо було б 
саме в ці дні влаштовувати ярмарки, тим більше, що одне з них - 
свято не римське, а грецьке? І невипадково, що після повернення 
храму православним у 1866 році бічні вівтарі були наново освячені 
на честь апостолів Петра і Павла та архістратига Михаїла. Напевне, в 
пам’яті людей ще жили спогади про існування православної святині 
в кремезних стінах Межиріцького храму.

Тарас ВИХОВАНЕЦЬ

Миколаївська церква в Острозі: 
аспекти історії

Одним з аспектів дослідження історії середньовічних та 
ранньомодерних міст є встановлення їх історичних топографії та 
соціальної топографії. Інтегральними складовими останніх є вивчення 
та локалізація культових споруд, котрі в різні періоди існували на теренах 
того чи іншого міського поселення. Однією з таких споруд в Острозі був 
неіснуючий нині острозький Миколаївський храм, котрий припинив своє 
існування у другій половині XIX століття, і який досьогодні вважається 
однією із найперших відомих православних церков у місті Острозі.

Джерельну базу розглядуваної проблеми становлять статистично- 
описові документи ОстрогаХ\/І-ХМІІ ст.ст., численні церковні статистичні 
матеріали, клірові відомості острозьких церков тощо, значна кількість 
яких зберігається у фондах Державного історико-культурного 
заповідника м. Острога1.
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У цьому короткому нарисі ми не претендуємо на повноту 

висвітлення історії острозького Миколаївського храму, оскільки багато 
аспектів цієї проблеми залишаються невідомими. Серед завдань, які 
ми ставимо перед собою, можна виділити наступні: систематизувати 
відомі нам на сьогодні джерела та літературу про храм, локалізувати 
місцезнаходження Миколаївської церкви, по можливості встановити її 
архітектурні особливості, подати деякі відомості стосовно кліру цієї 
острозької православної церкви тощо.

Миколаївська церква вважається однією з найдавніших церков в 
Острозі. Зазвичай, коли говорять про цей храм, цитують документ - 
надання Данила та його дружини Василиси Острозьких “певних 
грунтів, названих Чепель... церкві св. Миколи Острозького і 
священикам, що при ній...”2. Імовірно, надання згаданих ґрунтів йшло 
вкупі із заснуванням самого храму, хоча прямих вказівок на це немає. 
Якщо це було справді так, то появу в Острозі Миколаївської церкви 
можна віднести до середини - другої половини XIV століття.

Називаючи ґрунти “Чепель” у документі, на жаль, не 
конкретизується назва населеного пункту. Щоправда, з одного із 
пізніших джерел, про яке йтиметься нижче, відомо, що до 
Миколаївської церкви було приписане село Плоска (Плоске). Ярослав 
Пура в одному зі своїх досліджень наводить низку мікротопонімів 
цього села, серед яких: “Зачипелі” [“За Чипелями”], “Чипелі”, де, як 
він вважає, можливо втілене прізвище власника ґрунтів - Чипеля 
(Чепеля)3. Отже, досить імовірно, що саме у селі Плоска були надані 
певні ґрунти Данилом для Миколаївської церкви в Острозі4.

Наступним питанням є проблема локалізації цього архітектурного 
об’єкта. Цікаво, що в згаданому вище документі церква св. Миколи 
значиться як в “въ парканеж”, а це спонукає думати, що згаданий 
храм знаходився в межах пригородка, тобто, другої оборонної лінії, 
яка примикала до дитинця з півночі та з заходу. Для вирішення цієї 
проблеми природно було б звернутися до топографічних карт чи планів 
Острога. На жаль, останні, котрі б відносилися до періоду ХУІ-ХУІІ 
століття, за невеликими винятками, для всього міста, чи принаймні, 
для замку та пригородка, нам поки що невідомі. Більш-менш 
систематичне картографування цього населеного пункту відноситься 
до кінця ХУІІІ-ХІХ століття. Проте, на диво, низка відомих нам планів 
Острога згідно помиляються, уміщуючи Миколаївську церкву не на 
пригородку, чи власне в місті, а аж на Новому Місті, тоді як традиційно 
відомо, що тут розміщувалися здавна дві церкви - Онуфріївська та 
Воскресенська, а в XIX столітті згадується лише Воскресенська. 
Натомість, останню вони вміщають там, де традиційно, як відомо, 
знаходилася Миколаївська, тобто на території колишнього пригородку 
у північно-східній частині, північніше від соборної Успенської церкви 
та східніше від католицького парафіяльного костьолу5. Сьогодні 
Миколаївська церква як така не існує, а приблизно на її місці 
знаходиться невеличка однойменна каплиця УПЦ КП. На жаль, 
первісна архітектура, як зрештою, і зовнішній вигляд цієї церкви взагалі 
нам поки що невідомі. Один із сучасних істориків архітектури
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В. Вечерський у своїй праці “Втрачені об’єкти архітектурної спадщини 
України” помилково назвав Успенський собор в Острозі Миколаївською 
церквою, відповідно прийнявши фотографію собору за світлину церкви6.

Наступним джерелом, у якому ми натрапляємо на згадку про 
Миколаївську церкву, є акт введення у володіння Острозькою волостю 
Беати та Гальшки Острозьких від 1542 року. Тут серед інших церковних 
сіл згадується також “село святого Миколи” (“sioło świętego Mikuły”)7. 
В наступному джерелі, підтверджені права Беати Острозької на маєтки 
покійного чоловіка з вписанням акту їх поділу в 1542 р. між нею та її 
дочкою Гальшкою, іменується як власність Беати Костелецької “село 
Плоская светого Николы”6. При цьому, хоча нам докладно невідомо, 
як розгорталися події навколо цієї церкви, проте вже у 1571 році село 
Плоска, як повідомляє частина люстрації Острозького староства від 
того ж року з описанням церковних маєтків, належало не Миколаївській 
церкві, а замковій Богоявленській9.

У кінці XVI століття, а саме 17 квітня 1592 року, князем 
К.-В.Острозьким було надано підтвердження для підданих 
Миколаївської церкви про те, що вони не повинні платити податок на 
користь князя. Тоді ж зустрічаємо й ім’я священика цього храму - 
отець Сава10. Приблизно з цього ж періоду, від 10 липня 1597 року, 
маємо ще одну справу, тепер вже про наїзд грем’яцьких бояр 
К.-В. Острозького на ґрунти миколаївської церкви. Тут, у свою чергу, 
згадується “отець Данило, пресвітер миколаївський Острозький” (“отец 
Данило, Пресвитер Никольский Острозский”)11.

Під час розподілу володінь Острозьких між Олександром та 
Янушем Костянтиновичами Острозькими у 1603 на частині міста 
Загродця, що відійшла Янушеві, серед інших підданих названо також 
“попа миколаївського” (“pop mikulensky”)12. Примітно, що на Загродді 
в Острозі мешкали й інші священики: піп онуфрієвський (“pop 
onopryski"), піп богуславінський (“pop bohuslawinski"), піп іванівський 
(“pop iwanowsky”), піп п’ятницький (“pop piątnicki”), піп глібобориський 
(“chliboryczki”)13. Тут же на Загродді згадується “будинок отця 
миколаївського” (“dom оіса Nikolskiego”) і в інвентарі ординацької 
частини Острозької волості від 1621 року, частини, що до 1620 року 
належала Янушеві Острозькому14.

Трохи пізніше, 13 травня 1634 року, перед гродським урядом у 
Луцьку став отець Іван Васильович Криловський, пресвітер острозької 
Миколаївської церкви (“отецъ Иван Василіевичь Криловскій, 
Пресбиторь церкви св. Отца Николы Замковой Острожской”) для 
вписання до луцьких гродських книг згаданого вище надання на церкву 
подружжям Данила та Василиси Острозьких ґрунтів Чепель15. Для 
нас тут цікаво, що Миколаївську церкву названо замковою, тоді як 
традиційно замковою вважався Богоявленський храм, принаймі, до 
1636 року, коли він після так званої острозької трагедії був закритий 
кн. Анною-Алоїзою Ходкевич. З іншого боку, імовірно, Миколаївська 
церква не мала на той час у місті значної ваги, бо “Острозький 
літописець”, подаючи опис подій 1636 року, серед інших священиків 
миколаївського не згадує16. Можна також припустити, що
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миколаївський священик на той час вже прийняв уніатство, а тому не 
симпатизував православному автору.

Як зазначає у цитованій праці Я. Перлштейн, Олександр-Януш 
Заславський різними дарчими записами підтвердив низку привілеїв, 
наданих колись Миколаївській церкві князями Острозькими, де серед 
іншого вказується право священиків цього храму на вільний помол у 
замковому млині по суботах.

Черговий наративний пасаж з історії цього храму в Острозі подає 
нам хроніка острозького парафіяльного костелу під 1703 роком. Як 
зазначає джерело, 29 жовтня цього року у самий полудень зайнялася 
і дощенту згоріла Миколаївська острозька церква (“Cerkiew Mikulska”). 
Трапилося це через необережність бакалавра і дяків, котрі залишили 
вогонь у церкві без нагляду. Як ідеться у хроніці, сила вогню була 
надзвичайно великою, так що нічого практично не вдалося врятувати. 
Поплавилися навіть дев’ять церковних дзвонів. Як резюмує хроніст, 
“з чого вся русь була дуже сумною, бо то була церква дуже стара, 
красива й багата”17.

Цікаві відомості про храм св. Миколи подає нам інвентар 
ординацької частини Острога від 1708 року. Тут теж зазначається, що 
церква мала багато різних фундушів та надань, серед яких “право 
ставропігії або братства” (“Stavropigiey alias Bractwa”) та звільнення 
від усіх міських та замкових повинностей, які не втратили сили й на 
час написання джерела. Очевидно, досить розлогими були на той 
час земельні володіння цього храму, оскільки в інвентарі говориться 
про “поля, грунти, сіножаті та інші довколишності”. Зазначається й ім’я 
тогочасного священика церкви: Острозький протопіп В. О. Терпиловський18.

Вказівка на те, що Миколаївська церква в Острозі була 
ставропігіальною, має для нас надзвичайно важливе значення. Як 
відомо, термін ставропігія походить від грецьких слів “ставрос” і 
“пігіон” - встановлення хреста. Ставропігіальний статус передбачав 
таку форму управління в православній церкві, що передбачала 
церковно-правний імунітет від місцевої церковної ієрархії та 
безпосередню залежність від патріаршої влади. Ставропігію могли 
отримувати і церкви, й монастирі. На теренах України цим статусом 
володіли головніші храми та святині, проте фактично керування 
ставропігійними інституціями здійснювалося не Константинопольським 
патріархом, а Київським митрополитом. Від ставропігіального храму 
назву ставропігійських отримували й світські братства, що 
засновувалися при цих церквах. Ставропігіальний статус свідчив про 
особливу важливість святині для церкви і віруючих. В Україні 
ставропігіальне право мали Києво-Печерська лавра, Київське 
богоявленське братство і Манявський скит, Межигірський Спасо- 
Преображенський монастир та ін.19 На жаль, за відсутністю 
відповідних джерел ми поки що не можемо достатньо прокоментувати 
практичне застосування цього права Миколаївською церквою, проте 
вже вказівка джерела на те, що воно було, свідчить про непересічне 
місце цієї церкви серед подібних інституцій на Острожчині, 
найімовірніше, в часи князів Острозьких.
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Продовжує наші відомості про острозький Миколаївський храм 

інвентар ординацької частини Острога від 1724 року. Окрім того, що 
тут підтверджуються права на земельні володіння церкви, про які 
йшлося, зокрема, в інвентарі від 1708 року (за винятком права 
ставропігії), та називається ім'я священика пана Гостиловського, 
джерело подає і досить важливу для нас деталь, що храм якимось 
чином улаштовувався за василіанським зразком (“Reguły Świętego 
Bazylego Błahoczestiwa”)20. На жаль, на сьогодні нам поки що невідомо, 
яке чернече згромадження василіан могло в той час опікуватися цим 
храмом. При цьому не дивно, що церква була уніатською, бо в той 
час більшість церков були саме греко-католицького напрямку. На нашу 
думку, протягом XVIII століття ситуація навряд чи змінювалася 
кардинально. Мабуть, лише з кінця цього століття, після того, як 
Волинь після Третього поділу Польщі повністю увійшла до складу 
Російської імперії, Миколаївська церква знову стала православною.

На 29 січня 1796 року у ній священиком був Михайло Григорович 
Москаленко-Александровський, про що свідчить дана ним ревізька 
сказка21. С. Кардашевич зазначає, що в цей час у церкві знаходився 
образ в натуральну величину князя Федора Острозького в облаченні 
православного ченця22, котрий пізніше потрапив до Параскево- 
П’ятницької церкви23.

Очевидно, після відбудови церкви після пожежі 1703 року якогось 
капітального її ремонту протягом століття не проводилося, і на початок 
1800-х років стан храму вже був досить критичним. Одне з джерел 
початку дев’ятнадцятого століття, зокрема, говорить, що будівля через 
зігниття стін була навіть помітно нахилилася на північ, що робило 
храм небезпечним для проведення богослужінь. З метою реставрації 
будівлі у 1802 році було укладено угоду з майстром Іваном Яковичем 
Жуковським, про результати виконання котрої, на жаль, поки що 
відомостей не маємо24.

На початку XIX століття дерев'яна Миколаївська церква з приходом 
знаходилися під тимчасовою опікою острозького Успенського собору 
та його кафедрального протоієрея Стефана Кіндратовича Симоновича 
(останній, імовірно, опікувався храмом до поч. 1813 року). Часто 
штатних дячка й пономаря “из духовного звания” церква не мала. До 
24 грудня 1805 року протягом якогось часу дячком у Миколаївській 
церкві був Венедикт Сильвестрович Ніжинський, який відтепер 
направлявся у церкву сусіднього села Кривин25. Щоправда, після цього 
указом духовної консисторії від 24 грудня 1805 року якийсь півчий 
Стефан Маркевич був призначений дячком у цю церкву, проте вже у 
наступному році “за безчинства” був зовсім виключений із духовного 
відомства й відісланий у губернське правління26. Наступним дячком 
церкви був направлений сюди у лютому 1808 року Киріак(?) Павлович 
Назаревич27. Від ЗО жовтня 1817 року маємо ще одне призначення 
дячком в церкву Сильвестра Кунина(?)28.

У 1813 році Миколаївська церква знаходилася вже у тимчасовій 
опіці кафедрального протоієрея Гавриїла Левитського29. Священиком 
церкви, очевидно, ще й на 1811 рік був згаданий вище протоієрей
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М.Г.Москаленко-Александровський30. Під 1819 роком згадується 
благочинний церкви св. Миколая Григорій Рафальський31.

До церкви належало передмістя Татарська вулиця графа Ілінського. 
Також вона володіла певним земельним наділом поблизу села 
Г розова. Окремого священицького дому з присадибною ділянкою та 
огородом при храмі не було, за винятком, хіба що, того, що на самому 
цвинтарі розміщувалися якісь чотири помешкання, у котрих жили 
священно- і церковно-служителі, але й ці будівлі через надзвичайну 
ветхість потребували невідкладного ремонту. Також відомо, що на 
схід від цвинтаря поблизу церкви знаходилася богадільня32.

Приход Миколаївської церкви, зокрема на 1813 рік, становив 10 
дворів, у яких проживало 92 парафіян, та 20 дворів на Татарській 
вулиці зі 119 вірними, всього, отже, ЗО дворів та 211 душ33.

Не раніше 1824 року було складено документ під назвою “Описание 
утварей и всей наличности Острожской Николаевской церкви”, до 
якого, як у той час було прийнято, увійшов повний перелік усіх 
богослужбових речей, які знаходилися у храмі. Окрім іншого, як видно 
з опису, церква володіла 27 одиницями духовної та богослужбової 
літератури34.

На 1830 рік у довідці під назвою “Ведомость о церкви Свято
Николаевской, приписной к Соборной Параскевиевской церкви”, 
священиком у котрій на той час був Іоан Підвисоцький, значиться, як 
бачимо із заголовка, що остання вже була приписана до острозької 
Параскевієвської церкви. При ній була кам’яна дзвіниця. “Причта 
издавна положено было: священник один, дьячек один и пономарь 
один. Земли при сей церкви усадебной и сенокосной нет, пахатной 
есть 30 десятин, на которую хотя плана и межевой книги нет, но 
священно и церковнослужители оною владеют беспрепятственно. 
Домы для священно и церковнослужителей имеются деревяные, 
ветхие, построены при церкви, таковых есть два. На содержание 
священника постоянного оклада нет, а содержится он подаяниями от 
прихожан [...]. Здания принадлежащие сей церкви суть: богадельня 
деревяная, кроме сей два дома есть ветхи и отпускаются в наем [...]. 
Дьячка и пономаря при церкви нет”3. Що стосується прихожан, то як і 
в попередньому випадку разом із передмістям Татарською вулицею 
церква володіла ЗО дворами, а також мала 245 парафіян обох статей36.

У1832 році протоієрей І. Підвисоцький рапортував в Острозьке духовне 
правління про відведення ним Миколаївської церкви під армійську церкву 
Дніпровського піхотного полку37. У кінці цього ж року між церковниками й 
солдатами в Миколаївській церкві відбулася якась сутичка38.

Окрім цитованих вище, по Острозькій Миколаївській церкві 
збереглося також багато документів фіскального характеру, зокрема, 
реєстрацій доходів та видатків від 180639, 1824-184140, 183041, 183842, 
183943, 184044, 184145, 184646, 185247, звіти про свічковий прибуток за 
184148,184749, збереглися також списки прихожан від 180250 та 1812 рр.51, 
статистика народжуваності, одружень та смертей по миколаївському 
приходу за 1802-1810 рр.52
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Станіслав Кардашевич зазначає, що після пожежі в Острозі у 1848 

році церква зосталася дещо ушкоджена, з тієї причини богослужіння 
в ній припинилося, а згодом, у 1864 році, храм було цілком розібрано. 
Портрет князя Федора Острозького було перенесено до Параскево- 
П’ятницької церкви53. Очевидно, що після згаданої пожежі 1848 року 
церква чи приход ще функціонували до 1852 рр., про що свідчать 
згадані вище фінансові документи.

Звичайно, у цій короткій розвідці неможливо висвітлити повністю 
історію цього православного храму. Деякі аспекти минувшини 
Миколаївської церкви, через часті пожежі в місті та нищення 
документів, навряд чи коли-небудь зможуть стати відомими. Це, тим 
не менше, спонукає до джерельних пошуків у відповідних українських 
та закордонних архівах.
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Микола БЕНДЮК

Тарас Земка - випускник Острозької академії

Ігор Мицько, науковець зі Львова, в збірнику „Острозька давнина” 
за 1995 рік подав матеріал про ще одного острожанина, якого раніше 
не пов’язували з Острогом, випускника Острозької академії Тараса 
(Тарасія ) Земку. Андрій Ясіновський в тому ж виданні з-поміж 
острозьких грецистів (знавців грецької мови) теж називає Т. Земку.

Найкраще життя та діяльність Тарасія дослідив професор І.Огієнко 
в „Історії українського друкарства”, виданій у Львові 1925 р. Подаємо 
його дослідження з незначними коментарями та доповненнями.

Головним друкарем початкової доби Києво-Печерської друкарні 
(після Памви Беринди), друкарем, що віддав українській книжці все 
життя своє, був Тарас Левкович (Левович) Земка. На жаль, про 
заслуженого мужа цього знаємо дуже мало. Мова його писань, хоч 
і занадто пересякнена полонізмами, часом говорить за те, ніби не 
був він з Галичини, а, може, з якоїсь до Київщини близької землі. 
Де здобув освіту Земка, точно не було відомо. „Русский 
библиографический словарь” каже, ніби Земка вчився в Києві; 
С.Отроковський вказує на Львів або Вільну, але тепер ми можемо 
стверджувати, що Тарас, вірогідно, закінчив Острозьку академію. 
Закінчивши навчання, Земка прийняв монашество і почав працювати 
на літературній ниві.

Коли Земка з’явився в Києві, точно не відомо; в Києві вступив він 
до Братства і вписався до нього так: „Аз во ієромонасех худийшій 
Тарасій Л.Земка Братство православих Кієвскоє при храми святих 
Богоявленій похваляю, і сам в нем быти и при нем стояти желаючи, в 
реєстр и имя своє вписую рукою."(Запис Земки йде по запису 
3. Копистенського 1616 р., але сам дати не має, як і інші тут записи). 
Вже з 1625 року Земка займає при Лаврі дуже почесну посаду - стає 
тут проповідником слова Божого. В „Лексиконі” 1627 р. П.Беринди 
наш Земка підписався під віршами вже як ігумен Богоявленського 
Київського Братського монастиря. Пізніше, десь з 1631 року, Земка 
став і ректором Братської школи.
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Був це муж великої освіти, що добре знав мови - грецьку, латинську 
та церковно-слов’янську, знав досконало також і свою українську 
мову. Звичайно, Єлисей Плетенецький звернув пильну увагу на 
талановитого мовознавця і поставив його на працю коло Печерської 
друкарні. В коло видавничої праці Земка вперше вступає 1624 р. - в 
„Бесідах на Діяння” за 1624 рік він вміщує свої вірші під гербом 
добродія Печерської друкарні К. Долмата, а також допомагає друкувати 
Номоканона, що вийшов 25 листопада 1624 року. От з цього часу 
Земка вже невпинно працює в Печерській друкарні, віддавши їй цілком 
останні вісім років свого життя.

Земка був діяльним_співробітником Захарія Копистенського по 
видавничих справах. Його головною працею при друкарні було 
виправлення книжок до друку, цебто корекгорство; власне коректором 
Земка постійно й підписувався на Печерських виданнях, наприклад, 
„Ієромонах Тарасій Левкович Земка, проповідник слова Божого и 
Корректор типографіи монастыре Печерского Кієвського” („Тріодь 
Цвітна” 1631 р.), або - „Ієромонах Тарасій Земка, Проповедник и 
Исправител в Типографіи ст.Вел. Лавры Печерськіа Кієвскія” 
(Служебник 1629 р., л. 20), або просто - „кор.” чи „кор. тип.” (корректор 
типографии) і т.п. За Петра Могили Земка зайняв вже високе становище 
в друкарні; так, в Імнології (1630 рік) він вже підписався: „Сего типу 
правитель”, - цебто він керував тоді всією друкарнею. Під актом 1631 
року Земка підписався: „Ієромонах Тарасій Земка, игумен 
Богоявленській Кієвскій, старец соборный монастыря Печерського 
Кієвскаго рукою власною”.

Добрий знавець грецької мови, Земка робив багато перекладів або 
звіряв тексти з грецькими оригіналами; він, наприклад, править текст 
„Цвітної Тріоді” 1631 р.; до кращих Печерських видань („Толкованіє 
Андрія Кесарійського” 1625 р.; Служебник 1629 р., „Тріодь Цвітна” 
1631 р.) пише Земка свої передмови і в них виявляє себе першорядним 
богословом. Крім цього, мав Земка, безумовно, поетичний талант і 
доповнював Лаврські видання своїми віршами („Читателю" в 
Акафистах 1625 р.) чи то епіграмами на герби - Долматів (1624 р.), 
Копистенських (1627 р.), Балабанів (1627 р.), два Мотилів (1628 і 1629 рр.) та ін.

Як і його старший товариш Беринда, Земка добре знав рідну йому 
українську мову і любив вживати її в своїх літературних працях. Земка 
також боронив потребу вживання української мови в церкві. Свою 
святу думку Беринда та Земка втілили навіть у життя в „Пісній Тріоді” 
1627 р. Вони помістили Синаксарі та деякі інші статті українською 
мовою в перекладі Тараса Земки. Справа була нова і смілива, а 
тому Беринда вимушений був пояснити її окремою, дуже цікавою 
післямовою: ,А що до Синаксарів, - пише він, - що їх з грецької на 
українську мову переклав чесний ієромонах Тарас Леонович Земка, 
проповідник слова Божого, то не нарікайте на це ви, великороси, 
болгари, серби і інші, подібні нам в православ'ї, бо це ж зроблено з 
ревності та з бажання різних верстов народу нашого українського, - 
благородних, світських та інших, що не вчилися глибоко розумної 
слов’янської мови, котра має розум та мудрість, як і грецькі та інші
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граматичні писання. Не погрішили ж давні святі отці та філософи, 
коли Євангеліє св. Матвія з єврейської на грецьку переклали, а з 
грецької Марка, Луку та Іоана принесли, а також, коли грецькі 
богословські книжки перекладали на мову слов’янську. Отож за тим 
прикладом робили й ми, на користь та на примноження братам своїм, 
і сподіваємося в Господі, що цим ми не погрішили. Робимо це на 
спасіння, щоб не сказали нам: „Ти добре молишся, але другий не 
будується і розум мій без пожитку”. Тому послухались ми Апостола 
(І Кор.14), що каже: „В церкві краще сказати п’ять слів зрозумілих, 
корисних і для інших, аніж силу слів чужою мовою”. А ви, приймаючи 
цю книжку смиренномудренно, споминайте Апостола (там само), що 
навчає: „Коли відкриється щось іншому сидячому, другий нехай мовчить.” 

Ось ця національна риса в працях Тараса Земки високо піднімає 
його над рівень тодішніх культурних працівників, коли, як каже він сам:

„Враги лютыя над миру
Узброєньї й на нас, и на нашу виру.”

Помер Земка 13 вересня 1632 року, лише на два місяці переживши 
друга свого Беринду. Автор післямови до „Цвітної Тріоді”1631 р. 
красномовно охарактеризував нам Земку, як „честнаго и 
словеснейшаго господина отца игумена святых Богоявленій святыя 
обители Братства кієвскаго студитов, мужа в святом Благочестіи добре 
изрядна и внешнего любомудрія троистым органом язык изящне 
благодатію Христовою воруженна”. Поховано Земку в Печорській лаврі.
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Світлана ПОЗІХОВСЬКА

Іконографія образу Богородиці на 
прикладі колекції українських кириличних 
стародруків ХУІІ-ХУІІІ ст.ст. у збірці Музею 

книги та друкарства м. Острога
Об'єктом даного дослідження є книжкова гравюра, присвячена 

іконографії образу Богородиці на прикладі колекції українських 
кириличних стародруків Х\/ІІ-Х\/ІІІ ст.ст. у збірці Музею книги та 
друкарства м. Острога. Збірка кириличних стародруків Музею книги 
та друкарства в Острозі започаткована ще в 1909 році Братством імені 
князів Острозьких. В кількісному відношенні у ній переважають 
видання Почаївської Успенської лаври (101) та Львівських друкарень 
(75), значно менше видань Києво-Печерської лаври (біля ЗО), що 
зумовлено близькістю Острога до Почаєва та Львова і значно більшою 
відстанню до Києва, тому в статті краще представлені гравюри 
почаївських та львівських стародруків. Поза увагою залишились 
окремі книги колекції, які поміщено в стаціонарній експозиції і доступ 
до них є утрудненим. Ряд стародруків колекції є дефектними, тому у 
статті не подано всі Богородичні сюжети, які є у повних списках видань.

Серед книг, що вивчалися, найбільш насиченими сюжетними 
гравюрами є Мінеї, в яких знаходяться пісні та молитви на «нерухомі» 
дні церковного року, Анфологіони - Мінеї на свята, Тріоді (Тріодіони) 
пісні - церковні відправи від неділі Митаря і Фарисея до неділі всіх 
святих, після зелених свят, Тріоді цвітні - зі службами від страсного 
тижня до петрівки, Октоїхи (Восьмигласники) - збірники церковних співів 
богослужб із Богородичними стихарями для цілого тижня. До 
богослужбових книг, в яких представлено окремі богородичні сюжети, 
слід віднести Служебники, в яких поміщено порядок літургії, Апостоли, 
в яких йдеться про діяння апостолів, Часослови, в яких зібрані молитви 
щоденних церковних служб, в тому числі і змінні - тропарі і кондаки, 
Псалтирі, в яких подано Біблійні псалми, розділені на кафізми і слави.

Як і ікону, книжкову гравюру на релігійний сюжет не можна розуміти 
тільки як твір мистецтва. Вона тісно пов’язана з літургійним життям 
церкви. Можна говорити про синтез молитовного звертання до Бога і 
візуального споглядання ікони. Так, молитва починається зі слів, а 
потім переходить у духовну молитву, в якій відбувається вихід на 
рівень надсвідомості і молитовного споглядання, коли в екстатичному 
стані розум виходить за межі себе самого. Подібні принципи можна 
виділити при прочитанні ікони як сакрального споглядання, коли 
відбувається безпосереднє спілкування з первообразом1.

Книжкова гравюра породжується, насамперед, літургійним змістом 
книг та тісно пов’язана з іконографією іконопису. Проте, на відміну 
від ікони, вона має більш вузьке коло сюжетів та більш обмежений 
набір засобів для передачі сюжету - відсутність кольору, значно менші
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розміри, прив’язка до літургійних текстів. Але це, власне, зумовило 
виразність, лаконізм та довершеність сюжетів, чіткість малюнка 
гравюри, яка при цьому відповідає теорії функцій релігійних зображень, 
розробленої І. Дамаскіном і затвердженої на VII Вселенському соборі 
з питань іконошануваня. Гравюра не тільки оздоблювала і прикрашала 
книгу, але й полегшувала розуміння тексту, по-своєму доповнювала 
його. Вона належить до особливого виду творчості, що 
характеризується динамічністю виконання, а завдяки своїй специфіці - 
розмноженню творів великим накладом - відзначається значним 
впливом на широкі верстви населення2.

Особливою пошаною в Україні від часів прийняття християнства 
оточений культ Богородиці як заступниці за увесь світ. Серед 12 найбільш 
шанованих свят богослужбового року є ряд Богородичних: Різдво 
Богородиці, Стрітення, Введення до храму Пресвятої Богородиці, 
Благовіщення, Успіння Богородиці, Покров Богородиці. До цих сюжетів 
дуже часто зверталися майстри української книжкової графіки: Л. Т., 
Аверкій Козачківський, Леонтій Тарасевич, Григорій Левицький, Георгій 
(Київ), Іосиф, Iwan, Іосиф та Адам Гочемські, Андрій Голота (Почаїв), 
Василь Ушакевич, Никодим Зубрицький, Євстахій Завадовський, ВФ, 
ВФЗ, Ілля, Іван Глинський (Львів) та багато інших.

Вивчаючи гравюри богослужбових книг, присвячені іконографії 
образу Богородиці, ми можемо стверджувати, що вони відтворюють 
увесь земний шлях Богоматері та її позаземне життя - від зачаття до 
сюжетів Коронації, Похвали Богородиці, Покрову тощо. Теми земного 
життя Богородиці втілені в релігійному мистецтві з певною послідовністю 
і у відповідності з каноном. Якщо перейти від топографії сюжетів до їх 
історичної черговості, то варто звернутися до протоєвангельського 
циклу, який є певною зв'язуючою ланкою між Старим і Новим Завітом. 
Протоєнвангельський цикл розповідає про життя батьків Богородиці, 
про життя Марії та Іосифа. Він повністю базується на апокрифічних 
джерелах, таких як: Першоєвангеліє Якова, Євангеліє Псевдо-Матвія, 
а також «Житіє Богородиці» Єпифанія3. _ _

Але якщо такі сюжети як Благовісти Анні та Йоакиму, Цілування Йоакима 
та Анни, Різдво Богородиці, Введення до храму, Відвідування Марії 
Єлизаветою і т. д. є досить поширеними та відомими, то до рідкісних 
сюжетів спід віднести Зачаття Богородиці та Успіння Анни. Перший із 
згаданих сюжетів ми знаходимо у Празднеї дневнаго и нощнаго церковного 
пінія (Почаїв, 1757) автором гравюр якого є Адам Гочемський. На гравюрі, 
у восьмиконечній зірці, заключеній в овальну мандорлу, зображено 
Богородицю в повний зріст: ногами вона опирається у півмісяць, мафорій 
спадає вільними складками і злегка розвівається. У композиції використано 
елементи католицької символіки-обличчя Богородиці нагадує лики мадон, 
німб навколо голови Богоматері вміщує 12 зірок - символ її чеснот. Під 
мандорлою - колінопреклонні Иоаким та Анна, які благоговійно дивляться 
на Богоматір. Мотив образу Богородиці на місяці з німбом із зірок ми 
знаходимо також у Мінеї рочній (Почаїв, 1737, гравери Іосиф, Iwan), а у 
Амфологіоні (Почаїв, 1777, гравер І. G (Йосиф Гочемський) ми зустрічаємо 
інший рідкісний сюжет - Успіння Анни, матері Богородиці.

38



Іконографія образу Богородиці на прикладі колекції українських кириличних
стародруків ХУІІ-ХУШ ст.ст. у збірці Музею книги та друкарства м. Острога

Досить поширеним є сюжет Різдва Богородиці; його ми бачимо і в 
почаївських (частіше), і у львівських та київських стародруках: Служебник 
(Почаїв, друкарня лаври, 1735), Анфологіон (Почаїв, друкарня лаври, 
1777), Анфологіон (Львів, друкарня братства, 1694). Разом із тим, у 
білоруських рукописах та кириличних стародруках цей сюжет невідомий4.

Різдво Богородиці - одне з найшанованіших у східно
слов’янському світі свят. В основу іконографії сюжету покладені, 
насамперед, Протоєвангеліє Якова та Житія Богородиці. Зображення 
на цей сюжет відомі з ранньохристиянських часів. Класичною 
композиція Різдва стає в пам’ятках Х-ХІ ст.ст.; вона ілюструє слова із 
Протоєвангелія Якова: «После явления ангелов настал день родить 
и роди Анна и рече бабы что родих, она же рече: женск пол и даст 
сосец отроковицы и нарече имя ей Мария»5.

На гравюрі з Анфологіона (Львів, 1694) дії відбуваються в 
просторому приміщенні з плитковою підлогою, вузьким решітчатим 
прямокутним вікном. На передньому плані праворуч - традиційна сцена 
купання Новонародженої. Купіль по формі нагадує велику чашу. Зліва 
повитуха тримає на витягнутих руках голе немовля - Марію, праворуч - 
дві служниці, одна з яких тримає рушник, інша пробує правою рукою 
воду в купелі. В глибині кімнати, справа, на ліжку під пологом, зібраним 
у складки різьбленим прямокутним карнизом, напівлежить Анна, яка 
спостерігає за купанням. Зліва за столом сидить Йоаким, приклавши 
ліву руку до грудей, і також спостерігає за сценою купання. На 
задньому плані, в дверях, обрамлених різьбленими колонками, видно 
служницю, яка несе їжу для Анни.

В почаївському Служебнику 1735 року сцена Різдва Богородиці 
вирішена дещо по-іншому. На передньому плані зліва - купання Марії: 
колінопреклонна повитуха тримає Новонароджену на витягнутих руках 
у напіврозгорнутих пелюшках. Образ Новонародженої свідомо 
зменшено, чим підкреслюється значимість події і посилюється її 
символічне сприйняття. Зліва від купелі зображено служницю з 
розгорнутим рушником у руках. За сценою купання спостерігає 
Йоаким, який, нахилившись, стоїть справа. В глибині кімнати праворуч, 
під складним візерунчастим балдахіном, на ліжку напівлежить Анна, 
яка приймає їжу з рук служниці. Архітектурне вирішення інтер’єру 
досить лаконічне, з деталей присутній тільки строгий прямокутник 
дверей, в якому ми бачимо гостю, котра несе дари Анні.

В Анфологіоні (Почаїв, 1777) ми знаходимо сюжет Різдва 
Богородиці роботи Йосифа Гочемського. На передньому плані, по 
центру, традиційно зображено сцену купання. Повитуха, якій допомагає 
одна із служниць, занурює Марію у воду, інша служниця (справа) 
обома руками тримає купіль, зліва, у глибині кімнати, на ліжку під 
стилізованим пологом, напівсидить Анна і спостерігає за сценою 
купання. Ліворуч до неї підходять дві служниці, які несуть їжу. Справа, 
під вікном, на стільці сидить Йоаким, який теж спостерігає за сценою 
купання. Зображення Анни та Йоакима значно більше від інших. 
Інтер’єр вирішено дуже скупими штрихами - ліжко Анни досить 
стилізоване, вікно зображено простим прямокутником тощо.
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Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2
Ще одному богородичному празднику присвячено гравюри на сюжет 

Введення до храму. Канонічні Євангелія нічого не розповідають про 
цю подію, даний сюжет склався на основі апокрифів, зокрема, 
Протоєвангелія Якова і Євангелія Псевдо-Матвія, а також «Житія 
Богородиці» Єпифанія. Легенда розповідає, що, оскільки Марія була 
батьками присвячена Богові, то коли їй виповнилось 2 роки, батьки 
відвели її до храму. Цей сюжет ми знаходимо в Анфологіоні (Київ, 
друкарня лаври, 1619), в Мінеї (Почаїв, 1737), Празднеї (Почаїв, 1757) 
та Анфологіоні (Почаїв, 1777). В усіх вказаних почаївських виданнях 
гравюра відтиснута з однієї дошки. Гравюри і київських, і почаївських 
майстрів представляють собою класичні композиції, дії яких 
розгортаються у храмі. Гравюра з київського Анфологіона є більш 
складною композиційно. В центрі біля вівтаря стоїть Захарія, котрий 
простягає руки назустріч Марії, за якою стоять батьки - Анна та Йоаким, 
а за ними - жони із свічками в руках. Зліва, зверху, у просторі храму 
поміщено зображення Марії, яку годує янгол тому, що за апокрифічними 
переказами Марія провела у храмі 12 років за шиттям завіси для храму 
і годувалася тим, що приносили їй янголи. Сцена Введення в 
почаївських стародруках більш лаконічна: Захарія з простертими руками 
схиляється до Марії, яка, простягнувши руки, піднімається до нього по 
східцях; за нею Йоаким та Анна і одна із жон. Під склепінням храму, на 
фоні символічної хмари - монограма Марії.

Іконографія наступного сюжету - Благовіщення, який відкриває 
собою христологічну серію ізводів, склалась на основі канонічного 
Євангелія від Луки, Протоєвангелія Якова та Євангелія Псевдо-Матвія. 
І хоча Лука дуже скупо описує цю подію (архангел Гавриїл прийшов 
у Назарет до Діви Марії - дружини Иосифа і сказав їй: «Радуйся, 
зачнешь ты во чреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. 
Мария сказала, - как будет это, когда я мужа не знаю»), цей діалог ліг 
в основу сюжету Благовіщення. Благовіщення має кілька 
іконографічних схем, для яких беруться різні моменти події або 
використовуються різні джерела6.

В київському Анфологіоні 1619 року поміщено тип Благовіщення з 
книгою. Подія відбувається неначе на подвір’ї на тлі двох розкішних 
високих будинків, покритих дахівкою. Зліва зображено архангела 
Гавриїла з посохом в руках. Справа, на фоні стилізованого балдахіна - 
Діва Марія з піднятими у жесті здивування та сумніву руками. Між 
ними стоїть столик, покритий тканиною з торочками, на якому лежить 
розгорнута книга. Автором Благовіщення є гравер, що підписаний 
ініціалами ГГр. Поряд із традиційною зворотньою перспективою він 
застосовує і пряму; найкраще йому вдається передача архітектури, 
майстер тонко відчуває формат гравюри, вдало компонує постаті на 
архітектурному тлі, надаючи їм руху7. Сюжет Благовіщення з книгою 
ми знаходимо також у Мінеї (Почаїв, 1737). Тип Благовіщення з книгою 
характерний для західної традиції, в російському іконописі та мистецтві 
України поширюється з XVII століття8.

В Тріоді пісній (Київ, 1627) представлено серію із трьох гравюр на 
сюжет Благовіщення, яку доповнює гравюра Зустріч Марії з
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Єлизаветою. Серія розпочинається так званим Благовіщенням біля 
джерела, або першим Благовіщенням, сценою, яка передувала появі 
Архангела. Яків розповідає, що «взяла Мария водонос и изыде 
почерпите воды и се глас к ней. Мария испугалась и пошла в двор 
свой, поставила воду, взяла порфиру и села на престол...»9. Ця 
розповідь і лягла в основу згаданого сюжету, який трапляється рідше 
від класичного. Сцена розгорнута біля криниці. В центрі композиції 
зображена Богородиця, яка, збираючись зачерпнути воду відром, 
помітила архангела Гавриїла, котрий, простягнувши руки, летить до 
неї над високим розкішним будинком. Справа, на задньому плані, 
зображення однокупольного храму на високій горі.

Другою в тексті поміщено симетричну композицію, розділену по 
вертикалі двома лініями. Зліва, на фоні високих кількаярусних 
будинків, архангел Гавриїл, простягнувши руки, сповіщає благу звістку 
Марії, яка розгублено підняла праву руку. На Богородицю направлено 
промінь світла, який іде від Духа Святого. У правій частині гравюри 
архангел благовістить Марії біля відкритих дверей храму, по обидва 
боки яких вони стоять. Марія простягає до архангела руки з відкритими 
долонями у жесті сумніву і подиву. Як і в лівій частині композиції, на 
Богоматір спадає промінь від Духа Святого.

Остання гравюра серії є класичною за композицією. Дії 
відбуваються на подвір'ї, на тлі величних будинків. Зліва зображено 
архангела з піднятою до неба правою рукою, яка підкреслює 
важливість того, що він благовістить. Його ліва рука простягнута до 
Марії, руки якої передають складні переживання: ліва рука притиснута 
до серця, виражаючи хвилювання, права відкрита і простягнута до 
архангела у жесті сумніву і здивування. На Богородицю спадає 
промінь від Духа Святого.

Традиційними за вирішенням є сюжет Благовіщення почаївських 
майстрів: до Богородиці, яка сидить за столом, на хмарі спускається 
архангел Гавриїл з квітучою гілкою у правій руці. Ліва рука з піднятим 
вказівним пальцем вказує на Духа Святого, якого зображено у 
спадаючих променях потужного світла. Вся постать Богородиці 
виражає умиротворення і радість: на її вустах радісна посмішка, ліва 
рука притиснута до серця, а права спокійно лежить на столі.

До богородичних сюжетів варто віднести Зшестя Святого Духа на 
апостолів (П’ятидесятницю), що було свого роду духовним хрещенням 
апостолів. В книзі Діянь, II, 1-4 так описується ця подія: «и внезапно 
сделался шум с неба, как бы несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, 
как бы огненные и почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языков, как Дух давал 
им повещевать». В тексті згадується, що серед апостолів знаходилась 
Богородиця, а коли зробився той шум, то зібрався народ, так як в той 
час в Єрусалимі знаходилися люди «из всякого народа под 
небесами». Найранішою книжковою гравюрою наданий сюжет, серед 
розглянутих автором, є дереворіз із Тріоді цвітної (Львів, друкарня 
братства, 1688), який пізніше репродукований у Сльозківському
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Апостолі 1654 року та братському виданні Апостола 1696 та 1719 років 
і є класичним трактуванням вказаного сюжету. Домінуючим на 
гравюрах є зображення Богородиці в центрі на троні, по обидва боки 
від якого - дві симетричні групи з 6 апостолів.

Дещо відмінною є гравюра із Тріоді цвітної (Львів, друкарня 
братства, 1730), де Богоматір сидить просто на підвищенні; обіруч від 
неї - дві групи з 6 апостолів, які сидять на лавах. На голови Марії та 
апостолів сходять язики полум’я, над якими зображення голуба - 
символу Духа Святого.

Дуже гарний мідьорит роботи Іосифа на вказаний сюжет поміщено 
в тексті Мінеї (Почаїв, 1761). У просторій залі з плитковою підлогою і 
вікнами з фігурними шалівками, за якими видно величні храми та 
міські споруди, в центрі на підвищенні сидить Богородиця. Праворуч 
та ліворуч від Богородиці сидять по 6 апостолів, які візуально відділені 
від решти фігур, котрі сидять на цих же лавах і символізують собою 
представників різних народів. їхні обличчя, як і обличчя апостолів, 
підняті догори. У потужному сяйві із язиків полум’я, які сходять на 
присутніх, на символічній хмарі - зображення Святої Трійці замість 
Духа Святого. Включення в композицію Трійці характерне для 
іконографії ХУІІ-ХУІІІ ст.ст.10.

Іконографія сюжету Успіння Богородиці склалась виключно на 
основі апокрифів, головними серед яких є «Слово Іоанна Богослова 
на Успіння Богородиці» та свідчення Діонісія Ареопагіта та Ігнатія 
Богоносця. Велика кількість гравюр на вказаний сюжет присутня у 
львівських та почаївських стародруках, що є логічно обумовленим, 
адже і церква Львівського ставропігіївського братства, і Почаївська 
лавра носили ім'я Успіння Богородиці. Оскільки автором готується 
окреме дослідження з іконографії сюжету Успіння Богоматері, в даній 
статті подається тільки перелік стародруків, в яких ми знаходимо 
вказаний сюжет. Найдавніша серед досліджених - гравюра поміщена 
у Сльозківському апостолі 1639 року (зворот титулу); пізніше вона 
репродукується в Октоїху (Львів, 1644), Анфологіоні (Львів, 1694), 
Тріоді пісній (Львів, 1717); різновиди Успіння поміщені і в інших 
львівських виданнях - Євхологіоні 1695 року (зворот титулу), 
Євангеліоні 1722 року (зворот титулу), Апостолах 1696 та 1719 років 
(зворот титулу), Псалтирі 1763 (зворот титулу). В почаївських виданнях 
сюжет Успіння Богородиці ми знаходимо в Празднеї 1757 року 
(аналогічний відбиток у Анфологіоні 1777 року) та Мінеї 1737 року 
(гравер Іосиф з датою 1737 рік).

Одним із найшанованіших в Україні є культ Покрову Богородиці, 
адже саме образ Покрову втілює ідею молитви віруючих, святих, 
апостолів через Богородицю до Христа. Богородиця зображається як 
посередниця між Богом і людьми. Тема іконографії Покрову Богородиці 
здавна привертала увагу багатьох дослідників, як в Україні, так і за 
кордоном, і на сьогодні є найбільш вивченою, хоча однозначної 
відповіді на питання про походження сюжету не існує і досі.

В основі традиційного сюжету Покрову лежать події, хронологічно 
не пов’язані: видіння Андрія Юродивого у Влахернському храмі
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стародруків ХУІІ-ХУШ ст.ст. у збірці Музею книги та друкарства м. Острога 
Константинополя (910 рік), чудесний дар Богородиці Роману 
Піснеспівцю в храмі в Кірових (VI ст.), діяльність «отців церкви» - 
Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста (IV ст.). 
Сюжет ніби об’єднує ці події, а їх учасників ніби робить персонажами 
одного дійства, що відбувається, як правило, на тлі храму11. Як і 
попередній сюжет - Успіння Богородиці, тема Покрову в іконографії 
українських стародруків планується до розгляду автором у окремій 
статті. Крім того, обмежені рамки даної публікації не дозволяють 
провести порівняльний аналіз гравюр різних шкіл, тому нижче 
подається тільки перелік ілюстрацій із сюжетом Покрову. Найраніше 
у вивчених книгах зображення Покрову Богородиці ми знаходимо в 
Анфологіоні (Київ, 1619), детальний опис якого є у статті В. Стасенка,12 
а різновид сюжету - Богородиця - Стіна Дівам у Тріоді пісній (Київ, 
1627). Сюжет Покрову представлено також у Празднеї 1757 року та 
Анфологіоні 1777 року (Почаїв, відбиток з одного кліше), в Мінеї (Почаїв, 
1737, гравер Іосиф з датою 1736), в Анфологіоні (Львів, 1694), 
заставкою у Часослові (Київ, 1798).

В стародруках Успенської Почаївської лаври особливе місце займає 
іконографія образу Чудотворної Почаївської Богородиці, яка 
користувалася великим пошанування у народі з огляду величезної 
кількості чудес, нею здійснених. За переказами, перша згадка про 
ікону відноситься до 1559 року, коли вона була подарована грецьким 
митрополитом Неофітом дідичці Анні Гойській. У Гойської Чудотворний 
образ зберігався до 1597 року, коли хресним ходом з православним 
єпископом, багатьма священиками і монахами її було перенесено до 
невеликої Почаївської кам’яної церкви Успіння Богородиці. Відтоді 
відбулося багато чудес, які монастирська хроніка фіксує з 1661 року, 
а за 110 років - від 1721 до 1831 року за молитвами віруючих біля 
чудотворного образу їх сталося 539. Одним із перших відомостей 
про чудеса подає И. Галятовський у книзі «Небо нове» (Львів, 
друкарня М. Сльозки, 1665)13.

Для цілого ряду почаївських видань неодмінним атрибутом є 
гравюра Чудотворної ікони Почаївської, де вже домінує західна 
іконографія, дещо спрощений іконографічний варіант без обабічних 
та нижніх зображень святих14. Це ми бачимо у Служебниках 1734 та 
1735 років на звороті титульного листа з датою 1733 (гравер Іосиф), у 
Псалтирі 1742 року (зворот титулу і зворот аркуша 238, автор 
невідомий). В Анфологіоні 1777 року на звороті аркуша [3] поміщено 
зображення Чудотворної Почаївської Богородиці роботи видатного 
почаївського гравера Йосифа Гочемського.

Ряд гравюр присвячено чудесам. На звороті титулу Апостола 1759 
року ми знаходимо гравюру Чудотворне джерело на горі Почаївській 
(гравер Manuel S: О. S.); в Тріоді цвітній 1747 року, ілюстрованій 
роботами Й. Гочемського та Іосифа, поміщено дереворіз «Изображение 
П. Богородицы, како уявися на горе Почаевской Иванови Босому и 
др. и остави знамение стопы своей».

Свідченням того, що чудотворна Почаївська Богородиця 
користувалася всезагальним пошануванням, є й те, що її зображення
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поміщались в інтер’єрах гравюр, присвячених окремим святим. В 
Октоїхах 1758 та 1774 року в інтер’єрі гравюри із зображенням 
І. Дамаскина (гравер І. G.) поміщено два різновиди чудотворного 
образу, а в Апостолі 1759 року на гравюрі, що присвячена апостолу 
Луці (гравери Manuel S: О. S., І. G), Лука зображений із пензлем в 
одній руці і Чудотворним образом Почаївської Богородиці - в іншій.

У 1773 році ікону коронував греко-католицький єпископ Сильвестр 
Рудницький, після чого даний сюжет з'являється і в гравюрі. Найраніша 
гравюра Коронування ікони Почаївської Богородиці датована 8.8.1773 
роком; авторство її В. Свєнціцька приписує видатному почаївському 
граверу Т. Стрельбицькому. Вказана гравюра входить до художньої 
збірки Державного історико-культурного заповідника м. Острога 
(КН-1464/ІІІ-Д 2566). З цього часу ми знаходимо в почаївських 
стародруках і книжкову гравюру на згаданий сюжет, яка існує 
паралельно з естампами, котрі часто виконували роль хатніх ікон або 
«картинок» (роботи почаївських граверів Т. Стрельбицького, 
Й. Гочемського та ін.). Сюжет Коронації був розроблений і набув 
значного поширення у Західній Європі. В Україні та Білорусі тема стає 
відомою в кінці XVII столітття, а з утвердженням на цих землях унії 
набуває ще більшої популярності15. Три різновиди сюжету ми 
знаходимо у почаївських виданнях: в тексті Мінеї 1761 року (гравер 
Іосиф) та Тріоді 1747 року (гравер Іосиф), на титулі Октоїха 1774 року 
(гравери І. G., І. М.) та на титулі Анфологіона 1777 року (гравер І. G.).

Окремо слід згадати зображення ікони Почаївської Матері Божої 
в Служебнику (Почаїв, 1755, гравер Іосиф?). Поміщена вона у 
тексті, має розмір в лист. Домінуючим у композиції є зображення 
Чудотворного образу, поміщеного в овальний медальйон, 
увінчаний картушем із монограмою Богородиці. З-під картуша по 
обидва боки медальйона спускаються дві стрічки з написом: 
«Истинное изображеніє чудотворныя иконы» (зліва), «и чудесъ 
пресвятыя Девы Богородицы Почаевской» (справа). Внизу у 
складній багатопрофільній рамці на живописній горі, в оточенні 
дерев, зображено Почаївську лавру Успіння Богородиці. 
Зв’язуючою ланкою композиції є поміщене в центрі зображення 
«цільбоносної стопи», з якою пов’язана велика кількість чудес. У 
верхній частині композиції в чотирьох клеймах - зображення 
чудес: «Дедъ Гайдукъ сліп очима: в Почаев прозрі има» та «Інок 
Засадем оусіче от тарков взі главу йде на гору во црков» (зліва); 
«Прокопій з Лопатина села очистися от діавола» та «Інок оковап з 
неволі Турецкой перенесен до обител Почаевской» (справа). 
Гравюра по периметру оздоблена широкою рамкою із виливних 
прикрас. Такі великого формату гравюри з богородичними 
сюжетами не часто зустрічаються в українських стародруках, тому 
доречно звернути увагу на гравюру так званої Азовської Божої 
Матері роботи видатного українського майстра Леонтія Тарасевича - 
фронтиспіс до Києво-Печерського Патерика (Київ, друкарня Лаври, 
1702), насичену складними символічними та алегоричними 
образами. Детальний опис гравюри подано Д. Степовиком16.

44



Іконографія образу Богородиці на прикладі колекції українських кириличних
стародруків ХУИ-ХУ/// ст.ст. у збірці Музею книги та друкарства м. Острога

Ще один Богородичний сюжет - Похвала Богородиці (Богородиця з 
пророками) - представлено в тексті Апостола М. Сльозки (Львів, 1639), на 
звороті титула Тріоді пісної (Львів, друкарня братства, 1753), а також в Тріоді 
пісній (Київ, друкарня лаври, 1791). На відміну від дереворіза львівських 
граверів, у київському сюжеті, крім пророків, розміщених зліва і справа від 
Богородиці, внизу по центру розміщено також сцену Благовіщення.

Поряд із житійними сюжетами і сюжетами похвали і вшанування, 
існує кілька типів складних символічних сюжетів, які часто створені на 
основі поетичних образів із віршів Акафіста та інколи є видозмінами 
канонічних ізводів. До них відносяться Богоматір Неопалима Купина 
(Апостол, Львів, 1696, Тріодь пісна, Київ, 1627), Богородиця Світоприїмна 
Свіча (Тріодь Пісна, Київ, 1627), Богородиця Стіна Дівам - один із 
різновидів Покрову (Анфологіон, Київ, 1619, Тріодь, Київ, 1627) тощо.

Іконографія образу Богородиці буде не повною, якщо не згадати 
сюжетні книжкові заставки. Часто зустрічаються заставки із 
зображенням однієї Богородиці в серединному картуші: Мінея, 1737, 
Тріодь пісна, 1747, Псалтир, 1742 (Почаїв), Алфавіт духовний, 1747 
(Чернігів), Євхологіон, 1695 (Львів). Богородицю Замилування ми 
бачимо на заставках Мінеї 1747 року, Возслідування праздником пресв 
тайны євхаристії 1757 року, Тріоді пісної 1747 року (Почаїв), Апостола 
1738 року, Псалтиря 1741 року (Київ), Анфологіона 1694 року (Львів), 
а Богородицю Одигітрію - на заставці до Часослова (Київ, 1746).

У заставках львівських та київських стародруків часто 
використовується сюжет Богородиця Знамення: Псалтир 1741 (Київ), 
Апостоли 1654,1695,1719, Тріодіон 1753 (Львів). У кількох почаївських 
виданнях - Октоїху 1774 року, Мінеї 1737 року, Часослові 1777 року 
поміщено заставку із сюжетом Вознесіння Богоматері (католицький 
різновид Успіння).

Широко використовуються у сюжетних заставках сцени христологічного 
циклу, в яких присутня Богоматір: Різдво І. Христа - відбитки із однієї 
дошки ми бачимо у Тріоді 1747, Псалтирі 1742, Октоїху 1774 (Почаїв); інший 
різновид сюжету - у Празднеї 1757 (Почаїв), а також у львівському 
Анфологіоні 1694 року; страстний цикл - у Октоїху 1774, у Часослові 1777 
(Почаїв), у Служебнику 1746 (Київ), у Апостолі 1654 (Львів) тощо.

Більшість українських стародруків прикрашено гравюрами 
христологічного циклу. В багатьох з них є зображення Богородиці. Так, 
сюжет Різдва Ісуса Христа ми знаходимо у почаївських виданнях - Мінеї 
1737 та Октоїху 1774 років, львівських - Євангеліоні 1722 року. Мало 
поширений у книжковій графіці сюжет Обрізання Господнє ми знаходимо 
у почаївській Мінеї 1737 року. Досить поширеним є сюжет Стрітення 
Господнього, який поміщено у Анфологіоні (Почаїв, 1777) та Мінеї (Почаїв, 
1737), львівських Анфологіоні 1694 та Євангеліоні 1722 років.

Велику кількість різновидів має страстний цикл: Розп’яття, Зняття 
з хреста, Покладання у гроб, Оплакування, які представлені у багатьох 
стародруках: Служебник 1735, Служебник 1778, Мінея 1761 (Почаїв), 
Октоїхи 1639,1644,1739, Тріоді цвітні 1668,1717,1730, Апостоли 1639, 
1654, 1696, 1717, Євангеліон 1722, Анфологіон 1694 (Львів), Тріодь 
пісна 1791, Анфологіон 1619 (Київ).
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гравюри є дуже важливою, адже саме гравюри «дохідливі й виразні, 
перейняті гуманістичними ідеями... вкарбовувалися у свідомість 
сучасників, як живі історичні аналогії, перегукувалися з явищами 
навколишньої дійсності, кликали до протесту і боротьби»17, і є, 
безперечно, віддзеркаленням художньо-естетичних засад епохи, 
носіями первинної інформації про свою епоху.
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Микола БЕНДЮК

Розвиток золотарства з XVII ст. на прикладі 
окладу ікони «Богородиця Одигітрія» 

з Межиріцького монастиря
Золотарство є одним з найдавніших видів художньої діяльності. 

Виникнувши на базі давньоруського ювелірного виробництва, а згодом 
відчувши вплив європейських стилів, які до нас доходили в 
основному через спілкування з польськими, чеськими, угорськими 
та іншими майстрами, українські золотарі поєднували місцеві традиції 
та досягнення європейців. Навіть якщо річ робив золотар іншої 
національності, то він не міг не враховувати смаків замовника, яким 
був, очевидно, українець. Прослідкувати розвиток ювелірного 
мистецтва спробуємо на основі окладу ікони Межиріцької Богородиці.

За легендою вона вважається родовою іконою князів Острозьких 
і належить до першої третини XVI ст1. Уже в той час існувала традиція 
на найбільш шановані ікони накладати ризи з кольорових та 
дорогоцінних металів. Цю думку підтверджує заповіт князя Іллі 
Острозького від 16 серпня 1539 року, в якому він передав два срібні 
панцирі на оздоблення, крім намісних ікон Богородиці та Богоявления 
в іконостасі острозької замкової церкви, ще й ікони архангела Михаїла 
в тому ж храмі і, якщо вистачить, другої його ікони в Межиріч!2.

Чи потрапило срібло з військових лат на ризу даної ікони, 
достеменно невідомо. Але інша відома нам дата - 31 січня 1613 рік, 
коли львівський золотар Францішек Клюбчич уклав контракт на 
виготовлення для костелу в Межиріч! срібного вівтаря з центральним 
образом Богородиці за наданою йому моделлю, можна віднести до 
срібних пластин, якими обковані поля ікони. На пластинах 
викарбувано орнамент з мотивами фантастичних тварин (зміїв) та 
рослин, які поєднуються в гармонійному переплетенні і виконані в 
низькому рельєфі. Подібні елементи можна помітити при перегляді 
мініатюр з рукописів та книжкової гравюри XVI - початку XVII ст.ст. 
За контрактом Клюбчич мав виготовити на бічних крилах вівтаря 
зображення святих Яна та Катерини, а в завершенні - Іоахима й 
Анни. У цих роботах йому, імовірно, допомагав золотар Павло 
Похилий, згадуваний в інвентарі міста Острога за 1616 рік, який 
раніше разом з «братією» виконував на замовлення Януша 
Острозького якісь золотарські роботи в межиріцькому Троїцькому 
соборі й підозрювався у крадіжці золота3.

Наступним етапом, який можна прослідкувати, був 1677 рік. На 
замовлення монахів-францисканців золотар із Кракова Ян Узевський 
(Ушевський) виготовив нову ризу для ікони, так як попередня, 
зроблена в Замості, була невдала і не відповідала розмірам. Із опису 
відомо, що оклад краківський був зроблений із срібла та, крім того, 
на всі викарбувані 32 квітки було нанесено позолоту. На начильник, 
що був прикріплений під короною Богородиці, вмонтовано два діаманти,
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Межиріцька Богородиця. XVI ст.
Родова ікона князів Острозьких
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груди прикрашав великий «turkus», можливо, туріз-бірюза, а серце - 
«гранений діамант»4. Дві частини, які відтворюють мафорій Богородиці, 
можливо, і були виготовлені Узевським. Ці деталі викарбувані в 
достатньо високому рельєфі з використанням двох кольорів, срібла та 
золота, яке нанесене на випуклі частини. Малюнок соковитий, у ньому 
використані елементи квіток, грон винограду, ірисів та листя аканту, які 
виростають з однієї гілки. Потрібно відмітити високу якість виконання 
роботи, проте майстер не зумів передати в металі складки, які б показали 
форму тіла, положення рук. Деяка спроба відтворити зігнуту руку 
відчувається в орнаментованій смузі, яка підкреслює мафорій. Ювеліри 
XVIII ст. вже досить добре вміли передавати драпірування одягу5.

В 1779 році Папа Римський Бенедикт XIV уповноважив суфрагана 
луцького Франциска Коморницького коронувати Межиріцьку 
Богородицю і прислав для цього золоту (за іншими даними - срібну з 
позолотою) корону. Обряд коронування був проведений 15 серпня 
1779 року6. Корона, яка й зараз знаходиться на іконі, виконана в стилі 
рококо, можливо, і є папською. Її можна віднести до другої половини 
XVIII ст., а каміння дорогоцінне, яким зараз прикрашена корона, 
спочатку туди не передбачалося.

За повідомленням із «Волинських єпархіальних відомостей» за 
1889 рік, після передачі храму до православної церкви, російська 
імператриця Марія Олександрівна подарувала для ікони цату (шийна 
прикраса) з шістьма смагардами та ще шість смарагдів на коронуй 
На цаті стоїть 84 проба, що рівна сучасній 875 та ініціали «ІС». її 
виготовив придворний ювелір Іван Сазіков - відомий майстер, роботи 
якого цінуються не менше виробів Карла Фаберже. Ці прикраси і 
зараз знаходяться на іконі.

В цей же час було замінено і середню частину ризи, тому що 
попередня католицька виділяла серце Божої Матері, а звичай 
шанування серця є чужий православній традиції. За мистецькою 
цінністю ця частина окладу дуже поступається старій, хоча виконана 
в сріблі з позолотою, і, швидше за все, місцевим майстром. Німби з 
сяйвом та корона на Ісусові теж виготовлені у XIX ст. в одній із 
професійних майстерень.

Окремо потрібно згадати вотиви, які прикріплені на зворотній стороні 
ікони. Звичай приносити до чудотворних ікон металеві пластини з 
зображенням того, чого вони просять у Бога, народився в 
середньовічній Західній Європі і вже пізніше, в XVII-XVIII ст.ст., набув 
поширення спочатку в Західній, а згодом був запозичений 
Центральною й Лівобережною Україною.

На дошці з Межиріча знаходиться більше 60-ти вотумів, 
виготовлених у формі невеликих прямокутних табличок із срібла або 
посрібленої латуні. На них викарбувано та вигравірувано зображення 
святих (Антоній, Богородиця з немовлям, Трійця), а також хворих частин 
тіла (серця, голови, очей, рук, ніг тощо). Так, дуже цікавий вотум із 
зображенням табуна коней, які мчать, утворюючи чудовий динамічний 
ритм, наче хвилі, які заповнюють всю поверхню. Ця пам’ятка пов’язана 
з мором худоби, який стався наприкінці XVIII ст.
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Цікаві також таблички із зображенням озброєних шаблями козаків 
в молитовних позах. Стрижки в обох «під макітру», одягнені в кунтуші, 
один із них має довгі вуса. Обидва вотуми відносяться до XVIII ст., 
але різняться за якістю технічного та художнього виконання. Накладка 
з вусатим козаком є справжнім твором ювелірного мистецтва, що 
вражає нас безпосередністю, довершеністю художніх форм. Виконана 
у бароковому стилі в одній із професійних майстерень Острога, з дуже 
гарною карбованою рамою, яка складається із переплетеного 
рослинного орнаменту та самого гравійованого сюжету. Дуже схоже 
обрамлення в надтрунному портреті Яна Ротарія 1708 року, який 
знаходиться в Острозькому музеї.

Якщо попередній вотум включає різні техніки, то другий, з безвусим 
козаком, тільки гравійований, хоча й примітивно, проте дуже виразно.

Гарно виконана накладка в високому рельєфі, де зображено 
Богородицю з немовлям у повний зріст, з архітектурними спорудами 
та криницею на дальному плані. Схожа гравюра використовувалась 
в другій половині XVIII ст. в друкарні Києво-Печерського монастиря.

До XIX ст. відносяться таблички із зображеннями міщан у свитах, 
а жінка ще й у головному уборі з пір’їнами. Вотуми мають дуже 
широкий зміст, який охоплює події не тільки особистого, але й 
суспільного життя, відбиває елементи побуту, зразки одягу. Звідси й 
цінність вотумів як пам’яток мистецтва та історії.

Розглядаючи дану тему, не можна не згадати дві копії з 
Межиріцької Богородиці Одигітрії, виконані у XVIII ст. Одна з них 
знаходиться у тому ж монастирі і написана на полотні в 1777 році 
художником Яном Мокренським з Острога. Шати для цієї ікони 
виготовлені в класично-еклектичному стилі на початку XIX ст. з 
посрібленої латуні.

Набагато цікавіша довільна копія, яка, можна сказати, виконана за 
мотивами Одигітрії з села Межиріч і знаходиться у фондах історико- 
культурного заповідника. Ікона другої половини XVIII ст., написана в 
Острозькій іконописній майстерні, повністю відійшла від візантійської 
площинності взірця. Тут ми бачимо характерні об’ємні риси та деталі, 
які властиві даному регіону: стрільчаті брови, повні губи, лагідний 
вираз обличчя. На цей образ накладено шати, які мають викарбуваний 
напис «справлена шата ця благословенням пречесного отця Василія 
Голіковського протопресвітера острозького пресвітера церкви 
Святоп’ятницької стараннями братства тієї ж церкви за старшого брата 
Григорія Ковальський ключник року божого 1774 має в собі срібла 
гривен 16 лотів 4 коштує XXII».

Орнаментація ризи виконана з використанням рокайль, що було 
характерно для українського мистецтва даного періоду, хоча сама 
постать є статичною. Відносно оригіналу - сувій, який тримає Ісус, 
замінено книгою.

Внаслідок складної історичної долі, пов’язаної з «Богородицею 
Одигітрією», серед майстрів-золотарів, які брали участь в оковуванні 
ікони, було багато іноземців, які вносили свої художні смаки. Спільна 
праця з іноземцями сприяла збагаченню досвіду й удосконалення
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майстерності українських золотарів. Але не іноземці визначали 
художній процес в українському золотарстві. Творчість вітчизняних 
митців мала глибоко національний характер, вона розвивалася 
самобутнім шляхом, своїм корінням була пов’язана з народним 
мистецтвом.

Оскільки золотарство набуло значного поширення серед різних 
верств населення, воно відіграло велику роль у розвитку 
української культури, у формуванні естетичних смаків народу.
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Ярослав ХАВРУК

До питання відкриття і подальшого 
дослідження чудотворного образу 

Острозької Божої Матері
На правому березі Вілії, в Острозі, стоїть величний храм, куполи 

якого видно поряд з куполами Богоявленського кафедрального 
собору з усіх сторін під’їздів до Острога. Хіба що не видно зі сторони 
Рівного. Це Острозька Свято-Воскресенська церква, що на Новому 
місті (або Новому містечку), колишнє приміське поселення, яке 
виникло в XVI ст.

На Новому місті були ще і Онуфріївська церква і 
Хрестовоздвиженська. З усіх храмів уцілів лише Свято- 
Воскресенський, який колись іменували ще храмом Світлого 
Христового Воскресіння.

Нинішній храм, закладений в 1903 році у псевдо-візантійському 
стилі, освячений 1910 року.

Старий храм стояв дещо на захід, метрів 50-70 від сучасного і 
під час частих розливів р. Вілії похилився у сторону річки. Потреба 
побудови нового храму згадується відомим дослідником і 
мистецтвознавцем О. Фотинським, який на початку XX ст., під час 
першої експедиції на Волинь, відвідав Острог. Він пише: «так 
называемая Новоместская церковь большого села ХУІ-ХУІІ веков, 
сохранившая неизменно свой облик. Предполагается перестройка 
ее в настоящем виде. Ввиду важного значения ее как памятника 
архитектуры необходимо предписать, чтобы пристройка (див. 
перестройка) не производилась без подробного описания й сношения 
с московским арехологическим обществом, а также, чтобы не 
производилось никакого поновлення икон, которые в этом еще 
нуждаются”.

У “Волынских Епархиальных ведомостях” згадується 
Новоміський храм «холодный, сырой, скудный и бедно 
украшенный».

Серед перерахованих ікон О. Фотинський згадує ікону Богоматері, 
яку він датує кінцем XVII ст., а будівництво старої церкви відносить 
до 1672 року. Виходячи з цього, можна припустити,що Образ писався 
для Храмового іконостасу. З цією гіпотезою погоджується і 
краєзнавець, науковець і художник-реставратор Острозького 
історико-культурного заповідника Микола Бендюк, який стверджує, 
що іконостас від старої церкви зберігся, і був проданий у с. Оженин 
про що свідчить писемний документ, що датується 1905 роком.

В сучасному храмі є багато ікон, що належать до XIX ст., і тільки 
Острозька Одигитрія і образ Охтирської Божої Матері (про це окрема 
розповідь) більш раннього періоду.

Згадки про ікону Острозької Божої Матері зустрічаються в ряді 
історичних документів та публікацій XIX - поч. XX ст.ст.
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М. Теодорович в «Историко-статистическом описании церков и 

приходов Волынской губернии» за 1889 рік називає ікону 
«Благодатною». Є.Поселянин в «Богоматері»... називає її 
«Месночтимою».

В іншому збірнику, присвяченому 900-річчю православ'я на 
Волині згадується: «В Новоместской, что на предместье города 
Острога, церкви єсть благодатная икона Божьей Матери. Народ 
почитает эту икону как чудотворную, й по временам во множестве 
собирается на поклонение ей. Но о происхождении этой, 
несомненно, древней иконы ни письменных документов, ни 
определенных устных преданий не имеется”. Висновок про 
‘‘несомненно древнее” походження не викликає сумнівів у всіх 
дослідників різних часів, нагадаю, що тоді вже іконі було понад 
200 років. Ікони такого стилю були характерні у XVI ст.

Небезпідставно існує ще одна версія. Цілком імовірно, що 
Острозький образ Божої Матері є копією більш ранньої ікони, 
можливо, Межиріцької, а якщо дослідити тильну дошку ікони і сліди 
древньої обробки, метод побудови кіота, саму форму основи, то, 
вірогідно, ікона належить до ще більш раннього періоду, ніж 1672 р.

Є історичні джерела, що саме в кінці XVI - на початку XVII 
ст.ст. в Острозі, в іконописних майстернях, писали копії Острозької 
Богородиці, як родової ікони князів Острозьких, що служила 
оберегом і матеріальним підтвердженням Божого благословення 
і заступництва Богородиці. Особливо цей процес під час підготовки 
Коронації ікони папою Римським Бенедиктом XIV в 1779 році через 
посередництво суфрагана Луцького Франциска Коморницького.

Так, всім відома копія, виконана художником з Острога Яном 
Мокренським в 1777 році, яка знаходиться в Свято-Троїцькому 
Межиріцькому монастирі. Ще одна - в Державному історико- 
культурному заповіднику м. Острога і датується серединою XVIII 
ст. Можливо, у Свято-Воскресенському храмі знаходиться одна 
із копій Острозької Божої Матері.

Але ... є багато «але».
На відміну від двох попередніх копій Острозька Богородиця з 

Нового міста прославилася як чудотворна ще в кінці XVIII ст., отже, 
можна припустити, що й офіродавці були з XVIII ст.

Історична довідка: вотума або вотива - металева пластинка 
(рідше різьба по дереву) або прикраса, що додатково розкриває 
образно зміст зцілення, чудотворіння і виражає подяку, офіру 
перед іконою. Перша спроба прикрасити ікону вотивом згадується 
у VIII ст., коли Івану Дамаскіну відсікли руку, а після молитви 
вона приросла та загоїлась. Він замовив срібну модель руки і 
прикріпив її до ікони Божої Матері. Побутує відомий іконографічний 
тип Божої Матері - «Троєручниця». Такі вотиви є і біля Почаївської 
Божої Матері.

І сьогодні зцілення проходить біля чудотворного образу Божої 
Матері. Так, чудо зцілення відбулося з хлопчиком з с. В’юновця, 
якого батьки привезли до церкви.
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До питання відкриття і подальшого дослідження чудотворного образу
_____________ Острозької Божої Матері_____________

З призначенням мене правлячим священиком у Свято- 
Воскресенську церкву, я під час Богослужінь помітив, що 
парафіяни церкви особливу увагу у своїх молитвослів’ях, 
поклоніннях святиням приділяють невідомому (ніде не 
підписаному), але дуже величному образу Божої Матері.

На запитання, чому таке особливе шанування її у храмі, - всі 
одноголосно стверджували, що це особлива ікона, зцілююча, біля 
неї сходить Боже Благословення на болящих, і, що б не попросили 
(якщо тобі дійсно це дуже необхідно), збувається. Люди просили 
служити молебні біля цієї ікони, хрестити дітей. За свідченням 
парафіян, за останній рік відбулося три чудотворних зцілення у 
храмі. Два зцілення породіль, що були в Рівненському відділенні 
патології новонароджених, біля ікони «Помічниця в родах». Це 
окрема тема. І одне зцілення семирічного хлопчика з с. В’юновиця 
(Миротинська с/р) Здолбунівського р-ну. В дитини майже все тіло 
було покрите ранами, які то присихали, то виділяли кров. Хлопчик 
не відвідував школу, йому важко було рухатися, сидіти і, навіть, 
спати. Лікарі діагностували дерміт, про що свідчить запис у 
медичній карті амбулаторного хворого. Після місячного лікування 
покращення не було, навпаки, зі слів мами, дитина була в 
жахливому стані.

Після молебню біля образу Острозької Божої Матері (як 
свідчить мама хлопчика) вавки почали миттєво зникати, а рани 
гоїтися. В понеділок хлопчик пішов до школи, а в четвер вже 
виступав на «Святі рідної мови». Є фотографія, де добре видно 
лише сліди (білі плями) від ран.

Вірю, що прийде час, і прискіпливі дослідники-науковці скажуть 
своє авторитетне слово про феномен зцілення біля Острозького 
образу Божої Матері,а богослови складуть окрему службу, і буде 
благословенний день пошанування і прославляння її, і ми знову 
«во множестве соберемся на поклонение ей».
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Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ

«Візитаційний опис римо-католицького 
костелу в повітовому місті Острозі
Волинської губернії» (1881-1886) - 

маловідоме джерело до пізнання історії 
Острозького фарного костелу

У фондах Острозького історико-культурного заповідника 
знаходиться маловідоме джерело до пізнання історії фарного костелу 
Успіння Пресвятої Діви Марії: “Візитаційний опис Римо-Католицького 
костелу в повітовому місті Острозі, Волинської губернії’ (1881-1886) - 
№ 64. На жаль, це джерело не використовувалось у дотеперішніх 
дослідженнях історії фарного костелу в Острозі, а воно містить в собі 
ряд дрібних, але істотних фактів з історії найстарішого католицького 
храму в Острозі.

Візитаційний опис складається з наступних 18-ти розділів: І. Хроніка 
споруд Острозького костелу (с. 1); II. Зовнішній вигляд (с. 1-2); 
III. Внутнішня обстановка костелу (с. 2-3); IV. Ризниця і Скарбець 
(с. 3-5); V. Книги (с. 5-6); VI. Порядок Богослужінь (с. 6); VII. Облігації 
Богослужінь (с. 6); VIII. Індульгенції або Відпусти (с. 7); IX. Святкові 
дні, в які Богослужіння відправляються з урочистим виставленням 
Св. Таїнств (Expositio Sanctissimi) (с. 7-8); X. Число парафіян (с. 8); 
XI. Перечисления міст, поселень, хуторів, які належать до Острозької 
римо-католицької парафії (с. 8); XII. Причт Острозького костелу (с. 9); 
XIII. Каплиці, які належать до Острозької парафії (с. 9); XIV. Цвинтар 
(с. 9); XV. Костельні будинки (с. 9-11); XVI. Реманентні речі на плебанії 
(с. 11); XVII. Кількість костельної землі (с. 11-12); XVIII. Річний прибуток 
і витрати (с. 12-13).

Деякі з них нижче коротко обговоримо.

ВІДСТАНІ ВІД ІНШИХ КАТОЛИЦЬКИХ ХРАМІВ НА ВОЛИНІ
У першому абзаці візитаційного опису дізнаємося про відстані 

фарного костелу в Острозі від інших католицьких храмів на Волині. 
Отже, костел в Острозі знаходиться на таких відстанях від інших 
костелів: від кунівського - 15 верст, кривинського - 12, тайкурського - ЗО, 
заславського - 32, межирицько-корецького - 50, дубенського - 60, 
рівненського - 40. З Острога до столиці губернії - Житомира - було 
172 версти.

СВ. ЙОСИФ - ДРУГИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ОСТРОЗЬКОЇ ПАРАФІЇ
В обговорюваному документі знаходимо також дуже цікаву 

відомість на тему титулу римо-католицької парафії в Острозі. В описі 
вівтарів читаємо: „Четвертый Олтарь Св. Иосифа. (S. Joseph Sponsi.
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губерн» - маловідоме Фнерепо до пізнана кторї Острозького фарного костелу

ВУМ) - покровителя Острогскаго Прихода - Олтарь деревьянный, 
резныя работы позолочены, на семь Олтаре установлена статуя Св. 
Текли Мученицы”. Цікаво, що в інших джерелах не знаходимо 
інформацію, що св. Йосиф є покровителем парафії.

Натомість в даному описі знаходимо цікаву інформацію, що в 
1869 році перенесено з межиріцького францисканського костелу, який 
царська влада забрала в католиків, три відпусти: Св. Трійці, св. 
Антонія Падуанського (13 червня) та Святих Апостолів Петра і Павла 
(29 червня). Ймовірно від того часу католики в Острозі великою 
пошаною оточують св. Антонія з Падуї. Реліквією костелу був 
чудотворний образ св. Антонія, який у 1946 році вивезли до Польщі. 
Нині він знаходиться в коридорі монастиря оо. капуцинів у Кракові 
по вул. Лоретанській, 11. На мій лист з проханням про повернення 
образу до Острога чи виконання вірної копії до сьогодні не надійшла 
відповідь...

ПОРТРЕТИ - ЦІННІ ОБРАЗИ, ЯКІ МАВ ФАРНИЙ КОСТЕЛ В ОСТРОЗІ
У пресвітери і ризниці фарного костелу в Острозі знаходилися 

такі образи-портрети: княгині Анни-Алоїзи Ходкевич - віленської 
воєводини; Беати Костелецької (1515-1576) - жінки князя Іллі 
Острозького, фундаторки цього костелу; князя Януша Острозького 
(1554-1620); князя Олександра Острозького (1570-1603); єпископа 
Станіслава Бєґанського - баковського єпископа, острозького пароха 
(1699-1709), а також єпископа Франциска Коморницького - луцького 
суфрагана, острозького пароха (1773-1780).

Більшість з цих портретів нині знаходиться у фондах Острозького 
історико-культурного заповідника. Деякі з них, наприклад, портрет 
єпископа Коморницького, є дуже пошкоджені. Кілька років тому, з 
нагоди повторного похорону останків єпископа Коморницького, 
живописець Якубович з Нетішина виконав на моє замовлення вірну 
копію цього портрету.

МІСТЕЧКА, СЕЛА І ХУТОРИ, 
ЯКІ НАЛЕЖАЛИ ДО РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ В ОСТРОЗІ

У візитаційному описі знаходимо також список містечок, сіл і хуторів, 
які належали до римо-католицької парафії в Острозі. Серед них 59 
знаходилося в Острозькому уїзді (повіті), а 17 - у Дубенському уїзді 
(повіті).

В Острозькому повіті: Острог (місто), Бельмаж (село), Білотин, 
Бадівка, Бродів, Бір, Білашів, Вельбівно, Волосківці, Вітольдувка, 
Грем’яче, Грозів, Гутисько Новомалинське, Гульча, Дорогоща, 
Довгий Брід, Дерев’янче, Затише, Залісся, Завидів, Зозулинці, 
Кленовець Борисівський, Кленовець Мякотинський, Кургани, 
Карлсвальд (нині Прикордонне), Лючин, Лебеді, Межиріч Острозький, 
Маївка Бродівська, Межиріцькі хутори, Могиляни, Монастирок, 
Мощаниця, Милятин, Михалполь, Михайлов, Мар’янівка (хутір),
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Майдан Плужанський, Новомалин, Півнева Гора (хутір), Прускі (хутір), 
Полівці, Подобанка, Плоска, Плужне, Розваж, Слобідка, Сторониче, 
Станіславів (ймовірно, йдеться про Станіславку біля Михайлівки), 
Стійло, Сіянці, Садки, Точивики, Тесів, Хорів, Хотень і Балярка, 
Черніводи, Черняхів, Ядвонін.

У Лубенському повіті: Мізоч (містечко), Мізочик, Буща, Борщівка, 
Будераж, Білашів Мізоцький, Гурби, Дермань, Кунин, Коршів, 
Мощаниця Велика, Мости, Озірко, Півче, Стубло, Суйми, Святе.

ЧИСЕЛЬНІ ПОПРАВКИ В ТЕКСТІ
Під час відчитання тексту звернено увагу на чисельні виправлення, 

перекреслення і доповнення. Ймовірно, екземпляр протоколу 
обговорюваної візитації послужив за чорновик і основу наступної 
канонічної візитації. Між іншим, дізнаємося з цього візитаційного опису, 
що в парафіяльному архіві таких візитаційних описів (“визитных 
описаний”) було десять.

ЗАКІНЧЕННЯ
Архівний документ під титулом “Візитаційний опис Римо- 

Католицького костелу в повітовому місті Острозі, Волинської губернії” 
(1881-1886), який зберігається у фондах Острозького історико- 
культурного заповідника, становить цінне джерело до історії фарного 
костелу і парафії в Острозі. Було б цікавим видати цей та інші протоколи 
канонічних візитацій острозького костелу, які знаходяться у фондах 
Державного архіву Житомирської області в документах Луцько- 
Житомирської римо-католицької духовної консисторії.

У світлі представленого візитаційного опису, варто наголосити, що 
подальші розвідки та дослідження рукописної та архівної спадщини з 
Державного архіву Житомирської області дозволять належно оцінити 
роль і місце Острозького фарного костелу у релігійному та 
культурному житті не лише Острога, але і Волині в цілому.

Інна ШОСТАК

Луцько-Житомирська римо-католицька 
дієцезія у першій половині XIX ст.: 

проблеми історіографії
Вивчення питання особливості розвитку Луцько-Житомирської 

дієцезії у першій половині XIX ст. ґрунтується на історіографічному та 
джерельному матеріалі, що висвітлюють окремі аспекти історії Луцько- 
Житомирської дієцезії у контексті суспільно-політичного, економічного, 
культурного розвитку приєднаних до Російської імперії територій. Втім, 
дотепер не створено цілісного уявлення щодо цієї проблеми. Такий 
стан дозволяє говорити про необхідність ґрунтовного вивчення
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предмету, а саме української, польської та російської історіографії, 
про необхідність дослідження архівів України, Польщі та Росії.

Дореволюційна російська історіографія представлена кількома 
дослідженнями, що торкаються необхідної проблематики. Серед них - 
праця графа Дмитра Толстого. Він є автором досить популярної 
наприкінці XIX ст. книги “Римский католицизм в России: Историческое 
исследование” [7]. Як зазначає польський дослідник о. Мечислав 
Живчинський [18, 108-123], це була тенденційна праця, написана з 
ворожої до Заходу позиції, особливо до Католицької Церкви, Папи 
Римського та унії. Д. Толстой об’єднав своє дослідження у два томи, 
збагативши другий додатками. Особливу увагу він приділив 
становищу Римо-Католицької Церкви за царювання Катерини II, Павла І, 
Олександра І. Окремі розділи присвячено ордену єзуїтів та його 
скасуванню в Російській імперії, а також Вірмено-Католицькій та Греко- 
Католицькій Церквам. Характеризуючи політику російських царів 
відносно Римо-Католицької Церкви, Д. Толстой розглядає усі кроки 
самодержавства як милість, турботу про своїх підданих. Наприклад, 
«...для задоволення духовних потреб своїх нових підданих, 
імператриця залишила духівництво в підпорядкуванні польських 
єпископів, тих самих, котрі відмовилися скласти їй присягу. Один 
католик з цього приводу сказав: “Який римо-католицький правитель 
зробив би таке? Рим не повинний би забувати ці імператорські 
милості католикам». За негативну рису релігійної діяльності луцько- 
житомирського єпископа К. Цецішовського він бачив його прихильність 
до ордену єзуїтів [7; 3-104].

Історію Римо-Католицької Церкви на території Волині і Київщини 
від заснування дієцезій до наших днів розкрив житомирський дослідник 
Юрій Білоусов у праці “Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія: 
Історичний нарис” [1]. Він зупинився як на політичних подіях, які 
відбувалися в єпархії, так і на освітній, культурній діяльності 
духовенства. Ю. Білоусов на основі опрацювання літератури та 
архівних матеріалів здійснив підрахунки кількості парафій та 
духовенства на межі XVIII і XIX ст. у Луцько-Житомирській дієцезії. 
Автор ствердив, що “саме обставини слабкого фізичного стану і 
були вирішальними, коли Микола І дав згоду на призначення єпископа 
К. Цецішовського митрополитом могилівським і адміністратором 
Віленської єпархії’. Дослідник у певних питаннях погоджується із 
тезами, сформульованими польською історіографією. Наприклад, він 
підтримує припущення, висловлене о. І. Вичавським, що факт закриття 
житомирського францисканського монастиря - це реалізація намірів 
єпископа М. Пивницького знайти гідне приміщення для дієцезіальної 
семінарії.

Нова українська історіографія дала кілька досліджень, які у значній 
мірі просунули вивчення проблематики Католицької Церкви. Науковою 
продуктивністю позначені спроби комплексного дослідження питання 
церковного землеволодіння на Правобережжі, реалізовані у виданні 
змістовних монографій - А. Зінченка “Церковне землеволодіння в 
політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII - у першій
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половині XIX століття” [2] та О. Крижанівського “Церква у соціально- 
економічному розвитку Правобережної України (XVIII - перша половина 
XIX ст.)” [3]. Монографія А. Зінченка базується на широкому колі 
архівних та опублікованих джерел. У ній розкриваються особливості 
функціонування церковних маєтків у системі політичних, соціальних, 
конфесійних та національних відносин на Правобережній Україні в 
останній чверті XVIII - на початку XIX ст. Автор порівнює статус 
церковних маєтків у пізній Речі Посполитій та Російській імперії, 
розкриває мотиви, етапи, наслідки їх секуляризації. Однією з ключових 
проблем дослідження є доля селян у маєтках духовенства, 
характеристика їхнього господарства, взаємин з адміністрацією 
маєтків, владою.

Монографія О. Крижанівського охоплює чималий хронологічний 
період, починаючи з XVIII ст. до реформи 1861 р. Метою дослідження 
стало висвітлення масштабів і характеру господарської діяльності 
Церкви на Правобережній Україні у XVIII та у першій половині XIX ст., 
тобто функціонування у різних соціально-економічних умовах: відносно 
незалежного економічного життя Церкви за Речі Посполитої та взяття 
під державний контроль після включення до складу Російської імперії. 
Праця О. Крижанівського спирається на багатий джерельний матеріал. 
Використано дослідження Подільського єпархіального історико- 
статистичного комітету, Волинського церковно-археологічного 
товариства (м. Житомир), Товариства дослідників Волині. Подана 
О. Крижанівським картина є цілісною та логічно завершеною. Автор 
дослідив велике латифундійне землеволодіння (маєтки з кріпаками) 
єпископів та найбільших монастирів, дрібніші маєтки церковних 
власників, землеволодіння і господарювання парафіяльного 
духовенства. Особливу увагу він звернув на поступове взяття 
економічного життя Церкви під державний контроль після включення 
Правобережжя до складу Російської імперії. Розкрив основні риси 
господарського ладу церковних маєтків, становище селянства в них.

До популяризації знань з історії Волині з другої половини 90-х рр. 
XX ст. спричиняється релігійно-суспільне видання Римо-католицької 
Луцької дієцезії - двомісячник “Волання з Волині” (м. Острог). На його 
сторінках було надруковано дослідження головного редактора 
часопису, настоятеля Острозької парафії Успіння Пресвятої Діви Марії 
о. Вітольда-Йосифа Коваліва про єпископів Луцько-Житомирської 
дієцезії [5], про архієпископа Каспера Казимира Цецішовського [4], 
про єпископа Михайла Пивницького [6]. Ці статті відзначаються 
багатою історіографічною базою, оскільки написані із залученням як 
польських, так і українських матеріалів, та спробою оцінити діяльність 
луцько-житомирських єпископів, спираючись на нові джерельні 
матеріали.

Окрім часопису, редакція “Волання з Волині” готує до друку книги, 
що виходять у серії Бібліотека “Волання з Волині”. Вперше життєписи 
луцьких єпископів від часу заснування дієцезії до наших днів були 
підготовлені Кшиштофом-Рафалом Прокопом і узагальнені у праці 
“Образи луцьких єпископів” (Т. 20 Бібліотеки “Волання з Волині”) [15].
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Таким чином вперше у літературі з’явилися повні біографії єпископів 
К. Цецішовського та М. Пивницького.

Слушним буде зауваження, що без вивчення польської 
історіографії питання становища Луцько-Житомирської дієцезіїу першій 
половині XIX ст. розкрити неможливо, оскільки нею це питання 
розроблене краще, аніж українською. Історія Церкви, її взаємин з 
державою, роль духівництва у політичному житті, соціальна структура 
суспільства традиційно займають помітне місце в польській 
історіографії. Ще у XIX ст. з’явилися дослідження, що стосувалися 
окремих аспектів проблеми. Римо-Католицька Церква була церковною 
організацією, передусім, польського населення західних губерній 
Російської імперії - території колишньої Речі Посполитої. Як віруючі, 
так і священики, у переважній більшості, були поляки за походженням. 
Це стало причиною, яка притягувала увагу польських дослідників до 
вивчення становища Римо-Католицької Церкви в Російській імперії. 
Однак питання окремих дієцезій, в т.ч. Луцько-Житомирської вони не 
виносять на окремий розгляд.

Могилівський канонік, перший асесор Римо-католицької колегії 
Станіслав Шантир був свідком подій, які описував. Свою працю, видану 
у Познані у 1843 році [17], він підписав псевдонімом “російський 
урядовий чиновник”. Дослідження С. Шантира поділено на дві частини: 
перша хронологічно охоплює період від першого поділу Речі 
Посполитої до кінця царювання Олександра І та початків царювання 
Миколи І, друга - це зібрання урядових документів того часу. 
Історіограф Римо-Католицької Церкви о. Мечислав Живчинський [18] 
назвав працю С. Шантира тенденційною, не зважаючи, що автор у 
передмові наполягав на відсутності будь-якого улещення, 
перебільшення, фальшивості свідчень. При цьому М. Живчинський 
подає відгук на дану працю віленського єпископа Адама Красінського, 
який назвав її самовихвалянням, панегіриком самому С. Шантирю, а 
не історією Католицької Церкви у Росії.

Для розкриття загального становища Римо-Католицької Церкви у 
Російській імперії, порівняння церковної політики російських царів у 
досліджуваний період важливу роль відіграють праці Матвія Лорета, 
у яких висвітлено становище Римо-Католицької Церкви за царювання 
Олександра І [13], Катерини II [12], Павла І [14]. М. Лорет подав 
негативну оцінку діяльності архієпископа С. Сестренцевича, оскільки 
той дбав лише про збільшення своєї влади, не зважаючи на 
неканонічність своїх дій, а також прагнув стати фаворитом царя 
Павла І. Показав протистояння архієпископа С. Сестренцевича та 
нунція Л. Літти у питанні зменшення влади архієпископа при 
утвердженні авторитету Ватикану. Об’єктивністю відзначаються 
дослідження Матвія Лорета про відносини між Ватиканом та 
Російською імперією на початку XIX ст., про вирішення питання Римо- 
Католицької Церкви на міжнародній арені [11].

Станіслав Літак - професор Люблінського Католицького 
Університету - займається церковними питаннями, які безпосередньо 
стосуються періоду поділів Речі Посполитої. Він подає обширну
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характеристику джерел та літератури, на основі яких підготував свою 
монографію [9]. Автор здійснив локалізацію монастирів усіх чернечих 
орденів, що діяли того року у Луцькій дієцезії. Праця С. Літака “Карта 
Луцької дієцезії від 1792 року” [10] - це опис недатованої анонімної 
рукописної карти Луцької дієцезії, віднайденої автором у збірці 
архієпископа Франциска Альбіна Симона з Архіву Митрополичої 
капітули у Кракові.

Зацікавлення до становища поляків та Римо-Католицької Церкви під 
владою Російської імперії у XIX ст., стосунків між царською владою та 
Ватиканом проявила французька історіографія. О. Адріан Бодуа у праці 
“Свята Столиця і Росія. Дипломатичні стосунки між ними у XIX столітті” [8], 
перший том якої охоплює 1814-1847 рр., розкрив характер боротьби 
між Ватиканом та Російською імперією. При цьому автор ідеалізував 
Ватикан, показавши, що він змушений уступати через натиск світської 
влади. А світська влада, на думку А. Бодуа, є брутальною, підступною, 
з низькими цілями. Однак, дослідник проминув увагою той факт, що 
Апостольська Столиця одночасно захищала інтереси своєї світської 
влади. Російська самодержавна влада, на чолі якої цар - глава 
Православної Церкви - обмежувала впливи Ватикану, щоб вільно 
проводити політику русифікації, а отже, впроваджувати російську 
державницьку ідею. Значною заслугою А. Бодуа є використання 
широкого кола архівних матеріалів з Ватиканського архіву, архівів 
Кракова, Варшави, Відня, однак, без посилань, без використання 
документів російських архівів. Таким чином Листопадове повстання 
висвітлено ним не в повній мірі, не розкрито реальної участі католицького 
духовенства у повстанні. Отже, якщо стосунки між Ватиканом та 
Російською імперією А. Бодуа висвітлив повно і синтезно, з критичним 
підходом до джерел, то внутрішні справи Католицької Церкви в імперії 
досліджені ним недостатньо.

Не зважаючи на існуючу палітру публікацій про деякі аспекти 
життєдіяльності Луцько-Житомирської дієцезії першої половини 
XIX ст., здійснених у ХІХ-ХХ ст.ст., усе ж змушені констатувати, що, 
вони так і не відображають увесь комплекс необхідних знань. Значний 
масив джерел потребує опрацювання. Більшість праць з даної 
проблеми не є синтезованими. Вони висвітлюють, як правило, лише 
один її аспект. Інші роботи охоплюють політичні, економічні, суспільні 
та культурні моменти розвитку Луцько-Житомирської дієцезії на тлі 
висвітлення історії Волині чи усієї України, Римо-Католицької Церкви 
в Російській імперії чи усіх землях колишньої Речі Посполитої.

Джерельна база дослідження складається з широкого комплексу 
архівних та, в меншій мірі, опублікованих джерел, що охоплюють 
основні аспекти даної проблематики. Критеріями класифікації 
джерельної бази виступають походження, внутрішній зміст і зовнішня 
форма документів.

У XIX ст. різними установами продукувалася велика кількість 
документів. Серед архівних джерел слід виокремити комплекс 
документальних матеріалів (укази Римо-католицької духовної колегії, 
резолюції Луцько-Житомирської консисторії, офіційні матеріали
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російських державних органів влади, діловодна документація) та 
нарративні джерела (приватне листування, наприклад єпископа 
К. Цецішовського).

Загальний стан збереження джерел, інформативна повнота 
джерельного комплексу з Центрального Державного Історичного 
Архіву України в м. Києві (Ф. 442 - Канцелярія київського військового, 
подільського і волинського генерал-губернатора; Ф. 707 - Канцелярії 
попечителя Київського навчального округу; Ф. 2227 - Колекція 
документів Волинського музею) та Державного Архіву Житомирської 
області (Ф. 178 - Луцько-Житомирська римо-католицька духовна 
консисторія) дали можливість зробити висновок про його 
самодостатність при вивченні питання Луцько-Житомирської дієцезії в 
першій половині XIX ст.

Архівосховища Києва та Житомира містять чималу кількість джерел 
з історії Католицької Церкви на Волині, однак лише незначна їх частина 
була використана дослідниками, а щодо публікації мова і не йде. 
У 2003 р. польський дослідник Мар'ян Радван у дев’ятому томі серії 
“Матеріали до історії Католицької Церкви у Речі Посполитій та в Росії” 
видав тематичний опис матеріалів, що зберігаються у 178 фонді 
Державного Архіву Житомирської області “Архіви Луцько-Житомирської 
дієцезії: Наново віднайдені” [16]. М. Радван у передмові зазначив, 
що документи, які зберігаються у ДАЖО, є тільки невеликою часткою 
історії Луцько-Житомирської дієцезії, в основному за XIX ст., лише 
окремі матеріали стосуються XVIII ст. Архів Луцько-Житомирської 
дієцезії дуже постраждав через кількаразову зміну місця перебування, 
а особливо у зв’язку із військовими діями Другої світової війни і 
бомбардуванням потягу, в якому у 1941 р. перевозилися безцінні 
історичні документи. Вцілілі документи з історії Луцько-Житомирської 
дієцезії було об’єднано в один 178 фонд, названий фондом Луцько- 
Житомирської римо-католицької духовної консисторії.

Отже, архівні матеріали дають змогу висвітлити головні аспекти 
історії Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині XIX ст.
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Лариса КВАСЮК

Спроба реконструкції символічної мови 
церковної архітектури XVIII століття

Острозького повіту на основі Церковно- 
приходських літописів, що були зібрані 
Волинським церковним археологічним 

товариством у 1894-1915 роках
Вивчення східнохристиянської архітектури, її символічної мови - 

це ще одна можливість наближення до розуміння внутрішньої суті 
східного християнства, його історії, традицій, національних 
особливостей.

Наше дослідження ми побудували на основі Церковно-приходських 
літописів Острозького повіту, що були зібрані Волинським церковно- 
археологічним товариством у 1894-1915 роках. Коротко скажемо про 
самі документи та їх історію. В кінці 1893 року в місті Житомирі було 
створено Волинське церковно-археологічне товариство, а 2 січня 1894 
року воно почало офіційно діяти. Основна мета товариства - зберегти 
історичні пам’ятки стародавньої Волині з метою їх збереження і наукової 
розробки. Хронологічні рамки діяльності товариства припадають на 
так званий модерністичний етап українського культурного відродження, 
який на українських землях, як зазначають історики, був обмежений 
через перебування під владою Московщини, її великодержавного 
шовінізму і позначений слабким пробудженням українського 
національного організму. Цей період хоч і обмежений, та все ж в галузі 
культури - плідний. Бачимо це і в результатах діяльності Волинського 
церковного археологічного товариства, одним із матеріалів якого були 
церковно-приходські літописи, перша частина яких представляє собою
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історико-статистичні описи приходів. Серед них-літописи Острозького 
повіту. Не всі літописи мають однакову цінність. Деякі містять лише 
поверхневі відомості про приходи (написані на 3-6 листках), інші 
досить обширні - 100 листків. Документи добре збережені. Написані 
каліграфічним почерком, чорною тушшю. Зберігаються в Державному 
історичному архіві в місті Києві (Фонд 2205, Оп.1., Волинське церковне 
археологічне товариство). Документи мають значення при вивченні 
окремих пунктів Волинської губернії. Опис фонду був довоєнний, але 
не зберігся, тому був здійснений у 1945 році.

На основі церковно-приходських літописів Острозького повіту ми 
дізналися про приходські храми: Михайлівський с. Милятин (Фонд 
2205. - Оп. 1,- Од. зберіг. 108), Покровський с. Завидів (Фонд 2205. - 
Оп. 1,- Од. зберіг. 111), Петро-Павлівський с. Хорів (Фонд 2205. - Оп. 
1.- Од. зберіг. 164), Миколаївський с. Тесів (Фонд 2205. - Оп. 1.- Од. 
зберіг. 123), Вознесенський с. Могиляни (Фонд 2205. - Оп. 1,- Од. 
зберіг. 132), Преображенський с. Вельбівно (Фонд 2205. - Оп. 1,- Од. 
зберіг. 156-157), Миколаївський с. Кунів (Фонд 2205. - Оп. 1.- Од. 
зберіг. 174), Кузьми і Дем’яна с. Розваж (Фонд 2205. - Оп. 1,- Од. 
зберіг. 124).

Церковно-приходські літописи, окрім опису місцезнаходження села, 
складу приходу, його визначних пам’яток містили описи приходських 
храмів з їх історією.

Нагадаємо, що в східнохристиянській традиції храм розглядається 
як дім Божий, Дім Господній, який є домом молитви, церквою, як 
місцем зібрання, і самим зібранням віруючих, де звучить Слово: 
твориться молитва до Бога, читається Святе Письмо, лунає проповідь, 
лине пісня, які мають наставляти людину на шлях духовного 
сходження, вести від видимого до невидимого.

Варто зазначити, що свого значення храм, як твердять християнські 
богослови, набуває на ґрунті Боговтілення, який має два аспекти: Бог 
не просто мав земне життя, не просто прийшов у світ людський, але 
й дав людині можливість стати Богоподібною. Адже в Христі містично 
поєднана людська і Божа природа, через які людина отримує здатність 
увійти до Божого життя, дожиття власне Пресвятої Трійці, стати, згідно 
з апостолом Петром, учасником Божої істоти (2 Пет:1, 4).

Завдання досягнення Богоподібності не ставилося в 
дохристиянських храмах, які теж вважалися місцем перебування 
божеств. Люди ж молилися і приносили жертви у дворі, перед вхідними 
воротами. Всередину допускалися лише священики. Це правило було 
і в Єрусалимському храмі. Але після того, «Як Слово стало плоттю і 
перебувало з нами» (Ів. 1:14) питання про храм для християн 
змінилося. Він став місцем, де навколо вічно перебуваючої святині 
збиралися люди, «народ Божий», церква, які прагнули спасіння. Отже, 
новозавітний християнський храм весь ставав місцем сакральних дій, 
але святість, сакральність у ньому лише нерівномірно розподіляється, 
наростаючи від входу-притвору, де зупинялися катахумени та ті, що 
каялися, через середній храм, у якому на час літургії і молитов 
збиралися вірні, і до вівтаря на сході, як найважливішої частини храму,
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де відправлялася служба Божа і приносилася безкровна жертва, а 
отже, літургійно підтверджувалася найвища святість цієї частини храму. 
Цей трьохчастинний поділ храму відповідав і поділу Божого народу 
на мирян-оглашенних, вірних і духівництво.

У тлумаченні про храм та літургію Максима Сповідника проходить 
думка про те, що «храм - образ мисленного (вівтар) і чуттєвого 
(середній храм) світу. Церква є земне небо, у якому живе і перебуває 
Принебесний Бог», а отже, вона має два аспекти - небесний і земний. 
Вона служить «нагадуванням про розп’яття, поховання і воскресіння 
Христа: преображена в патріархах, святая святих, в ній бачиться 
віруючими істинне очищення, в ній доступ до джерел Святого Духа».

Церква символізує Божественний дім, де під час літургійного 
дійства здійснюється таємниче, животворче жертвоприношення, де є 
внутрішнє святилище і священний вертеп, і гріб, і животворяща 
трапеза, де знаходяться божественні догмати, яких учив Господь учнів 
своїх. Так розкривають богослови символічне значення храму.

З описів храмів, що здійснювалися переважно священиками на 
замовлення Волинського церковного археологічного товариства, 
дізнаємося, що переважно вони були дерев'яними (більшість 
побудовані із соснового дерева) і знаходилися на підвищенні (на 
пагорбі). Традиція будувати храми на підвищеннях є дуже давня. Ще 
в старозаповітні часи люди здійснювали поклоніння Богу на високих 
місцях, де вони приносили жертви. Перша християнська євхаристія 
здійснювалася на Сіоні і навіть свою хресну жертву Спаситель приніс 
на пагорбі Голгофському. Тому і християнський жертовник-престол, 
ставиться на висоті, а вівтар виступає на середину храму і називається 
амвоном, що в перекладі з грецької означає сходження на висоту.

Ззовні більшість храмів трьохкупольні (що символізує Трійцю), 
оббиті дошками, покриті листовим залізом. Вхід із західної сторони, 
вівтар як найбільш сакральна частина храму знаходиться на східній 
стороні, що є символом світла, країною життя і райського 
блаженства. Церковний погляд на східну сторону став основою 
того, що східні християни влаштовували вівтар, перед яким 
молилися і відправляли богослужіння на Сході, адже саме там 
зійшло Сонце Правди - Ісус Христос.

Вівтар був образом небесного райського блаженства, що 
виражалося в назві врат вівтаря та їх Іконографії - Райські врата.

Західна сторона храму пов’язана з символікою скорботи, смерті, 
мук, пекла. Тут найчастіше, як говорять описи, знаходилися ікони 
Страшного Суду.

Храми мали трьохчастинну побудову: притвор, середня частина, 
вівтар і втілювали ідею трьохчастинної будови світу:

- притвор - символ підземного світу;
- середня частина храму - символ земного світу;
- вівтар - символ світу небесного.
Побудовані храми у вигляді хреста, що, крім утилітарних вимог 

(три входи до храму), мали нагадувати, що хрест є справжньою 
основою церкви і - про шанування знаку хреста.

66



Спроба реконструкції символічної мови церковної архітектури XVIII cm.
Острозького повіту на основі Церковно-приходських літописів. (1894-1915)

Містяться в церковно-приходських літописах і описи 
іконостасів з представленими у них іконами, що є втіленням 
євангельських богословських програм. В дерев’яних церквах 
іконостаси фактично були єдиною окрасою та ще одним, крім 
слова, заохоченням до молитви.

В символічній мові східнохристиянської сакральної архітектури XVIII 
століття відобразилося змінене епохою Відродження ставлення до 
земного й небесного, до святого й несвятого, до відношень між ними. 
Віруючі відкрили, що світ реалій непоганий, навіть прекрасний, він є 
творінням Божим, лише зіпсованим гріхом. Тому і храм тепер втілював 
цю ідею прекрасного. У такому храмі людина не могла не відчувати 
радісного і святкового настрою. Мистецтво на повну силу славило 
Бога, радість струменіла звідусіль, молитва сама просилася на вуста. 
У цьому велика і спонукаюча сила мистецтва. Церква як дім спільної 
молитви мала своїм виглядом приваблювати людей, утверджувати в 
них благочестивий дух і підносити настрій. Тут зміцнювалося українське 
почуття Божої всеприсутності, тут відбувалася внутрішня розмова з 
Богом, таємне думання про Божу волю над собою, сердечний порив 
у світ невідомого, таємничого, радісного. Храм просто не міг бути не 
прекрасним, бо був пов’язаний з досконалим, а отже, і прекрасним. 
Цю ідею втілювали ікони і декоративне оздоблення храму, які сприяли 
не протиставленню земного і небесного, а створювали ефект їх 
єднання.
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Микола БЕНДЮК

Гутне віконне скло
Скло - речовина, яка відрізняється світлопроникністю, блиском, 

світлозаломлюючою властивістю, стійкістю до різноманітних рідин, 
значною твердістю, але разом з тим - крихкістю, як єдиною не бажаною 
властивістю. Всі ці функції роблять скло речовиною, що служить 
мистецьким цілям, з якою не зрівняється ніякий інший матеріал.

Як свідчать наукові праці різних періодів, ще в античний період 
люди навчилися виготовляти віконне скло. З самого початку нашої 
ери на території сучасної Сирії широко використовувалась технологія 
виготовлення скла за допомогою склодувної трубки. Проте існує 
думка, що в цей же час скло виготовлялося методом лиття, яким 
користувалися для виготовлення листового скла великих розмірів. 
До наших днів збереглося скло з римських будинків розміром 30x30 см, 
а археологічні дослідження показали, що в куполах Помпеї було скло 
ще більших розмірів - 100x70 см, товщиною 13 мм. В Х-ХІІ століттях 
розвиток склоробного виробництва в Західній Європі був пов’язаний з 
діяльністю ордену монахів-бенедиктинців, котрі в певному розумінні 
були „хранителями” знань та вміння ремісників античної епохи. В 
монастирях виливали кольорове скло, з якого виготовляли вітражі в 
кафедральних костелах.

Друга половина X ст. залишила пам’ятки, які переконливо свідчать 
про існування в Київській Русі вже сформованого склоробного 
виробництва. Значний розвиток у виготовленні емалі, скла, мозаїки і 
полив на декоративній кераміці спричинив бурхливий будівельний рух, 
що розгортався по містах однієї з наймогутніших держав Європи - 
Київської Русі. В наступні століття, аж до середини XIII ст., склярство 
освоївши техніку видування, поширюється ще більше. ХІ-ХІІ ст.ст. - 
це період розквіту перегородчастих емалей. Емалевих виробів такого 
рівня Європа того часу не знала. В розділі трактату Теофіла про емалі 
ми знаходимо багато технічних подробиць і повідомлення, що 
матеріалом для емалей служило звичайне кольорове скло.
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Емаль - це забарвлене, мало прозоре скло. Майстри на виробах з 
міді, срібла чи золота робили для прикрашання неглибокі ямки або 
напаювали перекручений дріт (виїмчаста та перегородчата емаль), в 
які насипали потовчене кольорове скло, розведене водою. Ця 
пастоподібна маса закріплювалась на металі плавленням на вогні.

Полива - розплавлена кольорова скломаса, що використовувалась 
для глазурування керамічних плиток, яка в різних орнаментальних 
поєднаннях товстим шаром покривала поверхню виробу. Декоративні 
кахлі та культові писанки й брязкальця за технологією виготовлення 
та оздоблення теж належали до склоробного виробництва.

Із прикрас, що виготовлялися в давньоруський період, найбільш 
поширені намиста зі скла і пасти. Паста - подібний до скла, але 
матовий і непрозорий матеріал. Масивні циліндричні намистини 
виготовлялися технікою витягування і ліплення тугоплавкого скла. 
Золотисті та сріблясті намистини складаються з трьох шарів: 
накладена на серцевину фольга, закріплена тонким охоронним шаром 
наплавленого скла.

Ще однією з прикрас були браслети, їх носили на лівій руці по 
кілька штук жінки, дівчата і навіть діти. Виготовлялись як дешевші - 
круглі в перерізі, гладенькі - браслети, так і коштовніші - спірально 
кручені з кількох джгутів. Дуже часто готові браслети покривались 
різнобарвними, малопрозорими скляними масами, що збільшувало 
їх кольорову гаму. Яскравим підтвердженням розвитку склоробного 
виробництва в Київській Русі є трактат XI ст. падернборнського 
пресвітера Теофіла „Трактат про різні мистецтва". Теофіл віддає 
належне високому мистецтву руських емальєрів. Він починає трактат 
переліком країн, які прославились в різних мистецтвах. Русь завдяки 
своїм виробам з емалі зайняла в його списку друге місце після Візантії.

Удар, якого в XIII ст. завдало давньоруській культурі татарське 
нашестя, призвів майже до повного припинення склярського 
виробництва. Центр склоробного виробництва пересунувся на північ 
та захід. Цікаві в цьому відношенні окремі згадки у волинсько- 
галицькому літописі. Літописець відзначає високі якості галицьких 
емалей і згадує про застосування кольорового скла під час 
будівництва холмської церкви.

В документах XV-XVI ст.ст. українські склоробні майстерні 
називаються „гути". Назва „гута” походить від німецького слова „Hütte”, 
що означає будинок, в якому знаходиться скловарна піч. Скляне 
виробництво виникло на нашій території давно і досягло досить 
високого рівня раніше, ніж з’явилося чужомовне слово „гута”. В 
Центральній та Західній Європі XVI-XVIII у ст.ст. термін „гута” набув 
міжнародного характеру. Так, чеські та польські склоробні виробництва 
того часу носять назву „гути”. Гутним називається таке скло, яке 
набрало закінченого вигляду біля скловарної печі, де різними 
прийомами обробляється гарячий матеріал.

В архівних згадках з XV-XVI ст.ст. ми не знаходимо вказівок про 
організацію склоробного виробництва. Про нього пишуть, як про давно 
існуюче, загальновідоме. Це дає підстави стверджувати, що гутний
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промисел був відомий задовго до цього періоду. Гути були 
підприємствами, які потребували особливого устаткування, 
виробничих і житлових приміщень і певної спеціалізації робітників. 
Склороб не міг бути самостійним виробником. Крім заготівлі лісу на 
паливо і переробки деревної золи на поташ, склярство вимагало 
вміння формувати і випалювати глиняні тиглі для варіння скла, 
змішувати сировину і добре володіти різноманітними прийомами 
видування. Кожен з цих видів роботи виконувався окремими 
категоріями майстрів. Так, наприклад, за підтримуванням полум’я в 
печі стежили спеціалісти-опалювачі, яких тоді називали шулярами, 
окремо працювали робітники, що випалювали поташ. Отже, на гутах 
вже існував поділ праці, що характеризує їх як мануфактури.

Майстри-гутники не осідали постійно на одному місці. Вони 
перекочовували разом з гутами, часто організовували нові 
підприємства у віддалених областях. Для потреб скловаріння, на 
паливо й виробництво поташу винищувався навколишній ліс. Через 
кілька років майстерня ставала неприбутковою у зв’язку з необхідністю 
привозити дрова з віддалених ділянок. Виробництво перекочовувало 
на інші місця, а там, де була стара гута, залишалася вільна від лісу 
і придатна для хліборобства ділянка землі, на якій селилися 
навколишні селяни. Ці місця часто носили назви, які походили від 
попередніх промислів на цих землях: „гута”, „буда” - підприємство, 
що виробляло тільки поташ, „майдан” - ділянка , яка залишилась 
після вирубування лісу на поташ та опалювання.

Поташна продукція була важливою сировиною для 
мануфактурного виробництва Англії, Шотландії, Нідерландів, Франції 
та ганзейських міст. Сировина з вмістом калію використовувалась у 
XVI ст. не лише для виробництва скла, а й для вибілювання тканин та 
виготовлення миючих засобів.

Використавши в значній мірі ресурси своїх держав, європейські 
промисловці звернули увагу на схід, в тому числі і на Волинь з її 
величезними лісовими ресурсами і зручним географічним положенням 
та густою сіткою доріг і річок, що були важливою ланкою сплавного 
шляху до Балтійського моря.

Найбагатшими власниками лісових ресурсів на Волині були князі 
Острозькі. В їхніх лісах зосереджувалися попельні буди. Більшість 
документів свідчить, що виробництво попелу на Волині було 
зорієнтовано на оптового покупця - „справця королівських лісів Корони 
Польської” Станіслава Граєвського. Між ним і власниками лісів 
найчастіше виступає посередником і організатором доставки попелу 
до портів луцький міщанин - купець Батько Мисанович.

У 60 - 70-х роках XVI ст. на Волині виробляли не поташ, а сировину 
з вмістом калію дещо нижчої якості-сфальцьований попіл (смальцюг). 
Для його виробництва в регіонах поширення твердолистяних порід 
(берест, ясен) будувались виробничі комплекси по переробці деревини 
на попіл - буди. Ці комплекси складали: „ізби” або „гридні", там, де 
мешкали працівники, називалося „шофи”; місце, де зберігався 
напівфабрикат - попіл - називалося „фальба”. Дерево, призначене
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для спалення, складалося у „гурби” і повинно було повністю згоріти, 
не залишивши обвуглених шматків у попелі.

До асортименту виробів кожної гути входив посуд і віконне скло. 
Майстри, які спеціалізувались на виготовлені віконного скла, 
називалися оболонниками або блонниками. Термін „оболона” походить 
від оболонки тваринного міхура, який бідніші верстви населення 
розтягували на віконних рамах замість скла. Пізніше спрощене слово 
„блонь”, „блона” стало назвою власне самого віконного скла.

Про поширення гутного виробництва на території Острожчини 
можемо судити з топонімічних назв населених пунктів та прилеглих 
урочищ. Скловаріння в основному було зосереджене в південній 
частині району, яка межує з Тернопільською та Хмельницькою 
областями. Найближчий топонім до Острога знаходиться біля 
с. Межиріч - урочище Гутисько. Між селами Точивики, Дерев’янче та 
Новомалин знаходилось село Гутисько, спалене під час Другої світової 
війни. Урочища біля цих населених пунктів теж носять назви пов'язані 
з виробництвом скла: Гутисько, Підгутисько, Майдан. Село Галівка 
теж має урочище Під Гутою. Біля села Теремне знаходиться 
поселення Майдан - Журин, біля нього луг Оболоня. Потрібно 
наголосити що загально прийнятне значення назви «Оболонь» як 
заливний сінокіс, може відноситися до урочищ з такою назвою в селах 
Бродів та Вельбівне. У випадку з урочищем біля Теремного назва 
Оболоня (а не Оболонь), походить від давньої назви віконного скла, 
тим більше,що поряд знаходиться поселення з назвою Майдан. Зовсім 
поряд на території Хмельницької та Тернопільської областей, 
зустрічаються села з назвами що залишились від давніх скляних 
промислів: Нове Гутисько та Старе Гутисько Білогірського району; 
Руська Гута, Стара Гута та Майдан Шумського району; Стара Гутиська 
та Нова Гутиська Ізяславського району. Чим ближче ми будемо 
просуватись до Кременця та Почаєва, тим частіше будемо зустрічати 
топоніми, пов’язані з виробництвом гутного скла. Маємо і 
документальні згадки, наприклад, Гутище - Суразьке Шумського 
району згадується в 1775 р., належало до містечка Сураж.(Словн. 
Геогр., ст. 595.)

Гута являла собою низьку складену з каменю на глині піч, в якій в 
керамічних горшках плавилось скло. Друга, що була з'єднана з 
плавильною, була відпалююча піч, в якій готовий виріб нагрівався 
майже до розм’якшування, щоб цим компенсувати напруження в склі.

Найважливішим робочим інструментом склодува була його 
видувальна труба. Це порожниста металева трубка довжиною 1-1,5 м, 
на одну третю довжини обшита деревом, на її закінченні вставлений 
латунний мундштук. Користуючись трубкою, майстер набирає з печі 
розплавлене скло, видуває його в форму і формує. Для цього йому 
ще потрібні металеві ножиці для відрізання скляної маси і 
прикріплення її до трубки, довгі пінцетоподібні кліщі з металу для 
витягування і формування скляної маси, для нанесення тиснених 
прикрас, а також дерев’яна ложка для розрівнювання набраної 
скломаси. Попередньо відформоване з допомогою цих інструментів
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скло відсікають від трубки і несуть в випалювальну піч. Слід, що 
залишився від трубки, затирають за допомогою шліфування.

З поширенням гут в XVI ст. скляні шибки (оболони) почали входити 
в практику народного житлового будівництва. Невеликі скляні 
кружальця діаметром в 10-20 см вставлялись безпосередньо в 
дерев’яну чи глинобитну стіну сільської хати. Віконні шибки 
виготовлялись так званим „лунним способом” і були відомі ще в 
давньоруський період. Видувши спочатку банку зі скла, майстер 
підносив трубку догори і швидко обертав її навколо поздовжньої осі. 
Під дією сил ваги і відцентрової сили банка набирала вигляду 
приплюснутої посудини з великим круглим дном. Цю посудину 
розрізали горизонтально за допомогою гарячої скляної нитки і кількох 
крапель води. Відділена таким чином нижня частина заготовки мала 
форму плоскої чаші. На кам’яній чи залізній поверхні в камері відпалу 
вона набирала плоского, трохи хвилястого вигляду, а стінки її 
загинались характерним бортиком.

Набуло більшого поширення скло для вікон міських будинків, 
замків, церков та монастирів. Щоб засклити великий отвір, з’єднували 
за допомогою свинцевої решітки велику кількість дрібних плоских 
скелець. Крім округлих скляних дисків, в збірному вікні XVI ст. 
з’являються обрізні багатокутні елементи. Шибки цих форм 
відзначаються вільними лініями і відхиленнями від сухих геометрично 
точних обрисів, вікно набирало вигляд орнаменту. На іконах, що були 
написані в Острозі, ми бачимо такі вікна, взяті художниками із 
архітектурних споруд, які їх оточували. Павло Алепський під час 
подорожі по Україні-у 1654 році захоплювався „великими серце 
радуючими” вікнами. Його записи вказують на існування візерунчастого 
різнокольорового вітражу.

У XVIII ст. гути почали виготовляти скло більшого розміру, було 
освоєно видування скла „халявним” методом. Майстер видував 
величезний пузир і, розмахуючи склодувною трубкою як маятником, 
формував з нього видовжену банку. Трубка разом з халявою досягала 
2,5 м довжини. Щоб майстер міг маневрувати виробом, споруджували 
дерев’яний міст і виривали перед ним глибоку яму. Півкруглі кінці 
застиглої халяви відрізалися, а утворений таким чином рівний циліндр 
розрізали повздовж, підігрівали до розм'якшення на плоскій плиті в 
печі та розгортали в лист. Видування великих халяв було дуже 
складною справою. Невдачі відбивалися на заробітку майстра, якому 
платили „від халяви”.

Високо цінувалися цілі листи скла. Лист мав розмір 15x16 вершків, 
тобто 67x71 см. Найходовішими були півлистові і чвертьлистові шибки, 
які одержували, мабуть, не розрізуванням цілих листів, а виготовляючи 
малі халяви.

Скляний посуд XVI-XVII ст.ст. надзвичайно мало дійшов до нашого 
часу; справа в тому, що в середньовічній техніці варіння скла важливу 
роль відігравав скляний брухт. Додаючи до суміші сировини скляний 
брухт, добивалися прискореного плавлення маси. Часто не досить 
вміло підібрану суміш взагалі неможливо було довести до в’язкого
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стану без певної кількості в ній готового скла. У зв’язку з цим мандрівні 
продавці скла скуповували або вимінювали на готовий товар 
пошкоджене скляне начиння і здавали гутам.

У XIX ст. техніка українських гут почала занепадати, технологія 
виготовлення сильно відставала від виробництва скла на заводах. Гути, 
які додержувались старих методів роботи, не змогли витримати 
конкуренції машинної техніки. Занепад гут був неминучим ще й тому, що 
в районах зосередження гутних промислів нещадно винищувались ліси.

СТИЛІСТИКА ВІКОН

Романські та давньоруські вікна
Романська архітектура на територію Західної Європи прийшла на 

зміну античній в ХІ-ХІ І століттях. Київська Русь запозичила стилістику 
побудови вікон через посередництво Візантії, хоча на територію 
західної її частини архітектурні форми надходили і безпосередньо із 
країн Західної Європи. Вікна романської архітектури мали значні 
розміри і розміщувались на великій висоті, під самою стелею. Для 
романської архітектури характерні вузькі арочні вікна з широким 
двохстороннім відкосом, чітко виділенні пороги, часом зустрічалися 
вікна з прямою перемичкою. Вертикальний імпост у вікнах вирішувався 
у вигляді колони і мав багато прикрашену капітель.

Вікна в готичній архітектурі
Готична архітектура виникла в XII ст. на півночі Франції. Це єдиний 

стиль, який не базується на досягненнях античної архітектури. В 
сакральному готичному будівництві зверталась увага в основному на 
освітлення приміщень і його безпосередній вплив на людину. Готичне 
вікно має велику площу, яка пропускає велику кількість світла в 
приміщення. Віконні отвори розміщувались між пілонами на всю 
ширину простору між ними. Арка міняє свою форму, стає стрільчатою, 
широке вікно, як правило, розділяється кам’яними імпостами, які зверху 
закінчуються складними геометричними фігурами. В пізній готиці 
форма вікна витягується і загострюється, в ньому залишається 
головний імпост з фігурами найрізноманітніших форм і розмірів, що 
відповідають характеру будинку (Троїцька церква Межиріцького 
монастиря, Богоявленський собор в Острозі). В католицьких храмах 
із західної сторони фасаду, зазвичай, знаходиться розеточне вікно 
круглої форми, рисунок якого заповнюється кам’яними 
центрострімкими стовпчиками - імпостами. Скло в розеточних вікнах 
використовувалось кольорове: бордове, темно-синє, темно-зелене, 
жовто-червоне. Величезні вітражі, з'єднувані між собою олов’яними 
поясками, що підкреслювали та створювали своєрідний рисунок, мали 
величезний вплив на віруючих. Вікна в готиці були частіш за все закриті 
віконницями. Дерев’яні віконниці мали рамочну конструкцію і 
складалися з вертикальних дощок, оброблених рубанком. Заскленням 
верхньої частини вікон і встановленням в нижній частині частково 
засклених віконниць досягалось одночасно і освітлення приміщень, і
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захист від негоди, і провітрювання. Фурнітура вікон мала просту форму, 
віконниці вішались на довгі металеві петлі, які виконували також і 
конструктивну роль. Петлі одягались на штирі, вмонтовані 
безпосередньо в камінь.

Вікна періоду Ренесансу
Ренесанс - новий стиль, що базувався на відродженні античного 

мистецтва, інша його назва звучить - “Відродження”. Нові досягнення 
відрізняють будинки, побудовані в дусі нового часу. В архітектурі 
домінує статичність та рівновага прямокутних форм. Віконні ніші були 
за своїми розмірами та пропорціями тісно пов'язані з виглядом 
будинку. В ранній період вони вінчались арками, які поступово були 
витісненні прямокутними формами.

В період пізнього Ренесансу обрамлення вікна мало надвіконний 
карниз, на якому зазвичай встановлювався прямокутний, арочний, 
трикутний або сегментний щити, які створювали фронтон.

В архітектурі ренесансу віконний отвір був розділений 
горизонтальними та вертикальними імпостами, кам’яними або 
дерев’яними. Новим елементом стала дерев’яна рама, яка 
вставлялась у підштукатурений отвір або в кам’яну раму.

В палацах і замках епохи Ренесансу вже використовувалися вікна 
з віконницями, які відчинялися. Верхня більша частина вікна 
освітлювала внутрішній простір. Нижня, в більшості випадків менша 
частина вікна, служила для провітрювання і закривалася віконницями, 
які захищали інтер’єр від чужих очей. Наступним етапом розвитку 
вікна стало засклення його нижньої частини. Внаслідок цього віконниці 
перетворилися лише в засоби захисту.

Засклення вікон було вже достатньо розповсюджене, що 
забезпечило можливість дивитися з приміщення на вулицю. В період 
пізнього Ренесансу скляні пластинки різалися у формі шести-і 
восьмикутників, що було обумовлено новою технологією виробництва 
скла. Вікна, які мали кам’яну раму, склилися прямо в камені. 
Дерев’яна конструкція найчастіше виготовлялася з сосни або дуба 
зі збереженням натурального кольору дерева.

Дерев’яні вікна з цього часу і до кінця XIX ст. виготовлялися з 
використанням великої кількості фурнітури. На коробці були петлі, які 
мали опорні щитки грушоподібної форми, закріплені стрічковою 
фурнітурою в місцях з’єднання конструкції. На віконницях були 
прямокутні і кутові петлі, зачепи і підкладки під зачепи. В епоху 
Ренесансу петлі вже вставлялися безпосередньо в конструкцію, а 
після закриття вікна вони були зовсім непомітними.

Фурнітура зазвичай фарбувалася олійною фарбою, але часом 
оброблялася дорогими металами: золотом, сріблом, оловом. В цей 
період використовували також бронзові сплави для молоточків, 
віконних ручок та гачків. Декоративні грати продовжували 
виготовляти з металевих прутів, але вже круглої форми, що 
замінили готичний квадрат. Металеві прути в гратах з’єднувалися 
хомутами і закінчувалися зображенням тварини або маскарона
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людини, а також листків аканту. Ще одним методом оздоблення 
стає карбування та позолота.

Вікна архітектури періоду бароко
На початку XVII ст. в європейській архітектурі широке 

розповсюдження набув стиль бароко, який порушив одноманітність 
ренесансного стилю і вніс в архітектуру принцип динамізму. Складне 
переплетення форм і чергування по-різному зігнутих кривих створює 
враження безкінечності простору і безперервності руху. Найсильніше 
впливає фантазія майстрів на форми порталів та вікон. Порівняно з 
періодом Ренесансу, вікна стають помітними елементами будинків, 
мають різноманітні форми та по-різному обрамлюються.

В архітектурі і далі домінує конструкція вікна з перехрещеними 
імпостами, виготовленими з однакових профілів. В деяких конструкціях 
барочних вікон немає імпостів і їх роль беруть на себе стики віконниць, 
прикритих заслінкою, що є прообразом штульпових вікон. Для 
виготовлення конструкцій дерев’яних вікон використовувались 
доступні сорти деревини. Для будівництва шляхетських приміщень 
та церков використовували деревину дуба, а для інших будівель - 
сосну (іноді ялину, піхту). Деревина в основному не фарбувалася, а 
для боротьби з шкідниками оброблялася природною живицею. Для 
фурнітури використовувались ті ж матеріали, що й в епоху Ренесансу. 
Новим матеріалом бароко стала латунь, яку отримували за допомогою 
лиття. Функціонально фурнітура почала ділитися на з’єднуючу (петлі), 
закриваючу (засув, шпінгалет) і захищаючу (металева арматура).

Вікна архітектури періоду класицизму
Архітектура класицизму виникла у Франції у XVIII ст. Майстрів 

надихнула архітектура Італії періоду античності. Митці, перенасичені 
неспокійними формами пізнього бароко (рококо), оголосили класицизм 
архітектурою французької монументальності. Цього вони досягли за 
допомогою композиції, що базувалася на основних геометричних 
формах та об’ємах, таких, як куб та куля. Характерною рисою стає 
портик з колонами, який сильно виділяється на фасаді об’єкту.

Збільшується використання двостулкових вікон, з’єднаних спільним 
карнизом, прикрашених штукатуркою та багатим ліпленням. Особливо 
цінними серед архітектурних доповнень є прикраси на вікнах, порталах, 
балконах. Улюбленим прийомом облаштування вікна є головний карниз. 
Крім продовгуватих вікон, стали частіше використовуватися вікна нового 
типу із заокругленими кутами у верхній частині.
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Рафаэль ШПИЗЕЛЬ

Волынская духовная семинария и её роль 
в распространении медицинских знаний в 

подготовке медицинских кадров

Волынская духовная семинария была открыта в Остроге 14 мая 
1796 г. Согласно Указа св. Синода от 12 июля 1795 года в Волынской 
губернии необходимо было открыть семинарию для обучения 
правилам православия и подготовки большого количества 
священнослужителей, которые должны были распространять среди 
населения полученные сведения. Приём учеников в семинарию 
проводился с 5 мая по 10 июня, а затем с 4 сентября до конца 1796 
года. Всего изначально принято в семинарию 119 мальчиков в 
возрасте от 8 до 21 года.

Дети священно- и церковнослужителей Волынской губернии 
получали письменное приглашение за подписью Епископа Варлаама 
с просьбой записываться и учиться в духовной семинарии. Родители, 
не желавшие отправить своих детей в семинарию, подвергались 
денежному штрафу и даже временно лишались прихода. Бывали 
случаи, когда упорствующие родители лишались сана, а детей 
доставляла в семинарию полиция. По ступени познания все принятые 
в семинарию дети распределялись по классам: риторический, 
пиитический, высший и нижний грамматический. Курс учебы в каждом 
классе не был точно определен, хотя для успевающих учеников он 
продолжался год, а малоуспевающие могли сидеть по 2 или 3 года 
в каждом классе. Принимался во внимание и возраст ученика. 
Аттестация воспитанников делалась раз в два года и назначенная 
комиссия проводила ее очень тщательно и корректно при соблюдении 
высшей справедливости. Мнение комиссии тщательно обсуждалось 
и записывалось на латинском языке. Выпуск слушателей также 
осуществлялся раз в два года, в четные года. Помимо того, что 
выпускались священнослужители, способные выпускники 
продолжали учебу и становились учителями, медиками, некоторые 
занимали общественные и даже государственные должности, 
становясь министрами или губернаторами.

Среди слушателей семинарии особо приветствовалось 
приобретение медицинских знаний.

Обучение в семинарии проводилось на латыни, изучался русский 
язык, математика, риторика и особенно словестность и грамматика. 
Учебный процесс был поставлен на высоком уровне. Для 
преподавательской работы приглашались лучшие преподаватели, а 
также из слушателей выбирались достойные и направлялись за счет 
семинарии учиться в лучшие высшие учреждения. После окончания 
курсов обучения большинство слушателей возвращались и
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направлялись на работу, чаще всего в Волынскую губернию. 
Неуспевающие обычно исключались и к занятиям не допускались.

Обучение проводилось таким образом, что выпускник должен был 
обладать знаниями из многих отраслей наук. Священнослужитель 
должен был быть примером в поведении в семье, в обществе. В связи 
с необходимостью он должен был обладать достаточными знаниями 
для обеспечения первой медицинской помощи при болезнях и 
несчастных случаях. Волынская духовная семинария за время своего 
существования выпустила более 5000 священников, которые 
устраивались на работу не только в Волынкой губернии. Все они были 
подготовлены для медицинского обслуживания своего прихода. При 
плохо организованной медицинской помощи населению в то время 
это имело колоссальное значение в деле охраны здоровья населения 
и помогало в борьбе как с вредными привычками, так и заразными 
болезнями. В отношении обучения будущих священнослужителей 
основам медицины небезинтересен Указ св. Синода от 24. VII. 1796 г. 
за № 2396: “Известно, что в селениях, где нет врачей, по невежеству, 
закоренелому обычаю и по приёмам пользования болезней, 
противным естеству и здравому смыслу, частые самые легкие 
припадки делаются смертоносны. Желая открыть поселенцам по сей 
части нужную и столь же простую, как и близкую образу жизни их 
помощь, я призвал за благо ложить сию обязанность на духовенство, 
доставив ему способы и познания, сану его свойственные, соединить 
некоторые понятия и о врачебной науке” (5, стр. 7).

«К числу 50 студентов, из духовных училищ на медицинские 
факультеты отправленных на том же коште, иметь оных быть по 
несколько человек для образования в тех институтах врачебных наук, 
дабы при обучении их и возвращении в Епархии, они сами в духовных 
училищах сумели преподавать сие искусство» (5, стр.7).

В силу этого Указа в Волынской духовной семинарии врачебная 
наука была заведена с 14 июля 1804 года, при чем Епископ Варлаам 
предписал семинарскому Правлению “Преподавать врачебную науку 
всякого дня по полудни в первом часу (5, стр.9).

За 122 года существования Волынской семинарии врачебную 
науку в ней преподавали 15 врачей. В период работы семинарии в 
Остроге в ней работал уездный врач Иван Ерехович; лишь один раз 
этот период времени на доктора Ивана Ереховича поступила жалоба 
от правления семинарии в Епархиальный Совет от 12 февраля 1805 
(N2 32) - о том, что “назначенный преподавать эту (врачебную) науку 
уездный штаб-лекарь Иван Ерехович не поступает согласно сему 
предписанию, ему объявленному, и «положил себе ходить только в 
неделю три раза в класс, и то неаккуратно, ссылаясь на то, что он 
очень занят другими должностями, ради которых часто из города 
отлучается». Других жалоб на врача И. Ереховича не поступало, 
видимо, в связи с тем, что больше не было пропусков занятий.

После переезда семинарии в Аннополь врачебную науку 
преподавал врач Иван Антонович Стохальский, происхождения из 
дворян, который обучался врачебному искусству у различных
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докторов, у которых находился в учениках. В 1807-1809 гг. он 
находился на службе в Остроге (5, стр. 901).

В деятельности Волынской духовной семинарии выделяют 
4 периода, в зависимости от того города, где она располагалась:

1. Острожский (1796-1825 гг.) - 29 лет.
2. Аннопольский (1825-1836 гг.) - 11 лет.
3. Кременецкий (1836-1902 гг.) - 66 лет.
4. Житомирский (1902-1918 гг.) - 16 лет.
Наилучшие условия для работы семинарии были созданы в 

Остроге, где все учебные классы, лаборатории и подсобные 
помещения были просторно расположены в обширном здании 
бывшего иезуитского монастыря, который после присоединения края 
к России был преобразован в Преображенский православный 
монастырь. После большого пожара, во время которого здание сильно 
пострадало, семинария была переведена в Аннополь, где условия 
для работы были намного хуже, а с 1836 г. работала в Кременце, в 
здании бывшего лицея. В Житомир семинария была переведена только 
после окончания строительства специального здания, в котором 
семинария работала с 1902 года до ее закрытия органами советской 
власти в 1918 году.

Во все периоды деятельности Волынской духовной семинарии 
придавали значительное внимание обучению врачебной науке. После 
окончания семинарии ее воспитанники распространяли медицинские 
знания среди населения и оказывали медицинскую помощь своим 
прихожанам и их семьям.

После окончания Волынской духовной семинарии ее выпускники 
разъезжались по селам не только Волынской губернии, но и далеко 
за её пределами. Поэтому обучение священников основам медицины 
имело большое значение, особенно в то время, когда медицинская 
помощь была недоступной большинству сельских жителей.

Среди воспитанников Волынской духовной семинарии, кроме 
священников, были выдающиеся ученые, политики, просветители, 
общественные деятели, учителя и большое количество медиков. 
Известно, что большинство обучающихся в военно-медицинских 
академиях и на медицинских факультетах университетов были 
воспитанники духовных семинарий. Талантливые и одаренные 
воспитанники, проявляющие интерес к изучению медицины, при 
хорошем поведении имели шанс обучаться в высших медицинских 
учебных заведениях, при этом дорога на учебу оплачивалась 
семинарией. Для поступления в военно-медицинскую академию 
требовались следующие условия:

1. Иметь желание учиться в медицинской академии, при успешном 
выполнении учебной программы.

2. Воспитанник избирается для направления в медицинскую 
академию по собственному желанию из классов философии, риторики 
и богословия от 16 до 24 лет от роду.

3. Для поступления в академию требуется заявление с указанием, 
какой части желает учиться (медицина, фармация или ветеринария).
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4. Из желающих поступить в медицинские академии увольняются 
из семинарии те, кто имеет дарование и, кроме латыни и русского 
языка, знает арифметику и хотя бы первые начала геометрии.

5. Удостоенные учиться в медицинских академиях лично 
директором училища сопровождаются в губернские семинарии для 
испытания, которые должны происходить в присутствии членов 
семинарского правления и по книгам, соответствующим их обучению.

6. Удостоенные обучению в медицинской академии увольняются 
из семинарии со свидетельством о хороших успехах их, а также и 
поведения за подписями их начальников и училищной печатью.

7. Признанные неспособными для врачебной науки по слабости 
их знаний или по болезни заменяются другими желающими из тех же 
семинарий и училищ. (Теодорович Н. И., стр. 313).

Согласно этим требованиям из Волынской духовной семинарии в 
высшие медицинские заведения поступало 296 воспитанников; из них 
в медико-хирургическую (а затем военно-медицинскую) академию 
были направлены 274 воспитанников.

Первым воспитанником Волынской духовной семинарии, который 
был направлен для дальнейшего образования в Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую академию, был Пантелеймон Тышковецкий, 20 
лет от роду, сын священника из села Рожищ Луцкого уезда, как самый 
способный и по успехам в изучении предметов, и по способностям 
для образования врачебных наук. Аттестацию подписал врач 
И. Ерехович; для обучения был отправлен 8.1Х.1806 года согласно 
указаниям Св. Синода от 31 .XII.1805 года - последовавшему во 
исполнения Высочайшего Указа от 17.VI.1802 года о вызове из 
духовных семинарий лучших учеников в эту Академию (5, стр. 243).

Евелий Ержевский, сын священника из Вельбовно Острожского 
уезда, 18 лет от роду, направлен в академию медицинскую с 
замечательным аттестатом хорошем поведении и отличных знаниях.

В характеристике Иосифа Яроцкого, сына священника из Белашова 
Острожского уезда, написано что похвальная учеба и прекрасное 
поведение украшают этого скромного и умного юношу.

Среди воспитанников Волынской семинарии, направленных для 
дальнейшего обучения в медико-хирургическую академию в Санкт- 
Петербург, находим под № 287 и Степана Фомича Хотовицкого, сына 
священника из Красилова (ныне Старокостантиновский район, 
Хмельницкой области), который своим талантом и трудолюбием вписал 
много замечательных страниц в мировой истории медицины и своими 
научными трудами сумел подняться до уровня создателя и 
основоположника многих отраслей медицинской науки. Степан Фомич 
Хотовицкий родился 17.IX.1796 года и в девятилетием возрасте был 
зачислен в Волынскую духовную семинарию, которая тогда 
располагалась в Остроге. Семинарские преподаватели всегда 
отмечали его успехи в учебе и поведении. В аттестационной 
характеристике врач Волынской семинарии Иван Ерехович написал, 
что у С. Ф. Хотовицкого большие склонности к медицине и врожденные 
способности к лечению, поэтому он рекомендует его учиться
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врачеванию. Руководство семинарии одобрило эту рекомендацию 
и решило направить С. Ф. Хотовицкого в северную столицу для 
обучения в медицинской академии за казенный кошт. Это значило, 
что ему выделят ежегодно по 113 рублей. На эти деньги нужно 
было приобрести учебные пособия, книги и одежду. Кормили 
студентов в академии бесплатно. Хотовицкий учился отлично и в 
1815 году окончил академию с серебряной медалью.

Для подготовки в профессора на 4 года он был откомандирован 
за границу. Обучался в лучших клиниках Европы и по 
возвращении в Петербург написал докторскую диссертацию, 
которую успешно защитил в 1819 году и стал вторым 
профессором клиники проф. Громова.

Научная деятельность была огромной. Им опубликована 
диссертация, имеющая и по настоящее время большое научное 
значение и широко используемая в исторических медицинских 
исследованиях, 3 монографии, учебное медицинское пособие для 
духовных училищ, которое выдержало 4 издания и по мнению Б. 
С. Сигала (4, стр.38), является первым учебником по гигиене в 
нашей стране, учебник по педиатрии, объемом больше 990 страниц. 
Этот учебник принес её автору мировую известность и звание 
основоположника педиатрии в стране. Общий объем 
опубликованных медицинских научных работ превышает 7000 
страниц.

На 90 году жизни С. Ф. Хотовицкий умер. Его имя осталось 
навсегда в анналах медицинской науки.

Еще много других воспитанников Волынской духовной 
семинарии, которые были направлены для обучения в военно
медицинскую академию и медицинские факультеты 
университетов, внесли весомый вклад в развитие медицинской 
науки.

Волынская духовная семинария за 122 года своего 
существования сыграла важную роль в развитии медицинской 
науки и распространении медицинских знаний среди населения.
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Василь ВИХОВАНЕЦЬ

Великий історик України
(До 120-х роковин від дня смерті Миколи Костомарова)

Костомаров і українське питання
Ім’я Миколи Івановича Костомарова вписане золотими літерами в 

історію України. Щоб пам’ятати його, було б достатньо і одного факту: 
Костомаров і полум'яний Кобзар - друзі. Але фактів значно більше.

...Наприкінці березня 1847 року Т. Г. Шевченко поспішав у Київ на 
весілля до М. І. Костомарова. Дніпро широко розлився. Переправи в 
місто не було. Зате стояв чималий човен для пошти і державних 
кур’єрів, а біля нього був квартальний наглядач та двоє жандармів. 
Вони вже чекали на подорожнього.

- Перевезете? - спитав Шевченко. (Він добирався в місто з 
попутником-військовим Захаром Солониною).

- Не дозволено. (Це була гра).
- Та ж не задармо, - пообіцяв гусар-ротмістр.
Погодились. А посеред річки наглядач оголосив про арешт поета, 

на той час також члена Кирило-Мефодіївського братства. Шевченка 
взяли останнім. Костомаров, Маркович, Посяда, Тулуб, Куліш і інші 
за доносом зрадника-студента Петрова уже сиділи за гратами.

У Броварах заарештований Кобзар випадково зустрівся з матір’ю 
Миколи Тетяною Петрівною та нареченою товариша Аліною 
Крагельською і її матір’ю - жінки якраз добиралися в Петербург, куди 
відправили Костомарова на допит. (Рівно доби не вистачило молодим, 
щоб одружитись. Доля звела їх аж через... 26 років; він - одинокий, 
вона - вдовиця з трьома дітьми. Звінчалися весною 1875 р. і разом 
прожили ще десять літ).

- Тарасе Григоровичу... - впізнала його Миколина мама.
Попрощались...
Антикріпосницька організація Кирило-Мефодіївське братство, 

нагадаємо, заявила про себе в Києві на початку 1846 року. 
М. І. Костомаров, професор історії Київського університету, був серед 
головних організаторів цього політичного товариства, в яке входили 
Микола Гулак, Василь Білозерський, Опанас Маркович, Дмитро 
Пильчиков, Степан Зенович, Пантелеймон Куліш і інші, усіх було 
близько сотні. Весною того ж року до них приєднався Тарас Шевченко. 
У спогадах Костомарова читаємо: «У квітні, після Великодня, не 
пам’ятаю тепер, хто з моїх знайомих прийшов до мене з Тарасом 
Григоровичем. З першого ж разу справив він на мене... приємне 
враження... Досить того, що я полюбив тоді ж Тараса Григоровича».

І Костомаров, і Шевченко - великі, геніальні уми, які щиро служили, 
кожен по-своєму, народу України.

Розповідаючи про талановитого історика, професора-педагога, 
етнографа і фольклориста, археографа і публіциста, письменника і 
прогресивного громадського діяча, дуже доречно вживати епітет великий -
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великий Костомаров. Великий уже хоча б тому, що першим серед 
світових істориків в центр своєї історичної концепції поставив народ - як 
творця історії і суспільства. Вчений відзначався посиленою увагою до 
національно-визвольних рухів - козацьких, селянських і зажив слави 
«історика-художника». Монографія Костомарова «Богдан 
Хмельницький» дуже сподобалася Т. Г. Шевченку, який сказав про 
неї: «Прекрасна книга...»

З 1861 р. вчений стає активним співробітником часопису «Основа». 
Він також укладав і видавав українські книжки для народної освіти.

Костомаров був автором програмових творів політичного братства, 
таких, як «Книга Битія українського народу», «Правила для членів», 
«Статут товариства св. Кирила і Мефодія», де висловлено ідеї 
українського національного відродження, демократії, українського 
месіанства та панславізму. За цю діяльність відбув рік ув’язнення в 
Петропавлівській фортеці, вісім років - заслання в Саратові та ще 
два роки заборони «служить по ученой части».

Наукова спадщина М. І. Костомарова просто величезна. Перш за 
все, він є, як мовилось вище, основоположником народницького 
напрямку в українській історіографії. У своїх творах - фундаментальних 
працях з історії України ХУІ-ХУІІІ ст.ст., монографіях, історіософічних 
розвідках, публіцистичних статтях «Богдан Хмельницкий», «Руина», 
«Мазепа», «Мысли о федеративном начале в древней Руси», «Две 
русские народности», «Черты народной южно-русской истории», 
«Правда москвичам о Руси», «Украина» (лист в журнал «Колокол») та 
багатьох інших обстоював самостійність української нації і окремішність 
українського історичного процесу, який, за баченням мислителя, є 
втіленням вільнолюбного духу українського народу.

Творчість Костомарова не втрачає актуальності і в наш час, котрий 
є періодом активного творення й утвердження української державності. 
Дослідники величезної спадщини вченого справедливо вважають, що 
він першим спробував визначити «суму потенцій, котрі складають 
національний характер українців і феномен соборності як складової 
його частини». В серії наукових праць, які з’явилися в журналі 
«Основа» в 1861-1863 рр., великий історик шляхом наукового 
порівняльного аналізу характерів російського і українського народів 
дійшов висновку, що українці - є цілком самостійний етнос, котрий 
має власне свої історію, мову, культуру, самобутні психологічні 
особливості. Феномен соборності українців яскраво виражається в 
прагненні до самовизначення.

Хоча б кількома словами варто згадати непересічні набутки 
М. І. Костомарова і в царині етнографії. Він опублікував низку 
етнографічних студій - «Об историческом значении южнорусского 
народного песенного творчества», «История козачества в 
южнорусских народных песнях» та ін.

Багато можна розповісти і про Костомарова-поета, прозаїка, 
драматурга. Як письменник, він був членом харківської школи 
романтиків, вірші публікував під псевдонімом «Ієремія Галка». Мові 
його поезій характерні дві особливості: широке використання словника
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і фразеології української народної пісні та прагнення піднести свою 
поетичну лексику до літературного рівня. Такі збірки віршів, як 
«Українські балади» (1839), «Вітка...» (1840) складаються з творів 
знову ж таки на українську історичну тематику періоду старокнязівської 
доби та Гетьманщини. В них автор виділяє безперервність 
національної традиції - від витоків народу аж до сучасних поетові 
днів. До речі, на ту пору молодий Костомаров опанував українську 
мову на стільки, що нею написав свою першу драму «Сава Чалий», 
а також і видані книжки віршів.

Без перебільшення можна твердити, що Микола Іванович був 
закоханий в Україну. Чи не від матері, Тетяни Петрівної Мильникової, 
в першу чергу, вдячний син перейняв любов до поневоленої нації, а 
також її історії, культури, мови? Це вона, мама, ціною грабіжницьких 
умов викупила свого маленького Миколку з кріпацтва. Ось як це було.

Народившись у травні 1817 року в с. Юрасівці, Воронезької губернії, 
за п’ять місяців до шлюбу своїх батьків, від матері-кріпачки (українки), 
дитина, згідно закону, стала кріпаком свого отця, Івана Петровича 
Костомарова, російського дворянина, відставного капітана, між іншим, 
безбожника, матеріаліста-вольтер'янця. Влітку 1828 р. кучер і два лакеї 
забили свого «барина» в лісі і пограбували. На допиті признались, 
що покійник сам був тому виною, бо переконав їх, що Бога нема, а 
тому нема й гріха, роби, що хочеш... Відтак після смерті батька 
11-річний Миколка разом з іншими кріпаками перейшов у власніть 
його родичів Ровнєвих; а ті на глум зробили з нього свого «козачка». 
Зрештою, відпустили хлопця на волю, прибравши за це до рук ще 14 
тисяч десятин родючих земель покійного та доплативши для вдовиці 
50 тисяч рублів асигнаціями, що вважалось безсоромним 
пограбуванням за таку кількість землі. Але мати на те не зважала, бо 
понад усе хотіла бачити сина вільним і освіченим. І домоглася свого.

Надзвичайно здібний юнак спочатку вчився у місцевій гімназії, потім - 
в Харківському університеті. Він сам у своїй «Автобіографії» 
розповідає, що, прочитавши (в російському перекладі) два рази який- 
небудь твір любимого батькового Вольтера, переказував його слово 
в слово. Жадоба до знань у юного Костомарова була, як і здібності, 
феноменальною.

І ось - перша магістерська дисертація, тема її: «О причинах и 
характере Унии (1596 г.) в Западной России». Вона вийшла книжкою 
(незначним тиражем) в 1841 р. Своєю «народницькою» новизною і 
правдивістю про «властолюбие», хабарництво та здирництво серед 
східного духовенства дисертація спричинила незадоволення в 
університетської адміністрації. Захист наукової роботи, яку прирівняли 
до публікацій в «Отечественных записках», заборонили. Згодом 
надійшов наказ міністра народної освіти С.С. Уварова: крамольну 
дисертацію «истребить». На щастя, декілька примірників її все ж таки 
збереглося. Початкуючий вчений пише другу працю: «Об историческом 
значении русской народной поэзии». Ця робота «пройшла» і 
забезпечила йому в січні 1844 р. ступінь магістра.
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волинський, а точніше - рівненський період життя молодого педагога, 
про що розповімо в наступних наших розвідках. Цікавими в 
краєзнавчому плані були його відвідини повітового Острога.

Тим часом, ще-до зв’язків творчості М. І. Костомарова з Україною. 
Девізом невтомного педагога, історика і громадського діяча були його 
ж слова: «Істинна любов історика до своєї Вітчизни може проявлятися 
тільки в суворій повазі до правди». І ось пролунала правда: «Лежить 
в могилі Україна, але не вмерла... І встане Україна з своєї могили і 
знову озоветься до всіх братів своїх Слав’ян, і почують крик її, і встане 
Слав’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні 
князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні 
пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа - ні в Московщині, ні в Польщі, 
ні в Україні...»

Це рядки з «Книги Витія українського народу», одного з найяскравіших 
документів національної думки XIX ст. Костомаров задумав і написав 
його як програму Кирило-Мефодіївського братства. І ця своєрідна 
програма-відозва, в основу якої покладена євангельська теза про рівність 
усіх людей перед Богом - єдиним Царем над їх серцями й умами, стала 
першим Маніфестом відродженого українства. Розповідаючи про його 
долю, Костомаров пише: «Україна пристала до Московщини і поєдналась 
з нею, як єдиний люд слав'янський з слав’янським нерозділимо і 
незмісимо... Але скоро побачила Україна, що попалась у неволю, бо 
вона по своїй простоті не пізнала, що таке було цар московський, а цар 
московський усе рівно було, що ідол і мучитель...»

На відміну від атеїста-батька, Микола Іванович виріс і утвердився 
в глибокій православній вірі. Як і великий Гоголь, котрий писав, що 
«порядку в земному громадянстві не буде доти, доки люди не житимуть 
як представники високого небесного громадянства», Костомаров 
бачив, що в суспільстві порушені основні віросповідні чесноти - любов, 
добра совість, милосердя, рівність і братерство у Христі; натомість 
панують «ідоли» - царі, пани, визиск, неправда, неволя...

В іншому програмному документі кирило-мефодіївців «Закон 
Божий» великий правдолюб підкреслює: «Всяка* влада од Бога, та 
це не значить, що всякий, хто привласнив собі владу, був би од 
Бога...». Господь є Дух любові, справедливості, миру і порядку, а не 
безладу. Тому всякі чини - і високі, і нижчі, і царі, і чиновники дадуть 
звіт перед Богом, як вони довіреною їм владою користувалися. Але і 
люди винні, зауважує мислитель, бо зреклись єдиного й істинного 
Бога, а сотворили собі ідолів у лиці царів і втратили свободу. Як же 
вони тепер добиваються тої свободи? Як приклад, береться Франція:

«Збунтувались французи і сказали: «Не хочем, щоб були в нас 
королі та пани, а хочем бути рівні та вільні». Але тому не можна було 
статися, бо тільки там свобода, де Дух Христов, а Дух Божий уже 
перед тим вигнали з Франції королі та маркізи, та філософи. І французи 
короля свого забили, панів прогнали, а самі почали різатися і 
дорізались до того, що пішли в гіршую неволю. Бо на них Господь 
хотів показать усім язикам, що нема свободи без Христової віри».
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Отже, не до крові закликали людей Костомаров і його побратими, 
а до виховання суспільства правдивим словом Євангелії, до 
необхідних суспільно-політичних реформ. Це був поклик до 
найгуманнішої- мирної революції. А Україна, яка не мала своїх царів, 
а жила в Христовій вірі, справедливості і братстві, подасть приклад 
вільного життя. «Бо голос України не затих. І Україна буде 
непідлеглою... в Союзі Слав’янськім».

Згодом (1860) у згадуваному нами листі, надрукованому в 
«Колоколе» Герцена, Костомаров звертався до царя Олександра II: 
«Ми бажали б, крім того, щоб уряд не тільки не перешкоджав нам, 
українцям, розвивати свою мову, але щоб він видав розпорядок, щоб 
у школах, котрі будуть заведені для нашого народу, викладано 
предмети рідною, зрозумілою йому мовою, а не урядовою російською, 
бо інакше український народ не розвиватиме знання».

Звернімо увагу на ці слова: «нам, українцям», «для нашого 
народу»; вони свідчать, що великий історик повністю був на стороні 
України і брав щонайактивнішу участь у розв’язанні проблеми її 
соборності і самовизначення.

Далі він сучасну йому імперію називає «всепожираючою татарсько- 
німецькою Московщиною». Прийдешнє України православний 
мислитель і громадський діяч бачив наступним чином: «В майбутньому 
слав’янському союзі, в який ми віримо і якого ми сподіваємося, наша 
південна Русь повинна становити окрему державну цілість на всьому 
просторі, де народ говорить українською мовою, з захованням едности, 
заснованої не на згубній, мертвій централізації, але на ясній свідомості 
рівноправности і своєї власної користи».

Олександр Барвінський, вчинивши у Львові переклад українською 
мовою (1917) праці М. І. Костомарова «Русская История в 
жизнеописаниях ея главнейших деятелей», сказав у «Передньому 
слові», що творець Кирило-Мефодіївського братства «невсипучим 
трудом роз’яснив нам нашу славну минувшину, а віщим духом 
відгадав воскресенє самостійної України». Щодо самого братства, то, 
як констатував М.С. Грушевський, «воно проіснувало недовго, але в 
історії народу має те важливе значення, що тут ми вперше бачимо 
спроби теоретичного формулювання української ідеї в політичній і 
суспільній сфері в дусі прогреса і свободи». Шеф жандармів граф 
А. Орлов найбільшу небезпеку братства помітив у тому, що при його 
сприянні «слов’янофільство перетворюється в українофільство». Його 
члени Костомаров, Куліш, Шевченко «більше піклуються про 
відновлення мови, літератури і звичаїв Малоросії, мріючи навіть про 
повернення часів колишньої вольниці козацтва і гетьманщини».

Справедливості ради мусимо зазначити, що не всі українські 
дослідники вбачають в М. І. Костомарові видатного і безкомпромісного 
борця за самовизначення й окремішність України. Дехто звинувачує 
його в угодовстві з царським урядом, прагненні довести лояльність 
українського руху до Росії. Більше того: нібито із писань цього 
видатного громадського діяча виходило, що весь український рух 
вичерпувався такою скромною метою, як видавання книжок для
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народу, букваря та словника. Насправді, Костомаров у такий спосіб 
пропонував у журналі «Основа» (1862) взятися за вирішення окремої 
проблеми - української літературної мови. І в цьому його підтримав 
навіть М. Г. Чернишевський.

Нагадуємо, що М.І. Костомаров не був революціонером в 
загальноприйнятому розумінні. Як і Достоєвський (автор «Бісів»), 
мислитель-історик пророчо передбачав, у що може виллятись для 
Росії і України кривавий бунт за прикладом Франції. Чи ж він 
помилився?

Своєю незалежною ні від кого позицією Костомаров не зійшовся з 
М. Г. Чернишевським. Костомарова не розуміли навіть закохані в 
нього студенти. Наприклад, одного разу прийшла до нього студентська 
делегація з вимогою пояснити, чому це він (у їхньому розумінні - 
«ліберал» і «революціонер») причащається в церкві і прикладається 
до плащаниці. Ось що відповів учений: «Если вы, господа, - 
сторонники свободы, то научитесь сами уважать ее для мнений, 
которые вам не нравятся и которых вы опровергнуть положительно 
научным способом не в состоянии».

Про те, як розуміли М. I. Костомарова в пореволюційній Україні, 
свідчить хоча б назва статті, що з’явилася в 1934 р. в журналі 
«Проблемы марксизма»: «Н. И. Костомаров и буржуазно
националистическая украинская историография». «Исторические 
взгляды Грушевского, - читаемо тут, - и других буржуазных историков 
Украины, окрашенные в яркие цвета буржуазного контрреволюционного 
национализма, в основном исходят из исторической схемы, данной в 
свое время Н. И. Костомаровым». Уже з однієї наведеної цитати видно, 
що вплив видатного історика на «українське питання» був величезним. 
І ця характеристика нічим не відрізняється від тої, що давалась йому, 
наприклад, в «Русском вестнике» Каткова, де про Костомарова 
йшлося як про «батька» і «представителя отрицательной, можно 
сказать, разлагающей школы украинских писателей». Правда, далі 
федерації рівних слав’янських народів він не піднімався та й не бачив 
у тому потреби. Він був незламний духом у своїй любові до особистої 
людської свободи.

Незламний дух допоміг ученому, двічі в кінці життя покаліченому 
ломовими кіньми, достойно пережити тяжку, хворобливу, надзвичайно 
болісну старість. В день пам’яті Кирила і Мефодія лікар сказав 
дружині історика, що жити її чоловікові лишилося лічені години. Так і 
сталось - 7 квітня 1885 р. він помер у Петербурзі, в будинку, де довгі 
роки збиралась вся передова Росія. В оселі українолюба знаходив 
щирий притулок після заслання Т. Г. Шевченко.

Праця в рівненській гімназії
Трудова біографія Миколи Костомарова розпочалася ще влітку 

1842 р. До квітня наступного року він працював помічником інспектора 
Харківського університету. Але перед цим ще була служба юнкером 
в Кінбургському драгунському полку в м. Острогозьку (між іншим,
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свого часу в ньому служив наш видатний земляк, славутський князь 
Євстафій Сангушко-старший). Через короткозорість солдатська 
муштра Костомарова обминула, натомість він став полковим 
істориком - зробив (на основі архівних даних) солідний науковий опис 
Острогозького слобідського полку. І ця спроба історичного пера стала 
для юнака доленосною.

Після роботи інспектором викладав історію Русі і Росії в 
Харківському міському чоловічому пансіоні. Захистивши в 1843 р. 
дисертацію, ступінь магістра історичних наук отримав лише в січні 
1844 р. І ось на початку жовтня молодий історик прибуває в Рівне, де 
стає старшим учителем місцевої гімназії. Цей період життя майбутнього 
борця за соборність і незалежність України мав істотний вплив на 
пробудження в нього інтересу переважно до її історії.

Як підкреслюють дослідники життя і творчості великого вченого, 
на Рівненщині він опинився не з волі чиновників від освіти, а за 
власним бажанням. Про це йдеться в його ж публікації «Из прожитых 
на Волыни дней», котра була вміщена в часописі «Кіевская старина». 
У цих спогадах автор зазначає, що він сам почав «шукати можливість 
переселитися на Волинь та пожити там деякий час»; а причиною цьому 
було прагнення «познайомитися з південно-західною окраїною нашої 
вітчизни, так багатою історичними пам’ятками і легендами».

Це прагнення до подорожей пояснюється в М. І. Костомарова 
наступною неповторною особливістю в дослідженні минулого: він не 
задовільнявся одними лише писаними джерелами. Щоб відтворити 
широке історичне «полотно», він потребував споглядати саме місце 
тих чи інших вікопомних подій. І тут він починав відчувати і бачити те, 
про що потім писав з такою великою і переконливою життєвою силою.

У книзі «Історія міст і сіл УРСР. Ровенська область», зокрема, в 
нарисі про Рівне М. І. Костомарову присвячено аж... три рядки. 
Наведемо їх: «У 1844/45 навчальному році в Ровенській гімназії 
викладав історію М. І. Костомаров. Він також збирав фольклор, 
етнографічний та історичний матеріал. З цією метою відвідав Острог, 
Дубно, Гощу, Корець, Пересопницю та Дермань». Сюди ж додамо: 
Великі Межирічі і Тайкури, а також Почаїв, Вишневець та інші населені 
пункти південно-західного краю.

Отже, Велика Волинь цікавила магістра історії лише в науково- 
дослідницькому та суспільно-політичному планах. Він їхав туди, 
зазначає один з дослідників рівненського періоду його життя 
Володимир Міяковський, «на самий короткий час, можна сказати лише 
для того, щоб оглянути на власні очі поле битви під Берестечком, 
острозькі та кременецькі руїни та інші рештки волинської старовини».

Разом з тим Костомаров проявив себе як один з найстаранніших 
педагогів гімназії, учнівський склад якої становили в основному діти 
навколишніх польських поміщиків-дворян. Ось як про них висловився 
сам Микола Іванович: «Учні мої всі ляхи наповал; а розмовляють по- 
російськи так, що вуха затикай».

Можна з упевненістю стверджувати: побачене життя волинян не 
лише вжахнуло Костомарова, а й розбудило в ньому гарячі патріотичні
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почуття, напоумило шукати засоби, як допомогти замученому 
кріпацтвом народові. Тому-то, перебравшись до Києва, він без вагань 
погодився на роль головного ідеолога славнозвісного братства, 
офіційним організатором якого вважається Василь Білозерський.

Тим часом, у другому листі від 9 грудня 1844 р., з Рівного до 
котрогось з приятелів - братів Сементовських, очевидно, до критика 
і етнографа Олександра, Микола Іванович пише: «Я с жадностию 
на каждом шагу распрашивал о быте здешнего народа (признаюсь, 
это меня более занимает теперь, чем даже народная поэзия), и 
получил ужасающие сведения. Каторга лучше была бы для них! 
Не говоря уже о том, что бедный русский (тобто український.- Авт.) 
крестьянин работает помещику вместо указанных трех дней целую 
неделю (что водится и у Ваших Полтавцев, краснея, должен это 
сказать!), а себе во время рабочее уделяет только праздники, из 
чего выходит, что многие не знают имени Иисуса Христа, не говоря 
о том, что бабы, работая зимою по целым дням на барщине, берут 
пряжу для помещика еще на дом на вдосвета, не говоря о 
безчисленных поборах, как-то: доставлении ягод, грибов, тмину 
не в зачет барщины, обязанности распложивать птицу для пана, 
налагаемой на каждый двор,- обращение с ними таково, что 
превосходит всякое понятие об утеснении и приводит в трепет друга 
человечества. (...) В России ужасное варварство; в России, когда, 
проезжая от великорусских губерний к западным, можно следить, 
как постепенно ухудшается быт народа... Притеснений дворянству 
(т. е. полякам) тут никаких нет и это очень дурно: они могут свободно 
откармливаться, как кабаны, в своих палацах и ездить за границу, 
сорить деньги... и там клеветать на Россию...»

Зробивши ряд подорожей по краю, зокрема в Берестечко, 
Кременець, Почаїв та інші містечка й села, Костомаров дуже 
засумував у Рівному - засумував «от того, что я один, народности 
здесь также очень мало понимают, как и у нас, а над историческими 
занятиями смеются, думая, что история может только толковать о 
французских Людовиках, о немецких Фердинандах, а совсем не о 
таком народе, как малороссияне...» Тому, зробивши детальні описи 
своїх мандрівок, записи історичних народних переказів, що 
стосуються «козацької революції», легенд, бувальщин, а також 
зібравши понад 200 пісень, вчений-педагог подав клопотання про 
можливе переведення його в київський університет. За документами 
це сталося 4 серпня 1845 р.

Тим часом, ще дещо про життя й педагогічну діяльність 
М.І.Костомарова в Рівному, яке на ту пору належало князям 
Любомирським. За його ж «Автобіографією» і згаданими листами, 
жителі міста (до речі, на ту пору їх було всього п’ять з половиною 
тисяч) виявилися дуже гостинними і безкорисливими. Житло йому 
обходилося в 10 рублів місячно разом з їжею та пранням білизни. 
(Річна платня в гімназії становила 400 срібних рублів). Добрі 
господарі прийняли вчителя «з усією слов’янською гостинністю» 
та ще й навчали польської мови.
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В листах до друзів молодий педагог розповідає, що він 
перевантажений вчительською роботою; її так багато, «що й носа ніколи 
витерти: 15 лекцій на тиждень та ще й примушують задавати твори і 
перевіряти їх». Крім загальних рефератів, Костомаров пропонував своїм 
учням практичні вправи та більш складні індивідуальні роботи, які 
вимагали від дітей ширшого вивчення тої чи іншої теми.

Відомо, що на педрадах гімназії Микола Іванович наполягав так 
влаштовувати навчальний процес, аби, крім запам'ятовування 
програмових знань, учні вчилися самостійно мислити, аналізувати 
історичні явища, давати їм правильну оцінку. Як подає В. Міяковський, 
педагогічні здібності Костомарова були відзначені у звіті інспектора 
казенних шкіл, який перевіряв рівненську гімназію: «Магистр 
Костомаров с особенной любовью преданный науке и уже доказавший 
отличные свои дарования некоторыми весьма дельными 
историческими сочинениями, имеет, без сомнения, все качества, 
потребные для вполне хорошего преподавателя».

На закінчення свого вчителювання в Рівному педагог-історик 
виступив 20 червня 1845 р. з глибокою актовою промовою-розвідкою 
на тему: «Про те, що було причиною безладу і розладу Русі в удільний 
період нашої історії». На думку дослідника, це - велика плутанина в 
правах старшинства князівських родів; древня Русь не так шукала 
єдиновладддя, як прагнула мати над собою авторитетних родових 
правителів. Але спадковість князівської влади була заплутана до 
неможливого. Це й спричинювало в країні криваві удільні суперечки.

Старший учитель Костомаров прищіплював своїм вихованцям 
любов до народного фольклору, залучав їх записувати місцеві народні 
пісні, передання тощо. Все, зібране ним в Рівному, він опублікував 
1859 р. в Саратові, під час свого заслання. Історичні пісні Микола 
Івнович прокоментував, подав як легендарне тло, так і справжні факти 
щодо їх появи, роз’яснив місцеві звичаї.

Про те, як збіг для М. І. Костомарова поточний навчальний рік, що 
встиг він зробити в Рівному, достатньо характеризує його лаконічний 
звіт директору гімназії: «Займався: 1) створенням історії війн 
українських козаків з поляками в епоху Хмельницького; 2) збиранням 
і поясненням народних малоруських пісень; 3) приготував до видання 
літописи, які відносяться до історії Малоросії; 4) видав і надрукував у 
цьому році твір про історичне значення руської народної поезії». Крім 
того, відчутно зріс його педагогічний досвід; не допускаючи в 
стосунках зі студентською молоддю панібратства, він щиро любив 
своїх вихованців і був щедрий на добрі оцінки їх знань.

Щодо колег по гімназії, то в них старший учитель особливого 
авторитету не зажив. Вони, за його словами, «мене не зовсім що-то 
люблять, називають мене чудаком і навіть «невеждою» за те, що я 
не слухаю їх музичних вечорів, а часто запрошую до себе лірників 
співати мені про почаївську битву з турками».

‘Всяка не в смислі добра чи зла, а в смислі відповідно до своєї компетенції, 
мала чи велика. Отже, впади різних рівнів, як Божі інституції, повинні бути 
чесними і справедливими і забезпечувати суспільний порядок (Прим, авт.)
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Острог очима Костомарова
Звитяжне минуле древнього Острога, благородна династія його 

князів ще в період харківських історичних студій приваблювали 
молодого Костомарова. Тому в своїй творчості він не міг обійти цю 
південно-західну цитадель українства.

Серед костомарівських життєписів найвидатніших діячів України - 
портрет і князя Костянтина Костянтиновича Острозького. У цій розвідці 
письменник-художник достатньо виразно змалював історичні 
портрети і інших видатних Острозьких - Данила, що наводив татар 
на Польщу, Федора (Федька), великого поборника за незалежність 
Русі-України, товариша Свидригайла, котрий боровся з Польщею і 
(півстоліття) стояв на чолі українського народу, зрештою, велів з 
підозри зачинити Федора в тюрму. Кількома штрихами подано 
історичний опис правнука Федора - гетьмана литовського Костянтина 
Івановича, котрий розгромив московське військо під Оршею; будував 
церкви і школи і дав почин до української освіти.

Та найбільше рядків присвячено Костянтину Костянтиновичу 
Острозькому, котрий, хоч і був «чванливим паном», все ж для України 
зробив багато добра. Перш за все, дбаючи про освіту «люду 
посполитого», заснував дві друкарні - в Острозі і Дерманському 
монастирі. Запрошений князем Іван Федорів видрукував 
слав’янською мовою Біблію та багато інших як церковних книг, так і 
всіляких творів релігійної основи, а також літературу для шкіл. 
Головний навчальний заклад князь відкрив в Острозі, ряд менших 
шкіл - у своїх добрах.

М. І. Костомаров високо цінував позицію К. К. Острозького щодо 
чистоти Православ’я - князь рішуче виступив проти унії 1596 р.

Видатний історик ще докладніше висвітлив роль кн. Острозьких 
в боротьбі за збереження вольностей західних теренівУкраїни у статті 
«Південна Русь в кінці XVI століття», в основу якої поклав свою 
заборонену магістерську дисертацію. Досить емоційним в 
патріотично-психологічному плані є в ній епізод докорів старого князя 
Острозького польському королеві Сигізмунду: «Опам’ятайтесь, ваша 
величність... Я сильно скривджений вами; на старості літ у мене 
забирають те, що мені наймиліше: совість і православну віру... 
Прошу Бога: хай не дасть Він більше очам моїм бачити наругу над 
правами нашими...»

Оже, М. І. Костомаров досить грунтовно знав минуле Острога, 
глибоко входив у його славу і занепад. На закінчення згаданої статті 
наводить він рядки із праці Мелетія Смотрицького «Плач східної 
церкви»: «Де дім Острозьких, славний перед всіма іншими сяйвом 
древньої віри? Де роди князів Слуцьких, Заславських, 
Вишневецьких, Сангушків?..» Українські дворяни пішли... навіть не 
в унію, а в латинство.

...Аж ось і сам древній Острог. Перед ним був Корець. 
Подорожуючи в сиру дощову погоду з Києва до Рівного, Костомаров 
завітав у повітове місто «в III часа по полудни 27 окг.» (1844 р.; дати 
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подаються за ст.ст. - Авт.). Знайомство з родовою цитаделлю 
славетних Острозьких детально описане в листі до К. М. Сементовського. 
І ми наведемо з нього чимало рядків без особливих коментарів.

Отже, в означений час мандрівник «під’їхав до Острога і побачив 
величаві, вражаючі за своєю величиною руїни. На протилежній 
стороні зачорніло ще вище що-то: це останки церкви Богоявлення.

Під’їхавши до перших розвалин, я не зміг утриматися, щоб не 
піднятися туди, дав візникові злотого, аби зачекав, і відправився не 
зважаючи на нестерпне болото. Пройшовши через високі двері, над 
якими збереглося ще чимало виліплених зображень, я опинився в 
просторій залі без покрівлі, по боках - колони, арки, ніші, заглиблення 
для вівтарів, скульптурні фігури ангелів і святих, покалічених, але 
все ще привабливих вкладеною в них високою майстерністю.

На головній стіні, протилежній до входу, високо - імена [княгині] 
Ганни-Алоїзи, острозької княжни, знаменитої дівчини Галь[ш]ки. Це 
єзуїтський костел. Посередині - вхід в підземелля... Наліво - довгий 
коридор... Ряд кімнат, розмальованих альфреско; напіврозвалені 
сходи на верхній поверх. Піднявшись, побачив на всі сторони 
коридори і кімнати. Але йти тут було небезпечно - тріщини, стирчать 
уламки, в підлозі дірки. Вертаюсь в нижню залу, а там уже з 
півдюжини ізраїльського народу, котрий пояснив мені, що в 
підземеллі є труни, і печери тягнуться дуже далеко. Вирішивши 
залишитися в Острозі, я відбився від єврейських послуг і поїхав у 
трактир, де знайшов доброго, говіркого і недурного хазяїна поляка.

На другий день я відправився в костел, захопивши свічок, з метою 
йти у підземелля. Дві години ходив я по цьому приміщенню...» (Автор 
подає детальний опис костелу і навіть невеличкий малюнок його 
плану). «Кімнати по боках виділялись монахам і студентам, тому що 
тут була й академія. У всьому одноманітність і монотонність дивовижна, 
альфреско в рамах альфреско. Як все тут характеризує єзуїтів- 
пропагаторів єдності дисципліни і гігантської споруди Католицизму.

Оглянувши все... я в супроводі двох солдат і Хомки (служки. - 
Авт.) опустився із свічками в погріб. До нас приєдналось ще декілька 
солдат. Пройшовши кроків з тридцять, я відчув під ногами щось 
сухе, нагнувся й побачив людський скелет, далі другий, третій, далі 
цілий труп, що засох; далі - скелети, трупи, черепи, руки, ноги, 
ребра... Дізнаюсь, що інваліди (очевидно, солдатська інвалідна 
команда - Авт.) розтягнули труни на дрова. Ми пішли численними 
переходами... наповненими людськими останками. В одному місці 
мені показали труп, що його витягнули зі стіни, де він був 
замурований.На ньому [нібито] були різні дорогоцінності і корона, 
Але все це розікрадено. І ось він лежить, склавши руки на грудях, 
мов благає зжалитися над ним. Видно, що він був старий і зберігся 
нетлінно. Розповідь про корону навела мене на здогад, що це був 
хтось з острозьких володарів. Так ось вона, велич земна! Де ж 
корона? Невідомо; все розтягнено...».

Далі - подорож по ще двох таких же страшних підземеллях. Хто 
вони, ці острожани, що знайшли тут свій останній і далеко не 
спокійний притулок?
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«Надовго залишиться в моїй пам'яті це видовище, що ображає 

людство. Мало того, що костел, який потім був православним 
монастирем, став міським нужником! Мало того! Поглумились над 
гробами. А оце, каже один із солдатів, пішов наш в льох та й виніс 
гріб на підпал».

Згадавши кількома рядками про костел кармелітів, де «на вівтарі 
під зображенням Магдалини лежать [солдатські] чоботи», далі М. І. 
Костомаров описує руїни Богоявленської церкви, яку ще в XV ст. 
збудував кн. Василь Острозький. «Ця церква візантійського стилю, 
в чому вона подібна до київських, але має домішки готичного. Її 
ліпні зображення нагадують мені гробовець Острозького в Лаврі. 
Дах і підлога в церкві відсутні; вівтаря нема; від іконостасу нема й 
спомину. Навіть і штукатурка осипалась - одні голі, порослі мохом 
стіни, потріскані, того й чекай, що ось-ось заваляться».

Детально змалювавши внутрішню архітектуру храму, мандрівник 
додає: «Раніше тут (вгорі, під куполом. - Авт.) були написи грецькою 
та руською мовами, а тепер тільки в одному місці видно, що тут 
були слова».

Тут же, на пагорбі, увагу історика привернули «башта широка з 
карнизами, архітравами і амбразурами», а також будинок, який у 
листі названо «частиною палацу Острозьких». На верхньому поверсі 
його в ту пору розміщувався повітовий суд. Чиновники прийняли 
Костомарова «ласкаво»; він все оглянув, за винятком підземелля, 
«котре тягнеться під усім тим горбом, тому що там зберігається 
гаряче вино, а ключ у поміщика Яблоновського».

Як зійти з пагорба - «училище; тут, вважають, була острозька 
друкарня». З великим інтересом обійшов М. І. Костомаров увесь 
Острог, оглянув ще три його башти, вал посеред міста із залишками 
стін. Повертаючись до підземелля, зауважив, що воно було 
влаштоване для «арештантів у часи феодального самоуправства; 
тут був замурований Косинський» (козацький гетьман 1593 р., чинив 
погроми в маєтках Острозьких; з ним воював Януш Острозький.- 
Авт.). А в церкві Богоявлення «вінчався [московський] Самозванець 
з Мариною [Мнішек з Вишневця]».

Залишаючи Острог, видатний історик відвідав кляштор капуцинів, 
який, за словами з листа, «був знищений в 1841 р.; кругом [ще] 
були розкидані трупи і труни».

Про свої відвідини столиці Острозьких М. І. Костомаров згадав і 
в «Автобіографії», яку він продиктував у 1875 р. для дружини Аліни 
Леонтіївни.

Хоча перебування в Острозі справило на Миколу Івановича 
Костомарова досить сумне враження, загалом мандрівка по містах 
і селах Великої Волині дала йому неабияке науково-творче 
натхнення. Існує досить вірогідне припущення, що маршрут своєї 
екскурсії початкуючий вчений запропонував для Т. Г. Шевченка. 
«Інакше чим пояснити той факт, що Тарас Григорович майже повторив 
цей маршрут?», - пише автор монографії «Шевченко і Ровенщина».
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Микола МАНЬКО

Випускник Волинської духовної семінарії 
в Острозі Афанасій Лотоцький 

(архімандрит Амвросій)
Афанасій Лотоцький (в чернецтві Амвросій) - церковний письменник 

XIX ст., історик, який залишив після себе цінний волинезнавчий доробок.
Він народився 19 січня 1796 року в сім’ї волинського сільського 

священика с. Мончинець Старокостянтинівського повіту Луки 
Лотоцького1. Пізніше, у 1799 році, батько обійняв парафію у селі Грибова 
Кременецького повіту, тому у відомій книзі М. Теодоровича про 
Волинську духовну семінарію Афанасій названий сином священика 
цього села2. У 1819 р. А. Лотоцький закінчив Волинську духовну 
семінарію, яка натой час працювала в тодішньому єпархіальному 
центрі - Острозі. Його семінарським вчителем був ієромонах Ієрофей 
(Яків Петрович Лобачевський, згодом - єпископ Острозький) - 
енциклопедист і поліглот. “Способностей хороших, довольно прилежен, 
успехов преизрядньїх, поведения доброго” - так він, як інспектор 
семінарії, характеризував свого учня3. Після цього Афанасій Лотоцький 
продовжив освіту у Київській духовній академії, де 1823 р. отримав 
ступінь магістра богослов’я, і повернувся на викладацьку роботу у 
рідну семінарію, пропрацювавши в ній з 1823 по 1828 рік, спочатку 
професором словесності, німецької та польської мов, а з 1826 р. - 
інспектором, певний час очолюючи також надзвичайно цінну 
семінарську бібліотеку - спадкоємицю бібліотеки Острозької слов’яно- 
греко-латинської академії ХУІ-ХУІІ ст. Майже водночас із початком 
педагогічної праці А. Лотоцький отримав священицький сан (1823 р.) 
при Острозькому Успенському кафедральному соборі а в 1825 р. став 
соборним протоієреєм.

З 1828 р. він викладає російську мову і Закон Божий у 
Клеванському повітовому училищі, ставши також цензором проповідей 
духовенства Рівненського повіту, а з 1829 р. - місцевим благочинним. 
З 1833 р. працює законоучителем Луцької гімназії і настоятелем 
Петровської церкви м. Луцька. У 1834 р. разом з гімназією переїжджає 
у Клевань, а далі - у Рівне. У 1838 р. стає настоятелем Рівненської 
соборної церкви, обіймає церковно-адміністративні посади, в т. ч. 
очолює Рівненське духовне правління, з 1844 р. перебуває на 
церковній і педагогічній службі у Варшаві (настоятель Вільської 
цвинтарної церкви, член Волинської духовної консисторії, ключар 
Варшавського кафедрального собору, законовчитель православних 
приватних дівочих пансіонів у Варшаві, благочинний столиці Царства 
Польського), де православну єпархію очолював колишній учень і 
педагог Волинської духовної семінарії в Острозі Антоній (Григорій 
Рафальський) - двоюрідний брат Ієрофея (Лобачевського), майбутній 
митрополит у Санкт-Петербурзі.
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Афанасій Лотоцький (архімандрит Амвросій)

У 1860 р. овдовілий священик приймає чернецтво (з іменем 
Амвросій), на третій день після цього стає архімандритом і 
призначається намісником Почаївської Лаври (настоятелем якої, за 
посадою, був волинський правлячий архієрей). З 1865 р. архімандрит 
Амвросій став настоятелем Мілецького монастиря у Ковельському 
повіті, а з 1875 р. - Володимир-Волинського монастиря, який очолював 
до останніх днів життя, де і помер 18 (28) січня 1878 р4.

Друкована церковно-літературна спадщина Афанасія Лотоцького 
досить об'ємна і різноманітна, включає богословські (насамперед, в 
галузі літургіки), проповідницькі, історико-краєзнавчі праці, публікації 
літературних пам'яток, переклади. Зупинимося докладніше на його 
церковно-історичних публікаціях.

Варто зазначити, що ще під час своєї церковної і педагогічної праці 
в Луцьку, Клевані і Рівному А. Лотоцький займався вивченням 
волинської церковної старовини. Так, у нарисі першого ректора 
Київського університету М. Максимовича про Степань та місцевий 
монастир (нарис написаний у 1848 році) читаємо: “Честь открытия этого 
монастыря для истории принадлежит любознательному протоиерею 
Афанасию .Потоцкому. Лет за десять, он нашел “инвентарь Степанского 
монастыря”, писанный на польском языке 1627 года 11-го марта, 
Адамом Злотолинским, управителем Степанским''5.

У 1850-х рр. під час своєї служби у Варшаві Афанасій Лотоцький 
за дорученням духовної влади займався підготовкою історико- 
статистичного опису Варшавської православної єпархії, в т.ч. її 
територій, що історично тяжіли до Волині. Сама Варшавська єпархія, 
що охоплювала губернії Царства Польського, до 1834 р. була 
благочинням, а до 1840 р. - вікаріатом Волинської єпархії, в 1843
1860 рр. обидві єпархії мали спільного правлячого архієрея, більшість 
православних священиків у Царстві Польському були волинянами 
за походженням. Книга вийшла друком вже під час служби 
архімандрита Амвросія у Почаєві (1863 р.)6.

На документах із церковних архівів побудоване його дослідження 
з історії Берестейського Полісся XVII ст., присвячена православному 
ігумену Афанасію Филиповичу, що в 1648 р. став жертвою релігійних 
переслідувань7. Становить інтерес зроблена митрополитом Литовським 
і Віленським Йосифом (Семашком) після ознайомленням з 
дослідженням резолюція (1861 р.): “из сего сказания сделать 
соответствующее настоящему времени употребление”8.

В Почаєві архімандрит Амвросій зайнявся опрацюванням 
документів Лаврського архіву. Ця робота увінчалася в жовтні 1865 р. 
написанням головної праці церковного історика - “Сказания о 
Почаевской Успенской Лавре”, книги, що витримала три окремі видання 
(1870, 1878, 1886), крім того, була опублікована в додатку до 
“Волынских епархиальных ведомостей” за 1870-1871 рр.9 (один із 
розділів з’явився на сторінках цього журналу ще в 1867 р.)10. Книга 
отримала високу оцінку істориків Волині. Василь Пероговський писав 
про її автора: “он оставил по себе памятник прочный, 
свидетельствующий о его трудолюбии, любви к историческим
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исследованиям, знании языков: латинского и польского”11. Обдарований 
дослідних поч. XX століття Василь Левицький зазначав: “Труд этот, 
несмотря на устарелость языка, является самым ценным 
исследованием по данному вопросу. Главным и существенным 
достоинством его является то, что автор старался представить 
исторические судьбы Лавры на основании тех первоисточников - 
архивных документов, какие остались нам от предыдущих до-униатских 
времен, не пренебрегая вместе с тем и народными преданиями. 
Значение труда архимандрита Амвросия подтверждается еще и тем, 
что последующие историки Почаевской лавры черпали материал для 
своих исследований из этого сочинения12. В той же час В. Левицький 
вказав і на недоліки цієї першої спроби систематичного викладу історії 
Лаври, серед яких - і певну тенденційність та недоброзичливість щодо 
уніатів, які зовсім не відзначалися фанатичною нетерпимістю стосовно 
пам’яток православної церковної старовини, а також відсутність “живых 
и ярких характеристик лиц и событий”13.

Наукові дослідження архімандрит Амвросій продовжив і в 
Мілецькому монастирі, зайнявшись вивченням його старовини та 
рукописів із монастирського архіву. Твори церковного мистецтва, що 
збереглися в Мілецькому монастирі, зокрема, ікона св. Онуфрія часів 
унії, дали йому матеріали для церковно-археологічного дослідження 
“Следы ультрамонтанства у, бывших в Западном крае России, 
униатов”, в якому автор спробував простежити процес латинізації греко- 
католицької обрядовості14. В монастирському архіві архімандрит 
Амвросій виявив і опублікував у власному перекладі з польської 
мови рукописну пам’ятку української полемічної літератури XVII ст., 
пов'язану із іменем ректора Києво-Могилянської академії Іоаникія 
Голятовського15. Безумовно, публікації архімандрита Амвросія 
привернули увагу істориків і філологів до рукописних книг із зібрань 
волинських монастирів; їх збором невдовзі зайнявся церковно- 
археологічний музей при Київській духовній академії та його хранитель 
професор М. Петров.

В Мільцях архімандрит Амвросій підготував також спогади про 
свого семінарського вчителя єпископа Острозького Ієрофея 
(Лобачевського), уродженця Ковеля, цінні як для дослідників біографії 
одного з найвизначніших представників волинської інтелігенції 
позаминулого століття, так і часу, в якому йому випало жити і 
працювати16.

Вивчення біографій і наукової спадщини краєзнавців минулого, 
серед яких був архімандрит Амвросій (Лотоцький) - важливе завдання 
сучасного волинезнавства.

Примітки
1. Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и 

приходов Волынской епархии. Уезд Староконстантиновский. //Волынские 
епархиальные ведомости. -1897. - часть неоф. - № 17. - С.507.

2. Теодорович Н. Волынская духовная семинария. История 
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Микола МАНЬКО

Священик і педагог
Дмитро Іполитович ГІисаржевський

Прийшов час пригадати ім’я і справи священика, педагога й 
організатора шкільної справи та підготовки учительства в нашому краї 
Дмитра Іполитовича Писаржевського. Син сільського священика з 
Новоград-Волинського повіту, він народився 4 жовтня (за новим 
стилем) 1874 р. 1889 року закінчив Житомирське духовне училище, 
1895 року - Волинську духовну семінарію у Кременці. Після цього 
два роки вчителював у відомій на Волині Здовбицькій двокласній 
церковно-парафіяльній школі.

У серпні 1897 року Дмитро Писаржевськии став священиком у селі 
Новомалин Острозького повіту і водночас, як тоді було прийнято, 
завідувачем і законовчителем місцевої церковно-парафіяльної школи. 
12 років праці віддав Д. Писаржевськии старовинному Новомалину, 
перша писемна згадка про який датується 1446 роком. Це село дало 
світовій культурі скульптора Томаша-Оскара Сосновського, батько 
якого заснував свого часу при власному маєтку школу для дітей 
службовців поміщицьких маєтків округи. Згодом ця школа занепала і 
припинила своє існування.

Непомітною і малочисельною тривалий час була і заснована 1877 
року Новомалинська церковно-парафіяльна школа - до того часу, коли 
її очолив Д. Писаржевський. Завдяки його енергії і організаторській праці 
Новомалинська школа за кілька років стала найпомітнішим сільським 
освітнім осередком Острозького повіту, площа якого у декілька разів 
перевищувала територію теперішнього одноіменного району. З 1903 
року у Новомалині відкрився другий клас церковно-парафіяльної школи, 
тобто із трирічної вона стала п’ятирічною.

А1905 року при школі був започаткований додатковий - учительський 
клас, куди приймали випускників двокласних шкіл і училищ, при чому 
відмінники могли продовжити навчання без екзаменів.

Відтоді у школі почалось викладання широкого кола предметів: 
священна історія, катехізис, церковний статут, слов’янська мова, 
церковний спів з основами регентства, церковна історія, російська
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мова, словесність, арифметика, географія, фізика, геометрія, гігієна 
і дидактика з практичними уроками. Головна увага зверталася на 
викладання співу і дидактики для підготовки учнів до подальшої 
учительської праці.

При школі було відкрито гуртожиток із платою 4 карбованці на місяць 
за повне утримання (крім постільних предметів і прання білизни). Для 
цього у шкільному приміщенні був добудований другий поверх ( на 
сьогодні не зберігся). Наведу кілька витягів із офіційних звітів того 
часу (в оригіналі - російською мовою).

«... Не все із пройденого учнями двокласної школи засвоєно рівномірно. 
Винятком є школи... Новомалинська, де відповіді учнів відзначаються 
самостійністю, жвавістю і осмисленістю» (звіт за 1904-1905рр.).

«Новомалинська двокласна школа під керівництвом священика 
Писаржевського за участю його дружини і завдяки праці учителя 
досягла прекрасних результатів у вельми широкій програмі двокласної 
школи, хор справляє дивне враження при акомпоненті фісгармонії. 
Геометрія і фізика, завдяки навчальним посібникам і приладам, 
поставлені чудово, і лиш помітний недолік у недостатньому розвитку 
знань деяких учнів і учениць з арифметики» (там же).

У 1909 році Новомалин представляв Волинську єпархію на 
Всеросійській церковно-шкільній виставці. Зокрема, у Санкт-Петербурзі 
експонувалися представлені Новомалинською школою фотоальбоми, 
письмові роботи учнів, альбом зразків ручних виробів і шитва, істо
ричний нарис школи, щоденник колишнього учителя Здовбицької і 
фундатора Новомалинської школи священика Дмитра 
Писаржевського.

На цей час він був наглядачем церковно-парафіяльних шкіл 
Кременецького повіту. Заснована ним школа у Новомалині про
довжувала готувати освічених селян, а її педагогічне відділення - 
майбутніх сільських учителів для шкіл грамоти Острозького повіту, 
для продовження учительської підготовки у Дерманській Свято- 
Федорівській церковно-учительській школі.

Крім заснування школи, з іменем Д. Писаржевського пов'язане 
також відкриття у Новомалині церковно-парафіяльного братства, яке 
серед інших своїх завдань визначило «боротися з шкідливими 
явищами народного життя - пияцтвом, розбещенням, лихослів’ям, 
піклуватися про сільський храм і школу при ньому». Підготовлений 
Д. Писаржевським «Статут Св.-Іоанно-Богословського братства у 
с. Новомалин Острозького повіту» був опублікований у «Волинських 
епархіяльних відомостях» у № 27 за 1899 рік, там же надруковано 
повідомлення священика «Скромне сільське свято» про цю подію у 
1 і 2 номерах за 1900 рік.

На жаль, на сьогодні у нашому розпорядженні немає біографічних 
матеріалів про подальшу долю Дмитра Писаржевського, починаючи 
з часів першої світової війни. Однак сподіваюся, що ця стаття приверне 
увагу краєзнавців, освітян і до його постаті, і до біографії інших освітніх 
діячів нашого краю. Адже й сьогодні у приміщенні заснованої 
Писаржевським школи лунають мелодійний дзвоник і дитячі голоси.
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І Рафаель ШПІЗЕЛЬ |

Християнський проповідник, 
архієпископ Лука (професор хірургії 

В. Ф. Войно-Ясенецький)
Восени 1995 року Собор Української православної церкви 

причислив до лику святих відомого подвижника православ'я 
архієпископа Луку, в миру Валентина Феліксовича Войно- 
Ясенецького.

14 травня 1877 року в Києві в родині аптекаря Фелікса 
Станіславовича Войно-Ясенецького народився третій син - Валентин. 
Він успадкував від батьків ясний розум, природний талант, 
інтелігентність та глибоку віру в бога. В ранньому віці у хлопчика 
відкрився блискучий талант художника та нестримна тяга до мистецтва. 
В Києві, де пройшла його юність, вже були відомі талановиті малюнки 
випускника художнього училища. Він сам відмовився від своєї мрії 
вступити до Петербурзької Академії мистецтв та опанував професію 
лікаря всупереч природному дару митця. В 1890 році він вступив на 
медичний факультет Київського Університету святого Володимира. 
Незабаром стає першим студентом по навчанню та лідером 
студентських гуртків. Закінчив успішно програму навчання та отримав 
диплом лікаря з відзнакою. Він вирішив стати “мужицьким” доктором 
на селі та працювати там, де важче і там, де його постійно чекають та 
потребують допомоги.

Першим іспитом для молодого лікаря стає військовий лазарет на 
фронтах російсько-японської війни, де він почав займатися хірургією.

Після повернення з театру військових дій на Далекому Сході, він 
стає земським лікарем та натхненно працює в багатьох містах та селах 
України й Росії. Особливий інтерес приділяв лікуванню гнійних 
захворювань та використанню в хірургії місцевого знечулення. Свої 
спостереження ретельно вивчає, пише та друкує багато наукових 
статтей в журналах різних країн.

В 1915 році успішно захистив докторську дисертацію “Регіонарна 
анестезія”, яка в 1915 році видана окремою монографією з тією ж 
назвою.

Школа земського лікаря (1905-1915 рр.) виховала його відмінним 
лікарем, хірургом, який у процесі свого становлення приніс багато 
нового в практичну та теоретичну медицину. Блискучий хірург, 
прекрасний анатом та талановитий художник - це та база, на якій виріс 
його професійний талант. В 1916 році доктор медичних наук 
В.Ф. Войно-Ясенецький переїздить в Ташкент, де став головним 
лікарем міської лікарні, а також почав читати курс лекцій з хірургії на 
медичному факультеті Ташкентського університету. Його блискуча 
теоретична підготовка та віртуозна оперативна техніка приваблювали 
велику кількість хворих з різних регіонів, а також молодих лікарів.
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В 1920 році його вибрали професором оперативної хірургії 
Середньоазіатського університету, де він продовжує лікувати хворих 
та робить багато складних оперативних втручань.

Будучи чудовим лікарем, він не зумів врятувати від важкої хвороби 
свою кохану дружину. В 1921 році став вдівцем, залишився з чотирма 
маленькими дітьми. Велика душевна травма загострила його релігійні 
почуття. Він вирішив прийняти монаший сан. Незабаром стає 
священиком. Коли отець Валентин вперше зайшов до лікарняної 
палати в рясі та з хрестом на грудях, хворі, а також медичний персонал 
були здивовані, але швидко звикли. В тому ж одязі він читав лекції 
студентам університету. Аудиторії завжди були переповнені. Отець 
Валентин ні на день не залишав медичну практику, лікував хворих та 
виконував важкі й складні операції і водночас ревно виконував 
обов’язки священнослужителя, складав та читав проповіді, вчив 
студентів та займався науковими пошуками. За зціленням до 
знаменитого лікарята великого проповідника ідуть хворі та віруючі зі 
всіх кінців країни. Його авторитет зростає постійно, з кожним днем, 
що викликає небезпеку для його життя зі сторони місцевих та урядових 
керівників.

У 1925 році його вибирають (не призначають) архієпископом і він 
приймає ім’я Луки. Це ім'я вибрано не випадково: святий апостол, 
євангеліст Лука, згідно священного писання^ був не тільки лікарем, 
але і першим християнським художником. Йому приписують перші 
художні втілення Образу Богоматері. Новообраний архієпископ 
відслужив другу всенічну, прочитав проповідь та почав читати правила 
для причастя, коли до нього прийшли люди в військовій формі. Його 
арештували через тиящень після єпископської хіротонії. Це трапилося 
в травні 1925 року. Його так катували на допитах, що з’являлися 
галюцинації. Командарми та маршали таке не витримували та 
“зізнавалися” в тому, що вони були японськими чи польськими 
шпигунами, а архієпископ Лука за час арешту не підписав ні одного 
зфабрикованого документа чи звинувачення. Його вислали в 
Красноярськ, а потім у село Плахіно, біля Полярного кола. В цих 
віддалених місцях архієпископ Лука продовжує лікувати хворих та 
духовно підтримувати жителів Півночі. Після повернення із заслання 
весь час піддавався гонінням та жорстокому переслідуванню владою. 
Він був знову репресований, в тюрмі та на засланні провів 11 років. 
В найважчих умовах життя архієпископ Лука продовжував 
апостольську проповідь, допомагав хворим як лікар та чудотворець.

В 1926 році повернувся в Ташкент із заслання та отримав 
можливість працювати керівником відділу інституту невідкладної 
хірургії. Водночас виконував функції архієпископа Туркестанського. 
Багато уваги приділяє підготовці рукопису монографії з гнійної хірургії, 
продовжує друкувати статті в медичних журналах.

В 1928 році архієпископ Лука був викликаний до Москви, де мав 
розмову зі Сталіним, який намагався переконати Валентина 
Феліксовича перейти на роботу в Московський університет на посаду 
завідувача кафедри хірургії. На цій зустрічі вождь всіх народів запитав
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владику: “Ви часто розтинаєте тіло людини, чи випадало Вам бачити 
там людську душу?”. У спокійній відповіді прозвучало: “Так, але чомусь 
ніколи не зустрічав там і совісті”. Так міг відповісти тільки чудовий 
цілитель людських душ, який добре знав, що таке душа і що таке 
совість. Після цієї зустрічі він не відмовився від подальшого служіння 
церкві, а тому у квітні 1930 р. знову був заарештований та на 3 роки 
висланий в Архангельськ. Сюди, до народного цілителя, потягнулися 
віруючі та хворі, що стало головною причиною того, що Валентина 
Феліксовича звільнили і йому було дозволено повернутися в 
Ташкент. Його знову приймають на роботу в інститут невідкладної 
хірургії. Одночасно продовжує священнослужительську діяльність 
та проводить виховну роботу серед віруючих.

В1934 році йому вдається опублікувати монографію “Нариси гнійної 
хірургії”, яка принесла авторові всесвітню славу. Ця книга була 
перевидана в 1948 та 1956 роках і на ній виховувалось декілька 
поколінь хірургів. В наш час це першорядна настільна книга з хірургії, 
хоча вона є бібліографічною рідкістю.

1937 року втретє архієпископа Луку заарештовують. Протягом 
2-ох років утримують в окремій камері, а потім виселяють в село Велика 
Мурта Красноярського краю. І тут він продовжує лікувати тіло та душу 
людей. Часто читає проповіді.

В 1941 році, на початку найважчої війни, архієпископ Лука знову 
стає лікарем. Його переводять на поселення в Красноярськ та 
призначають головним хірургом евакогоспіталю та консультантом 
військових шпиталів Красноярського краю. Він багато оперує 
поранених та досягає великих результатів у хірургічному лікуванні 
вогнепальних поранень кісток та суглобів. Академік В. В. Кованов 
писав, що, будучи армійським хірургом під час Великої Вітчизняної 
війни, він твердо знав, куди потрібно направити потерпілих з 
найважчими та складними пораненнями, яких чекала неминуча смерть: 
Красноярськ, евакогоспіталь 1515, Войно-Ясенецькому. Достатньо 
було на евакокарті просто написати це прізвище і поранений, якщо 
переживе цю далеку дорогу, обов’язково потрапить за призначенням 
і вилікується. Нам пощастило зустріти в Острозі людей, яких оперував 
під час війни хірург у рясі, професор В. Ф. Войно-Ясенецький. В 
радянському військовому шпиталі він перед операцією хрестився та 
молився Богу. Він всіма силами допомагав пораненим матеріально 
та духовно.

У 1943 році архієпископ Лука був реабілітований та звільнений із 
заслання. В 1944 році переведений в Тамбов консультантом 
госпітальної бази. Одночасно указом Патріарха Росії його призначено 
архієпископом Тамбовським та Мічурінським. У цьому ж році за 
наукову розробку хірургічних методів лікування гнійних захворювань 
та поранень, викладених в наукових монографіях “Нариси гнійної 
хірургії” (1934 р.) та “Пізні резекції при інфікованих вогнепальних 
пораненнях суглобів" (1944 р.) Валентину Феліксовичу була присвоєна 
Сталінська премія І ступеня з видачею премії 200 тисяч рублів. 
Частину цієї премії він відразу передав дітям-сиротам. Вся радянська
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преса того часу друкувала текст телеграм, якими обмінювалися Сталін 
та архієпископ Лука під назвою “Документ епохи”. Подаємо текст цих 
телеграм без перекладу.

«Москва. Генералисимусу И. В. Сталину.
Прошу Вас, високочтимый Иосиф Виссарионович, принять от меня 

130000 рублей, часть премии Вашего славного имени, на помощь 
сиротам, жертвам фашистских извергов.

Тамбовский архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, профессор 
хирургии».

Телеграма у відповідь:
«Тамбов. Тамбовскому архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, 

профессору хирургии.
Примите мой привет и благодарность Правительства Союза ССР 

за Вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов.
Сталин».
Після багатьох важких випробувань, які випало пережити, тільки 

високоосвічена, глибоко віруюча людина могла написати тирану, що 
він вельмишанований, та одержати премію його славного імені.

У 1946 році архієпископ Лука переїхав в Сімферополь та був 
призначений архієпископом Сімферопольським і Таврійським. Тут він 
продовжує робити багато операцій хворих із хронічними 
захворюваннями кісток та суглобів. Консультує хворих, навчає лікарів 
та ретельно виконує свої архієпископські обов'язки. У госпіталі для 
інвалідів війни до 1951 року, коли повністю осліп, щодобово 
консультував та оперував потерпілих на війні. Будучи сліпим, 
продовжує керувати єпархією та службою Божою, лікувати хворих. 
До мудрого наставника та цілителя направляються люди не тільки з 
Криму, але й зі всієї країни.

За особистим підрахунком архієпископа Луки за 39 років служби 
Богові ним було виголошено більше як 1500 проповідей, з яких 750 
повністю записані та надруковані у 12 великих томах. В цих проповідях 
часто згадується Острог, захисники православ’я князі Острозькі, 
відзначається роль Острозької Біблії у збереженні віри та вихованні 
віруючих. Двічі архієпископ Лука побував в Острозі. Тут він 
знайомився з історичними пам’ятками. Настоятель Острозької 
Богоявленської церкви отець М. Г. Рихліцький на протязі 11 років був 
особистим секретарем архієпископа Луки. В1963 році отець Рихліцький 
(1893-1972 рр.) повернувся в Острог і до своєї смерті був пастирем 
церкви на Новому місті.

У вересні 1962 р., у віці 85 років архієпископ Лука помер та був 
похований на міському кладовищі у Сімферополі. Через 34 роки в 
Свято-Троїцькому кафедральному соборі Сімферополя у присутності 
великої кількості віруючих, всіх митрополитів України, делегацій 
духовенства всіх областей України та представників Верховної Ради 
і членів уряду відбулися торжества долучення архієпископа Луки до 
лику святих.

“Сьогодні, - сказав на цьому форумі Блаженнійший митрополит 
Володимир, - духовний небосхил прикрасила ще одна яскрава зірка.
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Кримська земля отримала Великого помічника та молитовника перед 
престолом Божим”.

Мощі святителя Луки були встановлені в соборі Сімферополя, де всі 
бажаючі можуть поклонитися їм та звернутися за допомогою до нього.

Великий християнський проповідник, архієпископ Лука був 
знаменитим лікарем та видатним пастирем. Пам’ять про нього назавжди 
залишиться в душах людей.

Проповіді архієпископа Луки ще довгі роки будуть служити людям, 
виховувати в них доброту і любов до ближнього.

Ольга РУЙ

Невідомий реферат острозького гімназиста 
про Богоявленський собор в Острозі

«Богоявленська церква за своєю релігійною, історичною і 
архітектурною значимістю є цінною та чудовою пам’яткою не тільки 
Волині, але і всього православного світу. Тому не дивно, що про цю 
церкву складено цілий ряд народних оповідань і легенд, які в 1849 
році видаву Вільно єпископ Гнат Головинський, а в наші часи вчений- 
археолог И. Новицький (“Воскресное чтение”, 1929 р.). Однак, як 
відмічає історикЯрушевич (“Кн. Костянтин Іванович Острозький”, 1897), 
історія собору ще очікує свого дослідника. На сьогоднішній день вона 
опрацьована досить неповно і несуттєво.

Як згадує Теодорович у своїх “Описаниях приходов Волынской 
епархии”, а також історик Кардашевич в книзі “Dzieje dawniejsze miasta 
Ostroga”, ще на початку XV ст. князь Василь Красний (Острозький) 
біля замку побудував дерев’яну церкву Богоявления Христа на Іордані, 
і, правдоподібно, тут був похований в 1450 р., але нічого більше про 
цю церкву не відомо навіть з архівів князів Сангушків: чи вона була 
знищена під час наїзду ворогів, чи була знесена як стара, щоб 
звільнити місце для побудови нової церкви з каменю.

Кам’яна церква була побудована в 1521 р. Про це дізнаємось з 
документів і напису, вирізаного в камені над вікнами північної стіни, 
де і тепер читаємо “initium huius operis anno 1521”.

В1529 p. контур цієї церкви з фронтону з п’яти куполів на червоному 
полі зробив гербом м. Острога кн. Костянтин Іванович Острозький - 
Великий гетьман Литовський. Герб цей є дійсним і сьогодні як для 
м. Острога, так і для району, що також вказує на відношення князів 
Острозьких і всіх людей до православної релігії.

Як видно на старих фотографіях, а також відомо із записаних 
оповідей старих людей, які добре пам’ятали руїни старого собору, 
церква була збудована з дуже міцної червоної цегли з гримсами, 
виложеними тесаним, оздоблено різбленим диким каменем 
(піщаником), куски якого відкопав проф. Й. Новицький в 1918 р. і, 
який знаходиться в музеї кн. Острозьких.
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Собор є сполученням багатьох стилів, дуже вміло між собою 
поєднаних, серед яких переважає стиль візантійсько-готський. Його 
гармонія є прикладом архітектурних поєднань різних стилів.

Вивчаючи архітектуру, студенти завжди дізнаються про цей взірець 
від своїх викладачів.

Виникає питання, звідки кн. Костянтин Іванович взяв такий план 
конструкції собору, конструкції, яка не зустрічається ні в Польщі, ні на 
Заході Європи. Проф. Люличкевич у своїх академічних працях в 
1878 р. не міг з цього приводу нічого довести, і тільки в 1927 р. 
Й. Новицький, шукаючи відповідь на це питання, зробив висновок, що 
джерела цієї конструкції потрібно шукати в глибині Росії, а, власне, в 
Москві. До такого висновку прийшов Молендзінський в своїй праці 
про Межиріч (1936 р.). Він взяв для порівняння фотографії Богоявленського 
собору в Острозі і собору Успіння в Московському Кремлі.

Як відомо, князь Костянтин Іванович Острозький сім років 
перебував в Росії, завжди цікавився будовою церков, і навіть на місці 
зробив такий план, додаючи стиль польського готику, відомий і в Росії.

Повернувшись з Москви в 1507 р., кн. Острозький почав будувати 
Богоявленський собор, закінчивши його в 1521 р. Такі будови 
переважно і здійснювалися на протязі 7-10 років. Нам невідомо, який 
інженер, архітектор чи просто будівничий зробив план будівлі, хоч у 
Вільно не бракувало таких будівничих з Італії, які будували і башти, і 
мури. Одна зі стін собору має чотири бійниці, тому що Замкова гора 
невелика, будувати оборонний мур не було вільного місця, тому 
виникла потреба північну стіну церкви зробити оборонною.

З південного заходу від закристїї до замку вела кам’яна доріжка, 
відкрита Й. Новицьким у 1918 р., по якій князі ходили з замку до 
церкви, а в головному вівтарі Й. Новицький виявив вхід до підземелля 
із собору до замку, на жаль, складний для проведення розкопок. Є 
версія, що в цьому підземеллі зберігаються скарби кн. Острозьких.

Із збережених описів, залишків церковних речей, а також актів 
пожертв бачимо, що церква ця була дуже багата і прекрасна: тут 
знаходиться бронзовий підсвічник німецької роботи з Нюрнберга, який 
вказує, що й інші предмети були такими ж дорогими і значимими. На 
хорах за залізною решіткою переховувалися привілеї, права і записи, 
тобто архів кн. Острозьких, список яких був зроблений Заблодським 
у 1603 р., і тепер знаходиться в Київському університеті.

Відомо, що дзвін, який важив 244 камені (1 камінь - 15 фунтів), 
був проданий у Київ за 11736 зл., на ті часи величезна сума.

В соборі знаходиться образ Божої матері, так званої Арабської 
(або Коптської) з IX ст. Він привезений до Острога як дар кн. 
Костянтину Острозькому від Патріарха Єремії з Александрії і 
вважається чудотворним.

Надгробна плита кн. Івана Красного і хрест з куполів собору 
знаходяться тепер в церкві с. Хорова (8 км від Острога). Богоявленський 
собор від часу свого зведення аж до його зруйнування був 
кафедральним собором Острозької, а потім Луцько-Острозької єпархії і 
ніколи не належав уніатам, тому що в 1620 р. єпископ Перемишльський
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Прокіп Хмелевський, dezunita (противник унії), відокремив Острог від 
Луцька і в цьому ж році висвятив на єпископа Острозького Ісаака 
Борискевича, якого, однак, не допускали на кафедру.

У 1633 р. на сеймі був обраний єпископом Луцьким і Острозьким 
князь Олександр Пузина з Козельська, з чернечим іменем Анастасій 
(інколи його звали Павлом-Паїсієм). Із судових справ тих часів видно, 
що його також не допустили в собор. Острозький староста Адам 
Буяновський повідомив йому наказ власниці Острога, Анни-Алоїзи 
Ходкевич, що вона не визнає його за єпископа і в жодну зі своїх 
церков не допускає. Тільки Никифор Іосовський, вікарій Антонія 
Синяви, архієпископа Полоцького, прихильник унії, був адміністратором 
з 1637 по 1649 рр., коли ж помер, його поховали в Острозі.

Церква Богоявлення на той час вже була закрита і проклята 
єзуїтами, що підтверджує так звана “Трагедія Острозька”, написана в 
1636 р. і пізніше видана Науковим товариством ім. Т. Шевченка у 
Львові, про що пише Хмелевський в часописі “Nowe Ateny”, ч. III.

Згадаймо про подію, у свій час дуже відому.
В 1603 р. помер кн. Олександр Острозький, воєвода Волинський, 

син кн. Василя (Костянтина) Костянтиновича Острозького і був 
похований в соборі як православний. Але дочка його Анна-Алоїза, 
вдова гетьмана Ходкевича, в ніч на Великдень 1636 р., наказала 
перевезти останки батька до Колегіуму єзуїтів в Острозі, що викликало 
велике незадоволення і протидії місцевого люду, за що суворо 
покарали міщан Острога.

Крім того, Богоявленський собор був закритий на сім замків, 
урочисто проклятий єзуїтами і так стояв до 1648 р., коли, можливо, 
під час наїзду козаків Хмельницького згорів і стояв у руїнах до 1889 р.

Ось як про це сказано в легенді:
“Багато скарбів в старій церкві переховується,
Але їх щось зле пильнує і охороняє.
Там опівночі привиди звикли гуляти,
А хто в тій церкві наважиться ночувати,
За його душу молись раніше.
Якщо зможуть зняти страшне прокляття,
В пил розсиплеться церква в той же момент,
Але сила людська її ніколи не розбере”.1
Російська Академія наук в 1886 р. прийняла рішення реставрувати 

собор, але пройшло багато часу на виявлення і дослідження старих 
планів. Були знесені старі руїни собору, крім північної стіни. Лише 
13 жовтня (за старим стилем) 1889 р. Волинський єпископ Модест в 
присутності вищих чинів Священного Синоду і міністерств освятив 
собор під старою назвою “Богоявленський”.

В пам’ять цієї події землевласник із Гощі п. Злотницький подарував 
відомий оригінал Острозької Біблії, надрукованої в 1581 році, який і 
зараз зберігається в головному вівтарі собору.

В 1933 р. відбулися заходи в зв’язку із 400-річчям смерті кн. 
Костянтина Івановича - фундатора цієї церкви (1521 р.). В цей час 
Йосип Новицький подарував собору відомий Пом’яник князів
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Острозьких, а також документ - королівський привілей 1522 р. 
кн. Костянтину Івановичу на право червоної “королівської” печатки 
для всього роду князів Острозьких.

Оригінальну печатку магістрату м. Острога (з гербом міста) з нагоди 
відновлення Острозької кафедри і призначення єпископом Острозьким 
Симона - вікарія Волинської єпархії в 1934 р. Йосип Новицький 
передав йому особисто в руки. Вона тимчасово знаходиться у нього.

Крім того, проф. Новицьким віднайдено і передано до собору через 
священика М. Рихліцького чудовий величезний позолочений 
“воздвиженський” хрест, також замовлений в Німеччині 
кн. Костянтином Івановичем в 1525 р., який тепер стоїть на престолі в 
головному вівтарі.

А найважливіше, що в соборі знаходиться частка мощей 
св. Федора, кн. Острозького, перенесена з Києво-Печерської лаври в 
Острог в 1907 р., а також старовинна (кінця XVII ст.) ікона цього святого.

Крім цього, був ще підсвічник до пари тому, що є, але цей підсвічник 
з невідомих причин з нашої церкви опинився в храмі м. Дубно, хоч 
належить Острозькому собору.

Щодо версії, що в цьому соборі відбувався шлюб Дмитрія 
Самозванця з Мариною Мнішек, то на це немає документальних 
підтверджень, хоч відомо, що Самозванець перебував в Острозі і 
одержав від кн. Костянтина Костянтиновича Октоїх Дерманський з 
написом. Більш вірогідним є те, що тут відбувся шлюб княжни 
Гальшки Острозької - племінниці князя Василя з князем Дмитром 
Сангушком, вбитим в Чехії Мартином Зборовським.

Важко тепер перерахувати всіх священиків, настоятелів цієї церкви. 
Можна тільки припустити, що така знаменита церква мала відповідних 
священиків. Не можна не згадати протоієрея Даміана Наливайка, на 
ті часи великого вченого і великого противника унії. Його брат, знаний 
козацький ватажок Северин Наливайко пішов на чолі загону в 1000 
коней на допомогу Максиміліанові - цесарю німецькому на землі 
семиградські, а пізніше громив унію на Волині. В битві під Лубнами 
був полонений військом гетьмана Жолкевського і спалений у Варшаві 
в розжареному чані 11 квітня 1597 р.

Даміан Наливайко закінчив Острозьку академію, пізніше школу у 
Вільно, був священиком і настоятелем в Онуфріївській церкві на 
Застав’ї в Острозі (Нове місто), а пізніше настоятелем Богоявленської 
церкви. То він був редактором Острозької Біблії при Івані Федоровичу, 
одержав сан протопопа, тобто протоієрея, від патріарха Єремії і навіть 
був духівником (сповідником) кн. Василя-Костянтина Острозького.

Даміан переклав на слов’янську і білоруську мови заповіт Василія 
Великого і трактати Іоана Златоустого під заголовком “Ліки на оспалий 
розум людський” в 1607 р.

Після Брестської унії Даміан став на чолі козацької дружини Лободи 
і жертвою того в 1597 р. стали уніати Терлецький і Олександр Семашко.

Потім Даміан був настоятелем у Вільні, де заснував знамените 
братство, так зване “Наливайківське”. Нарешті повернувся в Острог, 
де помер у 1627 р., наказавши поховати себе в полі, “щоб кості не
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лежали поруч католиків, коли ті церкви відберуть”. Не відомо, чи його 
воля була виконана і де його поховали, як говорить Ролле в своїх 
“Трьох оповіданнях”:

“Памятайте, же с княжат русских острожскихь вышли, ихь веру, 
деяльность и побожность майте на мысли”. («Лямент», XVII ст.).

На жаль, за браком часу, а також літератури не маю можливості 
ширше розповісти про церкву, де тепер служить мій батько, а я сам є 
її парафіянином».

Примітки
Оригінал зберігався в архіві Тетяни Бобровницької. За її словами 

він належить перу Дмитра Рихліцького, в той час учня Острозької 
гімназії, сина священика собору о. Михайла Рихліцького.

Дмитро Рихліцький разом зі своєю нареченою Ганною загинули в 
перші дні війни (червень 1941 р.) від снарядних осколків біля дзвіниці 
собору, поховані на Бельмажському кладовищі.

Можливо, Дмитро був членом краєзнавчого гуртка, який існував в 
гімназії і це - його реферат.

Переклала з польської Ольга Руй в січні 2004 р.

Тетяна ГУЩУК

Трагічна доля просвітянина 
Володимира Кушніра

Нелегку долю приніс Західній Україні Ризький мирний договір 
1921 р. За ним ці землі, в тому числі і Острожчина, відходили 
до панської Польщі. В правлячих колах Польської держави 
панували унітаристські настрої, велась дискримінаційна політика 
щодо українського населення. Поляки прагнули до асиміляції 
українців, мріяли про однорідну національну державу. Українські 
імена та прізвища замінювались на польські, витіснялась 
українська мова, “пресовий” закон 1924 р. оголосив про 
створення двомовної (утраквістичної) школи, яка по суті була 
польською.

Українці намагалися чинити опір дискримінаційній політиці 
польських властей, особливо в галузі народної освіти. В 
нелегких умовах продовжувалася діяльність осередків 
товариства “Просвіта”, вплив яких на збереження і розвиток 
національної культури Західної України важко переоцінити.

Справу підтримки ідеї і духу української нації в 30-ті роки в Оженині 
очолив Володимир Кушнір, який був головою “Просвітянської хати”. 
Знаходилась вона в одній половині будинку сім’ї Кушнірів: 
Володимира і Мотрі. Відомо також, що в цей час тут працювала 
польська школа. Свідки стверджують, що самі поляки попросили
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господаря про оренду приміщення під школу. Оженинці були впевнені, 
що поляки навмисне це зробили, щоб слідкувати за діяльністю 
Кушніра. Як бачимо, гамірно в цьому будинку було цілий день: зранку 
до обіду - школа,увечері - зібрання сільської молоді.

Майже щовечора в цьому будинку, прикрашеному українськими 
рушниками і стареньким портретом Шевченка, збиралося до 40 чоловік, 
які під керівництвом Володимира Кушніра здійснювали просвітницьку 
діяльність в селі. Дуже часто на цих зборах проходили народні читання 
українських книг, щосвята тут шуміли вечорниці, діяв чималий 
український хор, що мав великий репертуар пісень свого народу. Крім 
цього, “Просвіта” заснувала справжній сільський театр, який 
знаходився в одному з приміщень присадибного господарства (клуні). 
Молодь села залюбки готувала п’єси українською мовою, які 
супроводжувалися танцями і музикою. Улюбленою виставою була 
п’єса “Сватання на Гончарівці”.

Діяльність Кушніра і його просвітницької організації не 
обмежувалася рідним селом. Оженинські активісти часто бували в 
сусідніх селах: Плосці, Верхові, Краєві.

За кошти, які надходили від членських внесків просвітян, Кушнір 
наймав підводи, музику, купував керосин для освітлення, орендував 
приміщення у цих селах. Тут оженинці показували свої культурні 
досягнення: вистави та хорові виступи, які завжди закінчувалися 
танцями. Найчастіше відвідували Країв. В цьому селі велику частку 
населення становили чехи, самі вони на виступи не ходили, але своїх 
наймитів-українців відпускали. Вся просвітницька сценічна робота 
проводилась з особливим азартом, з смаком і душею, тому її результати 
були досить вагомими. Осторонь такого національно-культурного 
процесу ніхто не залишався, навіть місцевий священик тісно 
співпрацював з “Просвітою”. А ще Кушнір покладався у своїй роботі 
на помічників - Павлюка Йосипа, Пруського Андрія, Шевчука Івана, 
Данилюка Івана.

На відміну від українців, польська влада в Оженині були не в 
захопленні від роботи “Просвітянської хати” Кушніра. Не подобалось 
їм тут багато чого: і мова, і пісня, і вистави, і портрет Шевченка, а не 
Пілсудського, і чутки, що в хаті є зображення українського тризуба. 
Польські жандарми не знали, як підступити до просвітника, щоб його 
самого заарештувати і припинити ці українські “збіговиська”. З цією 
метою вони спробували багато методів. Про один з таких випадків 
розповіла місцева жителька Квасунь Мокрена (1913 р.н.). Її, 
неписьменну дівчину з багатодітної бідної селянської родини, поляки 
вирішили використати у ролі свідка; мовляв, дівчина бачила, як на 
новорічних вечорницях, де дійсно була Мокрена, Володимир Кушнір 
вигукував “Хай живе Україна!”, виступав проти Польщі і під час танців 
десь дістав портрет Юзефа Пілсудського і почав на ньому танцювати. 
Дівчину допитували майже щодня, вимагали зізнатися, а після її 
відмови від співпраці з поліцією почали переслідувати. Три рази вночі 
приходили польські поліцаї, будили і наказували розповідати, що вона 
бачила на вечорницях. Мокрена не на жарт перелякалася, коли
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отримала повістку на суд в Рівне, де вона присягнула на Євангелії і 
вкотре повторила, що нічого особливого на вечорницях не бачила. 
Так поляки ні з чим і залишилися.

Про активну життєву позицію і високу моральність керівника 
Оженинської “Просвіти” свідчать і наступні факти. Як свідомий 
українець, Володимир не міг закрити очі на ті події, які сталися весною 
1933 року. В цей час в Оженині почали з’являтися голодні втікачі зі 
Сходу - кордон же був поряд. Селяни не вірили втікачам про масовий 
голод, але в допомозі не відмовляли. Але втікачі приходили і 
приходили, розповідаючи те ж саме. Інколи було і страшно від того, 
як голодні людські істоти накидалися на казани з вареною їжею для 
свиней. Вночі цих голодних до хати не пускали, боялися, що за харчі 
вб’ють. І тоді Кушнір зрозумів реальність страшного становища своїх 
братів-українців, які жили на території Радянської України. Він 
організовує в селі небачену акцію по збору продовольства для 
голодуючих братів. В результаті було зібрано 5 вагонів харчів - 
картоплі, борошна, зерна, моркви, сала, круп. Зі своїми помічниками 
Кушнір все це завантажив і відправив на Схід. Вагони з продуктами 
доїхали лише до Шепетівки, а далі їх повернули назад, на станцію 
Острог, бо ніякого голоду, мовляв, в Радянській Україні немає. Мусили люди 
свої лаштунки з їжею забирати назад, так і не зрозумівши, де тут правда, 
а де брехня.

При німецькій окупації Володимир Кушнір керував МТС, яка 
підпорядковувалася німцеві ляндверту. Пройде чимало часу, поки 
односельчани зрозуміють таку позицію свого земляка. Він же так 
організував роботу МТС, що не давав німцям можливості вивозити 
місцеве населення в Німеччину. Старожили не пригадують, щоб німці 
вивезли на схід когось з Оженина, і віддають тут належне Володимиру.

Збиралися в Кушніровій хаті люди і після війни, хоча ці зібрання 
не були вже подібними до минулих. Як польській, так і радянській 
владі просвітницька діяльність свідомих українців стояла на перешкоді 
до досягнення власної мети: повного і остаточного контролю над 
народом. Не виключено, що “спецоргани” цікавилися минулим Кушніра, 
бо відомий випадок, коли в його сина чужі люди розпитували про 
зберігання в хаті малюнка з тризубом .

Подіям літнього дня 1945 року важко дати якусь оцінку. Намагаючись 
сформувати лояльне відношення влади до культурного осередку села, 
Кушнір працював у новоствореному колгоспі. Одного дня він пішов в 
с. Михалківці з метою агітації селян в МТС і не повернувся. Люди 
переказують, що “бандити з УПА, прив’язавши йому до шиї камінь, 
втопили його в р. Горинь”. Наскільки ці розповіді відповідають 
дійсності, сказати сьогодні дуже важко. Здається, що істинні причини 
смерті нашого земляка назавжди залишаться таємницею.

За словами одного з його ровесників, Володимир Кушнір володів 
особливим даром приваблювати до себе людей, вмів знайти підхід 
до кожної людини, малого чи старого, знав, яке коли слово потрібно 
сказати. Багато людей зверталися до нього за порадою, за допомогою, 
бо був просвітник, майстром на всі руки. Він був одним з небагатьох

112



Трагічна доля просвітянина Володимира Кушніра

освічених оженинців, тому не міг відмовити будь-кому з земляків у 
написанні потрібного паперу. Був дуже добрим, ділився з людьми 
усім, що сам мав.

Так оженинці пригадують сьогодні цю визначну людину, голову 
оженинської “Просвіти'', таким він запам’ятався їм назавжди.

Іван ТКАЧ

Каталізатор національного відродження
(Дещо з історії “Просвіти”)

8 грудня 1868 року сталася подія, яка відіграла важливу роль в 
історії українського народу. Того дня у Львові відбувся перший 
загальний збір культурно-освітньої громадської організації під назвою 
Товариство “Просвіта”. Серед 65 її засновників переважали молоді 
люди - студенти, місцеві урядовці, вчителі, журналісти. Єдиний 
представник з провінції, греко-католицький священик і громадський 
діяч Йосип Заячківський, звертаючись до присутніх, сказав: “Бідна 
Україна-мати, бідні і ви, сини її. Праця - це ваш капітал, з котрого маєте 
сплатити довг народові. А як доробитесь куска хліба, щоби вас Бог 
охороняв від тої сьогочасної чуми, від огидного космополітизму, котрий 
є погибеллю всякій народності, - то держіться свойого народу, хоч як 
високо піднесла би вас доля, не дайтесь відірвати від вашої матері - 
від народу!” Тут же промовець зробив добродійний внесок на 
видавництво щорічного календаря для народу.

Нагадаймо, що на ту пору українські землі входили до Австро- 
Угорської та Російської імперій, і народ український зазнавав 
колоніального гноблення. І все-таки на Заході імперський гніт не був 
таким тотальним і брутальним, як на Сході, де українська мова була 
під тривалою забороною аж до першої революції 1905 року.

Основним напрямком діяльності “Просвіти” від початку і до кінця 
залишалося книгодрукування. Уже на першому зібранні було вирішено 
видати книжки чисто українською мовою без польських, російських 
та церковно-слов’янських слів, у простому і доступному стилі. Про 
неадекватне ставлення до потреб українського населення режимів 
двох імперій свідчать такі факти.

У 1870 році “Просвіта” одержала від Австро-Угорської держави 
2 тисячі крон допомоги на видання українських книжок, що було не 
тільки великою матеріальною, а й моральною підтримкою Товариства. 
А коли в 1872 році воно звернулося через австрійський уряд з листом 
у російське міністерство закордонних справ з проханням дозволити 
продаж своїх видань на Наддніпрянській Україні, то отримало відмову.

З плином часу, завдяки безкорисній діяльності організаторів і 
активістів Товариства збільшувалося число його членів, 
удосконалювалась організаційна структура, урізноманітнювались
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форми і методи просвітницької роботи. Розгорнувся рух за відкриття 
народних шкіл і українських гімназій, випуск для них українських 
підручників. На початку 1890-х років на основі нового Статуту 
Товариство дістало право організовувати “Читальні “Просвіти”, які 
проводили курси для неписьменних, голосні читання, вечорниці, 
ставили театральні вистави, а також одержали змогу мати свою 
позичкову касу, створювати земельно-господарські комори. З жовтня 
1870 року почали виходити газета “Письмо з “Просвіти”, україномовні 
календарі, тиражі яких досягали 10-13 тисяч примірників.

Неоціненна заслуга “Просвіти” у тому, що вона сприяла розвитку 
творчості українських поетів і письменників, які не мали можливості 
друкуватися на території царської Росії. Вона доклала багато зусиль 
поширенню шани до Т. Г. Шевченка в Галичині та на Буковині. 
Проводилися щорічні шевченківські свята, всенародний збір на 
видавничий фонд при Товаристві “Учітеся, брати мої...”. Крім цього, в 
1871 році студенти Львівського університету заклали стипендійний 
фонд імені Т. Г. Шевченка для незаможної молоді та літераторів, який 
на початок 1914 року досягав близько 956 тисяч крон.

Львівська “Просвіта” видала 14 збірок творів Марка Вовчка, 5 тисяч 
примірників 580-сторінкових поезій Леоніда Глібова, окремими збірками 
були надруковані п’єси І. Карпенка-Карого, твори І. Котляревського, 
Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, 
С. Руданського, Л. Українки та багатьої інших.

На початку XX століття під впливом революційних подій у 
Російській імперії, за прикладом галицьких створюються “Просвіти” 
на території Наддніпрянської України. Організаторами просвітянських 
осередків стали визначні діячі національної культури Михайло 
Коцюбинський в Чернігові, Борис Грінченко, Володимир Винниченко, 
Леся Українка в Києві, Володимир Короленко в Полтаві, Дмитро 
Яворницький у теперішньому Дніпропетровську, Микола Аркас у 
Миколаєві.

У нашому краї просвітницький рух почав розвиватися в роки Першої 
світової війни. Він був могутнім каталізатором національного 
відродження, самоідентифікації українського народу як етносу в 
новітній історії.

Першопрохідцем у цій благородній справі можна вважати Дмитра 
Васильовича Маркевича - одного із представників родини Маркевичів, 
яка залишила помітний слід в історії української культури. Він 
доводився небожем Панасу Маркевичу, чоловіку відомої письменниці 
Марко Вовчок (Марії Вілінської), члену славнозвісного Кирило- 
Мефодіївського братства, приятелю Тараса Шевченка, Пантелеймона 
Куліша, Олександра Кониського. Будучи вже відомим письменником, 
маючи юридичну освіту і практику, він із сім’єю переїжджає в 
Острозький повіт, село Михалківці, де придбав невеликий маєток і 
займається просвітницькою та господарською діяльністю. 
Налагодивши зв’язки з прогресивно і національно настроєними 
представниками інтелігенції і ділових кіл Острозького та сусідніх 
повітів, він розгортає активну роботу з поширення серед населення
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україномовної художньої, господарської літератури, проводить широку 
пропаганду кооперативних форм організації виробництва, стає одним 
з перших організаторів кооперативного руху в Україні початку XX 
століття. Навіть був створений у Михалківцях кредитний банк для 
надання фінансової допомоги підприємливим господарям та 
новоствореним кооперативним товариствам. За це зазнавав від 
владоможців переслідувань, утисків і навіть був притягнутий до 
криміналу. Лише завдяки впливовим однодумцям суд обмежився 
взяттям Дмитра Марковича на поруки.

Після повалення самодержавства він бере активну участь у 
громадсько-політичному житті краю і всієї України. Тож з 
проголошенням Української народної республіки Дмитро Васильович 
призначається її головним прокурором. З приходом в Україну 
кайзерівських військ і припинення діяльності Центральної ради він 
оселяється у Вінниці, і, незважаючи на складний і неспокійний час, 
займається літературними справами. Там він помирає 9 грудня 1920 
року на 72 році життя.

Його справу продовжив син Левко, тільки уже в умовах не 
російського царату, а панування панської Польщі. Тож новий 
національний гніт і покликав до життя просвітянський рух. Осередок 
“Просвіти” в селі Михалківці став одним із найбільш активних і 
багатогранних в окрузі. Жителі краю обрали Левка Марковича за його 
активну громадську діяльність до Польського сейму. Там він 
познайомився ще з одним українським патріотом - Сергієм Козицьким. 
Новий колега по сейму теж походив з дворянського роду, мав 
університську і музичну освіту, був активним учасником подій 1917
1920 років. За Директорії деякий час працював у Міністерстві освіти. 
Вимушена еміграція привела його сім’ю у місто Дубно, де їм дали 
притулок родичі дружини. На запрошення Марковича 1925 року 
Козицький із сім'єю переїджає до Михалківець, де в умовах наступу 
польської влади на політичні свободи і соціальні права українського 
населення створюється церковний, а згодом сільський хор, який 
нараховував понад 70 учасників. Виступи хору з національним 
репертуаром користувався великою популярністю у селах повіту, 
неодноразово він виступав у Рівному та інших містах, підтримуючи у 
слухачів дух свободи, прагнення до визволення з-під польського гніту.

У 1934 році Козицький із сім’єю поселяється на хуторі неподалік 
села Сіянець, де придбав обійстя із земельною ділянкою. 
Господарюючи, він продовжує просвітницьку роботу, організовує в 
селі церковний хор, домагається запровадження у місцевій школі 
викладання однієї години української мови. Водночас продовжує 
працювати з хором і в селі Михалківці. Коли у січні 1941 року 
Олександр Козицький помер, його поховали на михалківському 
кладовищі. Про ставлення сільчан до просвітянина свідчить напис 
на могильній плиті: “Ти нас вчив, ти за нас страждав. Нехай же наша 
земля буде тобі м’яка, як перо”. Які зерна науки і національного 
почування сіяв просвітник Козицький, свідчить доля його дітей: у 
загонах УПА воювали і загинули син Тарас та чоловік дочки Христини.
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місті Острозі. Про їх діяльність у 20-30-ті роки уже минулого століття, 
коли Острожчина перебувала під Польщею, чув від людей у багатьох 
селах, зокрема у Плоскому, Оженині, Могилянах та інших. Поскільки 
вони діяли підпільно, то й документальних свідчень про їх діяльність 
збереглось дуже мало. А відновити минуле сьогодні надзвичайно 
важко, оскільки живих свідків тих уже давніх подій залишилось дуже 
мало. Але й сьогодні ще дещо у цій справі можна зробити. Ось учитель 
з Верхова Микола Томащук зайнявся історією своєї школи, аж у 
Польщі розшукав давні фото, дізнався, що місцеві жителі брали 
активну участь у діяльності тодішньої “Просвіти”. Чого вони не могли 
робити у стінах школи - вчити дітей українських пісень, віршів 
українських поетів, робили поза школою, напівтаємно. Школярі, 
сільські юнаки та дівчата готували концерти, виступали перед 
жителями Острога. Активним організатором просвітянських заходів 
була Юлія Плісак.

Для радянської влади з її ортодоксальним інтернаціоналізмом 
“Просвіта” вважалася націоналістичною організацією, тому була 
заборонена: в УРСР на початку 1920-х років, у західноукраїнських 
областях - у 1939 р. Нещодано освітянин, краєзнавець Василь Жилюк 
з Межиріча натрапив в одній сім’ї на групову світлину, на якій зображені 
члени острозької “Просвіти”. Серед трьох десятків осіб різного віку, 
статі, соціального стану було встановлено імена мешканців Острога, 
Межиріча, села Прогрес. Чимало з них були репресовані і не зпізнапи 
волі, того життя, якого так жадали.

У роки горбачовської перебудови і нового мислення, коли у 
народів союзних республік знову з’явилося прагнення до 
національного і політичного самовизначення, стала затребуваною 
часом колишня “Просвіта”. І 1988 року, через 120 років після свого 
заснування, вона відродилася, в тому числі і на Острожчині. За 
цих 15 років її осередки на підприємствах, у трудових колективах і 
навчальних закладах міста Острога та сіл району зробили чимало 
для висвітлення білих плям в історії краю, повернення із забуття 
важливих подій і визначних осіб, відродження традицій і звичаїв 
нашого народу і краю. Спільно з ентузіастами місцевого товариства 
“Спадщина” імені князів Острозьких просвітяни зробили свій внесок 
у відродження Острозької академії. Як тут не згадати добрим 
словом покійного Петра Андрухова організатора і керівника 
“Спадщини”, лікаря Сергія Завгороднього, освітянина Степана 
Защика, працівниці культурно-освітніх закладів Валентини 
Шавронської, які очолювали на перших порах Острозьку “Просвіту”, 
багато зробили для її розвитку. Чимало праці і енергії віддала цій 
благородній справі Марія Костянтинівна Чубай, яка упродовж 
багатьох років була головою правління міськрайонної організації 
товариства “Просвіта”.

Із 15 років діяльності Всеукраїнського Товариства “Просвіта” ім. 
Т. Г. Шевченка 12 років припадає на пору незалежної і суверенної 
Української держави. Розбудова її в інтересах більшості українського
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суспільства йде повільно, з великими труднощами та перепонами. 
Даються взнаки століття імперської залежності, згубні наслідки 
тоталітарного режиму. І сьогодні, на початку XXI століття актуально 
звучать проблеми, які вирішувало Товариство у другій половині XIX і 
першій половині XX століття: відродження рідної мови, духовності, 
національних звичаїв і традицій народу, забезпечення права і 
можливостей на гідне життя на своїй предковічній землі. Тож є де 
застосувати свої сили, знання і досвід, проявити патріотичні почуття і 
дії усім, хто не байдужий до долі України, її народу, свого родоводу. 
Слова, мовлені Йосипом Заячківським при заснуванні товариства 
актуальні і в наші дні.
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Тетяна ГУЩУК

З історії залізниці на Острожчині
Південно-Західна магістраль, куди входить і наша Острозька 

залізнична дільниця, є однією з найважливіших транспортних артерій 
України. Вона проходить по території 9 областей нашої держави: 
Київській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, 
Кіровоградській...

Район розташування магістралі характеризується великою густотою 
населення, де в загальному проживає більше 15 мільйонів чоловік, 
знаходяться великі міста і промислові центри нашої України. В радіусі 
дії магістралі знаходиться 20% всіх лісів України, великі поклади 
будматеріалів, графіту, бурого вугілля, торфу, фосфоритів і інших 
корисних копалин. Південно-Західна залізниця обслуговує територію, 
яка має високо розвинуте сільське господарство, де вирощуються 
пшениця, цукровий буряк, зернобобові культури, картопля, овочі і 
фрукти.

Держава піклується про свої залізничні шляхи, і сьогодні Південно- 
Західна залізниця є на 100 відсотків забезпечена передовою технікою, 
всі перевезення здійснюються електровозами і тепловозами. Великі 
роботи проведені по реконструкції локомотивних і вагонних депо, 
механізації вантажних станцій, по розвитку всіх галузей 
багатостороннього транспортного господарства. Все це є таким 
сьогодні. Мабуть цікаво, а з чого і як це все починалося ....
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1861 році в Росії відбулася надзвичайна подія - було відмінено 

кріпосне право, і держава прискореними темпами пішла по 
капіталістичному шляху розвитку. Швидко розвивалися 
промисловість, сільське господарство, торгівельні зв’язки. 
Пожвавлення розвитку цих галузей було характерно і для України, 
що в той час була однією з національних окраїн Російської імперії. На 
її безкрайніх степових просторах будувалися фабрики і заводи, 
складалися нові промислові райони і центри. В нових умовах розвитку 
Росія не могла обійтися без такого сучасного і достатньо розвинутого 
виду транспорту, як залізничний. Бо ж відомо, що транспорт, як ніяка 
інша галузь господарства, знаходиться у тісному зв'язку з усією 
економікою країни. І таким чином, весь хід історичного розвитку 
передбачав виникнення залізничних доріг.

Доречно відмітити, що перша залізниця в світі була побудована в 
Англії в 1829 році між містами Манчестер і Ліверпуль. У Західній Україні, 
що входила в той час до складу Австро-Угорської імперії, залізничне 
сполучення почало діяти в 1861 році, коли було прокладено залізницю 
між містами Львів і Перемишль. А перша залізниця у Наддніпрянській 
Україні на відрізку Одеса-Балта протяжністю 213 кілометрів 
будувалася за державні кошти протягом 3-х років (1862-1865 рр.)

Керував роботами малоосвічений у цій справі німецький барон 
Унгерн-Штернберг. Російським інженерам він недовіряв, тому довірив 
будівництво іноземцям, які зуміли на цьому будівництві нажитися. А в 
якості робочої сили використовували каторжників і солдатів із 
штрафних батальйонів. Тому дорогу побудували погано, а державних 
коштів пішло чимало. В травні 1866 року почали будувати Києво- 
Балтську залізничну дорогу. Для її прокладання було зігнано людей 
з навколишніх губерній, прислано 3 дивізії солдатів, багато 
штрафників, таким чином число зайнятих на будівництві сягало 24-30 
тисяч чоловік.

Рух поїздів на цій лінії було відкрито через 4 роки - 7 червня 
(26 травня) 1870 року, що й вважається початком експлуатації 
Південно-Західної залізниці. Але фактично поїзди пішли по лінії на 
декілька місяців пізніше, після того, як було усунуто великі недоробки. 
До речі, у зв’язку з тим, що до будівництва залізниці і її експлуатації 
була причетна не тільки держава, а й ряд акціонерних товариств, з 
червня 1878 року по березень 1917 року дорога належала Товариству 
Південно-Західних залізниць. Акціонерам товариства гарантувалися 
великі пільги, в тому числі прибуток 5-6% на вкладений капітал 
незалежно від рентабельності доріг. І що дуже цікаво, строк концесії 
на Південно-Західній залізниці закінчувався аж 31 грудня 1953 року. 
На початку 70-х років XIX століття до Південно-Західних залізниць 
було приєднано великий відрізок залізничного шляху «Київ-Брест», 
куди ввійшла Шепетівська дільниця, яка проходить через наш 
теперішній Острозький район. Будівництво Острозької залізничної гілки 
має свою історію.

«Мій батько мені малому розповідав - пригадує житель нашого 
села Оженин Ніколайчук Сергій Іванович, 1916 року народження, що
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будівництво залізниці в нашому краї було розпочато в 1870 році і 
закінчено в 1873 році. (Саме цей рік і подається в книзі “Ровенщина. 
Історія міст і сіл України”). Власне, тоді пройшли перші потяги через 
наше село Оженин. Сама передісторія будівництва цієї дороги 
починається з того, що цей великий відрізок Рівне-Козятин, згідно 
першого плану, взагалі не мав проходити через Острозький повіт. 
Планувалося так, що ця залізниця, виходячи зі Здолбунова, піде на 
Гощу через село Новоставці, що між селами Вільгор і Бугрин.

Чому саме в такому напрямі? Звернемося до книги Воблого К. П. 
«Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості» 
(т.2, К.,1930. С. 227-228). На її сторінках ми знайдемо такі дані: з 
основних «цукрових» губерній Російської імперії Волинська займала 
5 місце і в 1880-х роках давала 1826 тисяч пудів цукру, що відповідає 
на сьогодні близько ЗО тисяч тон цукру. А район навколо Гощі в той 
час був найважливішим центрам цукроваріння у Волинській губернії. 
Тому за допомогою залізниці планувалося з даних земель налагодити 
швидку поставку цукру в російські центри.

Сергій Іванович пригадує: «Але ці плани будівництва згодом були 
змінені. Чому? На сьогодні невідомо, що стало причиною таких змін. 
Залізниця пішла у напрямку Здолбунів-Острог-Шепетівка.

Але у ході її будівництва плани залізниці змінювалися ще 
неодноразово, (яскравим, видовищним доказом цих змін у плануванні 
є величезне залізничне «коліно», що розташоване на дільниці 
Українка-Острог перед селом Оженин і являє собою майже 180°-ий 
поворот залізничної колії. Що ж трапилося? Чому пряма лінія залізниці 
на місто Острог так круто змінила свій шлях?». Цього не розуміли і в 
Острозі, сама графиня Блудова особисто телеграфує з цього приводу 
імператорському двору. Про це свідчить копія цієї телеграми.

“Я чув - продовжує далі Сергій Іванович - ще в той час, за 
переказами старожилів Оженина,заможні селяни і місцеві пани, що 
володіли цукровими плантаціями і хмілярнями, за певну суму грошей 
«переконали» головного інженера будівництва в тому, що центр повіту, 
а саме місто Острог, знаходиться в економічному занепаді і Оженин 
в цьому плані є найбільш вдалим і вигідним залізничним об'єктом. 
Мабуть, взявши це прохання до уваги і його матеріальну основу, 
інженер будує колію через Оженин, мотивуючи це перед вищим 
начальством тим, що місто Острог і його навколишні землі з точки 
геологічної лежать нижче від потрібного, що і заважає проходженню 
даною територією залізничного шляху. Змінивши план і припустивши 
таким чином ряд грубих помилок, головний інженер залізничної ділянки 
отримав суворі догани від керівництва Південно-Західної залізниці. 
Згідно тих же переказів, після такого покарання чоловік наклав на 
себе руки - застрелився. Ця трагедія відбулася в самому Оженині, 
могила самогубця знаходиться на місцевому кладовищі. На ній є 
дошка з таким написом; “Григорий Николаевич Голиков, Скончался 
17 ноября 1872 года в возрасте 29 лет”. Зрозуміло, що стовідсоткову 
гарантію правдивості цим фактам я не можу надати, так як це було 
дуже давно, більше 130 років тому. Другою версією причин
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самогубства інженера Голікова є загальні помилки, які він допустив 
при будівництві та розрахунку проходження залізниці в Острозькому 
повіті, за що і отримав догани, які ніяк не були пов’язані зі зміною 
плану і хабарництвом. І надзвичайно цікавою є третя версія його смерті, 
якщо на це дивитися очима сучасника: інженер Голіков, що був 
відповідальним за будівництво і здачу в експлуатацію залізничної 
ділянки від станції Кривин до станції Здолбунів, посперечався зі своїм 
товаришем, інженером сусідньої залізничної дільниці, що також в той 
час будувалася і мала пролягти від станції Кривин до станції Шепетівка, 
що він (Голіков) перший закінчить будівництво колії і прозвітує про її 
готовність. Гарантом цієї незвичайної “дуелі” чоловіки поставили своє 
власне життя. І, судячи з відомих на сьогоднішній день фактів, Григорій 
Голіков це парі програв. Згідно домовленості і, що важливо, вимогам 
тогочасної моралі, він змушений був здійснити самогубство. Ось такі 
легенди існують про інженера Голікова, тіло якого навічно віддано 
острозькій землі і спочиває за десяток метрів від залізниці, яку він 
будував і за яку так дорого заплатив.

Що ж до самого процесу будівництва, загальновідомо, що всі 
роботи велися на дуже низькому технічному рівні, були відсутні 
елементарні умови охорони праці. Але для оженинців і селян 
навколишніх поселень це будівництво мало дуже велике значення, 
бо хоч і важко було працювати, але саме на цій роботі селяни мали 
можливість заробити деяку копійку і якимось чином покращити своє 
матеріальне становище. Вся робота базувалася на ручній праці. 
Найбільше отримували грабарі і, відповідно, вони працювали найважче. 
Це їх коні, запряжені у спеціальні високі вози, з усіх околиць звозили 
грунт під залізничне полотно, на насип. Чоловіки мусили самі накопати 
землі, привезти і у визначеному місці скинути. Дуже важко і довго 
робили насип на залізничному повороті перед Оженином, робота 
тривала декілька місяців. У насипі була вміщена величезна труба, 
щоб селянин міг вільно перевезти худобу чи майно на іншу сторону 
залізничної колії, не піднімаючись на височенну гору. Далі дерев’яні 
шпали клалися на піщаний баласт, тому окремі ділянки залізниці часто 
піддавались руйнації від природної негоди, особливо злив, затяжних 
дощів. Рейки також клалися вручну. Були вони в той час різних 
профілів: із сталі, з заліза, як вітчизняного, так і зарубіжного прокату. 
Довжина рейки сягала в основному 6-7 метрів, а вага 22,4-30,2 
кілограми на погонний метр. Це теж ускладнювало всю роботу, а ще 
як врахувати «кваліфікацію» селян на цьому будівництві... Дуже важко 
і складно було збудувати залізничний міст через Горинь - робота до 
цього часу незнана. Але робочих рук на залізниці вистачало, працювали 
навіть сім’ями. І тому саме з будівництвом залізниці в нашому селі 
пов’язана ще одна цікава і важлива подія.

Розповідає місцевий житель Жоленяк Євген Андрійович: “Саме 
завдяки залізничному будівництву, на свої перші зароблені гроші 
оженинці в 1871 році побудували у селі православну Свято- 
Михайлівську церкву, що діє донині і в минулому році святкували 
135 років з часу будівництва храму. Саме в цьому храмі недавно були
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знайдені документи, де названо “В Возі почивших парафіян і о.Василія 
Голядинського на кошти котрих в селі Оженин 1871 року зостала 
збудована Свято-Михайловська церков” і далі йде список із 104-х 
оженинців, серед яких прізвища: Ярмолюки, Мацюки, Марискевичі, 
Павлюки, Дмитруки, Кухаруки, Ярошики, Кондратюки, Ковалі та інші. 
Список закінчується словами: “Возлюбленые дети, не забувайте 
ваших отцов і праотцов. Спис цей зложений в 1931 році Мироном 
Ярмолюком і Віктором Максимуком», тобто в рік 50-річчя сільського 
церковного храму. Отже, можна стверджувати, що ці люди були 
першими будівничими таких важливих і таких різних за своїм 
призначенням об’єктів, як залізниця і церква».

У відомому вже нам 1873 році залізниця, що проходила через 
Острозький повіт, запрацювала. В перші часи і досить довго в 
товарообігу залізниці перше місце займав хліб, що становив майже 
50 відсотків всіх перевезень. В 1880-ті роки в наших краях начальники 
станцій і спеціальні агенти видавали поміщикам аванси під майбутні 
врожаї з каси залізниці і, таким чином, вони забезпечували 
надходження зерна на станційні склади. Все це закуплене зерно, що 
давала Волинська губернія і наш Острозький повіт, йшло у російські 
центри або за кордон. Пізніше до товарообігу залізниці дода 
лися перевезення лісу, цукру, кам'яного вугілля, залізної руди, Сам 
об’єм перевезень цих вантажів був дуже малим, і це було не дивно, 
бо використовувалися двох-трьохосні паровози, які могли розвивати 
швидкість до 20 кілометрів за годину і везти за собою не більше 20 
вагонів. В народі ці паровози називали «овечки».

В перші роки існування залізниці дуже постраждали навколишні 
ліси, бо як паливо для топок паровозів використовували дрова. Перші 
товарні вагони були масою до 6 тон, а вантажопідйомністю до 10 тон. 
Якщо ж говорити про перевезення пасажирів, то воно здійснювалося 
у мінімальних масштабах, тому що поїздки на потягу могли собі 
дозволити далеко не всі. Цікавими були за характеристикою і за 
виглядом пасажирські вагони, вони були такі ніби маленькі «будиночки» 
на колесах. Вага такого «будиночка» була до 6-7 тон, місць в кожному 
вагоні було від 18 до 36, вагони були 1,2,3 класу. Більшість з них, 
навіть вагони вищого класу, мали низькі стелі і пічне опалення, при 
якому біля пічки було дуже жарко, а кутки промерзали суцільно, бо ж 
тамбури у таких вагонах в той час будувалися відкритими. 
Освітлювалися вони також відповідно до свого часу: свічками або 
гасовими лампами.

Ведучи мову про становлення залізничної мережі в нашому краї і, 
взагалі, Південно-Західної залізниці, потрібно відмітити діяльність її 
першого керуючого. Користуючись даними книги П. Ф. Кривоноса 
“Столичная магистраль Украины” (К., 1970. С. 26-27), ми дізнаємось 
про діяльність відомого російського вченого, талановитого інженера 
А. П. Бородіна, який в 1874 році був призначений керівником Києво- 
Брестської залізниці, куди безпосередньо відносився і наш Острозький 
відрізок залізниці. Саме А. П. Бородін вважається першим засновником 
локомотивної науки в Росії, є основоположником залізничних хімічних
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і механічних лабораторій. Великим його досягненням є створення в 
1881 році першої в світі паровозовипробувальної станції на базі 
Київських майстерень. Ця людина відзначилась не тільки в науково- 
творчій галузі. Бородін проводив надзвичайно активну суспільну 
діяльність. Він був одним із засновників найкращого в ті часи технічного 
журналу “Інженер”, що користувався популярністю і в Росії, і за 
кордоном. На зборах залізничників і на засіданнях управління 
Південно-Західних залізниць він часто виступав проти засилля 
іноземців на вітчизняних залізницях, за покращення підготовки власних 
спеціалістів.

Отже, починаючи з 1873 року в нашому краї почав діяти новий вид 
транспорту, так би мовити, «нове економічне диво». Машиніст Кушнірук 
Петро Олександрович, що нині перебуває на заслуженому відпочинку, 
пригадує розповіді свого діда: «Боялися ми того паровоза. Свистить, 
гуде, вся земля трясеться. Казали, що через цю залізницю у нас не 
будуть нестися кури, корови не даватимуть молока. І в місцевих селян 
були деякі підстави для таких страшних думок. Адже до 1873 року в 
нашій окрузі та й у всій Волинській губернії не бачили жодного 
досягнення тогочасної технічної думки, ні паровоза, ні автомобіля. З 
транспортних засобів у повіті використовувався лише гужовий, в 
меншій мірі - річковий, по річці Горинь, яка в ті часи була 
судноплавною, починаючи з села Нетішин. Щодо автомобільного 
транспорту, то про нього в цей час також не чули, адже перше авто 
з'явилось в місті Рівне лише в 1914 році. А безпосередньо в нашому 
селі шосе Остріг-Оженин почали будувати в 1923 році, і перший 
автобус, де пасажирами були найбільш заможні люди, почав ходити 
по цьому маршруту лише в 1928 році. Незаможні селяни ходили на 
ринок і у справах до Острога та Рівного пішки, а заможні мали для 
цього коней».

Тепер же залізниця надавала багатьом людям можливість 
влаштовуватися на роботу і мати заробіток. Навколишнє селянство 
могло здавати свою сільськогосподарську продукцію на заготівельні 
бази станції, де були розташовані склади цукру, борошна, зерна і 
швидкими темпами поширювалася оптова торгівля. Багаті люди 
Острожчини збільшували пасажирообіг залізниці. Тому ця залізниця, 
що проходила через північ Острозького повіту, через невеличке село 
Оженин, з часу свого заснування і з кожним наступним роком 
відігравала все більшу і вагомішу роль в житті багатьох оженинських 
сімей і навколишніх сіл, в подальшому економічному і культурному 
житті рідного краю.

Минуло чверть століття, і настав складний двадцятий вік, що приніс 
з собою небачені до цього часу зміни в економіці, у суспільстві, які 
не обійшли і нашого села разом з основним його економічним об’єктом - 
залізницею. За період 1890-1905 рр. по нашій залізничній ділянці було 
прокладено вже вторинні шляхи, тобто шлях став двохколійний, і це 
помітно збільшило товаро- і пасажирообіг цього транспорту. Тепер 
поїзди мали можливість пересуватися з заходу на схід і навпаки. 
Коли раніше всі види пасажирських і вантажних поїздів курсували
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тільки в межах своїх доріг, то в цей час вже на залізниці було введено 
положення про взаємне користування вагонами і тягловою силою всієї 
сітки, бо ж раніше, щоб дістатись з Бреста до Києва, потрібно було 
здійснити ряд пересадок разом з вантажем, на кожній станції купувати 
новий квиток. Одночасно на нашій залізничній дільниці з'являються 
сигналізація і семафори системи Соткса з одноразовою передачею, 
були збудовані стрілочні пости, що працювали на основі системи 
Сіменса. Поступово з роками налагоджувався телефонний зв'язок 
для управління рухом поїздів.

Масштабною подією в нашому селі стала побудова в 1901 році 
нового приміщення залізничного вокзалу станції Оженин. Це була 
двохповерхова дерев’яна споруда, що постала за декілька метрів 
від самої залізниці, (таке близьке розташування було поєднано з 
системою управління). На першому поверсі нового вокзалу було 
розташовано каси і пасажирський зал чекання. Другий поверх служив 
житловим приміщенням. Тут проживали з сім’ями начальник станції і 
головний майстер залізничного відділу. Недалеко від вокзалу було 
побудоване багажне відділення. Зроблене з каменю, воно і сьогодні 
знаходиться на вокзальній площі. Навколо виросли будинки, де 
проживали робітники, що обслуговували залізницю.

І сто років тому мережа Південно-Західних залізниць мала 
надзвичайно складну структуру. Її управління складалося з служби 
Шляхів, Тяги, Руху, Телеграфа, Торгівлі, Платежів і матеріальної 
частини. Крім цього, ще була Канцелярія начальника шляху, 
Бухгалтерія, Навчальний відділ і Медична служба. Як бачимо система 
експлуатації вже двохколійної залізниці вимагала збільшення 
чисельності і обслуговуючого персоналу. Багато нових робітників 
влилося в залізничну бригаду Оженина в 1905 році. Чому саме цього 
року, роз’яснює цей факт житель села Оженин 86-річний Ніколайчук 
Сергій Іванович: «Мій батько Іван Корнійович Ніколайчук народився в 
с. Кривин Славутського повіту Волинської губернії у 1882 р. Виріс в 
родині селянина-середняка. В розквіті своїх сил його з десятком 
односельчан було взято на військову службу до царського війська, 
де згодом йому довелося стати учасником відомої російсько-японської 
війни 1904-1905 років, в якій, як ми знаємо, Росія отримала поразку. 
Вернувся до рідного Оженина. Місцеві чиновники від імені царя 
надавали учасникам бойових дій російсько-японської війни ряд пільг 
по подальшому влаштуванню свого господарства. Моєму батькові, а 
також односельчанам Мостейку, Кожуху, Ковалю та іншим було 
запропоновано два варіанти працевлаштування: бажаючим 
надавалась служба на залізниці або ж вони могли отримати у особисте 
користування близько 70 десятин землі. Тут кожен вибирав те, що 
було ближче до його інтересів. Саме в ті роки 8 сімей заселили велике 
поле, де зараз в Оженині розташована територія Острозького цукрового 
заводу. Мій батько обрав роботу стрілочника на нашій станції, де йому 
платили 15 рублів (золотом) в місяць, і цього нашій сім’ї вистачало, 
якщо ще врахувати земельну ділянку і кількість членів сім’ї. Для 
порівняння оплати: начальник станції отримував в ті часи 45 рублів».
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Таким чином, вчорашні російські солдати стали службовцями на 

залізниці Острожчини. І уряд платив їм гроші за нелегку працю. 
Звернемося до тогочасної преси, а саме до газети «Вісник Південно- 
Західних доріг». «Вісник» № 7 від 13 лютого 1904 року визнає, що 
«агент з руху поїздів працює до 16 годин на добу. Цей агент, що є 
черговим по руху, є одночасно касиром з продажу пасажирських 
квитків і відповідає за провезення вантажів. Тому такий агент, будучи 
навіть вільним від чергової зміни, не має можливості безперервно 
відпочити хоч 7-8 годин. Серед «нижчих» службовців і робітників 
залізниць найбільш експлуатувалися ремонтні робітники і стрілочники. 
Вони отримували від 10-15 рублів в місяць і працювали 12 годин». У 
«Віснику» № 1 за 1903 рік службовець станції «Волочиськ» писав: 
«Старші ремонтні робітники шляхів починають роботу влітку о 4 годині 
ранку і працюють до 9 години вечора, що складає на добу 17 годин 
роботи на сонці, в дощ. Крім того, вони повинні ще вночі виходити на 
залізницю і робити обхід своїх ділянок. І за цю працю вони отримують 
18-20 рублів у місяць»... В цьому ж «Віснику Південно-Західних доріг» 
машиніст станції Здолбунів пригадує: «Коли мені виповнилося 15 
років, я став працювати молотобійцем в кузні. Це була 10-годинна 
важка праця, потрібно було дути міхи і бити молотком. Вентиляторів 
не було. Ми отримували по 80 копійок в день. В 1906 році, коли мені 
виповнилось 18 років, мене перевели в вагонні майстерні. Там я 
отримував 63 копійки за 10-12 годинний робочий день». На залізниці 
також існувала система заохочення і штрафів. Житель Оженина, 
колишній залізничник в третьому поколінні, М. І. Бернадський 
пригадував: «Мій дід Бернадський Л. К. від самого графа, що керував 
нашою залізницею, отримав похвальну грамоту і премію в сумі 10 
руб. за сумлінну працю». Штрафи накладалися за різні провини: 
неякісний обхід колій, дефекти кріплень, нераціональне використання 
пального та інших матеріальних цінностей.

Невідомо з яких саме причин, але місто Острог залишилося 
осторонь залізничного шляху, що дуже негативно впливало на його 
економічний, торговельний і культурний розвиток як великого 
населеного пункту. Протягом багатьох років жителі Острога змушені 
були терпіти багато негараздів, пов’язаних з перевезенням пасажирів 
до і від станції Оженин, ціноутворенням на транзитні товари і т.д. Тому 
починаючи з 1908 року жителі Острога піднімають питання про 
приєднання свого міста до залізничної мережі Волинської і 
навколишніх губерній. В цьому році виникає проект Здолбунів-Острог- 
Теофіполь-Купель-Кам’янець-Подільськ. В 1911 році розробляється 
ідея проведення залізничного маршруту Жмеринка-Холм з гілкою на 
Оженин через Острог. А на кінець 1914 року острожани піднімають 
питання про проведення залізничного шляху через місто Острог по 
проекту Оженин-Острог-Ямполь. Тому в Міністерство Імператорського 
Двору подають прохання управляючий Острозьким удільним маєтком, 
командир 126 піхотного Рильського полку, директор жіночого графа 
Д. М. Блудова училища, керуючий Острозькими єврейськими 
синаногами на дозвіл такого будівництва.
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З погляду сьогоднішнього дня ми знаємо, що цим проектам не 
судилося стати реальністю через подальші зміни в житті, що носили 
катастрофічний характер: почалась Перша світова війна.

Йшов 1914 рік, війна набирала обертів, населення 38 країн світу 
пізнали смак боротьби за життя. Війна поклала свій відбиток на все і 
дуже позначалася на роботі нашої залізничної ділянки і всієї мережі 
Південно-Західних залізниць. На цей шлях було покладено виняткову 
відповідальність за забезпечення фронту всім необхідним. Рух 
транспорту пожвавився вдвоє. Основний напрямок проліг на захід, 
до лінії фронту, де російські війська вели напружені бої з військовими 
частинами Німеччини та Австрії. Було оголошено загальну мобілізацію, 
і наші земляки також брали участь в боях Першої світової війни. Крім 
цього, на наших землях безпосередньо точилися жорстокі сутички 
обох воюючих сторін. Величезні матеріальні багатства і мільйони 
людських душ пропали у величезному жерлі цієї страшної війни. 
Кажуть в народі - «біда біду кличе», то й не дивно, що в 1917 році 
після більшовицького перевороту в Петербурзі Росія силовими 
методами намагається повернути у своє володіння незалежну 
Українську Народну Республіку, свою багатовікову годувальницю, яка 
опинилась таким чином на межі загибелі. А в ході російсько-польської 
війни стає відомим такий історичний факт. В кінці травня 1919 року на 
залізничному відрізку Шепетівка-Здолбунів відбувалися жорстокі бої. 
Два російських бронепоїзди «Комуніст Коростенського району» і «Карп 
Лібкнехт» відбили атаку і погнали до Здолбунова бронепоїзди 
білополяків. Ці бої відбувалися саме на Острозькій залізничній 
дільниці.

З 1920-х років Острожчина стає територією Польщі. Зі слів свідка 
тих часів Сергія Івановича Ніколайчука дізнаємося, що: «власне, на 
наших землях проходив державний кордон між Росією і Польщею 
до 1939 року. Якщо рухатись безпосередньо по залізничній магістралі, 
то станція Могиляни була польською, а наступна станція Кривин 
належала Російській імперії. На кожній з цих станцій були пости, на 
яких чергові, що вартували на них, срежили, чи не має на потягах 
чогось підозрілого. Такий об’єкт як залізничний міст через річку Горинь, 
охороняли польські залізничники і військовий наряд. Вільно ходити 
по мосту цивільним не дозволялося, люди користувалися річковим 
бродом. Переходили мостом ті, хто мав відповідні перепустки, які 
можна було отримати, хоч і не всім, у чергового по об’єкту».

Нові господарі нашого краю розпоряджалися і керували на свій 
лад і розсуд. Влада різко змінилася від уряду до сільського голови. 
Новий керуючий і його помічники з’явилися і на острозькій залізниці. 
Зміна начальства була відчутна одразу ж. Ні, ніякої жорстокості і 
насильства поляки не чинили. Вони перебудовували все тихим, 
мирним шляхом. Як тільки поляки стали господарями залізниці, були 
зібрані загальні збори всіх залізничників, де нове керівництво 
оголосило про своє поновлення робітничих контрактів лише з тими 
працівниками, які приймуть польське громадянство, розмовлятимуть 
польською мовою, приймуть католицьку віру та інше. Уже в котрий
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раз, заволодівши українською землею, поляки мали бажання 
«ополячити» місцеве населення, навіть таким чином, як це було на 
залізниці. Здається, що поляки занадто легковажно ставилися до 
такого питання, - проте оженинці і жителі сусідніх сіл на це дивилися 
по-іншому. Тому більше половини працівників змушені були 
розраховуватися з роботи. І це було для них нелегким кроком, бо 
такий крок тягнув за собою великі матеріальні збитки: втрату роботи, 
зарплатні і майбутнього пенсійного забезпечення. Для багатьох 
робітників, що змушені були кинути роботу після приходу поляків, до 
отримання пенсії не вистачило всього декілька років.

Отож господарями залізниць стали поляки, вони незабаром і 
склали більшість працівників. Заробітна плата у них була дуже 
висока, менше платили найнятим робітникам, не спеціалістам, а щоб 
стати таким, потрібно пройти спеціальні курси залізничників. Найбільше 
робочої сили на станції можна було побачити взимку, коли поляки 
масово наймали населення для чистки колій від снігових заметів. У 
службовців була спеціальна робоча форма чорного кольору.

Цікавою є розповідь Сергія Івановича про рух поїздів і 
обслуговування залізниці поляками в цей час: «Якщо говорити про 
рух поїздів, то тут потрібно брати до уваги той факт, що наш край був 
прикордонною територією. Отож, польські поїзди рухалися лише до 
міста Шепетівки, а російські - лише до міста Здолбунова. Це було 
пов’язано не тільки з політикою, а й з тим, що у Радянському Союзі 
тоді були трохи ширші залізничні колії. Якщо рухався вантажний потяг, 
то він перевантажувався у Здолбунові. В Шепетівці цього не 
практикувалось. Чому? Вантажні потяги в польський період ходили 
лише на захід, в Польщу, в Чехію, куди везли велику кількість залізної 
руди (Чехія в цей період володіє великою кількістю металургійних 
заводів). А на схід нічого не везли, тому вантажні поїзди в цю сторону 
не ходили. В залежності від вантажу, поїзди в цей час нараховували 
максимум ЗО вагонів.

Як перевозили людей? Пасажири їздили так. Польські поїзди 
рухалися до міста Шепетівки 1 раз в день, і 1 раз в день до Здолбунова 
йшов радянський поїзд. Ці міжнародні поїзди на нашій станції Оженин 
не зупинялись. А користувались оженинці і я особисто (п. Ніколайчук), 
міжміськими потягами. Вони проходили 2 рази в день і лише до станції 
Могиляни, далі їх не пропускали, адже поруч був кордон. Цей потяг 
складався з паровоза, 3-4 вагонів, один з яких був вантажним. 
Припустимо, що потрібно їхати із Здолбунова до Оженина. Купується 
2 квитки, один в пасажирський вагон, другий квиток на ваші валізи, 
які візьмуть у вантажний вагон і які ви по приходу потяга тут же 
отримуєте. Але таку подорож міг собі дозволити не кожний, проїзд 
був недешевий. Як і раніше, населення пересувалось за допомогою 
гужового транспорту, зросло використання велосипедів. Приблизно 
в 1935 році поляки змушені були змінити назву станції Оженин на 
назву «Острог над Горинем». Сталося це через те, що через назву 
станції блукали товари польських купців. Тобто, потрібно було 
відправити товари з Лодзі на Острог, а такої станції не числилось.
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Тому і змінили «Оженин» на «Острог» Тепер вантаж приходив на 
станцію «Острог» (говорячи про назву станції, то вона приносить деякі 
непорозуміння і сьогодні, особливо тим людям, які вперше 
приїзджають на Острожчину)».

Почалась осінь 1939 року, яка принесла народам Другу світову 
війну. Загальновідомо, що за пактом (договором) Молотова-Рібентропа 
Польща була розділена між Німеччиною і Росією. Виходячи з цього, 
Західна Україна була приєднана до Радянського Союзу, і 4 грудня 
1939 року було утворено Ровенську область. Почались знову переміни 
в уряді, політиці, економіці і у власних поглядах на, здавалося б, 
прості речі. Але робота залізниці була і є потрібна при будь-яких 
господарях. Нова влада в тому ж 1939 році вирішила відновити ще 
царські плани залізничної мережі. Від станції Здолбунів почали 
поновлювати ті старі насипи, що були заплановані з самого початку, 
з 1870-х років, коли планували спорудити залізничний відрізок 
Здолбунів-Гоща. І надзвичайно цікавими були плани нової влади щодо 
нашого села Оженин. Так, на північний околиці села радянське 
керівництво вирішило будувати аеродром. З усієї області з'їхалась 
на цю новобудову молодь, була покладена перша злітна смуга з 
величезних шестигранних плит, і ще було багато різних планів... Але 
всі вони скінчилися 22 червня 1941 року. Страшна війна торкнулась і 
нашої землі, і скоро всі збагнули її реальну ціну і море сліз, горе, 
страждань. Вона як смерч розкидала людей в різні куточки землі, 
випробувала кожного, старого й малого, і так щодня, щогодини. Одним 
словом - війна.

Вся залізнична мережа держави була відразу переведена на 
особливий воєнний режим роботи. Воєнний стан вводився і на 
Південно-Західній залізниці. Був створений особливий воєнний графік, 
по якому в першу чергу рухались потяги з живою силою і технікою. 
Значна частина пасажирських вагонів була перебудована в санітарні. 
У цій ситуації, коли йшла війна, рух на залізниці зріс майже в три рази. 
Працювати залізничникам було надзвичайно важко. Іноді потяги йшли 
одни за одним через декілька сот метрів.

Савич Олімпіада Григорівна розповідає: «Наш будинок був за 
десяток метрів від залізниці. На другий день війни вона перетворилась 
на безконечний потік, рейки не переставали гудіти під вагою сталевих 
коліс паровозів. А вони йшли один за одним, здавалося, що іноді їх 
розділяє декілька десятків метрів, час від часу, випускаючи пару, 
вони летіли зі Здолбунова на схід. Це були потяги в 5, 15, 20 вагонів, 
часто йшли одиничні паровози, і лише зрідка величезні машини 
неслися в протилежну сторону. Залізничники чергували вдень і вночі, 
не випускаючи з рук ремонтних ключів, і намагалися забезпечити рух 
поїздів без зупину. Йшли в основному вантажні потяги, де перевозили 
техніку, евакуйовані матеріальні цінності, військові частини, поранених 
і велику кількість біженців. Такий рух спостерігався декілька днів, а 
згодом все рідше можна було почути стукіт коліс, аж поки з початком 
липня залізниця завмерла. Останні вцілілі частини Червоної Армії 
відступили, за ними пішла частина населення, а ті, хто залишився,
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віддалися на милість долі». Німці були дуже задоволені таким 
поспішним відступом радянських військ, адже всі комунікації, шляхи 
сполучення, в тому числі і залізничні, залишилися їм 
малоушкодженими, якщо не рахувати тих руйнувань, що зробили самі 
фашисти під час наступу. На станції, безпосередньо в приміщенні 
вокзалу, німці поставили свою комендатуру, де знаходився весь час 
комендант, декілька військових і, звичайно, перекладач. Залізниця 
знову запрацювала, знову потягнулись смуги поїздів, тепер уже в 
обидві сторони. На схід йшла все нова і нова військова підтримка 
німецьким дивізіям, а на захід вивозилося все, що впадало в око 
німцям, все, що подобалось їм на наших землях - зерно, ліс, худоба, 
товари загального вжитку. І ще німці вивозили людей.

Про ці дні Савич Ніна Федорівна, 1926 року народження, пригадує 
так: «Вже був початок осені. Верталися з дівчатами додому, йшли повз 
залізницю. Дивимось на поїзд і нічого не розуміємо: їдуть наші молоді 
хлопці і дівчата, співають, веселяться, гукають до нас, що за новим 
життям їдуть. Двері відчинені, гармонь грає, чути пісню. Дивились ми 
на цей поїзд і очам не вірили. А згодом такі потяги зникли, точніше, їх 
замінили на замкнені вагони з решітками на віконечках, з конвоєм, 
відчаєм і сльозами в очах «пасажирів». Зрозуміло було, що якимось 
чином перші «переселенці» дали знати про реальне «щастя» українців 
у Німеччині і бажаючих переселятися не стало. Тепер фашисти за 
допомогою сили зброї наповнювали ці товарняки живою силою. Такі 
операції не обійшли і наше село. А мені було вже тоді 16, якраз їм до 
робіт годилася. Щоб цієї біди якось уникнути, з подругою вирішили йти 
працювати на залізницю. Дуже нелегко було тим кайлом працювати. 
Видали нам спеціальні написи на рукавах і документи, що є ми робочими 
у німців. За роботу ми отримували невелику плату, спочатку давали 
пайок, а згодом за місяць ми заробляли 26 марок. їздили на роботи в 
Кривин, в Івачків. Дуже тяжко було, склалося безвихідне становище: 
Німеччини як вогню боялися, не хотілося пропасти геть на чужій землі, 
то й трималися своєї як могли.

Зовсім нестерпно стало під зиму 1942-1943 року, тоді ще Бог таку 
зиму нам послав, мороз сягав -35 С°. А сатана, мабуть, нам Чікаля 
поставив, такий у нас страшний наглядач був, жорстокий, бездушний, 
за маленьку провину бив нас спеціально зробленою для побоїв 
палицею. На вулиці морозище, ми по черзі гріємось в найближчих 
хатах, що біля дороги, там і їли, бо все, що брали собі на день, на 
вулиці так замерзало, що в рот не візьмеш. А Чікаля нас вистежував, 
не давав і півгодини відпочити, і «грів» нас тією палицею, одного хлопця 
мало до смерті не забив, так він більш і на роботу не виходив. Роботи 
було багато, поїзди йшли дуже часто, рейки аж нагрівалися, а потім 
різко охолоджувались, бо ж мороз під - 40 С°, давали тріщини, лопали, 
деформувались кріплення. А з 1942 року партизани почали активно 
«цікавитись» залізницею, то вже нам ніякого перепочинку не було. То 
там підірвали, то тут. Пам’ятаю, як на великому повороті багатовагонний 
товарняк підірвався. Ішов із Здолбунова і так прямо весь на ліву сторону 
й скотився. Так ми цілий тиждень той поїзд до купи складали, чого там
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тільки не було: одяг, чоботи, шинелі, ремені, патронтажі, рукавиці, 
ковдри, посуд. А десь після Нового року, пам’ятаю, морозний такий 
вечір був, повітря рідке, здалеку чути, як вийшов поїзд з лісу і на 
повороті вже ходу набирає і як блисне, як загуркоче той метал, здалося, 
що за десяток кілометрів було це чути. Ой, дуже багато партизани 
підривали, після війни їх «сліди» було видно скрізь на дорозі. Вже 
коли фашисти зрозуміли, що партизани їм оголосили справжню 
«рейкову війну», стали обачними і поперед важливих потягів, особливо 
де військові їхали або якась новенька техніка, то вони пускали пустого 
паровоза, але і це не завжди допомагало».

Звернемося ще до одного свідка тих подій, людини відомої, спогади 
якої безпосередньо стосуються нашого краю. Про одну з партизанських 
операцій розповідає Дмитро Миколайович Медведев, керівник 
партизанського з'єднання. Ось що він пригадує на сторінках своєї книги 
«Сильні духом» (К.,1951. - С. 178): «В командування партизанського 
загону розвідники Красноголовець і Гнидюк надіслали лист з проханням 
дати санкцію на підрив великого двохколійного залізничного мосту через 
річку Горинь на магістралі Здолбунів-Київ. По цьому мосту, писалося в 
листі, кожні 10-15 хвилин, їдуть потяги на схід, до лінії фронту, і на 
захід - в Німеччину, Польщу. Якщо до станції Здолбунів поїзди 
приходять з 4-х сторін, то із Здолбунова вони їдуть по цьому 
двохколійному мосту. Багато разів розвідники і диверсійні групи 
намагалися його підірвати, але це не вдавалося. Охорона мосту була 
сильною, вдень і вночі на посту стояли мадяри (угорці), на підходах з 
двох сторін, по кутках мосту встановлені кулеметні гнізда. До того ж 
весь простір дуже добре оглядався. З обох сторін мосту стояли бараки 
для охоронців, там же були і навчені собаки.

Красноголовець і Гнидюк таки знайшли спосіб, як знешкодити міст: 
одній дівчині, що входила в Здолбунівську підпільну групу, був 
знайомий гальмовий кондуктор, що їздив на військових ешелонах. 
Цей кондуктор мав у німців довіру. Підпільниця запросила кондуктора 
в гості, підпоїла його і запропонувала 3 тисячі німецьких марок за 
підрив мосту. Чоловік погодився і став вимагати половину суми 
наперед, другу - після операції. Гальмові кондуктори мають за звичку 
їздити з такими спеціальними скриньками, де вони тримають необхідний 
реманент, продукти. В таку скриньку і була вмонтована велика 
вибухівка для підриву моста, складена із звичайної гранати «Ф-1».

На наступній зустрічі дівчина пояснила кондуктору, що і як потрібно 
зробити, і передала 1,5 тисячі марок. В чергову поїздку чоловік 
відправився з приготовленою скринькою. І, коли залізничний потяг 
проїзжав по мосту, кондуктор зняв чеку з міни і зіпхнув скриньку між 
вагонами. Через 4-5 секунд стався вибух, від якого під вагою потягів 
міст впав униз, 8 задніх вагонів полетіли у річку. Вибух спостерігали 
розвідники із засідки, влаштованої за кілометр від самого мосту, а 
звук від цього вибуху було чути за декілька кілометрів навколо».

Ось так описує в своїх мемуарах Д. М. Медведев цей випадок. 
Але в своїй книзі він не називає чомусь наслідки підриву Горинського 
мосту, які відчутно не вплинули на рух ворожих поїздів. Справа в
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тому, що готуючи операцію, Красноголовець і Гнидюк допустили деякі 
помилки, не спрацювали на всі сто. Зі слів Ніколайчука С. І. і інших 
старожилів нашого Оженина нам стало відомо, що німці вже давно 
здогадувалися про наміри партизанів за будь-яку ціну зруйнувати цей 
міст. Тому в такій ситуації вони поступили досить обачно. Як тільки 
міст був підірваний, німці підвезли зі станції Івачків заздалегідь 
виготовлений такий самий міст-колію і встановили його над 
горинськими водами. Щоправда, мурувати основи для нього було 
ніколи, тому просто «зварили» зі шпал густу клітку, на якій міст і 
тримався. І рух ворожих потягів було відновлено таким чином за 
декілька днів. Отож, бажаного результату від цієї диверсії партизанське 
керівництво не отримало.

Плани німців по відношенню до наших країв були масштабними. 
Відома нам вже Савич Н. Ф., що працювала в часи німецької окупації 
на залізниці, повідомляє: «У 1942 р. на станцію Острог почало все 
більше прибувати потягів, що були завантажені будматеріалами для 
вузькоколійної залізниці. Виявилось, що німецьке командування 
планувало побудувати нове залізничне сполучення із станції Острог 
до станції Рівне, як мовиться, по прямій. І перший насип почав 
будуватися в напрямку сусіднього села Країв, підвозили пісок, камінь. 
Ми тоді ще говорили між собою, що кляті фашисти встигають і 
воювати, і будувати».

Але з часом ворогу було все важче і важче триматися на нашій 
землі. Подальші історичні події не дали можливості збутися багатьом 
планам загарбників. Всупереч всім їх намаганням фронт повертався 
назад, на захід. Бо й справді, проти волі, ненависті і люті нашого 
народу до карателів їх доблесні війська були безсилі. Фашисти 
змушені були готуватися до відступу, визвольна операція радянських 
військ була майже блискавичною. Гітлерівці встигли лише висадити 
в повітря тільки частину магістралі, що перед мостом, на великому 
повороті і в деяких інших місцях. Підірвали лише частину складів, 
решту не встигли, чи щось у них там не спрацювало. Залишилася 
маса матеріалів будівельних, лісопереробних, сувої шкіри, хліб, великі 
чани зі смолою. Саме її і використали вже радянські локомотиви, які 
працювали на волинському вугіллі, тягли за собою масу вагонів і 
тому мали невелику швидкість. Залізничники і кочегари мішками 
носили наколоту смолу, і топки паровозів палали як смолоскипи, а 
швидкість поїздів зростала.

Звернімося до тому «Ровенщина»(ст. 471). В січні 1944 року війська 
Першого Українського фронту під командуванням генерала 
армії М. Ф. Ватутіна, розгортаючи Луцько-Ровенську наступальну 
операцію проти фашистських військ, розпочали бої на підступах до 
Оженина. 28 січня 1944 року війська 870 стрілецького полку 287 
стрілецької дивізії здійснили атаку з метою взяти противника в 
оточення. Хоч військова перевага була на боці радянських військ, 
ворог бився з останніх сил. З часом кільце оточення повинно було 
замкнутися, і, щоб уникнути цього, гарнізон ворога силою 2-х піхотних 
батальйонів спішно залишив село». Повністю село перейшло під
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контроль Червоної Армії 4 лютого 1944 року, що і вважається в нашому 
селі днем визволення з-під німецького поневолення.

Війна була вже позаду, прийшов час відбудови. Відразу по 
магістралі пішли спеціальні ремпоїзди, які якнайшвидше намагалися 
відновити зруйновану війною колію.

Рух потягів набирав швидких темпів. Вдень і вночі оженинці, що 
жили біля залізниці, мали змогу бачити, в яких потужних масштабах 
працює цей транспорт. Десь опівдні проходив поїзд з червоними 
хрестами, де везли з фронту важкопоранених, що потребували 
особливого догляду з боку медпрацівників.

Основний рух поїздів був на захід, туди, де ще йшла війна, де горіло 
велике бажання якнайшвидше добити ворога. За цей час було 
перевезено масу бронетехніки, танків, гармат, боєприпасів, пального, 
продуктів харчування і живої сили. Цей потужний пласт роботи взяли 
на себе залізничники, з усіх сил намагаючись забезпечити стовідсоткову 
роботу магістралі. Часи були не з легких. Селяни змушені віддавати у 
фонд оборони хліб, м’ясо, картоплю. Населення Острожчини брало 
участь у зборі коштів на танкову колону «Ровенщина». І знову 
поверталися колгоспи, а в усіх організаціях, зокрема, і на залізничній 
станції, створювалися партійні і комсомольські осередки.

Згодом всі зустрічали радісну весну 45-го. Ще довго потім матері 
виходили до поїздів, чекаючи своїх синів.

Відбудова тривала. Щоб підняти край, працювати доводилось дуже 
багато. Особливо велике значення у відбудовчих і стабілізаційних 
процесах післявоєнного життя відігравала залізниця. З усіх куточків 
країни приходила допомога, будівельні матеріали, техніка і машини, 
запчастини та інше. Запрацювала МТС, міцнів колгосп, відкрилася 
школа на 700 чоловік. Вже в середині 50-х років, сягнувши довоєнних 
показників, економічні перетворення знизили свої темпи. Зменшилися 
показники праці і навантаження на залізницю, дещо скоротився рух 
поїздів. Адже ніколи не має гарантії від різноманітних виробничих 
негараздів. Інколи вони трапляються і навіть мають неабиякі масштаби, 
як, наприклад, аварії на транспорті.

Про те, як саме трапилась одна з аварій, розповідає житель 
с.Бродів Луцюк Олександр Миколайович, 1947 р. народження.

«Трапилось це влітку 1959 року. Залізниця була в такому ж стані, 
як і до війни. Рейки, прокладені ще за царських часів, були тоненькі, 
хоч і з дуже якісної сталі. Покладені вони були на дерев’яні шпали і 
на простому піщаному баласті. І ось зі Здолбунова на Шепетівку ішов 
потяг, навантажений будівельними матеріалами для залізниці. Паровоз 
тягнув за собою добрий десяток вагонів, які були невеликими, 
дерев'яними і двохколісними, називались вони «двадцятки». Вів потяг 
машиніст на прізвіще Лу-І-Лу. Для наших країв його прізвище є 
незвичним, і тому потрібно тут дещо роз’яснити. Цей чоловік був 
китайцем і проживав він у селищі «Шанхай», що на околиці Шепетівки. 
Це поселення засноване в Першу світову війну китайськими 
переселенцями. Крім машиніста, в поїзді було ще 2 кондуктори; їхні 
пости були розташовані в центрі потяга і в його «хвості». І от на одній
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з платформ потяга було навантажено металеві стовпи, називались 
вони ще «чурками». Перед горинським мостом один з таких стовпів, 
що був, напевно, погано прикріплений, пробив борт вагона, зсунувся 
до самого низу, з’їхав і почав руйнувати дерев’яні шпали. Добрий 
десяток таких шпал було зламано і на мосту. Передня частина потяга 
з паровозом вже міст проїхала, як ця металева колода стала впоперек, 
вагон зіткнувся з сусіднім і під тягарем середньої частини потяга, 
поїзд звалився у води Горині. Таким чином весь перший проліт був 
зруйнований, постраждала лінія в напрямку Здолбунів-Шепетівка. Ця 
аварія не обійшлася без людських жертв. Кондуктор, що ніс вахту в 
центрі потяга, загинув. Дістати його понівечене тіло було дуже важко, 
багато металу перерізали. Великого скупчення транспорту після цієї 
трагедії не було, бо рух в той час на залізниці був слабкий. По другій 
колії поїзди йшли в обидві сторони із зупинкою на нашій станції. Тут 
ще потрібно врахувати, що всі потяги на Здолбунів від Оженина 
рухались за допомогою тягача-паровоза, бо ділянка «Острог-Українка» 
знаходиться на певному підвищенні».

Ця аварія стала точкою відліку величезної реконструкції на залізниці 
Острожчини. Після того, що сталося на залізничному мосту через 
Горинь, було вирішено провести повний капітальний ремонт дороги. 
Постав план провести елекгрофікацію ділянки Козятин-Здолбунів. Через 
це повністю змінювали залізницю - рейки, шпали, кріплення, баласт, 
все знімаючи, залишалися тільки насипи. Вся проблема тут виникала 
в тому, що маленькі, ще «царські рейки» і їх основа, на якій вони 
кріпилися, не витримували ваги потужних тепловозів і їх можливості 
вести за собою декілька десятків вагонів. Починали реконструкцію з 
баласту, що викладали з гравію і щебеню, клали на них залізобетонні 
шпали, але не скрізь - таких нових шпал тоді було ще недостатньо, 
тому в першу чергу їх клали там, де деформація і коливання дороги 
були найбільш відчутні. А саму основу шляху вже складали нові рейки 
Р50 і Р56. Зрозуміло, що ця складна справа зайняла у залізничників 
багато часу. А коли дорога була вже повністю оновлена, провели 
повну реконструкцію залізничного мосту. Ніколайчук С. І. пригадує, 
як приїзжали інженери з Києва керувати цими роботами, вони дуже 
хвалили наших майстрів, що так вміло і розумно виконували різні 
роботи, особливо зварювальні. Цікавим тут є давній звичай, чи 
традиція: на першому потязі, що випробовує новий або 
реконструйований міст, має бути обов’язково його інженер-будівельник.

Після ремонту мосту в 1960 році було з нього знято охорону. 
І сьогодні тут залишились тільки будиночки охоронців з великими 
підвальними приміщеннями для службових собак.

На цьому зміни на магістралі не припинилися. По оновлених 
дорогах пішов новий транспорт. В 1962 році на нашій острозькій 
дільниці, що, як відомо, входить у гілку Козятин-Здолбунів, було 
розпочато електрифікацію залізничних шляхів. її було завершено в 
грудні 1964 року. З того часу залізниця має вигляд, як і сьогодні.
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У1970 році Південно-Західна залізниця святкувала 100-річчя свого 
заснування. Це одна з найстаріших і найважливіших магістралей нашої 
країни. Було проведено багато урочистих заходів: мітинги, збори, 
зустрічі, випущені історичні довідники і брошури, за доблесну працю 
було нагороджено сотні залізничників. Кожен з цих людей зробив 
вагомий внесок у розбудову нашої залізниці. Вони працювали і 
працюють, збагачуючи економічну могутність рідного краю: Гудзь 
Володимир Станіславович, Пільгуй Раїса Миколаївна, Рудик 
Валентина Володимирівна, Савчук Ганна Василівна, Павлюк Ігор 
Юрійович, Карпінський Сергій Іванович та інші.

В нашому краї 100-річчя залізниці ознаменувалося побудовою 
приміщення залізничного вокзалу, великого, просторого, з 
найновішими системами управління і зв’язку.

Як і всьому народу, нелегко доводиться залізничникам в роки 
утвердження незалежності нашої держави-України. Але Укрзалізниця 
впевнено стоїть на передових позиціях української економіки. її робота 
і розбудова свідчить про те, що прийде нарешті стабільність і 
впевненість в завтрашній день, і Україна по праву отримає те, на що 
заслуговує: силу і процвітання. Саме залізничники вперше взялися 
серйозно за ремонт і покращення своїх трас, по яких курсують вже 
нові комфортабельні пасажирські елекгропотяги 1-3 класів. Нового 
вигляду набувають вокзали, привітними і зручними стали зали 
чекання. І саме Укрзалізниця надає безплатні дитячі проїзди по своїх 
дорогах під час літніх і зимових канікул. А керівництво станції Острог 
стало спонсором поїздки школярів Острозького ЗНЗ № З І-ІІІ ст., що 
є членами історико-краєзнавчого гуртка “Стежина”, до міста Шепетівки, 
де діти відвідали музей залізниці, за що вони дуже вдячні 
Є. А. Жоленяку і начальнику станції Острог С. І. Карпінському.

Подивіться на сьогоднішні залізничні потяги: могутні, швидкі, 
надійні. Але колись і сьогодення відійде в історію. А на наших 
магістралях з’являться нові потяги, можливо - на повітряних подушках 
чи магнітних підвісках із швидкістю 300 км/год. І здалеку цей потяг 
буде подібний на величезну стрілу, що мчить переганяючи вітер, по 
рідній землі. По тій землі, що дивує нас своїм минулим і втішає 
майбутнім. Власне кажучи, заради цього й живемо. Хочеться вірити, 
що новий комфортабельний швидкісний потяг Київ-Львів пройде через 
наше село, адже науковці обгрунтували, що цей напрямок економічно 
найбільш вигідний і дешевий.
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Ольга РУЙ

Хроніка початкової двохкпасної школи 
в с. Волоокі вцях Сіянецької гміни 

Здрлбунівського повіту, розпочата 1 січня 1928 р.
Переглядаючи старі довоєнні журнали, знайшла серед них сірий 

зошит, який мене дуже зацікавив. Що ж у ньому? Виявилось, що це 
“Хроніка початкової двохкпасної школи в с. Волосківцях Сіянецької 
гміни Здолбунівського повіту, розпочата 1 січня 1928 р.” Гарний 
каліграфічний почерк заохочував до читання.

Войцех Куця, який працював завідувачем школи 13 років 
(з 1.09.1926 р. по 1.09.1939 р.) зібрав дані, користуючись “Кліровими 
відомостями”, які знайшов при православній церкві парафії Волосківці, 
розповідями вчителів, які тут працювали: Віталія Левицького і Євгенія 
Гороховського, а також учнів, що колись тут навчалися, старожилів.

Житель села Конон Ткачук стверджує, що наука в с. Волосківцях 
розпочалась в 1883 р. Заняття відбувались в будинку Данилевича, 
на західній околиці села. Вчив сам господар. Тоді на все село 
грамотних було двоє: Ткачук і Данилевич.

Шкільна наука до 1884 р. була приватною, а офіційна наука 
розпочалася 11 вересня 1884 р. Спеціального приміщення не було. 
Навчання відбувалася в хаті церковного псаломщика, а в 1884-1886 рр. 
учителем був сам псаломщик Йосип Гороховський. В навчальних 
1887/88 і 1888/1900 рр. навчання не відбувалося.

В 1887 р. збудовали першу школу в Волосківцях на кошти селян 
сіл Волосківці і Бадівки, а також за гроші, які були призначені на 
місцеву школу і заощаджені у шкільних 1887/88 і 1888/89 рр. Вчителем 
в новозбудованій школі на протязі трьох років (1889-1892) був Іван 
Данилюк. В 1892-1893 р. навчання не було, а в 1893-97 рр. вчителем 
був Іван Гороховський. В 1898/99 навчальному році вчителем був 
Василь Баканов. В 1899/00 навчальному році вчителем був св. Петро 
Червінський, а в 1900/01, 1901/02 роках - псаломщик Євген 
Гороховський. За свою працю він одержував 20 руб.

“Хроніка” дуже детально, рік за роком,подає прізвища учителів, 
прізвища тих хто викладав релігію, які події і свята відбувалися в 
школі. В ті роки школа була “Церковно-приходською” ( тобто 
парафіяльною) з трьома відділеннями.

У 1902 році побудовано новий шкільний будинок за гроші, 
одержані від продажу старого будинку (180 руб.) і допомоги від 
Повітового Відділення в Острозі (800 руб.) Ділянку під школу 
подарував землевласник з Курган Міллер. На його ж кошти було 
придбано каміння на її будівництво.До 1904 р. учні вчилися читати 
по-слов'янськи, молитв. Згодом ввели російський буквар і арифметику.

Утримувала школу тоді “Земська управа в Острозі”. Зарплата 
вчителя була 300 рублів в рік. Починаючи з 1921/22 навчального року
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школа була підпорядкована “Інспектору шкільному в Острозі”. Почали 
вивчати українську і польську мови.

Від року 1922/23 до II світової війни в “Хроніці” виділено окремо 
кожний шкільний рік, записано найдрібніші події шкільного життя. 
Передусім довідуємось, хто в даному шкільному році був керівником 
школи і вчителем, хто вчив релігії, скільки дітей відвідувало школу, 
скільки навчалося в кожному класі, як відбувалося святкування 
державних і релігійних свят.

При школі щорічно працювали вечірні курси для дорослих, які 
відвідували спочатку тільки хлопці в віці 18-20 років, а пізніше і дівчата.

Школи систематично, переважно двічі на рік, перевірялися 
Здолбунівським шкільним інспекторіатом і православним священиком- 
деканом (благочинним).

В сусідньому (більшому) селі Могилянах була лікарська 
амбулаторія, де працювали лікар, фельдшер і акушерка.Вони на 
початку і в кінці шкільного року перевіряли стан здоров'я дітей, робили 
прививки проти віспи, вели профілактичні заходи. Районними лікарями 
працювали там п.п. Андрощук, Сотіров, Янчевський, Камінський. Так, 
11.03.1938 р. лікар Камінський оглянув 97 дітей, з яких 13 потребувало 
лікування: анемія - 5 дітей, захворювання очей - 1, запалення вуха - 1, 
бородавки - 1, схильність до щитовццки - 1, короста - 2, рахітики - 2.

В квітні 1924 р. з’явився шкільний город. Від того часу школярі 
доглядали овочі. 16.11.1925 р. біля школи посадили яблуні, а в травні 
1928 р. на місцевому кладовищі посадили 86 дерев: 72 берези, 10 
лип і 4 черешні. Саженці отримали з Хорівського лісництва. В 1929 р. 
біля школи посаджено парк - 25 кленів.

В травні 1929 р. утворено батьківський комітет, який очолив Конон Ткачук.
Діти і учні вечірніх курсів користувались пересувною бібліотекою, 

яку періодично отримували із Здолбунова. В листопаді 1925 р. 
надійшов комплект № 27, який мав 60 книжок. Половина книжок 
польських, половина руських (невідомо, чи українською, чи 
російською мовами). В жовтні 1937 р. отримали комплект № 43. Читачів 
було 40, а книговидача становила 320 одиниць.

Для дітей організовували екскурсії до Острога. В жовтні 1929 р. 
діти були на пересувній виставці в школі ім. С. Сташіца. На виставці 
вперше побачили і почули радіо, ознайомилися з продуктами, які 
виробляються з нафти і вугілля, з виробами із металу, відвідали 
Замкову гору, музей і побачили звуковий фільм. 4.06.1936 р. 
подивились фільм “Пан Твардовський”, у вересні 1936 р. - фільм 
“Герої Сибіру”, в 1937 р. - фільм “Візник № 13”.

В школі щороку урочисто відзначалися державні свята: День 
Незалежності Польщі (11.11.), День іменин Маршала Польщі Юзефа 
Пілсудського (19. 03.), а після його смерті - також і Маршала Польщі 
Едварда Сміглого-Ридза (18.03.), День іменин Президента Речі 
Посполитої Польської Ігнація Мосціцького (1.02.), День Конституції 
(3. 05.), свята релігійні: Різдво Христове і Великдень.

“Хроніка” згадує урочистості в честь перевезення тіла Г. Сенкевича 
до Польщі (26. 11. 1924 р.), в честь С. Сташіца (21.02.1926 р.). 16
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червня 1935 р. 47 дітей взяло участь в урочистому взятті землі 
з-під прикордонних стовпів в Мощаниці на могилу Першого Маршала 
Польщі Юзефа Пілсудського.

Діти залучалися до громадських акцій. Так, в березні 1927 р. був 
проведений “Місяць книги”. Зібрано 48 злотих 17 грошів. 26. 09. 1928 р. 
запроваджено картки ощадності. В березні 1929 р. при школі почав 
працювати гурток Ліги Повітряної Оборони Держави - 20 дітей. З травня 
1928 р. - початок роботи шкільного гуртка “Польського Червоного 
Хреста”, а 3 листопада 1936 р. - учнівської кооперації. Внесок в 
кооперацію становив 10 грошів, а членів було 72.

Найкраще працював гурток Молоді Польського Червоного Хреста. 
З центру у Варшаві, із Америки отримували подарунки на ялинку. За 
рахунок внесків купували купували білизну та мило для найбідніших 
школярів.

В1936 р. на грядці в 100 м2 вирощували рум’янок звичайний. Зібрано 
3,5 кг цвіту, який вислали до Окружної Комісії в Луцьку. Взамін одержали 
10 м полотна, 5 кг риб’ячого жиру, 4 коробки подарунків на ялинку.

З 1884 до 16.12.1941 р. в школі в різні роки працювало 23 вчителі. 
Найдовше - керівник школи Куця Войцех (13 років) і майже стільки ж - 
учителька Власюк Олександра. Восьмеро священиків вчили релігії. 
Варто зазначити, що в 1904 р. перевіряв навчання релігії св. Михайло 
Тучемський - один із засновників музею в Острозі, а в 1927/28, 
1928/29 шкільних роках учив релігії св. Стефан Рихліцький.

Вчителі школи систематично працювали над підвищенням своєї 
кваліфікації, навчаючись на курсах та методичних нарадах, що 
відбувались в школах Сіянецької гміни, в Острозі, в Кременці. 
Відбувалися також семінари і відкриті уроки у Волосківській школі.

В грудні 1931 р. керівник школи Куця Войцех брав участь в 
загальному переписі населення Речі Посполитої Польської.

В с. Волосківцях була тільки одна громадська організація - пожежна 
охорона. “Хроніка” не згадує щоб у селі була хоч одна пожежа. А 
артисти з пожежників були чудові. На свята селяни і діти з 
задоволенням дивилися вистави, поставлені бійцями пожежної 
охорони і учнями вечірніх курсів. 17.04.33 р. була поставлена комедія 
І. Тобілевича (Карпенка-Карого) “Мартин Боруля”, а 9.04.34 р. - 
Г. Сенкевича “Заглоба сватом” і Марусіна “Пан писар”. В січні 1936 р. 
грали виставу Б. Грінченка “Нахмарило” та сценку “Правдиве багатство”. 
Були й інші вистави.

Важливою подією було закінчення в 1937 р. комасації грунтів в 
с. Волосківцях, розпочатої два роки тому назад. Селяни були 
задоволені з об’єднання грунтів. Після проведення комасації грунтів і 
меліоративних робіт цілком змінився краєвид села.

Внаслідок об’єднання грунтів збільшилася і шкільна ділянка. До 
цієї пори ділянка разом з городами займала площу 1891 м2. Після 
об’єднання шкільна ділянка разом з дорогами становила 1 га 419 м2, 
в тому числі шкільна площадка - 8118 м2 і дороги - 2301 м2.

Комасаційні роботи проводив присяжний землемір Іван Секут, а 
технічним виконавцем був Зигмунд Вєжинський.
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Хроніка початкової двохкласної школи в с. Волосківцях Сіянецької аміни 
Здолбунівського повіту, розпочата 1 січня 1928 р.

В останні предвоєнні роки в школі був один учитель - Куця Войцех 
в зв'язку з малою кількістю дітей (95).

В 1939 р. шкільний рік розпочався на 7 днів пізніше. 17 вересня 
радянські війська перейшли кордон. З 29 листопада керівником школи 
була призначена Власюк Олександра. Навчання проводилося 
українською мовою, а з 2 класу викладалася також російська мова. 
Другим вчителем був Едуард Кузьмінський, призначений ще 
польською владою.

В 1941 р., коли ця місцевість була окупована німцями, заняття 
розпочалися 15 вересня українською мовою, а в 4 класі ввели як 
предмет німецьку мову. Вчили дітей ті ж вчителі. 1.12.41 р. 
розпорядженням Генерального Комісара Волині і Поділля були закриті 
всі школи.

На цьому “Хроніка” закінчується. Можна зробити висновок, що 
ведення таких “Хронік” було обов’язковим в кожній школі. Школа не 
менше двох разів в рік перевірялась шкільним інспектором і на полях 
є помітки “Ознайомився”, дата і підпис.

Велась “Хроніка” дуже старанно, детально.
Це документ не тільки історії школи, але села і епохи. Читаючи ці 

записи, ніби бачиш життя селян на протязі 38 років.

Вчителі: _
1. Гороховський Йосип-псаломщик (1884-1887 р.р.)
2. Данилюк Іван (1889-1892 р.р.)
3. Гороховський Іван (1893-1897 р.р.)
4. Баканов Василь (1898-1899 р.р. )
5. св. Червінський Петро (1899-1900 р.р.)
6. Гороховський Євген-псаломщик (1900-1902 р.р.)
7. Малицька Марія (1902-1903 р.р.)
8. Кравчук Григорій (1904-1907 р.р.)
9. Федорович Іван (1907-1908 р.р.)
10. Левицький Віталій (1908-1909 р.р.)
11. Дацюк Теофіл (1909-1910 р.р.)
12. Мацута Юхим (1910-1911 р.р.)
13. Трофимлюк Юхим (1911-1916 р.р.)
14. Дунаев (1916-1917 р.р.)
15. Коновалова (1917-1921 р.р.)
16. Матеуш Макар (1921-1922 р.р.)
17. Мокшанський Володимир (січень 23 р. до 1.09.25 р.)
18. Пухальська Марія (з січня 23 р. до 1.09.21 р. )
19. Павловський Мечислав (1.09.25 р. до 9.12.25 р.)
20. Сеньчакова Євгена (7.12.25 р. до 26.06.26 р.)
21. Куця Войцех (з 1.09.1926 р. до 1.09.39.)
22. Власюк Олександра (з 1.09.26 р. до червня 1936 р.;

3 29.11.39 р. до 1.12.41 р.)
23. Кузьминський Едуард (з 1.09.39 р. до 1.12.41 р.).
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Кількість дітей, що навчалися в школі.
Навчальний рік: 1926/27 - 127 чол.

1927/28 - 126 чол.
1928/29 - 125 чол.
1929/30 - 105 чол.
1930/31 - 120 чол.
1931/32-125 чол.
1932/33 - 96 чол.
1933/34 - 82 чол.
1934/35-101 чол.
1935/36 - 81 чол.
1936/37 - 98 чол.
1937/38 - 95 чол.
1938/39 - 95 чол.

Священики-законовчителі:
1. Червінський Петро (1904-1907 р.р., кер. школи)
2. Котульський
3. Яржемський Фома (до 1914 р.)
4. Бухович Павло (1916-1927 р.р.)
5. Теодорович Сергій-псаломщик (з березня 27 до 28.06.27 р.)
6. Рихліцький Степан (1927-1929)
7. Луцюк Каленик (з 13.10.29 р. (працював 7 років)
8. Якимович Євграф (27.05.36. р. до вересня 39 р.)

Школу перевіряли і робили щеплення медпрацівники амбулаторії 
в с. Могилянах:

1. Андрощук О.
2. Сотіров Г.
3. Янчевський М. - лікар.
4. Камінський.
5. Валкуський Фаустин - фельдшер.
6. Сідлецька - акушерка.
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Еврейская больница в Остроге
На Татарской улице под 92 номером стоит еще вполне хорошо 

сохранившийся дом, где уже много лет расположен районный отдел 
народного образования. До 1959 года в этом доме располагалась 
районная санитарно-эпидемиологическая станция. К сожалению, на 
этом историческом здании отсутствует мемориальная доска, из 
которой можно было узнать много исторических событий и о тех 
учреждениях, которые располагались в этом доме. Именно в этом 
доме, на протяжении более 75 лет, успешно функционировала 
Острожская еврейская больница.

Любопытная деталь, которая предшествовала многим событиям. 
Во дворе этого дома, в котором процветала торговля, и по настоящее 
время располагается довольно больших размеров благоустроенный 
погреб. Желая приобрести этот погреб для длительного хранения 
овощей, один из братьев богатейшей семьи в Остроге Зусман Моисей 
в 1860 году обратился к хозяйке этого дома Бэлле Френкель с 
предложением сдать ему в аренду на несколько лет этот погреб. 
Предложение было отклонено в связи с тем, что хозяйка решила 
продать весь комплекс: дом, погреб и прилегающую территорию, а 
арендовать какие-либо части отказалась. В 1861 году состоялась 
торговая сделка, в результате которой М. Зусман купил дом с 
погребом за баснословною в то время сумму в 9000 рублей. В погребе 
было устроено хранилище для овощей, а в доме расположилась 
еврейская община, офисы еврейского самоуправления города и приют 
для 4 крайне бедных еврейских семей. В связи с окончанием 
строительства дома общины в этом здании 16 сентября 1861 года была 
открыта еврейская больница со стационаром для тяжелых больных, 
аптека и амбулатория для обслуживания приходящих больных.

Почти в это же время в Остроге была открыта лечебница для больных 
католического вероисповедания, а через 4 года была открыта лечебница 
для учениц Острожского графа Д. Блудова женского училища.

В чем же причина того, что одновременно возникла необходимость 
в создании многочисленных медицинских учреждений, в статусе 
которых предполагались различные функции и контингенты 
обслуживаемых больных?

Царская Россия на всем протяжении своего существования 
никогда не интересовалась вопросами охраны здоровья своих 
граждан, а в начале 60-х годов XIX столетия полностью прекратила 
финансирование даже тех медицинских учреждений, которые тогда 
существовали. В результате полного отсутствия медицинской помощи 
начали распространяться многие заболевания, и, в первую очередь - 
инфекционные и венерические. Общественность всеми силами 
старалась создавать медицинские учреждения, которые могли оказать 
элементарную медицинскую помощь.
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В отличие от других больниц, в статусе еврейской больницы был 

провозглашен принцип бесплатной медицинской помощи всем 
обратившимся, независимо от религиозной и национальной 
принадлежности, а также имущественного ценза. Этот принцип всегда 
был ведущим на всем протяжении существования больницы.

Для медицинского обслуживания населения Острожского уезда в 
1860 году существовала в Остроге больница Приказа общественного 
призрения на 10 коек, 4 фельдшерско-акушерских пункта. Для 
обслуживания 210 тысячного населения уезда выделили из бюджета 
по 11 копеек на душу. Профилактические мероприятия не 
проводились. Состояние здоровья населения ухудшалось с каждым 
годом, поэтому создание медицинских учреждений различными 
слоями общества сыграло небольшую, но положительную роль в 
деле улучшения здоровья.

Еврейская больница в Остроге имела в своем расположении 16 
средней величины комнат с коридором для связи между ними. В 9 
комнатах располагался стационар со всеми своими службами, 
амбулатория располагалась в трех комнатах, одна из которых была 
занята аптекой. Комплекс из трех комнат, связанных между собой, 
составлял приют для 4 беднейших людей.

Для работы в больницу были приглашены все врачи и средние 
медицинские работники, которые проживали в городе или ближайших 
селениях. Следует подчеркнуть тот факт, что почти все медицинские 
работники не получали вознаграждение за свою работу, а охотно 
выполняли свои функции бесплатно. Сохранившиеся списки 
дежурства врачей показывают, что в различные годы в больнице 
работали врачи Левицкий, Воблый, Прушинский, Титов, Громыко, 
Диджуль, Цыбульская, Храневич, Паславский и другие. Медицинские 
сестры работали согласно составляемых графиков, а за больными 
большей частью ухаживали родственники и волонтеры. Убирали 
помещение ученики гимназий, представители общественных и 
религиозных ассоциаций. В разные годы в больнице функционировали 
от 10 до 30 коек, но чаще всего - 25 коек. В стационаре в основном 
лечились больные терапевтического и кожно-венерологического 
профилей. Инфекционных больных лечили в 2 отдельных комнатах 
с отдельными входными дверьми. Помощь хирургическим больным 
в этой больнице оказывалась лишь начиная с 1905 года, когда были 
госпитализированы первые раненые, прибывшие из фронтов русско- 
японской войны, и был закуплен необходимый инструментарий. 
Хирургическую помощь оказывал врач П. С. Паславский, помогал 
ему фельдшер М. Д. Петренко, который также давал наркоз в 
необходимых случаях. Амбулаторный прием больных чаще всего 
проводили два врача. Им помогали две медицинские сестры. 
Выписываемые врачами лекарства выдавались в аптеке бесплатно.

Лечение в стационаре, естественно, было бесплатным. Ежегодно 
главный врач и попечитель больницы составляли отчеты. Результаты 
лечения обсуждались работниками больницы, а затем печатались в 
типографии Шейненберга и распространялись среди членов еврейской
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общины. Сохранившиеся отчеты свидетельствуют о плодотворной 
деятельности всех звеньев больницы и напряженной, 
целенаправленной работе врачей. Для примера приведу некоторые 
сведения из отчета за 1898 год. Он напечатан в виде брошюры в 
острожской типографии Ш. Шейненберга. Всего за год в стационаре 
лечились 146 больных. Выздоровели - 137, умерли - 9, что 
свидетельствует о том, что госпитализировались тяжелые больные. 
Амбулаторную помощь получили 4624 больных, среди этих 
больных летальных исходов не было. Основная часть 
госпитализированных составляли больные с инфекционными 
заболеваниями. Для нас поразителен тот факт, что больные 
сифилисом в различных стадиях заболевания составляли 
основную группу. В 1898 году 4 больных лечились в стационаре и 
180 - амбулаторно. Другие венерические заболевания 
зарегистрированы у 2 больных в стационаре и у 53 - амбулаторно. 
К нашему счастью, в настоящее время венерические заболевания 
встречаются редко. В том же 1898 году в больнице лечились 13 
больных малярией, что в настоящее время у нас не встречается. 
81 больной получил помощь и лечение от чесотки. И сейчас иногда 
нас посещают больные с чесоткой, но это бывает крайне редко, 
благодаря тому, что чаще стали мыть руки и тело мылом. Наших 
предков мучили различные заболевания желудка и кишек, 
заболевания мочеполовых органов, которые были предметом 
лечения в еврейской больнице. Много больных получили в этой 
больнице в 1898 году помощь при различных травмах (ушибы, 
переломы, ожоги и другие), а также при заболевании глаз, главным 
образом, при широко распространенной в те годы трахоме, которая 
сейчас почти не встречается. Все медицинские услуги выполнялись 
бесплатно и независимо от национальности и вероисповедания 
пациента.

Откуда же черпались средства для финансирования столь 
больших расходов? Вот что приведено в том же отчете за 1898 год. 
Из расходной части узнаем, что для содержания личного состава 
было израсходовано 1374 рубля и 37 копеек. На лечение больных и 
их содержание израсходовано 1740 рублей и 10 копеек, а на 
содержание здания и на хозяйственные расходы истрачено 310 рублей 
и 98 копеек, а за весь год израсходовано 3425 рублей и 36 копеек.

Для покрытия расходов использованы 2767 рублей и 4 копейки, 
полученных от различных религиозных и общественных организаций, 
а также из коробочного сбора (1). Остальные деньги поступили в виде 
пожертвований. Так, братья Зусманы и их жены, семья Л. Ландау и 
И. Черницер внесли в кассу 410 рублей и 55 копеек. Сумма 
поступлений составила 3177 рублей и 59 копеек. Дефицит в 247 рублей 
и 77 копеек был покрыт Моисеем Зусманом, который в письме 
руководителю больницы писал, что в эти суммы он включил также 
100 рублей за ремонт занятого им погреба больницы.

Кроме компенсации расходов, братья Зусманы прислали в 
больницу для отопления помещения 30 складометров дров твердой

141



Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2 
породы. Расходы на содержание богодельни были полностью 
покрыты попечительницей этого заведения К. Я. Френкель из ее 
личных средств.

Больница ритмично работала в мирное и военное время, когда 
на лечение поступали раненые и больные низшие чины армии.

Во время советской власти, в послереволюционном периоде, 
указом Острожского ревкома еврейская больница была 
переименована на 2-ую Острожскую советскую больницу (2). Сразу 
же после установления польской власти, согласно Рижского 
мирного договора, еврейская больница вновь открыла свои двери 
нуждающимся.

В 1920-23 годах, в связи с возникникшим экономическим 
кризисом, пожертвования и другие поступления в кассу больницы 
резко уменьшились и возникла угроза ее закрытия; сотрудники 
больницы, а также общественные организации, главным образом 
молодежные, решили организовать благотворительные концерты, 
представления и балы, а вырученные средства передавались на 
нужды лечения и содержания больных. Сохранившиеся документы 
свидетельствуют о том, что с разрешения и с помощью руководства 
женского училища графа Блудова (находилось в помещении 
нынешнего университета “Острожская академия”) они состоялись. 
Об успешном проведении таких концертов, балов, званных вечеров 
имеются документы и многочисленные отзывы в печати. Таких 
мероприятий в большом зале училища было 23; вырученные деньги 
обеспечили полностью работу больницы. После улучшения 
финансового положения населения возобновились спонсорские 
поступления. И больница ритмично работала до 17 сентября 1939 
года. Вновь организованные органы Советской власти закрыли 
еврейскую больницу и все ее функции, средства и оборудование 
передали в вновь организованную районную больницу, 
рассчитанную на 50 стационарных коек и 150 амбулаторных 
посещений в день. Главврачом районной больницы был назначен 
С. К. Храневич. Финансирование вновь созданной больницы 
проводилось из средств районного бюджета. Планом на 1940 год 
было предусмотрено 847 тысяч рублей, в числе которых 114 тысяч 
для проведения профилактических мероприятий. Имелось в виду 
проведение массовых прививок против туберкулеза, детских 
инфекционных заболеваний и на борьбу с малярийными комарами.

Из приведенных сведений явствует, что скромная деятельность 
Острожской еврейской больницы, на фоне почти полного отсутствия 
государственной системы охраны здоровья населения, на 
протяжении почти 75 лет сыграла положительную роль и 
способствовала улучшению состояния здоровья жителей Острога 
и ближайших сёл.

Мне кажется, что было бы справедливо установить на 
фасаде дома № 92 по ул. Татарской мемориальную доску и 
указать в ней, что в этом доме более 75 лет работала 
Острожская еврейская больница.
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Рафаэль ШПИЗЕЛЬ

Острожский школьный доктор 
А. Ф. Дыджуль

Среди врачей, которые долгие годы работали в Остроге и добились 
большого авторитета и уважения у населения, имя школьного доктора 
А. Ф. Дыджуля, несомненно, занимает одно из почетных мест.

Александр Фердинандович Дыджуль родился в 1873 году в Киеве 
в дворянской семье, члены которой занимали различные 
чиновнические должности в учреждениях столицы Украны. Родители 
Александра Фердинандовича занимались на протяжении длительного 
времени политической и общественной деятельностью в Литве и 
являлись наследниками известного в Литве рода Диджулиусов.

В середине XIX столетия родители, приняв православие и сменив 
фамилию на Дыджуль переехали в Киев, где им были предложены 
престижные чиновнические должности. В январе 1873 года в этой 
семье родился третий по счету сын, которого нарекли именем 
Александр. Маленький Саша рос и развивался в дружной семье при 
полном достатке. Рано научился писать и читать. Очень легко ему 
давались иностранные языки. Он отличался от своих сверстников 
тем, что много читал, увлекался различными рассказами о 
путешественниках, сам стал сочинять фантастические рассказы, темой 
которых были различные приключения во время морских
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путешествий, походов в пустыни и жаркие страны. Окончив гимназию 
с золотой медалью, против всех ожиданий родителей и друзей подал 
документы для поступления на медицинский факультет Киевского 
университета имени Святого Владимира. Все ожидали, что Александр 
Фердинандович будет изучать географию или филологию. Сейчас 
трудно объяснить, чем было вызвано решение поступить именно на 
медицинский факультет. Учился он хорошо, легко усваивал 
предложенный материал. В 1896 году окончил полный курс учебы и 
получил диплом врача-лечебника.

Не прошло и десяти дней после получения диплома,а он 
приподнес родителям новый сюрприз. Во время семейного обеда 
он вдруг заявил о том, что решил посвятить себя безкорыстной 
помощи больным детям в бедных странах мира, где они лишены 
элементарной медицинской помощи и наблюдается очень большая 
смертность среди детей.

Свои путешествия он решил начать со стран Османской империи 
и, к всеобщему удивлению, сообщил, что уже приобретены билеты, и 
через 3 дня он уезжает в Тифлис, откуда переедет в Турцию, где 
начнет свою благотворительную миссию. Оказавшись в Турции, он 
знакомится с многочисленными деятелями благотворительных 
организаций, с их помощью приобретает большое количество 
медикаментов и вакцин и выезжает в Палестину, где сразу включается 
в борьбу с малярией, которая в то время была очень распространенной 
болезнью в тех краях и уносила много жизней. Проработав почти год, 
он приобретает опыт в борьбе с этой тяжелой болезнью, переезжает в 
Египет, где разворачивает лазарет для лечения больных малярией 
детей. Здесь он приобретает большой опыт в профилактике этой 
болезни и на протяжении почти 5 лет добивается больших успехов. 
По просьбе коллег и при помощи благотворительных обществ 
организует борьбу с малярией в Тунисе, Марокко и других странах. 
Начало русско-японской войны он встречает, будучи членом 
медицинской экспедиции в Алжире. В связи с объявленной всеобщей 
мобилизацией в России, как гражданин этой страны, он решает 
возвратиться на родину для участия в войне. В конце 1904 года 
Александр Фердинандович вернулся в Киев. В армию его не взяли, 
а найти подходящую работу в Киеве ему не удалось. Свой опыт 
лечения больных в северной Африке он решил распространить в 
Россию. Он направляется в Тамбовскую губернию, где ему 
предложили возглавить отряд медицинской помощи сельскому 
населению. Двигаясь из села в село на восток экспедиция достигла 
Сибири, почти не получая никакой помощи от местных властей.

Во время своей работы в Сибири большую помощь ему оказывала 
медицинская сестра - Евдокия Самойловна, которая вместе с ним 
переносила все тяготы кочующей медицинской жизни. Они были очень 
дружны, эта дружба вскоре переросла в настоящую любовь. Они 
создали хорошую семью. После рождения двух детей, частые 
переезды стали затруднительные и они решают возвратиться в 
Тамбовскую губернию, где в родном селе Евдокии Самойловны им
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предоставили работу в сельской больнице и обеспечили жильем. В 
этой благополучной семье родились 7 девчат. Возникла 
необходимость в переезде на новое место жительства с более 
благоприятным климатом для детей и расширением площади жилья. 
Из возникшей переписки со многими лечебными учреджениями 
выяснилось, что работу и жилье им могут предоставить во многих 
местах Подольской и Волынской губернии. В конце 1913 года 
Александр Фердинандович объехал много мест, где ему 
предлагалась работа. Побывав в Остроге, ему понравился этот край, 
и ему была предоставлена работа школьным врачом Острожского 
уезда. Вскоре сюда переехала Евдокия Самойловна с детьми. Они 
построили дом у начала Бельмажа, который сохранился по настоящее 
время. Этот дом из красного кирпича, рядом со зданием роддома, 
вызывает восхищение своими размерами и хорошей планировкой. 
Уже в Остроге семья Дыджулей пополнилась. Родился восьмой 
ребенок - первый сын, которого назвали Борисом.

Александр Фердинандович продолжал работать школьным 
врачом. Одновременно работал педиатром в еврейской больнице. 
В 1914 году, когда Кирилло-Мефодиевское братство организовало 
лазарет для раненных воинов, Александр Фердинандович 
добровольно взял на себя обязанности врача-терапевта и очень 
хорошо ухаживал за ранеными, за что был удостоен 
правительственной награды. Кроме исполнения обязанностей 
школьного врача, он читал в гимназии курс гигиены и анатомии для 
учащихся. Анна Самойловна не работала, так как была занята заботой 
о детях.

Для того, чтобы разгрузить супругу от домашних дел и для помощи 
в воспитании и обучении детей, кроме домработницы, была 
приглашена гувернантка. На это место поступила симпатичная Ольга 
Викторовна, жительница села Межирич, которая имела законченное 
среднее образование.

Дети росли и развивались нормально. Старшие три девочки 
учились в женской гимназии имени графа Блудова, по окончании 
которой стали учительницами. Две девочки позже стали 
фармацевтами.

Александр Фердинандович был очень добросовестным врачом. 
Охотно лечил детей, хотя в основном считался терапевтом. 
Пользовался большим авторитетом у врачей и у населения. Постоянно 
внедрял в повседневную практику новые методы обследования и 
лечения. Он часто обслуживал больных на дому и во всех домах 
города и ближайших сел был желанным гостем. В 1926 году для 
усвоения нового в то время метода лабораторного обследования 
больных Александр Фердинандович был командирован в Германию 
для изучения методик клинических лабораторных обследований. Он 
закупил в Германии микроскопы, красители и по возвращении дома 
устроил лабораторию, в которой проводил исследования крови и 
другие лабораторные анализы, чем помогал всем врачам в 
диагностике и лечении больных.
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После смерти жены женился на Ольге Викторовне, которая родила 

ему мальчика и трех девочек.
Все дети получили соответствующее образование и хорошо 

устроились. Среди его детей врачей не было, но два внука стали 
врачами. Большая часть детей осталась жить в Остроге. Одна дочь 
вышла замуж за офицера и постоянно проживала в Польше. Две дочери 
жили в Одессе. Старшая дочь от второго брака Людмила 
Александровна жила в Остроге, где закончила среднюю школу. Вышла 
замуж за полковника Советской Армии и вскоре переехала на 
постоянное жительство в Москву. Василий Григорович Чистяков, ее 
муж, стал генералом. Работал в Министерстве обороны. Затем занимал 
должность главного инспектора войск Варшавского договора. Генерап- 
лейтенант Чистяков представлял страну на многих международных 
форумах и был советником армий многих стран. У них родились трое 
детей, два из них в настоящее время работают врачами.

Во время немецкой оккупации Острога А. Ф. Дыджуль продолжал 
работать терапевтом и педиатром, оказывал большую помощь 
военнопленным и раненым воинам советской армии, многим помогал 
избежать немецкой неволи. Знание немецкого языка позволило ему 
втереться в доверие к немцам, и его назначили главным врачом комиссии 
по отбору людей для направления на работу в Германию. Александр 
Фердинандович очень многим помог избежать отправки в Германию.

Когда началась вторая мировая война, в Острог хлынуло большое 
количество беженцев из занятой немецкими войсками части Польши. 
Среди прибывших в Острог был и военный врач И. Л. Фрумес с 
женой полькой Катериной, медицинской сестрой по специальности. 
Александр Фердинандович предоставил им место для проживания в 
своем доме. Помог им устроиться на работу. Услугами доктора 
И. Л. Фрумеса охотно пользовались в районной больнице, а также в 
родильном доме, так как он владел искусством дачи наркоза. Хотя в 
то время еще не было врачебной специальности анестезиолога, но в 
военном госпитале, где раньше работал доктор Фрумес, он уже 
занимался наркозом. Когда была устроена школа медсестер, доктор 
Фрумес читал лекции по обезбаливанию. Когда было устроено гетто 
в Остроге и туда насильно был загнан доктор Фрумес, его жена 
добровольно пошла с ним, хотя имела все возможности этого 
избежать. Желая помочь этой паре, Александр Фердинандович 
отправился к своему знакомому немецкому коменданту с просьбой 
освободить из гетто чету Фрумесов.

Комендант пообещал постараться помочь. В связи с тем, что 
движение по городу вечером не безопасно, он вызвал конвой и 
приказал довести доктора домой. При этом он дважды повторил - 
«до самого дома». Двое солдат в точности выполнили приказ 
коменданта. Довели доктора Дыджуля до самого дома, здесь его 
избили прикладами и сапогами. В безсознательном состоянии его 
оставили. Он был обнаружен соседями и перенесен в дом. Вскоре 
пришел в сознание, и тогда выяснилось, что, помимо многочисленных 
мелких повреждений, у него переломан позвоночник с повреждением
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спинного мозга. На протяжении 14 месяцев он был прикован к постели; 
благодаря большим усилиям ему удалось встать на ноги. С помощью 
костылей научился ходить, но вернуться к работе уже не смог. 
Принимал больных дома, делал анализы и всячески старался 
помогать людям.

Свое обещание комендант-фашист, естественно, не выполнил. В 
сентябре доктор Фрумес был расстрелян вместе с женой.

21 февраля 1946 года, в возрасте 73 лет, перестало биться сердце 
замечательного врача, человека, готового на первый зов прийти на 
помощь людям. Его похоронили в Остроге на Пятницком кладбище, 
напротив его дома. Памятник на его могиле хорошо сохранен.

Прошло 60 лет со дня смерти Александра Фердинандовича 
Дыджуля, но память о гуманном враче, спасшем многих людей от 
смерти, от болезней и от рабского труда, остается у жителей Острога 
и окружающих сел.

Василь ВИХОВАНЕЦЬ

Шрами на серці...
22 червня 1941 року фашистська Німеччина розпочала війну проти 

СРСР. Напад здійснювався за трьома напрямками: «Північ», «Центр» 
і «Південь» - відповідно на Ленінград, Москву та Київ. За три тижні 
війни 28 радянських дивізій були повністю розгромлені, 72 - втратили 
понад 50 відсотків особового складу. Одне за одним залишалися 
радянськими бійцями крупні міста: 28 червня - Рівне, ЗО червня - Львів, 
8 липня - Проскурів та ін. Серед причин нищівних поразок: раптовість 
нападу, матеріальна непідготовленість до війни, незавершеність 
процесу переозброєння, відсутність союзників та міжнародна ізоляція, 
розпорошення сил армії на кордонах, масові репресії 30-х років проти 
командного складу, некомпетентність керівництва...1

18 серпня 1941 року Гітлер припиняє наступ на Москву і 
переорієнтовує головні удари на Ленінград і Київ. На території України 
групі «Південь» протистояли війська Київського особливого і Одеського 
округів. У середині липня 1941 року на житомирсько-київському, 
уманському і одеському напрямках точилися вирішальні бої. Більше 
двох місяців (липень-вересень) тривала оборона Києва. 19 вересня 
його було здано.

16 серпня 1941 року за наказом Ставки Верховного 
Головнокомандування Збройних Сил СРСР № 270 командири і 
політпрацівники, що потрапили в полон, вважалися дизертирами, а 
їхні сім’ї підлягали арешту і виселенню; сім’ї полонених 
червоноармійців позбавлялися будь-якої допомоги. Оскільки у 
німецькому полоні опинилося 3,8 млн. радянських воїнів (за 
Т.Гунчаком), вимоги наказу фактично поширювалися на десятки 
мільйонів членів їх сімей.
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Розгром у грудні 1941 року під Москвою 38 німецьких дивізій зірвав 

плани «Бліцкригу», створивши умови для контрнаступу радянських військ.
Тим часом, поразки Червоної армії в Україні та в Криму змінили 

ситуацію на користь німців. 22 липня 1942 року вся територія УРСР 
була остаточно окупована.

1 серпня 1941 року було створено дистрикт «Галичина» з центром 
у Львові, до якого входили Львівська, Дрогобицька, Станіславська й 
Тернопільська області і який приєднувався до створеного на території 
Польщі Генерал-губернаторства. А 20 серпня 1941 року утворено 
грабіжницько-колонізаторський Рейхскомісаріат «Україна» з центром 
у Рівному (339,2 тис. кв. км). Його очолив Еріх Кох. Весною 1942 
року в Рівному було створено Центральний емісійний банк з філіалами 
у великих містах України. З 1 червня 1942 року він почав друкувати 
українською і німецькою мовами власні грошові білети в карбованцях 
(восьми номіналів) з датою випуску 10 березня 1942 року.2

Для пограбування України було сформовано «Центральне торгове 
товариство сходу». Від початку окупації до 1944 року воно вивезло в 
Німеччину 9,2 млн. тон зерна, 622 тис. тон м’яса та мільйони тон іншої 
продукції, для транспортування якої було задіяно 1418 тис. вагонів. 
5 серпня 1941 року в окупованих східних областях запроваджено 
трудову повинність. З вивезених із Союзу до рейху 2,5 млн. чоловік 
2,2 млн. була українська молодь (за Т. Гунчаком). З «остарбайтерами» 
німці поводилися особливо жорстоко.

За час окупації в Україні спалено 250 населених пунктів, населення 
розстріляно. Жертвами масових розстрілів ставали десятки тисяч 
невинних людей; зокрема у Києві - 195 тис., у Рівному - 99 тис. 
чоловік... В Україні було влаштовано 50 гетто і понад 180 великих 
концентраційних таборів.3

Перші кроки германізації шляхом колонізації частини Вінницької та 
Житомирської областей і створення там округу «Хегевапьд» здійснено у 1942 р.

Якими ж були перші дні війни в Нетішині? Розповідає голова ради 
ветеранів міста Г. В. Шеліванова (дівоче прізвище Мелішок). З кількома 
дівчатами-подругами суботнього ранку вона здавала екзамени в 
Острозькому педучилищі. Увечері пішла в клуб на танці. Спочатку 
була лекція про міжнародне становище; її читав політрук застави 
Олександр Шерекін, уродженець Донбасу. Над нашими кордонами 
вже кружляли німецькі літаки-розвідники. А рано-вранці в неділю селом 
пронеслося жахливе: «Війна!» Біля млина у селі був радіорупор. 
Говорив Молотов. Він сказав: «У чотири години ранку німці перейшли 
кордон... бомбили Київ, Одесу, Севастополь, Жмеринку...»4

Опівдні в селі розпочалася мобілізація. Забрали всіх чоловіків 
віком від 18 років і старших. Всього з Нетішина і Солов’я у перші дні 
війни на фронт відправлено 427 чоловік. (Всього з обох сіл було взято 
517 громадян). У понеділок дівчина пішла в Острог. Та в училищі вже 
було не до навчання. Військкомат забирав студентів після 18 років. А 
26 червня на світанку впали перші бомби і на Острог. Вибухи чути 
було в Нетішині. Ніч з четверга на п’ятницю була просто жахливою. 
Ще за дня забили в селі німецького розвідника. Прикордонники загнали
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його в сіни до Василя Карповича Пацаловського і вбили. Тим часом, 
увечері сільською вулицею вже йшли десятки окупантів, теж 
розвідників. Селяни, скрадаючись, втікали в ліс. І Ганна з мамою - 
також. До третьої години ранку ніч була тихою, тільки захід був 
червоним від заграв. Раптом вдарила німецька канонада - фашисти 
обстрілювали прикордонну заставу, що в Козілку, ближче до Бадівки. 
Прикордонники разом з начальником Шадріним відступали. 
«Відступаємо», - говорили бійці з гіркотою в голосі. їх було чоловік 
двадцять. І вони йшли попід лісом на Кривин. Світало... Солдати були 
чорні від кіптяви і мокрі від поту. А снаряди все рвалися і рвалися... 
Лиш під ранок все стихло. І люди з лісу пішли по хатах. Опівдні 
прилетіла звістка з Солов'я: прийшли німці. Справді, було чути аж в 
Нетішині рев ворожих танків...

Тим часом, як радянські війська відступали під натиском фашистів, 
то, починаючи з Вельбівного, їх обстрілювали люди з вікон і з церкви. 
Солдати відстрілювались. (Очевидно, залпи по червоних давали ті, хто 
не згодився з комуністичною окупацією). На соловенському кордоні був 
погріб; там переховувалося чимало місцевих селян. їх (нібито) розстріляли 
німці. Але пішла і ще одна чутка, що їх вбили радянські солдати...

Аж ось вулицею Чкалова прогуділо три німецькі танки. На кожному 
сидів фашист і дивився в бінокль. Вони рвались на схід. А увечері 
селом пройшов цілий обоз окупантів. На другий день вони вже були 
господарями в селі. Вичистили сільську бібліотеку. Книги звалили 
посеред села і підпалили; у вогнище кинули бюсти Леніна і Сталіна... 
(Це був початок липня).

Відразу взялися за євреїв. У Нетішині жило їх три сім’ї: коваль 
Гершко Ясін з дружиною Лейкою; кравець Ліпа Кідер із Златою, син 
Шлейма, донька Малка; заготівельник Рибак з жінкою. Чоловіків 
відразу забрали і повезли через село в лісок на розстріл. Жінок з 
дітьми відправили в славутське гетто, де розстріляли згодом. А 
Олександру Купершмідту (дружина Мотря, українка) вдалося 
переховуватися в навколишніх селах. Зате ж катували зайди Мотрю, 
щоб видала чоловіка... Потім і вона ховалася. На євреїв розгорнули 
справжнє полювання. Почали їх возити в Нетішин навіть з Острога і 
розстрілювати там, де ото нині стоїть пам’ятний скорботний знак, в 
лісі, на північ від теперішнього хлібозаводу. І, кажуть, 7000 полягло 
їх там, бідолах.

Фашисти постійно бомбили Острог. Повітряні бої з ними вели 
радянські літаки. Г. В. Шеліванова пам'ятає, як загорівся один з них. 
(Це було ще до приходу німців у село). Він встиг дотягнути в напрямку 
Нетішина і сів на лузі, під лісом, де зараз АЕС. Льотчик, очевидно, 
зумів погасити вогонь. Заночував він у лісовій землянці. Навіть написав 
на дошці: «Здесь ночевал советский летчик... (такий-то, такого-то 
числа)». На другий день селяни допомогли йому добратися в Кривин, 
де ще була радянська комендатура. А літак той дуже довго стояв, 
ніхто його не чіпав.

Через кілька днів - новий бій. Знову підбили радянського літака. 
Він встиг долетіти за Нетішин, туди, де тепер запасний аеродром. А
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льотчик вискочив з парашутом. Ганна Василівна ще й зараз бачить 
це перед очима. Вдарили по ньому німці з свого літака, на щастя, 
мимо. Льотчик спустився десь за лісом. На світанку вийшов до 
залізниці, на блок-пост. Там недалеко жила Ганна Трохимівна Руй з 
чоловіком. Подружжя певний час переховувало цього бійця.

Почалися важкі окупаційні будні. За більш точними даними, 
Нетішин окуповано 4 липня 1941 р.5 У селі було створено управу на 
чолі із старостою Феодосієм Савчуком.

Німці, котрі пройшли через село фронтом, як стало відомо, ніяких 
збитків не накоїли.6 Потім з’явився німець Ганс Гельман, котрий 
був старшим в селі. Його комісували з фронту через втрату пальців 
на руці. Був і ще один німець, родом з Поволжя. Він розмовляв по- 
російськи, любив наші пісні, обряди; пробував залицятися до 
нетішинських дівчат. Та найцікавіше те, що, будучи наглядачем 
над млином і електростанцією (він і жив у млині, бо там була 
квартира), цей німець згодом мав тісні стосунки з партизанами і 
забезпечував їх борошном. Приймав месників у себе, давав їм 
вечеряти. Але цього німця незабаром перевели в інше місце. 
Гельман же сильно знущався над людьми, бив їх.

В Кривині діяв каральний пункт. Той Гельман одну старшу жінку 
за коси прив'язав до дерева і нещадно побив нагайкою.

Михайла Ковалінського німці також замучили в Кривині. Він 
працював у них в конторі сторожем і допомагав партизанам. Фашисти 
почали знущатися з нього ще в Нетішині. Біля контори випалили йому 
очі, дуже били... Забили ж у парку і закопали.

На сільському сході односельці вибрали старостою Феодосія Савчука, 
а бригадиром - Луку Сметанюка. Ці люди зрадниками не були, бо 
нетішинці самі їх вибрали. Зрозуміло, що поганих би на свою голову не 
вибрали. Все-таки Л. Сметанюка після війни засуджено, і в село він не 
повернувся. А Ф. Савчук в 1944 році пішов на фронт і там загинув.

Поліцая ж Іванця партизани розстріляли і вкинули у вогонь. За 
що? Якось після рейду на село месники відходили в ліс. Сергій 
Миколайович Коновалов забіг в дім Івана Будяковського напитися 
води. А там якраз був поліцай Іванець. І він в тій хаті забив цього 
партизана. Тому згодом знайшла його розплата.

Сестри Ніна і Тетяна Степанюки під час окупації працювали в німців 
перекладачами у млині. Чи з доброї волі, чи під погрозами -хто зна? 
Були точні відомості, що саме Ніна видала німцям згаданого вище 
М. Ковалінського. За те партизани її також розстріляли і вкинули у 
вогонь, який обійняв хату сестер.

На початку окупації відчутного опору гітлерівцям серед радянського 
цивільного населення на наших землях не було. Лиш подекуди жителі 
сіл Кам’янець-Подільської області ішли в ліси, об’єднуючись в 
партизанські загони. Загалом це зумовлювалось тим, що сталінська 
військова доктрина наступу не передбачала ведення війни на власній, 
а виключно - на території ворога. Було знищено навіть всі посібники 
та інструкції з питань організації і тактики ведення партизанської 
боротьби. Саме тому, а також через страх можливого удару по
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червоних з боку місцевого населення було припинено вивчення і 
впровадження методів партизанської війни на початковому етапі 
Великої Вітчизняної. Надзвичайно гостро відчувалася нестача 
кваліфікованих партизанських кадрів та відсутність єдиного 
коорднаційного центру підпільного руху. Лише навесні 1942 року, 
ЗО травня, при Ставці Верховного Головнокомандування було видано 
постанову про створення Центрального штабу партизанського руху 
та Українського штабу партизанського руху. 20 червня 1942 рокуУШПР 
було перейменовано на Український республіканський штаб 
партизанського руху. Очолив його Тимофій Строкач.7

Наприкінці 1942 року німецькі тили вже розхитували рейдові 
з’єднання під командуванням О.Федорова, С. Ковпака, 
О. Сабурова, М. Наумова та ін. Особливу активність партизанський 
рух виявив у 1943 році. Всього протягом війни радянські 
партизанські формування України провели 19 рейдів загальною 
довжиною 52 тис. км. У 1941-1945 рр. у партизанах перебувало 
майже 180 тис. осіб, ЗО відсотків з яких загинули.

Тим часом, в тому ж таки 1942 році, а точніше 14 червня, з’явилися 
партизани і в Славуті. Підпільна група на чолі з стриганським учителем 
А. 3. Одухою виникла ще в кінці літа 1941 року. В грудні в ній появився 
здібний організатор військовий лікар Ф. М. Михайлов. Він взяв на 
себе підготовчу роботу до диверсій, а А. 3. Одуха став його правою 
рукою. (17 вересня 1943 року утворилося з’єднання на базі загону 
ім. Михайлова під командуваннам А. 3. Одухи, а також було 
сформовано ряд нових загонів, в т. ч. - ім. Леніна, членом якого 
був брат Г. В. Шеліванової М. В. Мелішок). І ось в травні месники 
підірвали перший німецький ешелон на ділянці між Бадівкою і 
Кривином. Підривниками були Клим Гаврилюк з Лисичого, Іван 
Яковчук та Олександр Гіпс із Стриган. Загинуло понад 700 молодих 
гітлерівців, що направлялися на Східний фронт. Це була поки що 
перша і найбільш вдала партизанська диверсія. Фашисти почали 
хапати запідозрених.8 З Нетішина взяли колишнього начальника 
застави Павла Шадріна, який вирвався з оточення аж з-під Полтави і 
вернувся в село, а також Олександра Конончука і відправили їх в 
Рівне, в концтабір, де вони й загинули. В шепетівському гестапо 
розстріляли колгоспного бухгалтера Івана Гайдащука, учителя Бориса 
Антоновича Брянського. А Петра Радчука тримали в кривинській 
комендатурі. Дійшло до розстрілу. Німець з автоматом повів його в 
парк, щоб той викопав собі могилу. Почав копати... і зненацька вдарив 
німця лопатою по голові. За автомат і - в ліс, до партизанів.

До кінця 1941 року німці на Україні, як кажуть, оговталися. 
Партизани, повторюємо, ще не дошкуляли. Рік наступний, а також і 
43-й були періодом масового вивезення молоді до рейху. Перед тим, 
як потрапити в списки і на підводу до вивезення, Ганна з батьками 
пережила одну нічну пригоду. 19 серпня 1942 року, вночі, в оселю 
Мелішків постукали. Батько визирнув у вікно і сказав: „Німці...» 
Відчинив хату; зайшло четверо з автоматами. Один з них, помітивши 
переляк сім'ї, мовив: „Не бійтеся, ми - радянські партизани». Підійшов
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до Ганни. „Тебе звати Ганя». То був Клим Гаврилюк з Лисичого, з 
яким дівчина випадково трохи раніше познайомилася в лісі. Мати, 
Ольга Іванівна, нагодувала нічних гостей, дала з собою сала, кислого 
молока. А Ганна отримала перше доручення: піти в Острог і купити їм 
мила, ниток. Потім було друге доручення: занести маскувальні халати 
в колгоспний садок, де лежало четверо партизанів, які мали підірвати 
німецький ешелон. Ешелон було підірвано десь через годину. Був 
страшенний вибух. Вагони летіли вверх... А мама стояла за хлівом, 
чекала доньку і плакала... Так Ганна Мелішок стала партизанкою- 
підпільницею.

Нарешті, дійшло до вивезення і нетішинської молоді. В області 
(тоді називалася Кам'янець-Подільська округа) наказ шефа окружної 
біржі праці Штауфена про примусову мобілізацію населення на роботу 
до Німеччини було оголошено 16 вересня 1942 року.9 Кількома днями 
пізніше староста Ф. Савчук, зібравши селян, оголосив, кому треба 
збирати дітей в далеку страшну дорогу. Потрапила у той список і 
Ганна Мелішок з братом Миколою. Дівчині було 18, а хлопцеві - 17 
років. А був на той час у Славуті медпрацівник Михайло Зінчук з 
Ганнополя. Трохи раніше він працював у Нетішині. І він уже мав зв’язок 
з партизанами. Для Миколи Мелішка зробив довідку, ніби той хворіє 
на припадки. Отже, в Німеччину його не взяли. Зібралося біля 
колгоспу, де «головою» тепер був фашист Гельман, чотири десятки 
юнаків та дівчат. Матері плачуть... А дітей посадили на підводи і 
повезли в Славуту. Німецька охорона була спереду і ззаду. Ганна 
сиділа разом з подругою, також Ганною, на прізвище Іванець.,Давай 
тікати в Кривині», - каже Г. Мелішок. „Ой, краще вже, може, в 
Славуті...» Напроти однієї з кривинських вулиць, що вела вниз, до 
лісу, дівчина, попередивши хлопців, щоб забрали її сумку, скочила з 
воза і щодуху побігла в якийсь двір. А там якраз жінка ішла з 
коромислом на плечах. Вона відчинила їй хвіртку і сказала: „Біжи за 
хлів...» Ганна озирнулася - подружка летіла навздогін... Видно, німці 
не помітили. Дівчата прийшли в урочище «Горчик», до знайомої тітки 
Марії. Г. Мелішок дружила з її племінницею Надією Осипчук і вже 
якось тут була. Тітка впізнала Ганю, і обох відразу - на піч... Вони 
сиділи там тиждень. Тітчин приймак, дядько Герасименко, переказав 
батькові, Василю Яковичу Мелішку, що дівчата в них. Мама принесла 
їсти. Звідси обидві пішли в ліс до партизанів. В село вертатися уже 
було неможливо.

Почалися небезпечні партизанські будні в загоні ім. Фрунзе з'єднання 
секретаря Кам’янець-Подільського обкому партії С. А. Олексенка, які 
для молодої дівчини закінчилися аж в лісах Білорусі, де вона 
перебувала з лютого по квітень 1944 року. А поки що доводилося не 
раз пішки ходити з пакетами на явочну квартиру в Шепетівку, в села 
Ізяславського району. Найнебезпечнішою була мандрівка в одне з 
них - Мислятин. По дорозі дівчину підібрала підвода з власівцями і 
поліцаями. І один з них навіть почав до неї залицятися: «Ти гарна дівчина, 
ія б на тобі женився...». «Ах, кому я потрібна, бідна дівчина...» Неподалік 
від Мислятина Ганна зійшла. Поліцай чемно їй допоміг і пообіцяв
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розшукати її після війни. Тим часом, в явочній хаті дівчину вже чекали... 
Ця подорож була зв'язана з підготовкою до визволення регулярною 
армією та партизанами Ізяспава.10 І ось розпочався наступ на місто. 
Декого з партизанів було вбито, інших - поранено. Г. Мелішок 
останніх повезла в стриганський госпіталь. За участь у звільненні 
Ізяслава отримала медаль «За відвагу». Потім маршрут партизанів 
проліг на Ямпіль-Почаїв-Рівне і аж на Білорусь. З боями проходили 
поблизу Пінська, Піди... Звідси дівчину було забрано до Києва, у штаб 
партизанського руху. Згодом здобула педосвіту в Славуті і стала 
працювати вчителькою в рідному Нетішині. В 1946 році одружилася 
з Вячеславом Олексійовичем Шелівановим.

Бойові заслуги Г. В. Шеліванової відзначені орденом Вітчизняної 
війни II ступеня та багатьма медалями.11

Взимку (під кінець) 1942 року А. 3. Одуха із своїми партизанами 
вчинили напад на нетішинську контору, коли шеф Ганс Гельман 
роздавав наряди бригадирам та їздовим. Було вже темно. Ганс з 
перекладачкою Гульдіною (німка, запекла фашистка з 
Шепетівського району) не встигли вчинити ніякого опору. їх було 
схоплено. А люди стали просити партизанів, щоб не вбивали, бо 
німці спалять все село. Отже, їх вивезли саньми в ліс, роздягнули 
наголо та й відпустили. Після цього випадку «начальство» вже 
ночувало в кривинській комендатурі. І лише в день приходили в 
Нетішин. Між іншим, на другий день Гельман подякував і потиснув 
руку усім, хто просив партизанів не вбивати його.

У Ганса був ще один перекладач, Андрій, родом з прикордонної 
Слобідки. Він працював на партизанів. У Поляні схопив місцевого 
шефа, його куховарку, обох зв’язав і привіз у партизанський штаб. 
Прихопив також і здоровенну собаку, котра охороняла контору.

У різдвяну ніч 1944 року партизани успішно обстріляли німецькі 
вантажівки в районі Нетішина. Німці відразу завернули в село і 
почали палити хати. Від колгоспу і до кладовища всі оселі було 
спалено. (Фашисти спалили і ряд інших сіл в Славутському районі, 
зокрема, Бульки, Губельці).12

У кожного була своя важка воєнна доля - хто згорів, кого вбили... 
Багатьох вивезли до Німеччини. З 517 нетішинців і соловенців, 
призваних на фронт, смертю хоробрих полягли 321 чоловік. Ті, що 
вернулися, нагороджені орденами і медалями. Наприклад, четверо 
нетішинців, братів Данилюків, Івановичів, героїчно відстоювали 
свободу рідної землі. Володимир загинув смертю хоробрих. Сергій і 
Євстафій зазнали поранень і не довго прожили після війни. Був 
пораненим і Іван, льотчик, який відразу ж після війни отримав звання 
генерала авіації. Він часто приїздив у рідне село, заходив у школу, 
де пройшли його дитячі роки; зустрічався з учнями, учителями, 
односельчанами.

Тим часом успішний наступ радянських військ продовжувався. 
До лютого 1943 року було звільнено значну частину Донбасу і 
Харківщини. Визволити Київ Сталін вимагав до річниці Жовтневої 
революції. 6 листопада ціною значних втрат і помилок столицю було
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взято. Перемога у битві за Дніпро стала завершенням корінного 
перелому в Другій світовій війні.

18 січня 1944 року Нетішин звільнили воїни 287 стрілецької дивізії 
1-го Українського фронту. Танкіст Іван Харламович Непом’ящий 
першим в’їхав у село. На мосту коло млина його танк провалився і 
впав у річку. Екіпаж зайшов погрітися у найближчу хату. І тут бравий 
танкіст познайомився з дівчиною, Ганною Василівною Пацаловською. 
Виявилось, що ось в такий спосіб завела його сюди доля: після війни 
молоді одружилися.

25 березня 1944 року було звільнено місто Проскурів, через два 
дні - обласний центр Кам’янець-Подільський; станом на 31 березня 
окупанти були повністю вигнані за межі області.13

На початку жовтня 1944 року територія України була повністю 
очищена від німецьких окупантів.

У Нетішині жило два Герої Радянського Союзу - С. Дікалов і 
Є. Борсаль. Обидва були тут у приймаках. Від завданих війною ран 
невдовзі померли. * * *

Велика перемога дісталася дорогою ціною: життям і зусиллями 
десятків мільйонів громадян колишнього СРСР. Але, як завжди, Україні 
дісталося найбільше; навіть землю, дорогоцінний український 
чорнозем, і той вивозили окупанти...

Ідуть роки... Все менше залишається з нами тих, хто не шкодував 
свого життя заради волі дітей і онуків. Якщо п’ять літ тому у складі 
Нетішинської ради ветеранів перебувало 2480 чоловік, то тепер їх - 
1131, в тому числі учасників бойових дій (фронтовиків) - 79, інвалідів 
Великої Вітчизняної - 87, учасників війни - 965 чоловік. Серед тих, 
хто, як кажуть, не старіє душею, Г. В. Шеліванова, С. В. Даниловський, 
М. П. Пляцко, А. Ф. Приймак, О. Л. Кирилюк, М. О. Заброда, 
В. Ю. Савчук, М. Г. Подолянчук та багато інших. Честь їм усім і 
шана та довгих літ у вільній Україні.

* * *
З перших днів гітлерівської навали розгорнулося в містах і селах 

українське націоналістичне підпілля. Загалом, займаючи величезні 
терени поневоленоїУкраїни, воно було важливою складовою боротьби 
проти німецької окупації упродовж всієї Другої світової війни. До 1941 
року українські націоналістичні сили були розділені на дві великі 
організації - молодих «революціонерів» на чолі з С. Бандерою та на 
старших «поміркованих» мельниківців. Але кінцева мета їх була одна - 
незалежність України. Тактика ж суттєво різнилася: якщо мельниківці 
розраховували на підтримку німців, то бандерівці закликали робити 
ставку на власні сили. Але з початком війни і молоді націоналісти 
спробували трохи зблизитися з гітлерівцями, щоб максимально 
використати ситуацію для досягнення власної мети.

З перших днів війни ОУНб перейшла до рішучих дій і ЗО червня 
1941 рокуу Львові, без відома німців, проголосила Акт про відновлення 
крайового правління Української держави. Було обрано українське 
державне правління на чолі з Я.Стецьком. Реакція німців була досить
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різкою: в скорому часі С.Бандеру, Я.Стецька та інших лідерів 
заарештували та відправили в Берлін в концтабір Заксенхаузен.14

ОУНм не приєдналася до львівської акції бандерівців і заявила 
про свою лояльність німецькому уряду. Питання незалежності на 
початках ними взагалі не піднімалося. Мельниківці просили у вермахту 
дозволу створити власне збройне формування для боротьби проти 
більшовиків. Німці погодилися на дивізію СС, що складалася б з 
українців Галичини.

Формування дивізії розпочалося у квітні 1943 року. Вона 
нараховувала 16-18 тис. вояків. У жовтні 1943 року її було 
реорганізовано і перейменовано у 14 Галицьку добровольчу дивізію 
СС, а невдовзі відправлено на фронт.

Бандерівці були проти створення цієї дивізії, бо вона не захищала 
інтересів України.

Концентруючи свої сили у великих містах, особливо у Києві, ОУНм 
організовувала місцеве самоврядування, допоміжну поліцію, 
громадські організації. 5 жовтня 1941 року було утворено Українську 
національну раду на чолі з М. Величковським як представницький 
орган українського народу для підготовки формування національного 
уряду. Проте всі ці спроби суперечили планам гітлерівців. Вже у 
вересні 1941 року пройшла хвиля арештів бандерівців, а в грудні 
почалися репресії проти мельниківців. Загалом вся ОУН змушена була 
піти у підпілля.

Що стосується історії формування Української Повстанчої Армії, то 
відомо, що ще у серпні 1941 року Тарас Бульба-Боровець оголосив 
себе головним отаманом України, ідейним спадкоємцем та 
продовжувачем справи С. Петлюри й організував нерегулярне 
формування «Поліська Січ», яке діяло на території Полісся та Волині. 
2-3 тис. січовиків спочатку боролися із рештками червоної армії, коли 
ж німці спробували їх у кінці 1941 року розпустити, вони перейшли до 
партизанської боротьби. Десь від лютого 1942 року бульбівські збройні 
відділи іменують себе «Поліська Січ» Української Повстанчої Армії. 
Вже восени 1942 року до них додались перші самооборонні відділи з 
обох гілок ОУН. Від бандерівців (урадуючий провідник Микола Лебедь) 
перші такі відділи почали формуватися на Волинському Поліссі під 
орудою військового референта Сергія Качинського; від мельниківців 
на Кременеччині такі загони організовував повітовий бойовий 
командант Блакитний. День 14 жовтня 1942 року Святочним наказом 
Головного Командира УПА генерала Романа Шухевича та пізнішою 
постановою Української Головної Визвольної Ради від ЗО травня 1947 
року прийнято рахувати Днем постання УПА.15

17-23 лютого 1943 року відбулася III конференція ОУНб, на якій 
провід ОУНСД (Самостійників Державників) вирішив перейти до 
відкритої боротьби проти Німеччини. Протягом березня-квітня до 
націоналістичного підпілля масово ринули українці з поліції та інших 
спеціальних підрозділів зі зброєю в руках.

З березня-квітня 1943 року розгортаються широкомасштабні дії 
повстанців, які також наближали день визволення України. Іноді
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збройні загони навіть займали на деякий час окремі міста, головним 
чином районні центри на Поліссі.

9 квітня продовжилися переговори керівництва ОУНб з Бульбою- 
Боровцем. Наслідком стала згода про спільну назву «У.П.А.» та 
домовленість про створення спільного військового штабу УПА. Але 
намічене комплектування спільного штабу УПА не відбулося. У добу 
свого найбільшого розквіту УПА нараховувала майже 100 тис. чоловік.

Проти загонів УПА відбувалися чисельні каральні акції як з боку 
німців, так і радянських збройних сил. Лише у жовтні-листопаді 1943 
року УПА провела 47 боїв проти німців і 54 - проти радянських 
партизанів. Окрему сторінку становить боротьба українців і поляків.

11 липня 1944 року поблизу Самбора зібралися представники різних 
політичних партій та утворили Українську Головну Визвольну Раду, 
яка стала своєрідним тимчасовим парламентом та координаційним 
воєнно-політичним центром на період визвольної боротьби (згодом у 
вигнанні), аж до часу створення уряду Української Самостійної 
Соборної Держави в 1991 році. Збір обрав Генеральний секретаріат 
УГВР і його голову Романа Шухевича. 1 вересня 1944 року поблизу 
Коломиї відбулася остання сутичка повстанців із гітлерівцями. З цього 
часу основний удар УПА спрямовує проти радянських військ. Ця 
боротьба тривала аж до 1951 року.16

Боротьба націоналістичних сил за волю України потребує своїх 
ентузіастів-дослідників. Сама по собі вона є дуже поважною 
моральною проблемою. Брати-українці стали кривавими ворогами не 
по суті своїй, а лише під впливом різних ідеологічних засад. Адже 
панівна сталінська ідеологія не зичила добра Україні. І найпершим 
трагічним її «здобутком» був голодомор з мільйонними жертвами. А 
потім - страшні репресії і тюрми, де гинули кращі з кращих синів та 
дочок України. «Велика чистка» не минула і вірних комуністів-ленінців. 
Багато їх, будучи в страшному розгубленні, кінчали життя 
самогубством - від найвищих верхів і до самих низів. Проте взаємно 
пролита братня кров і досі заважає досконало вивчити героїчні сторінки 
боротьби українського націоналістичного підпілля з німецькими 
окупантами. А ще ж були і організовані НКВД спецзагони («спец
відділи» за Мірчуком П.; с. 88), які діяли під маркою ОУН і сіяли 
серед людей жах і ненависть до УПА...

Відомо, що в 1941-1943 роках першою на Славутчині почала 
стабільно діяти крупецька підпільна націоналістична організація «За 
Україну». Нею керував Іван Васильович Олійник. Все, що зібрано про 
цю групу в сільському музеї, заслуга подвижника-учителя Володимира 
Васильовича Яцентюка.17 Найперше, чим займалося крупецьке 
підпілля, це боротьба за незалежну, вільну Україну. Іван Олійник, 
людина з вищою освітою, учитель математики в Луцьку, поспішив 
додому, зібрав два десятки однодумців. Відтак звільняли 
військовополонених, регулярно відправляли в загони повстанців 
продукти, одяг, взуття, зброю; перешкоджали відправці молоді в 
Німеччину; влаштовували різні диверсії проти окупантів. Щирий патріот 
і більшість його друзів загинули від рук фашистів, а декого вбили
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радянські партизани-одухівці; дехто пізніше пішов на фронт з 
радянськими військами. Але подвиги крупчан-націоналістів, які 
першими на наших теренах розпочали героїчний спротив гітлерівцям, 
довгий час були приховані для нащадків. Про цю групу згадується в 
енциклопедичному виданні «Історія міст і сіл УРСР», в томі 
«Хмельницька область» (стор. 484), де написано, що вже восени 1941 
року місцеві патріоти розпочали боротьбу з окупантами. Та не вказано, 
за яку Україну вони боролися.Ім'я націоналіста-самостійника І. В. Олійника 
також було під забороною.18

Сторінки української націоналістичної героїки тих часів відновив для 
історії письменник і журналіст, громадсько-політичний діяч Микола 
Миколайович Руцький. З його книги «Голгофа» можна дізнатися, що 
вже з весни 1943 року повстанський рух на Рівненщині набув широкого 
розмаху. Окремі відділи почали навідувати північні терени Кам’янець- 
Подільської області, зокрема, Берездівщину та Славутчину. У середині 
квітня два десятки стрільців, якими командував чотовий Свій, завітали 
у Великий Правутин. Упівці хотіли пройти селами «комуністичної» 
території і організувати селян на боротьбу за волю і віру. Але вже в 
цьому першому селі відбулася серйозна сутичка з німцями та поліцаями. 
В бою окупанти втратили двох офіцерів та пятьох солдатів. Після їх 
відступу боївка вийшла на село Дідовичі Новоград-Волинського району, 
де підірвала вузькоколійку, прострілила котли німецького локомотива. 
А звідти пішла на корецьку Кобильню (тепер Весняне).19

Стало достатньо відомо про самостійний націоналістичний спротив 
у деяких селах поблизу Берездова. Зокрема, ще з липня 1941 року 
почало формуватися оунівське підпілля в Киликиїві. Бо саме тоді 
повернувся в село Антон Гамула, який ще в 1920 р. виїхав з батьками 
на Рівненщину. Зібрав чималу групу молоді, яка таємно набувала 
військового вишколу. Настав час діяти. До киликиївської боївки 
приєдналася молодь з інших сусідніх сіл - Піддубців, Мирутина, 
Дякова. Було утворено берездівську сотню. В ній пебував також 
колишній червоний офіцер, киликиївець Олексій Дризик 
(політреферент). Заступав сотенного Гамулу («Юренка») чотовий 
Степан Либик («Дубенко»). В кінці літа 1943 року шестеро партизанів- 
оунівців в бою під Печиводами роззброїли групу німців, які рухалися 
на Славуту. На чотирьох підводах вивезли конфісковану в окупантів 
зброю та приховали її на околиці Мирутина. Сотня в основному 
базувалася в Киликиїві і певний час була господарем обстановки 
навіть після повернення більшовицької влади. Упівці з боями 
рейдували селами Славутчини і гощанських теренів, аж поки зрадники 
не виказали енкаведистам місце знаходження її штабу - на одному з 
хуторів поблизу с. Тудорів (Федорівка). У нерівному бою всі старшини 
загинула, в тому числі й «Гамула-Юренко». А сотня злучилася з 
відділом корецького сотенного «Шуляка».20

Трагічною виявилася доля рейдуючого з’єднання, котре входило 
в УПА-Південь полковника Миколи Свистуна - «Ясена», у складі 
куренів Семена Котика - «Докса», Михайла Кондрася - «Великана», 
здолбунівського куреня Євгена Басюка - «Чорноморця» та відділу
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молодих острожан сотенного Гутича. За наказом командування воно 
мало пройти деякими селами Славутського району у травні 1944 року 
і пробитися на Черкащину до Холодного Яру (Мірчук Петро подає 
знаходження останнього на Житомирщині, що більш вірогідно; див.: 
вказ. праця, с.75. - Авт.) та допомагати тамтешнім повстанцям. 
«Чорноморець» повів свій курінь з острозького Куража на Ганнопіль, 
щоб зустрітися з рештою стрільців в лісах за Славутою. А основні 
сили пішли на Ріпище, коло Стриган; там вони нарвалися на одухівців 
і мали з ними важкий бій на околицях Стриган і урочища Бридурин. 
Там загинуло 127 повстанців, а 28 - потрапило в полон, з яких ще 7 
було вбито на подвір’ї госпіталю в Стриганах, а 21 забрало НКВД, що 
нагодилося на розправу. Курінь «Чорноморця», дійшовши до Романін, 
повернувся на територію Рівненщини. Тим часом стрільці, які 
вирвались з Бридурина, мали ще один важкий бій з енкаведистами в 
районі Цвітохи. їхня місія була пропагандистська; розвалюючи 
колгоспи вони віддавали селянам хліб, худобу, реманент. Пройшовши 
десятками сіл області, яка тепер іменується Хмельницькою, повстанці 
через декілька тижнів повернулися на базу в здолбунівських лісах.21

У багатьох випадках населення теперішнього Славутського 
району прихилялося до бійців УПА. Адже воно пам’ятало 30-ті роки.22 
А червоні партизани, почуваючи себе повновладними хазяями, 
часто, як кажуть, не церемонилися з селянами, забирали все, в 
чому мали потребу, за що навіть, бувало, каралися своїми 
командирами, коли вдавалося встановити конкретних грабіжників.2324 
Грабували колгосп і займалися мародерством солдати частин 31-ї та 
37-ї стрілецьких дивізій, котрі в той час перебували у Славуті.25

Найдовше - аж до 1949 року - українське підпілля діяло в 
Ганнополі. Визвольну справу розгорнув місцевий житель Петро 
Коваль. Йому допомагали брат Степан та його тесть росіянин Микола 
Кобєлєв. Останній глибоко співчував українцям, котрі боролися з 
фашистами, а потім - зі сталінським режимом. Великою була 
допомога бійцям УПА лікаря ганнопільської лікарні естонця Петра 
Нокса, котрий давав їм медикаменти, робив пораненим операції, 
лікував хворих. В 1949 році по ганнопільській справі пройшло 27 
чоловік. Були заарештовані і деякі жителі Малого Скнита. По 25 літ 
увязнення у ВТТ з конфіскацією майна отримали 15 чоловік. Решта 
засуджені були на 10 і 5 років позбавлення волі у ВТТ.26

18 серпня 2002 року в Стриганах відкрито семиметровий увінчаний 
тризубом «Срібний Обеліск» загиблим тут воїнам УПА. Автор пам’ятника - 
Світлана Лелях із Нетішина.27 Та чи постане в Крупці пам’ятник 
І. В. Олійнику і його бойовим побратимам? Або в Киликиїві, Берездові, 
Ганнополі?

Чи воював хтось з нетішинців у націоналістичному підпіллі, авторові 
поки що не відомо. Але, що стосується тисяч і тисяч героїв з 
націоналістичного опору, то їхня самовіддана боротьба з чужоземними 
окупантами і досі офіційно не визнана державою; досі не досягнуто 
щирого національного примирення хоча б між тими, хто ще залишився 
живий з обох сторін партизанки. А варто було б це зробити. Тим більше,
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що живемо тепер саме в незалежній, самостійній Україні, за яку 
боролися партизани-націоналісти.

...Роки пройшли, а пам’ять залишається. Переважно болюча, гірка 
пам’ять. Хтось сказав, що на серці немає зморщок: на серці бувають 
зарубцьовані шрами...
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Тетяна ГУЩУК

Печені яблука
(Запис воєнних спогадів жительки с. Оженин)

«Німці господарювали в селі вже третій рік. Жити було страшно і 
вдень, і вночі. Фашисти могли покарати за найменшу провину і без 
провини. Забирали все, що їм забажалось: худобу, зерно, майно. 
Виявилось, що і цього недостатньо. Почали гнати у Німеччину наших 
хлопців і дівчат. Хто ховався, хто тікав. Я на роботу пішла, залізницю 
ремонтувати, працювали зранку до ночі. Німці документ мені видали, 
що зайнята на роботах, він і врятував мене від вивозу на захід. Мені 
було тоді лише 18.1 на другий день роботи руки мої були всі в мозолях 
від тяжкого металевого кийка. Але війна нічого питати не буде...

Пригадую, то було дуже жарке літо, саме розпочалися жнива. А 
яблука які поспіли! Таких зроду не бачила: великі, червонобокі, налиті 
сонячним теплом і ласкою. Як ми їх в той час смакували!

Того дня, поснідавши, рушили всі сім'єю на поле жати пшеницю, 
що вже поспіла і тяжким колосом хилилась до землі, ніби кланяючись 
своєму господареві за тяжку працю. Наближалося до полудня, сонце 
припікало. Тишу в повітрі розірвала коротка стрілянина і ревіння 
автомашини. На душі відразу щось відчулось недобре. І справді. 
Через деякий час почали знову стріляти, запалали будинки по нашій 
вулиці. Тому батько кинувся додому, хоч би врятувати корову й коня. 
А на зустріч люди біжать, втікають хто куди, стріляють по них. Що ж
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сталося, нікому нічого не було відомо. Чому горять і польські, і 
українські хати? Хто їх палить, хто стріляє: партизани, німці? Біля 
свого будинку тато зустрів знайомого поляка, що жив трохи вище від 
нас по вулиці. Той чоловік і повідав, що трапилось. Партизани 
обстріляли німецький мотоциклетний патруль і вбили офіцера. Водій 
мотоцикла помчав до комендатури (знаходилась в приміщенні 
залізничного вокзалу с.Оженин) і викликав підмогу. Прибувши на 
місце обстрілу, фашисти не застали вже партизан і, видно, вирішили 
зігнати свою лють на мирних людях.

А ми з-за пшеничної копи слідкуємо за селом і, бачимо, що вже 
горять сусідні з нашим подвір’ям будинки. Вогонь охопив хати 
Дулевичів, Луценків, Королів. Ще мить, і запалала наша хата. 
(Фашисти тоді спалили близько 20 будинків).Чути стрілянину. Ледь 
дочекались батька, у нього повні очі страху. Потрібно було негайно 
рятуватись. Ми край поля побігли до далеких знайомих, що жили по 
той бік села, до Кондратюка Олексія. Дітей сховали у льосі, батько 
чатував біля порогу будинку, щоб біду близько не допустити. Тут тато 
і побачив, як на нашому полі німці зловили якогось чоловіка, обступили 
його і через мить всі розійшлися. Хто був той нещасний? Ще де-не-де 
стріляли. Стихло, почала сутеніти. В чужих людей ми і переночували. 
Додому йти було страшно і не було й куди йти, хата догоряла.

На другий день, зранку, прийшли знайомі, кудись покликали 
батька. Пішли чоловіки в поле. Там знайшли того нещасного, що 
трапився німцям на дорозі. У нього нарахували 16 колотих ран, то був 
сусід Опанас. Забрали його, поховали в той же день. А ми до згарища 
свого прийшли, ні хати, ні хліва. Маленький братик, йому тоді було 
три роки, все допитувався мене, де я буду спати. Тут підходить сусід, 
Ніколайчук Сергій: «Лихо» - говорить - «Десь сестра пропала, чи 
німець забив, чи забрали її куди». Ніхто її не бачив. Пішов чоловік в 
комендатуру, в Остріг ходив, так про неї нічого і не дізнався. А ми, як 
тільки прийшли до свого згарища, відчули в повітрі якийсь запах 
чогось смаленого, горілого. Щось незвичне згоріло в нашому будинку, 
чи собака, чи кіт, чи порося, що в хліві було. Але ж батько бачив, як 
німці вантажили нашу худобу на машину, лише через днів п'ять ми 
змогли ближче підійти до згарища, вуглини вже почали охолодати. 
Вітер розвіяв, пролив невеликий дощик. Ми бродили по попелу, не 
пам'ятаю, що ми там надіялись знайти. І раптом побачили якісь 
кісточки. Кому вони належали, людські були, чи тварини якоїсь? 
Прогнавши погані думки геть, пішли батько з сусідом Ніколайчуком 
до Шалабая Якима. Він ще за Польщі на медика вчився, але поляки 
вигнали його з училища, бо не захотів він польського громадянства 
набувати. З тих часів у нього книга така медична залишилась. Він з 
нею до нас і прийшов, глянув на найдені кістки (а вони маленькі були, 
обгорілі дуже), полистав книжку і каже: «Це не тваринні кістки, це 
людини залишки, когось нещасного тут спалили». Тут стара 
Ніколайчука почала плакати: «Це не моя дочка, не моя дитина 
рідненька!» Звичайно, нікому з нас не хотілося в це вірити. Але... 
Всю ніч лив дощ. На другий день ми знайшли ще декілька кісточок,
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що були поряд з тими і знайшли ще перстень і шпильки у волосся, 
які носила наша сусідка, 23-річна Софія. Після цих доказів ніхто вже 
не сумнівався, хто загинув в тому вогні. Ті фашисти зловили, кинули 
у хатню комору, де вона живцем і згоріла. Поховали її поряд з тими, 
кого також не стало в той день: Прокопа Короля, Грицини Матвія, 
Гордійчука Євгена...

А вулиця наша нагадувала мені річку з попелу і з чорними 
обгорілими берегами. І висіли на яблуні яблука, великі, але вже чорні, 
печені, пронизані димом і такі гіркі на смак. Гіркі від болю, від скорботи 
людської за все те, що назавжди забрала з собою війна і ніколи вже 
не поверне. Залишилась тільки пам’ять, яка точно і назавжди 
відкарбувала в моїй душі і серці той день - 8 серпня 1943 року.

Знайте, пам’ятайте і ви, що був колись такий день...»

Світлана КРАВЧУК

Табір радянських військовополонених 
«Гросс-лазарет» у Славуті

Одна із найжахливіших сторінок в історії Великої Вітчизняної війни 
пов’язана із таборами для військовополонених солдатів і офіцерів 
Червоної Армії.

Аналіз розпоряджень і наказів німецького командування до 
червня1941 року свідчить про те, що масове знищення радянських 
військовополонених було наперед запланованою акцією. Ще до 
березня 1941 року німецьким Верховним командуванням були 
розроблені заходи щодо створення і функціонування таборів для 
радянських військовополонених після початку військових дій на 
Східному фронті.

Незважаючи на прийняті нацистами заходи, направлені на утаємнення 
своїх дій, про масштаби їх злочинів стало відомо всьому світові.

2 листопада 1942 року Президія Верховної Ради СРСР прийняла 
Указ «Про створення Надзвичайної Державної Комісії зі встановлення 
та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників і їх 
співучасників і нанесеної ними шкоди громадянам, колгоспам, 
громадським організаціям, державним підприємствам і установам 
СРСР» (далі - НДК) під головуванням Михайла Шверника.

На початку 1944-го року на звільненій території Кам’янець- 
Подільської (нині Хмельницької) області розпочинає свою роботу 
і Обласна Комісія Сприяння НДК. Як результат її діяльності, у 
серпні цього ж року була обнародувана Зведена відомість про 
злодіяння фашистів на території області. Цифри свідчать про 
те, що за три роки окупації німецькими катами було замучено, 
розстріляно, повішено 447698 чоловік, з них - 255676 
військовополонених. Крім того, 117330 чоловік вивезено до 
Німеччини на примусові роботи.
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Державний архів Хмельницької області зберігає акти судово- 
медичних експертиз, доповідні записки, покази свідків, які викривають 
нацистів у злочинах проти людства. Серед них «популярність» 
отримали і табори для військовополонених солдатів і офіцерів Червоної 
Армії. Слід зазначити, що наявність тільки цієї категорії таборів було 
зафіксовано в 242 населених пунктах України. Серед них - шталаги 
(масштабні стаціонарні табори для полонених рядового і сержантського 
складу), дулаги (мобільні табори, пересильні пункти, які 
переміщувалися разом з лінією фронту) і офлаги (стаціонарні табори 
для полонених офіцерів Червоної Армії).

У документах НДК типи таборів розмежовувалися дуже рідко, 
часто, якщо йшла мова про шталаги, то, як правило, їх називали 
концтаборами для військовополонених. Хоча, згідно з класичною 
моделлю, до категорії концентраційних таборів на території України 
віднесені лише два табори: Яновський (Львів) та Сирецький (Київ). 
Вони занесені у список концтаборів федерального закону Німеччини 
стосовно компенсаційних виплат. Ще 4 (Красний Луч, Макєєвка, 
Дніпропетровськ, Сімферополь) прирівняні до цієї категорії за 
сукупністю ознак.

На території ж Кам’янець-Подільської області табори війсь
ковополонених, як правило, типу шталагіві, були розміщені в Деражні, 
Дунаївцях, Кам’янець-Подільському, Летичеві, Проскурові, Славуті, 
Старокостянтинові, Шепетівці і Ярмолинцях.

При визволенні частинами Червоної Армії м. Славути на території 
колишнього військового містечка було виявлено табір для поранених 
і хворих радянських військовополонених. В ньому перебувало понад 
500 виснажених і тяжко хворих людей.

В результаті слідства було зібрано величезну кількість показів 
свідків і потерпілих, розпоряджень окупаційних властей та інших 
документів, що викривають гітлерівський уряд та верховне 
командування німецької армії у грубому порушенні елементарних 
правил людяності.

На підставі цих матеріалів Надзвичайна державна комісія 
встановила, що восени 1941 р. німецько-фашистські загарбники 
окупували місто Славуту і організували в ньому табір, назвавши його 
згідно німецьких документів, “ЗТАІ-АОЕЯ 357”, що означало стаціонарний 
табір № 357. А з жовтня 1942 року до першої половини він мав назву 
“Гросс-лазарет” Славута - табір 301. Він займав 10 триповерхових 
будинків-блоків, які були обнесені огорожею із колючого дроту.

Через кожні 10 м були збудовані вишки, на яких стояли кулемети, 
прожектори і була охорона.

Табір “Гросс-лазарет” поділявся на дві зони. Перша зона - 6 блоків 
із хворими, які підрозділялися так: блок № 1 - хворі тифом та холерою; 
блок № 2 - дизентерією; блоки №3 та № 4 - хірургічні хворі; блоки 
№ 5 та № 6 - терапевтичні. Друга зона табору була відокремлена від 
першої шосейною дорогою Шепетівка-Славута і складалася із 4 блоків. 
Тут перебували в'язні, що вже одужували і чекали відправлення на 
роботу до Німеччини (7 блок), жінки - військовополонені (8 блок), робочі 
команди, що обслуговували табір (блоки № 9, N° 10).
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пересування між блоками існували ворота, які вдень охоронялися 
поліцаями, на ніч замикалися. Перехід військовополонених був 
заборонений без дозволу начальника блоку (головного лікаря).

Адміністрація «Гросс-лазарету» в особі коменданта гауптмана 
Планка (згодом майора Павлінські), заступника коменданта гауптмана 
Кронсдорфера, гауптмана Носе, штабсарпа доктора Борбе, який 
завідував всім медичним персоналом табору, його заступника доктора 
Штурма оберфельдфебеля Ізельмана та фельдфебеля Беккера 
проводила масове винищення радянських військовополонених 
шляхом створення спеціального режиму голоду, скупченості та 
антисанітарії, застосування катувань та прямих вбивств, позбавлення 
хворих і поранених лікування.

У «Гросс-лазареті» німецькі власті зосереджували одночасно 
15-18 тисяч в’язнів. Хворих розміщували на трьохярусних дощатих 
нарах, що були довжиною у ціле відділення поверху і стояли у 
декілька рядів. Під час масового надходження хворих на кожному 
поверсі лежало до 800 чоловік.

Блоки не опалювалися. Люди лежали на голих нарах без будь- 
якої підстилки. Води не вистачало навіть для пиття. Санітарна обробка 
щойно прибулих в табір не проводилася. Люди по декілька місяців 
лежали в тій білизні, в якій прибули до табору. Хворі були страшенно 
завошивлені, на нарах маса блощиць. Блоки відкривалися пізно, 
закривалися рано - так, щоб полонені перебували більшу частину 
доби у смердючих, не провітрених приміщеннях.

Добовий харчовий раціон радянських військовополонених складався 
з 250 грамів ерзац - хліба та двох літрів так званої «баланди». Ерзац- 
хліб випікали із спеціального борошна, що надсилалося з Німеччини. 
В одному з складів «лазарету» знайдено біля 15 тонн цього борошна, 
що зберігалось в 40 кілограмових паперових мішках з фабричними 
етикетками «шпельцмель». Судово-медичною та хімічною 
експертизами, а також аналізом, зробленим інститутом харчування 
Наркомздоров’я СРСР від 21 червня 1944 р., встановлено, що 
«борошно» являє собою полову з мізерною домішкою крохмалю -1,7%. 
Харчування «хлібом», виготовленим з цього борошна, спричиняло 
голодування, елементарну дистрофію та голодний набряк і сприяло 
поширенню серед військовополонених таких кишково-шлункових 
захворювань, що, звичайно, закінчувалися смертю.

Так само згубно впливала на організм «баланда», що готувалася 
з лушпиння гречки та проса, неочищеної та напівгнилої картоплі, 
падла, яке спеціально підбирали на околицях “лазарету” за 
розпоряджанням коменданта.

У «Гросс-лазареті» періодично спостерігалися спалахи 
захворювань невідомого характеру, німецькі лікарі називали їх 
«парахолерою». Захворювання на парахолеру було наслідком 
варварських експериментів німецьких лікарів. Виникали і 
закінчувалися ці епідемії раптово, в 60-80% випадків хвороба 
закінчувалася смертю. Трупи деяких померлих від цих захворювань
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німецькі лікарі розтинали, причому лікарів-військовополонених до 
розтину не допускали.

Смертність військовополонених у таборі досягла небачених 
розмірів взимку 1942-1943 року. В’язні, запряжені у візки, змушені 
були цілодобово вивозити трупи у заздалегідь підготовлені ями. 
Згодом померлих просто не встигали хоронити, для прискорення 
роботи їх викидали прямо із вікон бараків і вони лежали штабелями 
у дворі до потепління. За свідченнями в'язнів, траплялися 
випадки, коли ще живих людей закопували в могили разом з 
мертвими.

На початку 1943 року у блоці № 2 була створена ініціативна 
група під керівництвом радянського лікаря Лопухіна Романа 
Олексійовича. Вона з червня цього ж року розпочинає рити підкоп 
за межі табору. Робота тривала 6 місяців, в ній брало участь 82 
полонених, довжина тунелю досягла 95 метрів. Зі слів учасника 
підкопу Чистякова, за цей період було вийнято на поверхню біля 
395 тонн ґрунту, використано 1500 погонних метрів деревини для 
кріплення забою, а також 350 метрів електропроводки для 
освітлення підкопу.

23 листопада 1943 року через цей підкоп вдалося втекти 15 
в'язням на чолі з Лопухіним Р. О., які увійшли до партизанського 
загону Музальова І. О.

Табір “Гросс-лазарет Славута-301” існував до січня 1944 року 
і був звільнений партизанами Кам’янець-Подільського з’єднання 
ім. Михайлова під командуванням Героя Радянського Союзу 
О.З.Одухи. За час існування у таборі було знищено близько 150 
тисяч в’язнів. Більшість із загиблих залишилися невідомими. Але 
завдяки 3 книгам обліку померлих військовополонених лазарету, 
які таємно вели в’язні 2 блоку, збереглося 20 тисяч прізвищ, з 
них 1711 уродженців України. 1131 чоловік взагалі не мають ніяких 
даних, лише порядковий номер.

Перший запис датований груднем 1941 року, останній - 
22 вересня 1943 року. Нині ці книги є експонатами Меморіального 
комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років” (експозиційна зала № 7). Всього у книгах 
записано 20 тисяч прізвищ представників всіх національностей 
Радянського Союзу. Нині на території кладовища лазарету 
споруджено меморіал. У м.Славута працює Державний 
історичний музей, де знаходиться експозиція, яка розповідає про 
цю трагічну сторінку історії Великої Вітчизняної війни. 
Громадськістю міста розпочата робота по створенню благодійного 
фонду “Пам’яті в'язнів Гросс-лазарету-301”.
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- Из воспоминаний Липскарева Н.И. - бывшего узника 

гросслазарета. Организация побега.
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гросслазарета. Отчет о деятельности подпольной организации 
патриотов блока N2 6 “Славутского Гросс-лазарета - 301”.

- Довідка-аналіз музею Великої Вітчизняної війни м. Києва про 
табір радянських військовополонених “Гросс-лазарет” у м. Славута 
Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області та роботу 
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Микола РУЦЬКИЙ

Діяльність ОУН-УПА у Славутському 
районі на Хмельниччині (1941-49 рр.)

Окрім широкої сітки радянського підпілля на нинішній 
Славутчині, яка тоді ділилася на два райони - Славутський та 
Берездівський (до їх складу входило ряд населених пунктів 
колишнього Острозького повіту Волинської губернії), уже в перші 
місяці війни утворилося і українське націоналістичне підпілля. 
(Безперечно, що великий вплив на цей край здійснювала сусідня 
Рівненщина). Воно було менш чисельним, враховуючи менталітет 
місцевого населення після 20-річного червоного терору і 
більшовицької пропаганди, і не об'єднаним між собою. Місцеві 
українські патріоти тримали зв’язки з оунівцями сусідніх районів 
Рівненської області, в тому числі і Острожчини. Осідками 
націоналістичного руху на Славутчині стали села Крупець, 
Киликиїв, згодом, уже в повоєнні роки, і Ганнопіль.

І. Крупець. “За Україну”
Організатором крупецької підпільної групи “За Україну” був місцевий
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житель учитель математики Іван Олійник. До війни у 1940-41 рр. він 
учителював у Луцьку, і стосунки з українською інтелігенцією, мабуть, і 
розбудили в ньому національний дух та вселили ідею боротьби за 
незалежність України. Повернувшись додому, він згуртував навколо себе 
брата Дмитра, сестру Парасковію, колишнього колгоспного агронома 
Василя Пилиповича Поліщука, офіцера ЧА Миколу Васильовича 
Яцентюка, Василя Демидовича Поліщука, Данила Ковалінського, який 
згодом служив у Славуті в українській поліції, сільського старосту Степана 
Сосонюка та інших авторитетних людей у селі.

Спершу, прибувши на Славутчину з іншими учасниками похідних 
груп ОУН-Р, Іван Олійник сформував у Славуті райуправу, керувати 
якою призначили учителя зі Стриган Мотиюка. У деяких селах наставили 
старостами симпатиків ОУН. На селянських зібраннях, які проходили 
під національними прапорами, вони розповідали людям, що ціль ОУН - 
відродити і збудувати Українську державу без комісарів і ЧК. Агітували 
селян розбирати колгоспну землю, реманент і худобу. Відразу ж 
взялися нарізати їм землі по 1-2 га для присадибних ділянок. У Крупці 
запрацювала школа, відновилася служба у церкві, яка служила раніше 
під склад. Духовністю селян заопікувався священик Петро Шелест.

Спочатку у 1941 р. ці заходи націоналісти робили відкрито. Але 
згодом довелося їх згорнути під тиском німців і перейти у підпілля. 
Організація, що в 1942 р. нараховувала півтора десятка членів, 
тримала зв’язок з Луцьком і Рівним, звідки надходила підпільна 
агітаційна література, а згодом - безпосередньо з підрайонним 
проводом ОУН-Р села Мощаниця Острозького р-ну Рівненської області, 
який очолював учитель-галичанин Іван Чир - “Чарівник”. Для зв’язку 
Іван Олійник відкрив у Славуті і Крупці дві крамнички, у яких 
продавали сахарин, мило, сірники та різний галантерейний дріб’язок, 
так необхідний тоді людям. Ці крамнички давали змогу зустрічатися 
із зв'язковими, не викликаючи підозр у німців. У Крупці були ще й 
запасні явочні квартири у Василя Демидовича Поліщука і Гната 
Івановича Ковалінського. До групи долучилися й окремі радянські 
військовики-оточенці та звільнені підпільниками з концтабору 
“Гросслазарет” військовополонені.

Крупецькі підпільники рятували євреїв від розстрілу (одна з 
врятованих єврейських дівчат - Неля Каплун - і досі живе на 
Славутчині). Перешкоджали німцям вивозити молодь до Райху, 
повідомляючи селян округи про німецькі облави. Бо списки на 
вивезення завжди передавав їм голова райуправи Мотиюк. Поліцай 
Данило Ковалінський взимку 41-42 років зумів через своїх друзів- 
поліцаїв організувати втечу двох десятків юнаків, яких нацисти 
збиралися відправити зі Славути до Німеччини. Маючи своїх людей 
на залізниці, підпільники псували німецькі поїзди, збирали для 
майбутньої партизанської боротьби зброю.

Взимку, десь в лютому 1943 року, після наради Іван Олійник вночі 
пішов на Бридурин, де в лісах на торфорозробках працювали 
радянські військовополонені, з якими він навів контакт. Але біля 
дерев'яного містка на Горині його чекала німецька засідка. У сутичці
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Іван убив з пістолета двох німців, а сам отримав важе поранення. 
Його привезли непритомного селяни додому. Німці надранок 
повернулися до хати Олійників, щоб заарештувати сім’ю. Але брат 
Дмитро з сестрою Параковією зуміли втекти, залишивши 
напівпритомного Івана у хаті. Німці закатували його у комендатурі в 
Бридурині, вимагаючи видати спільників, а тіло кинули в торфовище. 
Вночі підпільники забрали його й поховали таємно на кладовищі.

Після смерті Олійника гірка доля спіткала багатьох членів 
організації “За Україну” та їх симпатиків. Почалися арешти й страти 
українських патріотів. Усього загинуло більше 20 осіб. Петра Івановича 
Коршунова (з військовополонених), Василя Лаврентійовича Кравчука 
і Василя Омеляновича Ковальчука німці після допиту повісили у 
баластному кар’єрі поблизу Бридурина. Дружину Коршунова Галину 
Скрипнюк замордували у Шепетівському гестапо. Там же закатували 
й сім'ю Василя Кравчука: його з дружиною та шістнадцятирічну дочку 
Ядвігу. Розстріляли гітлеровці й сім’ю Сосонюків: старосту Степана, 
його жінку Мотрю та двоє дітей. Така ж доля спіткала Василя Кмитюка 
та господарів явочної квартири Василя Демидовича Поліщука і його 
дружину Євдокію. Данило Ковалінський, щоб уникнути арешту, 
застрілив у Славуті гестапівця, що прийшов за ним, втік з міста і 
вступив на Рівненщині в ряди УПА. В одній із збройних сутичок гітлерівці 
спіймали пораненого Данила і повісили біля села Копитків 
Здолбунівського району. Голову райуправи Мотиюка убили червоні 
партизани-одухівці. Дмитро Олійник, його сестри Парасковія й 
Анастасія та її чоловік воювали в рядах УПА і доля їхня невідома.

У травні 1943 року Крупецька підпільна організація “За Україну” 
перестала існувати. Рештки її членів, в основному з 
військовополонених, пішли хто в червоні партизани, як Бугаєнко і 
Василь Пилипович Поліщук, хто в Червону армію, як Анатолій Шиян 
та крупечанин Микола Яцентюк (помер по війні у Крупці).

II. Киликиїв. Берездівська сотня УПА
Керівником оунівського підпілля у Киликиєві став Антон Гамула. 

Ще малолітнім хлопцем він у 1920 р. виїхав з батьками на Рівненщину. 
Сім’я була заможна. Антон здобув добру освіту. Ще в юнацькі роки 
вступив в ряди ОУН і повернувся в липні 1941 р. з похідними групами 
у рідне село. Він швидко зорганізував молодіжну групу із двох десятків 
киликиївців. Через нього вони отримували різноманітну літературу й 
таємно проходили військовий вишкіл. Спочатку вони об’єдналися в 
боївку. Згодом стали ядром берездівської сотні, у яку влилася й молодь 
з навколишніх сіл. Це чотовий, заступник сотенного Степан Либик - 
“Дубенко”, Олексій Дризік- політреферент, Данило Гулей - кулеметник, 
Іван Гулей - “Охота”, Василь Дячук - “Калина”, Тихон Голуб - “Дуб”, 
Терентій Валентюк - “Батько”, брати Микола та Іван Мархайчуки, їх 
дядько, Яків Мурчук, Сергій Копилець - “Вишневий”, Влас Ляшок, брати 
Семен та Павло Фелюшки, Теодосій Фелюшко - “Зелений”, Микола 
Турчак - Сучок, Іван Гамула, Григорій Кравчук, Яким Гулей - “Бистрий”, 
зв’язкові та медсестри Ольга Щур та Ольга Либик.
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Перша збройна акція відбулася під осінь 43-го. Сотенний Антон 
Гамула - “Юренко” відібрав ще з тодішньої боївки шість чоловік і під 
Печиводами вони в короткій сутичці роззброїли десяток німців, які 
втікали з села на Славуту. Вони везли на чотирьох підводах чимало 
автоматів з набоями, гранатами, медикаментами. Полонених німців 
забрали есбісти з Крилова. А зброю киликиївські повстанці закопали 
у гаю під Мирутином. Коли в січні 1944 р. повернулися більшовики, 
енкаведисти схопили Власа Ляшка і на допитах змусили його видати 
членів боївки та показати місце, де захована забрана в німців зброя. 
Більшовики забрали її й відвезли у Берездів. Підпільники вціліли, 
жодного з них червоні не знайшли.

Киликиївська боївка розгорнулася в сотню УПА уже на початку 
1944 року. До неї влилася молодь з Дякова, Мирутина, Піддубців та 
інших сіл. З весни 44-го сотня “Юренка” розгорнула запеклу боротьбу 
з червоними окупантами. Вони вночі захопили райцентр Берездів і 
вивезли в ліси друкарню та папір для друкування оунівської 
пропагандистської літератури. В Хмельницькому обласному архіві 
збереглися окремі доповідні записки першого секретаря 
Берездівського райкому партії Коржа секретарю Кам'янець- 
Подільського обкому КП(б)У - Петрову. Корж повідомляє, що на 
Берездівщині активізували у квітні 44-го року свою діяльність оунівці. 
У прикордонних селах масово розповсюджуються листівки й брошури, 
що закликають селян до боротьби з радянською владою. Лозунги, 
написані радянськими агітаторами, систематично знищують. А гасло 
“Хай живе керівник більшовиків України М.С. Хрущов!” підпільники 
виправляють на “Хай живе керівник України Степан Бандера!” А 4 квітня 
відділ УПА числом біля сорока чоловік о 2-й годині ночі увійшов у 
Киликиїв. Упівці захопили стрибка, що охороняв сільраду, й змусили 
його постукати до голови сільради Роганя.

Відібравши в нього автомата, заставили голову розбудити активістів 
села та трьох військовослужбовців, що квартирували в Киликиєві. 
Роззброївши їх, повстанці зняли з несправного літака “ІЛ-2" два 
крупнокаліберні кулемети, побили прилади й відпустили всіх 
заарештованих зі словами: “Кажуть енкаведисти, що ми убиваємо 
людей... неправда! Ми убиваємо саме енкаведистів, а ви йдіть спати. 
Настане час, ви самі до нас прийдете”.

У другій записці Корж зізнається, що загони УПА, які діють в околицях 
райцентру, укомплектовані селянами Берездівщини, а особливо 
киликиївцями.На початку червня вони захопили Киликиїв, вигнали з 
села партактив з сім’ями і господарюють у селі та околицях, - 
розповідає Корж і просить Петрова, як йому бути, коли в такій обстановці 
доведеться збирати державну позику. Далі знаходимо інформацію, що 
10 червня на Киликиїв напали усі стрибки району разом із 
винищувальною ротою військ НКВД з Корця. (Ф.П 487, оп.4, спр.35, 
арк.3-5, 10, 19). Упівці залишили село, щоб не нести марних втрат.

Берездівська сотня у складі 80-100 чоловік рейдувала по 
Славутчині і сусідніх районах Рівненщини, зводячи десятки боїв та 
сутичок з червоними.
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шляху поблизу Берездова. Звідти виїхали тридцять енкаведистів на 
підводах. Упівці “Юренка” приготувалися їх зустріти вогнем. І тут 
трапилась перша зрада. Стрілець Олексій Грищук - “Сокора” вийшов 
на дорогу з вільшинника й махнув енкаведистам, що наближалися, 
рукою. Підводи зупинилися задалеко від засідки. Повстанці відкрили 
вогонь. Кілька передніх убили, а решта втекли в Берездів. Сотня 
знялася на ноги й перейшла в інше місце. Більшовики стягнули більші 
сили і зіткнулися з повстанцями на шляху між Киликиєвом і 
Клепачами. Юренківці прорвалися звідти з малими втратами.

А через кілька днів повстанці, стоячи на постої в ліску біля 
Мирутинської каплички, виявили, що зник Грищук. “Юренко” відразу 
повів сотню на Сапожинські хутори на Гощанщину. Штаб сотні з 
охороною розмістився на одному з хуторів побіля с. Тудорів (нині 
Федорівка), а сотня зупинилася трохи далі в ліску. В той же день 
Олексій Грищук навів енкаведистів з Берездова на постій штабу 
повстанців, бо орієнтовно знав, куди вони йдуть. В короткому бою 
загинули сотенний Антон Гамула - “Юренко”, Олексій Дризік, Микола 
Турчак - “Сучок”, Іван Гулей - “Охота”, кулеметник Данило Гулей, 
Василь Дячук - “Калина” та ще один повстанець. Коли підбігла сотня, 
енкаведисти, підібравши кількох своїх убитих та поранених, втекли 
на підводах до Берездова. Після цього бою сотню долучив до свого 
відділу сотенний “Шуляк” з Кореччини. У боях більшість киликиївців 
загинули. Лише брат сотенного Іван Гамула, Григорій Цехмейструк, 
Яким Гулей - Бистрий” та Ольга Либик після десятків років таборів 
дожили до наших днів і повернулися в рідні краї.

III. Рейди відділів УПА через Славутчину
Використовуючи лісовий масив, що тягнеться з Кременеччини 

через Славутчину на Новоград-Волинський, відділи УПА неодноразово 
у другій половині 1943 та в 1944 рр. здійснювали пропагандивні рейди 
на Центральну Україну. Заходячи в населені пункти, вони проводили 
мітинги, роздавали селянам відповідну літературу, знаходили 
симпатиків і робили спроби творити на цих землях оунівські осередки, 
розбивали штатгути й колгоспи, роздаючи людям майно і зерно, часто 
зводили бої з німцями і більшовиками. Один з найбільших рейдів 
через Славутчину здійснило з’єднання, що належало до УПА - 
Південь, під командою полковника Миколи Свистуна - “Ясена” в травні 
1944 р. у складі куренів Семена Котика - “Докса”, Михайла Коадрася - 
“Великана”, до яких долучились Здолбунівський курінь Євгена 
Басюка-“Чорноморця” та новостворений відділ із змобілізованих на 
Острожчині чоловіків під командою сотенного Гутича. З'єднання мало 
завдання пробитися до Холодного Яру на Черкащину на допомогу 
місцевим повстанцям.

З 12 на 13 травня відділи увійшли з Острожчини на Славутчину. 
Основні сили пішли на село Ріпище (нині влилося в Стригани), щоб 
заглибитись у ліси, а “Чорноморець” повів свій курінь із Куража в 
напрямку Ганнополя і мав зустрітися з основними силами в лісах за
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Славутою. Ріпищанці показали їм міст через Горинь і попередили, що 
в Стриганах знаходиться партизанський госпіталь і стоять три сотні 
радянських партизанів на чолі з Антоном Одухою. Вони виконували 
на той час роль “загрядотрядників” і не лише лікувались та 
оздоровлювались, а й несли службу, аби відгородити Західну Україну 
від Центральної.

Одухівці, попереджені своєю заставою про рух колони упівців, 
зіткнулися з ними. Зав'язався бій. Через півгодини зі Славути прибуло 
підкріплення з військ НКВД та бронепоїзд, який з гармат почав 
обстрілювати повстанців. Відділи УПА попрямували на Бридурин. 
Більшовики кинулись їх переслідувати. Під час переслідування, як 
пише у своєму звіті А. О духа, загинуло до семидесяти повстанців. 
Одухівці зі солдатами захопили серед іншої зброї вісім кулеметів у 
вбитих упівців (партархів Хмельницького обкому КПУ. Ф. 1941, оп.1, 
спр.17, арк. 304-306).

О 9-й ранку червоні атакували біля Бридурина оборонну лінію 
упівців. Великанівці відбили наступ і контратакою відкинули ворога 
назад, втративши десяток вбитими, серед них і сотенного "Чумака”. 
Скориставшись замішанням більшовиків, курені Кондрася - 
“Великана” і Котика - “Докса” заглибились у ліс і вийшли на терени 
тодішнього Плужнянського району. (Великан. Три роки в УПА. За волю 
нації. Машинописне підпільне видання ОУН на ПЗУЗ. 1949 р. Приватн. 
арх.). Прорвався з частиною острожан, що йшли в ар’єргарді, і Гутич. 
Але іншу їх половину одухівці відсікли від основних сил. Всі вони 
загинули в болотах біля Бридурина. Всього в цьому бою, згідно звіту 
Одухи, загинуло 127 упівців, а 28 потрапили в полон. За свідченнями 
очевидців, чого не пише А. Одуха у звіті, зокрема, одного з полонених 
повстанців, який вижив і мешкає в с. Вербень Демидівського р-ну 
Рівненської області, Антона Довгаюка, із 28 полонених семеро одухівці 
закатували. Сам Антон Одуха стріляв зв’язаним, лежачим горілиць, 
повстанцям у низ живота з автомата, а Лещенко й “Полундра” добивали 
їх кілками. Решту 21 чоловіка забрали енкаведисти у Славуту і 
засудили кого до розстрілу, а кого до різних термінів ув’язнення.

Вшановуючи пам’ять полеглих українських повстанців, рухівці 
Нетішина і Славути разом з іншими націонал-демократичними силами 
у червні 1992 р. насипали біля с. Стригани (Ріпище) курган і увінчали 
його кількаметровим металевим хрестом. А 18 серпня на цьому місці 
відкрито семиметровий пам’ятник, увінчаний тризубом, автором якого 
є нетішинка Світлана Лелях.

...Далі шляхи куренів розійшлися. Басюк-“Чорноморець”, курінь 
якого стояв неподалік Романін і в бою участі не брав, повернувся 
назад на свою базу. А курені Котика - “Докса” і Кондрася - “Великана”, 
що стояли після бою на Півневій горі, відійшли в різних напрямках, 
зрозумівши, що такими великими силами їм на схід не пробитися.

“Великан” вирушив лісами у рейд на Шепетівщину. 15 травня 
великанівці розігнали частину ЧА, що проводила заняття у лісі поблизу 
с. Цвітоха, звели бій з військами НКВД біля с. Кам’янка Славутського 
району, які їх переслідували. Незважаючи на значні сили противника,
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підкріплені кількома танками і гарматами та мінометами, великанівці 
з мінімальними втратами відірвались у лісі від противника і пішли 
далі на схід. В цих боях загинув сотенний “Гутич”, родом із Закарпаття. 
Великанівці пройшли десятками сіл північної Хмельниччини, 
здійснюючи пропагандистські заходи і через кілька тижнів 
повернулися назад на свою базу в лісовий масив на Здолбунівщину 
і з’єдналися з відділами Свистуна - “Ясена”.

IV. Ганнопільський кущ
Останнім відголоском діяльності оунівського підпілля на 

Славутчині, за тими даними, які вдалося знайти в Хмельницькому 
архіві СБУ, була група жителів Ганнополя й кількох навколишніх сіл, 
яких емгебісти викрили влітку 1949 р. Зв'язки з оунівцями ще з воєнних 
років мав житель Ганнополя Петро Коваль, який згодом втягнув у 
нелегальну роботу свого брата Степана та його тестя Миколу Кобелєва. 
Вони підтримували зв’язок і виконували завдання провідника ОУН з 
Гощанщини Степана Смолюка -“Дем’яна”. Ганнопільські підпільники 
посприяли збройному нападу боївки “Дем’яна” восени 1946 р. на 
Ганнопіль, під час якого упівці захопили спиртзавод, сільпо і пошту, 
де взяли все необхідне для своїх потреб. В цьому нападі 
безпосередньо брав участь і місцевий житель Іван Яковчук.

Ветфельдшер, росіянин Кобелєв, за словами його дочки Надії, 
що також проходила по справі, а нині мешкає у Ганнополі після 
відбуття 7 років каторги із присуджених 25-ти, співчував українцям, 
які вели боротьбу зі сталінським режимом. Він неодноразово надавав 
свою квартиру для постою керівникам збройних боївок “Дем’яну”, 
“Славку”, “Діду”*1, зв’язковій з Києва Ользі Василівні. Три дні 
переховував дружину й малолітню доньку командира боївки “Славка”. 
А восени 1948 р. переховував і лікував у своїй хаті важкопораненого 
Степана Смолюка - “Дем’яна”. Допомагав йому в цьому головний лікар 
ганнопільської лікарні естонець Петро Нокс. Він забезпечував боївки 
УПА медикаментами, робив операції, лікував поранених і хворих 
упівців, в т.ч. і “Дем’яна”. Згодом Микола Кобелєв відвідував 
пораненого “Дем’яна” в Малому Скниту, куди підпільники перевезли 
його до хати Степана та Ірини Свідзинських (Ірина була рідною сестрою 
“Дем’яна”), де доліковував його. Брати Ковалі та Іван Яковчук 
виконували роль зв'язкових, заготовляли й зберігали у себе продукти 
для боївок, отримували й розкидали націоналістичні листівки в окрузі, 
виконували й інші завдання. Іван Яковчук разом з Євстафієм 
Поліщуком із Майкова закупили у славутського єврея Меєра Котела 
80 кг друкарського паперу для виготовлення листівок, як свідчить 
справа, і передали його “Дем’яну”.

Влітку 1949 року славутські емгебісти перехопили “грипе” у Івана 
Яковчука, за яким уже слідкували, й той на допиті під тортурами 
вказав на Петра Коваля. Незабаром чекісти заарештували братів 
Ковалів, Миколу Кобелєва та членів їх родини, Петра Нокса та 
інших ганнопільчан.
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Потім арешти пройшли й по інших селах. У Малому Скниті 
заарештували Свідзинських та підпільника ще з 1943 р. Дмитра 
Васильовича Коробчука, а також цілий ряд людей з сіл сусідньої 
Гощанщини, що також мали зв’язки з ганнопільцями.

По справі проходило 27 чоловік, половина яких, як і Надія Кобелєва- 
Коваль, до підпілля не належали, але постраждали за те, що не видали 
емгебістам своїх рідних за зв'язки з оунівським підпіллям.

16 вересня 1949 р. військовий трибунал МВС Львівського округу в 
м. Проскурові у складі голови, майора юстиції Фадеева, ст. лейтенанта 
Галімова і лейтенанта Будюкова за участю прокурора Кам’янець- 
Подільської області підполковника юстиції Рибакова виніс жорстокий 
вирок: 15 чоловік отримали по 25 років ув’язнення у ВТТ з конфіскацією 
майна, а також позбавлення на 5 років громадянських прав. Серед них 
були й випадкові люди, які отримали “четвертак” нізащо, як житель 
Малого Скнита Михайло Попчук, який лише переховував пачку листівок, 
які йому дав сусід Дмитро Коробчук, за те, що не доніс на останнього. 
Решта засуджені на 10 і 5 років позбавлення волі у ВТТ. Петра Нокса, 
окрім того, позбавили медалі “За доблестный труд”, а фронтовика Петра 
Коваля - медалі “За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.”.

***
Отож, уже з того, що вдалося віднайти у архівах та довідатись від 

учасників тих подій, які дожили до наших днів, можна зробити висновок, 
що й населення радянської України симпатизувало оунівським ідеям 
побудови незалежної Української Держави і приймало посильну участь 
в боротьбі за неї там, де знаходилися лідери, які могли людей 
зорганізувати до спротиву радянській владі. Ці факти необхідно 
популяризувати нині й знаходити інші імена борців за Українську 
Державу, аби з часом внести їх у Книгу пам’яті і зберегти для історії 
України, для нащадків.

Примітки
1“Дід” - Дубич Тимофій Кіндратович, с. Колесники Гощанського 

району
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Рафаэль ШПИЗЕЛЬ

Тяжелая судьба человека
В знаменитой фразе Остапа Бендера о том, что “судьба играет 

человеком, а человек играет на трубе” вложен глубокий смысл. И 
действительно, в жизни получается, что человек умеет или не умеет 
играть на трубе, а если умеет, то может это исполнить хорошо или 
плохо. Судьба же играет человеком по-разному, в зависимости от 
многих обстоятельств, при этом человек остается без каких-либо 
возможностей что-то изменить. Иногда судьба очень благосклонна к 
человеку, а порою бывает такой жестокой и тяжелой, что может 
стремительно уничтожить все человеческие достоинства.

Очень суровой судьба оказалась для нашего земляка, превратив 
на долгие годы его жизнь в сущий ад на земле.

Гершенгорн Марк (Мордко) Герцевич родился 18 октября 1915 года 
в Остроге в многодетной семье сапожника со средним достатком. 
Детство протекало в нашем городе в основном благополучно, как и у 
всех его сверстников, при полном моральном и материальном 
обеспечении. В 5 лет начал учить основы талмуда в хедере, в 
7 - пошел в школу, а в 11 начал свою учебную карьеру в гимназии 
имени Конопницкой. До пятнадцатилетнего возраста все было 
спокойно, а затем познакомился с ребятами из сионистской 
организации и на целых 5 лет увлекся идеями молодежной организации 
“Бейтар”, которая усиленно готовила еврейскую молодежь к выезду 
из Польши в Палестину. В силу идейного расхождения и появления 
сомнения в правильности выбранного пути, в начале 1936 года отошел 
от сионистских организаций, примкнул к компартии Западной Украины 
и вскоре стал во главе ее молодежной организации Острога и региона.

Окончив Острожскую гимназию и, не имея возможностей 
продолжать учебу в Польше, т. к. не было у родителей средств для 
поступления в высшее учебное заведение заграницей, он твердо 
решил, что попробует поступить на медицинский или юридический 
факультет Харьковского университета. Легальных путей попасть на 
учебу в Советский Союз Марк Герцевич не нашел, а обещания 
руководителей коммунистической организации способствовать этому 
были ненадежными. Получив повестку служить в польскую армию, 
чего он больше всего в жизни не желал и всячески избегал, он решил 
нелегально перейти границу, которая была рядом с Острогом, и 
осуществить свою мечту. Рано утром 12 февраля 1937 года в ясное 
морозное утро, одевшись в зимнюю одежду, перешел по льду 
замершую реку Вилию, оказался в Советском Союзе. Польские 
пограничники, а также доблестные защитники советских границ не 
заметили нарушение государственных границ, и Марк Герцевич 
благополучно прошел вглубь новой для него страны. Голод и холод 
заставили его зайти в первый же попавший жилой дом. Хозяева были
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страшно удивлены новому знакомому, который разговаривал по- 
польски и не знал украинского. В милиции, куда его доставили, он 
рассказал о своем желании учиться в Харькове. Кроме документов 
об окончании гимназии, документов при нём не оказалось. 
Переводился из одной тюрьмы в другую, пока 26 марта 1937 года за 
нарушение государственной границы народным судом Ляховецкого 
района Винницкой области был осужден по ст. 80 УК УССР к 4 месяцам 
лишения свободы. После окончания срока пребывания в тюрьме, 
подлежал высылке в Польшу, как польский поданный, но польское 
посольство в Москве отказало в выдаче визы на въезд в Польшу.

После окончания срока М. Г. Гершен горн из тюрьмы не был 
освобожден, а переведен на тяжелую работу в трудовой лагерь. Без 
вызова в суд, без вменения конкретных статей УК, по подозрению в 
шпионаже в пользу Польши 28 марта 1938 года Особое совещание 
при НКВД СССР приговорило Марка Герцовича к 10 летнему 
тюремному заключению в исправительных трудовых лагерях со 
строгим режимом.

В товарных вагонах, без пищи и почти без одежды на протяжении 
почти 7 месяцев с редкими стоянками на пересыльных пунктах, 
проделал путь до Дальнего Востока. Только после 4 месяцев 
пребывания в страшных условиях лагеря бухты Тикси он впервые 
осознав свое новое положение, потребовал отконвоировать его в 
Европу. Тогда только узнал, что осужден на 10 лет пребывания на 
Севере. Вскоре он был доставлен в Якутию и зачислен на подземные 
работы в шахтах. В невероятных условиях он сумел найти многих 
друзей, которым помогал выбраться на землю.

Сам же после двулетней работы в шахтах, без отдыха, заболел и 
многие уже считали его погибшим. Друзья помогли попасть в 
санитарную часть, где ему удалось не только поправить свое 
пошатнувшееся здоровье, но и выжить. После окончания лечения 
начал свою карьеру строителя жилого фонда на Крайнем Севере. 
Выработал свою систему строительства, создал коллектив и 
совместно они строили жилые кварталы и дороги.

После окончания 10-летнего тюремного срока заключения в 
строительных лагерях наконец-то наступила долгожданная свобода. 
Начались хлопоты для получения соответствующих документов, 
мечтал получить паспорт и добраться ближе к родственникам, о 
которых ничего не знал все эти годы. И теперь судьба уготовила ему 
новый сюрприз. Оказалось, вновь состоявшееся Особое Совещание 
решило, что после окончания срока Марк Герцевич навсегда останется 
на поселении в Якутии.

Через три года после окончания Великой Отечественной войны 
ему удалось написать письмо. Получив ответ из районного отдела 
милиции, узнал, что в Остроге его семья не проживает. Потом он 
узнал, что они погибли от рук фашистских окупантов.

Став «свободным гражданином», он продолжал в Якутии строить 
дома и дороги, занимая должности от мастера и подрядчика до 
руководителя строительной организации.
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После смерти Сталина появилась надежда оставить ставший ему 

«родным» Крайний Север. Он писал во все инстанции, и, наконец, 
судьба ему улыбнулась. Верховный суд Российской Федерации, 
пересмотрев дело М. Г. Гершегорна, решил приговор Особого 
Совещания НКВД СССР от 23 марта 1938 отменить за отсутствием 
состава преступления. 14 мая 1955 года полностью его 
реабилитировали.

Подозрение в шпионской деятельности отпала, лучшие годы жизни 
проведены в страшных условиях Севера, но оставить эти суровые 
края не удалось, так как это было предусмотрено другим приговором, 
который не был пересмотрен.

В 1992 году, через 55 лет после оставление Острога и 53-летнего 
пребывания на Крайней Севере, Марк Герцович получил возможность 
покинуть край, который принес ему столько горя, и поселиться в 
столице России. В Москве он получил квартиру, ему назначена 
персональная пенсия. На старости лет женился и создал семью.

В настоящее время проживает в Москве, занимается общественной 
работой; по делам, связанным с пребыванием в ГУЛаге, реабилитацией 
узников лагерей, часто выезжает за границу. Побывал почти во всех 
странах Европы, был в Америке и, конечно, посещал родной город - 
Острог.

Последнее посещение Острога состоялось 4 августа 2003 года. 
Он приехал поклониться братской могиле на Новом Местечке, где 
похоронены его родители, родные и друзья. Он выступил на митинге- 
реквиеме у могил убитых, где и был сфотографирован.

Жена его умерла. Он живет в Москве. Вместе с ним живет народный 
артист СССР, известный эстрадный артист Ефим Шифрин, родители 
которого вместе с Марком Герцевичем отбывали срок и также были 
реабилитированы.

В 1995 году, когда Марку Герцевичу исполнилось 80 лет, учитывая 
его заслуги, правительство Якутии (Республика Саха) наградило 
нашего земляка ценным подарком и в приветственном адресе 
отметило его большие заслуги в развитии Республики. Недаром 
суровая судьба распорядилась, чтобы 55 лет своей жизни он отдал 
этой Республике. В адресном обращении подчеркивается, что 
«Трассы, проложенные Вами, являются главными артериями Якутии. 
Вы внесли большой вклад в развитии нашей Республики».
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Білашів: легенди і реалії
Кожен населений пункт - чи то місто, чи село, чи навіть невеликий 

хутір має свою історію, своє, так би мовити, обличчя і власну назву, 
яка на протязі тривалого часу могла зазнавати певних трансформацій. 
Краєзнавці постійно дошукуються джерел виникнення цих назв, 
послуговуючись як архівними матеріалами, так і легендами, 
переказами.

Топоніміка населених пунктів Острожчини багата, цікава. Щодо назв 
деяких сіл, існують різні версії. Так стоїть справа і з назвою Білашів. 
Дослідження археологів, істориків, архівістів дають підстави говорити, 
що поселення на місці сучасного села існували ще в глибоку давнину. 
Знайдені крем'яні долота, кам’яні довбні, молоти та інші знаряддя 
побуту, праці та захисту свідчать про перебування тут людей ще за 
кам’яної доби. З новіших епох, як пише у книзі “Край наш у назвах” 
видатний дослідник минувшини нашого краю Ярослав Пура, тут 
виявлені сліди гончарного промислу, металообробок, реліквії курганних 
поховань, контури людських сховищ.

Вперше в письмових документах село Білашів згадується 
26 червня 1466 року. Для порівняння: Точивики 8 грудня 1322, 
Новомалин 1392, а Грозів і Грем’яче відповідно з 1570 і 1617 років. 
Вважати ці роки датами народження даних сіл дещо проблематично. 
Адже, скажімо, Білашів розташований за якихось два кілометра від 
Грозова. То невже поселення на місці сучасного Грозова виникло на 
сто років пізніше, а Грем’яче аж на 150 років після Білашева?

Поява перших згадок про населені пункти в письмових документах, 
на мою думку, пов’язані із соціальною значимістю їх, кількістю 
населення, розвитком сільського господарства, ремесел, 
торговельними зв’язками, рівнем культурного розвитку. Очевидно, тут 
мали вплив і такі фактори як зростання і зменшення кількості 
населення, що могло спричинятися врожайними і неврожайними 
періодами, як це мало місце в 1675-1676 роках, коли внаслідок морових 
хвороб Білашів та околичні села масово втрачали людність. Не слід 
забувати і про рівень розумового розвитку, який впливав на міграційні 
процеси. Варто врахувати навіть такий фактор як зовнішня краса 
людей, адже в села, де були красиві дівчата, приходили юнаки з 
інших сіл, ставали приймаками і збільшували кількість населення.

Назва Білашів з 1466 року не зазнала значних трансформацій: 
Бєлашов, Білашов. Щодо неї є дві офіційні версії. Перша, яку висунув 
вищезгаданий науковець-популяризатор Ярослав Пура, звучить так: 
”... Білашів - назва оселі, до якої мав певне суттєве відношення 
чоловік з іменем, прізвищем чи прізвиськом Білаш, котре, скоріш за 
все, бере початок з глибокої давності, втіливши поняття “білий”, 
“світлий”, “пройнятий добротою”.
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Друга, за свідченням старожилів села, могла виникнути з того, 

що місцевість, на якій воно розташоване, має вигляд такої собі 
горбистої гряди, яку могли назвати “білий шов”, “біле небо”. Це 
припущення може базуватись навіть на візуальному спостереженні 
рельєфу з підвищення на кілометр східніше від Попівець і на 
кілометр східніше від Острога. З цього підвищення, де півстоліття 
тому ще був хутірець Гай, поблизу місця, де нині залишки садиб 
Хоми Шевчука і Стаха Вербицького, відкривається гарний краєвид 
на Попівці, Дерев’янче, Білашів і Точивики.

І ще одне, моє особисте, припущення. Буваючи на 
богослужіннях і храмових святах у Дермані, Верхові, Грозові, 
Грем’ячому, я звернув увагу, що люди в цих селах, особливо 
старші, в значній кількості чорняві, тоді як у Білашеві переважно 
русяві.

Можна припустити, що Білашів пішов із невеличного городища, 
яке, ймовірно, містилося на Лисій горі (продовгуватий горб, який у 
західній частині закінчується стрімким скелястим виступом так, що 
з цього боку нападники не могли дістатися поселення). Легенда 
оповідає, що на цій горі колись була церква, яка поринула в 
підземелля, і люди, що глибоко вірують у Бога, на великі свята 
можуть почути з-під землі гомін церковних дзвонів.

Назви Білашів є в сусідньому Здолбунівському районі та у 
Волинській області, а також у Росії, Польщі, Білорусі.

Нині це село має більше 100 дворів, біля 600 мешканців, 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, будинок культури, бібліотеку, 
ФАП, дільничну ветеринарну лікарню, поштове відділення зв’язку, 
низку крамниць, ПСПП “Білашівське”.

Володимир КУЧЕРУК

Гора Кутузова
Проживаючи з 1965 року в селі Білашів Острозького району, не 

раз чув назву Кутузова гора. Так корінні білашівці називають 
неширокий пагорбок, що тягнеться з півдня на північ у західній околиці 
села. Спочатку ця назва викликала асоціації з прізвищем видатного 
російського полководця Михайла Кутузова, а потім подумалось: а, 
може, це якийсь інший Кутузов.

Але в 1978 році в одному з матеріалів, опублікованих в тодішній 
обласній газеті «Червоний прапор» (м. Рівне), прочитав: «Російські 
війська у піших порядках рухались кількома колонами. Першу з них 
очолював генерал-поручик М. І. Кутузов. 14 серпня (ст.ст) 1792 року 
його колона прибула під Острог. Звідси вона 20 червня марширувала 
до села Листвин (тепер Дубнівського району)».

Почав шукати додаткових підтверджень. І ось: «Польские магнаты 
создали в мае 1792 гада так называемую Тарговицкую конференцию
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и подняли мятеж. Екатерина II оказала поддержку мятежникам» 
(«Всемирная история», Москва, 1959 рік, том VI). Отже, в травні 
почалося заворушення, у червні російські війська пішли в Польщу.

І нарешті стаття «Архивные документы о великом русском 
полководце» авторів Г. В. Богданова і Є. П. Вороніна в збірнику статей 
«Полководец Кутузов», що виданий Інститутом історії Академії Наук 
СРСР. Там, зокрема, сказано: «Документы Военно-учетного архива 
за период польской кампании 1792 года говорят о Кутузове как 
энергичном военном администраторе и заботливом командире корпуса. 
В коллекцию входят ордера и приказы командующего первой частью 
Украинской армии генерал-поручика Голенищева-Кутузова 
подчиненным частям о своевременной заготовке и выдаче 
продовольствия и фуража для войск, о внутреннем распорядке в 
частях, о несении сторожевой службы и соблюдении строжайшей 
воинской дисциплины, о заботливом отношении к местному 
населению...».

Тепер історична достовірність перебування Кутузова на Острожчині 
перестала викликати сумнів. Значить, він був у Білашеві, що 6 
кілометрів західніше Острога. Село розташоване біля невеличкої 
річечки Збитенки, притоки Білії. Колись, за переказами старожилів, 
навколо Білашева, Точивик росли ліси. Отже, було де розбити табір, 
ремонтувати транспорт, збрую, відпочити військам.

Військо стояло в селі не один день. Про це перебування збереглися 
відомості в пам’яті народній. Перша - назва: гора Кутузова (в селі 
кажуть: Кутузова гора). Цікаві дані почув від Варишнюка Максима 
Гордійовича, 1900 року народження, нині покійного. Він чув од свого 
діда, а тому передав його дід розповіді про те, що колись у селі стояли 
російські війська. «У давнину, - розповідав Максим Гордійович, - 
Кутузова гора була вища і стрімкіша, ми малими з'їжджали з неї на 
санках. Але минули десятиліття, гору розорали, вона стала не така 
стрімка. Наші діди багато розказували нам про російських солдатів».

Збереглися в пам'яті розповіді про почуте від дідів-прадідів, якими 
ділилися зі мною інші старожили Журик Нестор Митрофанович, 
Яцкович Юхим Федорович, Парфенюк Микита Семенович, Яцкович 
Володимир Федорович та інші.

Іще одна цікава деталь. Привертають увагу деякі так звані «вуличні» 
прізвиська людей. И донині в Білашеві на деякі родини кажуть Улани, 
Гарнадєри (Гренадери), Драгунські. А в сусідньому селі є прізвище 
Кірасір. Думаю, що це теж відгомін цих далеких років.
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Олександр РОМАНЧУК

Топоніми села Теремне
Для сучасного українського краєзнавства, археології, лінгвістики 

велике значення має вивчення топонімів тих чи інших населених 
пунктів. Загальновідомим є внесок у проблему відомого мовознавця 
і дослідника топоніміки Волині Ярослава Пури. Це стосується його 
останніх науково-популярних книг про топоніміку окремих районів 
Рівненської області. Однак матеріальні обставини того часу та 
похилий вік дослідника не давали йому можливості особисто 
проводити польові дослідження з топоніміки в окремих населених 
пунктах. А місцеві органи влади, навчальні заклади, культпрацівники 
не завжди відгукувалися на його запити і анкети по збору 
топонімічного матеріалу, насамперед, з мікротопоніміки, іноді 
присилаючи відписки, формальності або недобросовісні відомості. 
Тому обов'язком краєзнавців Острожчини є продовжити і доповнити 
розпочату науковцем роботу по дослідженню топоніміки району.

Автор цих рядків з 1955 р. по 1976 р. жив у с. Теремному, в 
лісовому кордоні, і тому може порівняти публікацію Пури про урочища 
села Теремне, в якій опубліковано 20 топонімів, половина з яких не 
відповідає дійсності, з фактичним станом.

З давніх-давен кожна сільська вулиця чи куток села мали свою 
народну назву. В кінці 1980-х р. по селах була запроваджена 
радянська назва вулиць, яка серед населення не прижилася, а 
служила більш для офіційного користування.

Село Теремне складається із п’яти вулиць і хутора Гостре. 
Центральна вулиця зветься Селом. Багно - куток села з розкиданими 
по піщаних дюнах хатами, оточеним з трьох сторін багнистим лугом 
з вільхою. Замаказин - куток села за церквою на правому березі 
безіменного струмка, що протікає через село. Назва вулиці походить 
від того, що вулиця починалася за магазином (тобто громадською 
коморою - зерносховищем для страхового посівного фонду). 
Підлісок - частина села, яка була під ліском в західній частині 
населеного пункту. Соснина - куток села, де хати були розкидані 
серед старих соснових дерев, які були вирубані колгоспом 
наприкінці 1950-х р.

До села належить хутір Гостре, де стоїть п’ять хат. В 1920-х роках 
на краю лісу, поблизу джерела, поляки побудували гаївку для лісника. 
Після Великої Вітчизняної війни сюди переселилися чотири сім’ї: 
Добровольського Івана, Колісняк Явдохи, Петрука Дмитра, Тоненчука 
Григорія. В кінці 1950-х р. на місці старої лісничівки був побудований 
лісовий кордон.

Майдан - зниклий хутір з п’яти хат. Поселення відоме з середини 
XIX ст. і знаходилося за 0,5 км на південь від села на лісовій галявині.
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Поряд протікали струмки, був невеликий сінокіс. Хутір перестав 
існувати з кінця 1970-х р.

Місцевість навколо Теремного має багато мікро- і макротопонімів. 
Деякі із них мають давнє походження, а деякі виникли порівняно 
недавно. Частина з них забуті або напівзабуті і використовуються дуже 
рідко в розмовах між людьми похилого віку.

Урочище Береги - права заплава річки Кутянка, яка є громадським 
випасом. Балки - глибокі, великого діаметру ями, зарослі сосною, 
які за однією версією утворилися від видобутку залізної руди в часи 
Київської Русі, та за другою - це місце видобутку кременю в добу 
бронзи. Брильові городи - ділянка поля серед лісу в урочищі балки, 
яке держав Петрук Федот по вуличному Бриль. Бульба - місце поховання 
в лісі партизана УПА з псевдо “Бульба”, який був убитий в 1940-х 
роках органами НКВД під час облави.

Бам - поле, на якому стоїть склад для міндобрив. Будівництво 
складу проводилося в кінці 1970-х р., коли активно велося будівництво 
Байкало-Амурської магістралі. Селяни жартівливо називали 
будівництво складу «бамом».

Біля липи - стара липа в лісовому урочищі Ями.
Безодня - джерело діаметром до 6 м поблизу річки Кутянка. Серед 

жителів ходила легенда, що в цьому джерелі втопилася упряжка 
волів, які в жнива перевозили снопи. Бахтеловщина - піщане 
підвищення на лузі, де був хутір. Біля вежи - на Великому полі 
треангуляційний знак, поставлений солдатами відразу після війни, на 
краю лісу на кордоні з Тернопільською областю. Біля вежи на Горі - 
дерев'яна пожежна вишка, зведена в 1960-х р.

Демидова ділянка - смуга листяного лісу. Вила - лісова дорога, 
що утворює розгалуження у вигляді вил. Вовківня - це молодий 
топонім, яким названа ділянка лісу, засаджена ялиною. Місцеві 
мешканці говорили, що в такій гущавині водитися тільки вовкам. 
Вересок - лісовий горб. Веймутова посадка - стара шкілка 
(розсадник), закладена в 1930-х роках поляками, на якій були 
саджанці Веймутової сосни, яка росте в Північній Америці. Вілєншина - 
поля в сторону села Вілія. Велике поле - великий масив поля на 
кордоні з Тернопільською областю. Поле утворилося в 1920-х роках, 
коли поляки з хутора в ур. Сиччя переселили людей в цю місцевість. 
Хутірські поля засадили лісом, а там, де тепер Велике поле, ліс 
вирубали, викорчували пеньки і землю віддали під поля. Коло 
Вільчинського - місцевість на краю лісу, де стояла до 1939 р. гаївка 
польського лісника Вільчинського. Гальчина гора - лісове урочище, 
яке за переказами, названо ім’ям партизанки Галі. Під час відступу 
загону А.Одухи, після 3-х денного бою із загонами УПА, поранена 
дівчина з кулеметом прикривала відхід загону. Похована там же. На 
горі біля дуба - лісова місцевість, де були розсадники і городи 
працівників Острозького держлісгоспу.

Гостра гірка - високий горб в болотистій місцевості, зарослій 
вільхою. Городише - лісова місцевість, огороджена ровами і валами, 
яка за часів Київської Русі була сховищем під час нападу ворогів.
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Грушки - околиця хутора Майдан, де росли дикі груші. Гнилий розділ - 
лісовий яр з болотистим грунтом, по якому протікає безіменний 
струмок. В яру багато дрібних джерел. Глиниськи - кар’єр у лісі, де 
копали руду глину для будівельних робіт. Другий місточок - долина, 
через яку проходить дорога з Теремного до села Андрушівка 
Шумського району. Джерела - схили гори, зарослі лісом, з-під якої 
б’ють джерела і витікає струмок, що тече через Майдан. Де дядька 
забило - ділянка лісу, під час вирубки якої на початку 1960-х років 
гілкою із падаючого дуба убило чоловіка із села Зіньки Білогірського 
району Хмельницької області. Жолоби - глибока дорога в яру, яка іде 
з Теремного до хутора Братеничі. Жупин - старовинний топонім, що 
примикає до Городища. Жидівщина - топонім, спільний для сіл 
Теремне, Новородчиці, Переморівка. Походить від того, що у цьому 
лісі жиди купували ділянки, наймали селян для вирубки лісу і 
заготовляли лісопродукцію.Запісок- поле де був безіменний хутірець. 
Зарічок - лужок в сторону колгоспу, де був безіменний хутір з п’яти 
хат, а в одній з них жив селянин Мітіхор. За лугом - поля через луг, 
де були хутори. Замчисько - дитинець городища-сховища часів 
Київської Русі. За річкою - поля з хуторами за річкою Кутянка. 
Западисько - глибока яма на краю лісової дороги.

Іванів куток - вигин річки Кутянка, напроти якого був сінокіс Івана.
Кирилова посадка - сосновий ліс на краю села, де повісився 

місцевий житель Кирило. Капусники - піщаний пагорб серед лугу, 
зарослого вільшиною, де вирощували капусту на невеличких грядках. 
Казьонний ліс - ділянка державного лісу, поряд з яким були ділянки 
лісу місцевих жителів. Козлячі гори - горбиста лісова місцевість, де 
постійно водяться козулі. Корчунки - лісова місцевість, де після 
вирубаного лісу були тимчасові поля. Коло граба - перехрестя лісових 
доріг, на якому росте старий граб і стояв дерев’яний “грибок” від дощу. 
Коло Маруськи - поле, де стояла хата Марії Мартинюк. Коло Тонька - 
поле, де стояла хата Антона Ярощука (по вуличному Тонька). Коло 
Мітіхора - поле, де стояла хата Петрука Мітіхора. Лісничівка - місце 
в лісі, де в 1920-30 роках було польське лісництво. Лиса гора - лісова 
гора поблизу хутора Майдан. На карті 1868 року вона позначена як 
Журавка. Марцінів куток - коліно (згин) річки Кутянки, напроти якого 
був сінокіс Марціна Лашкевича. Медвідка - місцевість на кордоні 
Рівненської і Тернопільської областей по річці Кутянка, де стояв млин 
села Переморівка. Топонім спільний для двох сіл.

Московські будки - урочище в глибині лісу, де в часи панщини 
переховувалися чоловіки від набору в рекрути у царську армію.

Надел - ділянка соснового лісу. На хмільнику - поле, городи. На 
балочках - городи біля ур.Балки.

Обшествена - частина лугу, який слугував громадським випасом. 
Озера - мілкі непересихаючі озерця серед старого соснового лісу. 
Обминка стара - дорога серед лісу для гужового транспорту, яка 
слугувала для об'їзду гори і дороги в ур. Піщанка з сипучим піском. 
Обминка нова - автомобільна дорога для об’їзду гори Піщанка. 
Попівщина - лісовий масив. Пастівник біля хутора Гостре - сінокіс,
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місце випасу худоби, в кінці 1960-х р. засаджений ялиною. Пастівник 
в Жупині - сінокіс в оточенні лісу. Перший місточок - долина на дорозі 
Теремне - Андрушівка, де в 1941 році під час наступу німці гатили 
болота після дощів. Поруби - масив лісу, де проводилась в минулому 
рубка дерев (поруби). Піщанка - горб на схилі якого проходить дорога 
з сипучим піщаним грунтом. Партизанська гора - топонім виник з 1963 
року, коли на горі, де в 1943 році стояв загін А.Одухи, побудували 
пам'ятник. Придатки - давній топонім, що означає невеличкі ділянки 
поля до основного грунту. Стадниця - луг поблизу річки Кутянки.

Сабіна, Біля Сабіни - поле, де 1943 р. загинула польська сім’я 
Сабіни (мати і троє дітей) з сусіднього села Переморівки. На краю лісу, 
в ямі, загін УПА заклав продовольчий склад з соленим салом, м’ясом, 
ковбасою, залитою смальцем. Ці продукти зберігалися в бочках. Однієї 
ночі чоловік Сабіни із сином вкрали бочку солонини. Служба безпеки 
виявила злодіїв. Оскільки самі вони втекли, есбісти знищили їхню сім’ю. 
Поховані вбиті якого був сінокіс Степана. Сиччя - великий масив лісу 
на кордоні з Тернопільською і Хмельницькою областями. Сиченський 
берег - сінокіс на краю лісу, по якому протікав пересихаючий струмок, 
в 1970-х роках засаджений ялиною. Сусова, На Сусовій - ділянка 
лісу, яку під час вирубки сторожував Григорій Мазярчук, по вуличному 
- Суса. Топонім виник у кінці 1960-х років. Спаляне - ділянка соснового 
лісу в урочищі Балки, яка вигоріла під час пожежі. Пожежа виникла 
від сірника чи недопалка, який кинув п'яний дільничний міліціонер в 
1940-х роках, їдучи в Теремне з села Вілія. Спаляна - ділянка вигорілого 
лісу поблизу урочища Велике поле.

Склад, Біля складу - місцевість на краю лісу, де в 1940-41 роках 
складувався вирізаний лісоматеріал. Спалений перед війною. Снятки - 
поле. Топонім спільний для сіл Теремне, Новородчиці.

Садунів пітомнік - лісовий розсадник, названий так тому, що 
доглядав за ним лісник Микола Петрук на прізвисько Садун. 
Стависько - місце на лузі, де до 1990-х р. був ставок і млин. Селизьки 
(старовинний топонім) - городи між двома вулицями села, де в давнину 
було поселення. Ставище - втрачений топонім. Відомий з карт 
лісоустрою за 1905 рік. Ставище - це стара гребля серед лісу, на 
безіменному струмку, що протікав поблизу хутора Майдан. В 1969 
році ліс вирізали, стару греблю розширили і звели шлюзи. Вище звели 
серію ставків. Тринадцятий - квартал лісу, який в 1920-х роках 
поляками був нумерований 13-им. Талимонів город - піщане 
підвищення на лузі, де стояла хата Талимона. Фоса - болотиста 
долина з струмком, який протікає через село. В даний час тут два 
ставки.

Церковна соснина - в минулому ліс, серед якого виник куток села 
Соснина. Ліс вирубаний колгоспом в кінці 1950-х р. Чистий розділ - 
лісова балка. Ями - лісове урочище з численними глибокими ямами, 
де в часи Київської Русі і середньовіччя копали залізну руду. Яма - 
місце біля млина, куди падала вода з-під турбіни.

В даній статті не завжди дається походження того чи іншого 
топоніма. Не всі назви можна пояснити достовірно, а деякі топоніми
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говорять самі за себе і не потребують пояснень. Пізнавальне значення 
топографічних назв випливає із суті їхньої природи, обумовленої 
пов’язаними між собою факторами: лінгвістичними, суспільно- 
історичними та природо-географічними. Спостерігається постійний 
процес відмирання частини старих назв, особливо, мікротопонімів, і 
народження нових.
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Микола ГЛИБОВИЧ

З історії колгоспу с. Межиріч
Розповідь моя буде не дуже цікавою, бо буду згадувати про село, 

про селянина-хлібороба, якого мало поважають і працю його 
недооцінюють.Забувають про те, що першим джерелом існування 
людини є хліб святий і все інше хліборобське.

А хлібороб з давен-давен був рабом, кріпаком, колгоспником і зараз 
принижений. Хоч і у верхніх ешалонах багато говориться про село, 
але нічого не робиться. Отже, віз і нині там.

А тепер повернемося до історії 55-60-річної давності, від подій, які 
тоді відбувались, і донині.

Настав 1944 р. (січень). Територія нашого краю була звільнена від 
німецьких окупантів радянськими військами.

На нашу землю вступила комуністично-радянська влада, яка 
принесла нову окупацію. Про ті часи страшно згадувати.

У зв’язку з тим, що на нашій території діяла УПА, не було спокою ні 
вдень, ні вночі. Проводилися облави НКВД з метою ліквідації “банд”, 
тобто повстанців. А ті, в свою чергу давали відсіч. Розпочалося 
вивезення цілих сімей у Сибір, причетних і не причетних до ОУН-УПА. 
Селяни були між двох вогнів. Населення було тероризоване, змучене, 
залякане і просило Бога, щоб кінець кінцем настав якийсь спокій.

І цей спокій настав у 1949 р. Не менш болючий від попередніх 
років. Вступила в дію колективізація. Раніше і особливо в цей час 
проводилась більшовицькою владою агітаційно-пропагандистська 
робота серед селян по роз'ясненню колективізації. Мовилось про 
те, що все буде наше, що заживемо набагато краще і т. д. Межирицькі 
хлібороби це все слухали, але в ту обіцянку не вірили, бо через 
річку Вілію бачили, як «заможно» живуть їхні родичі в Слобідці, де 
колгосп з 1933 р. І ті заможні люди в 1939 р., коли відкрився кордон, 
ринули до нас за хлібом і іншими продуктами, розповідали про 
«світле життя» в колгоспі.
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Але вороття не було, залякані наші селяни не опирались, а 
добровільно, з болем у серці вступали в ярмо.

Як же це відбувалось? Найбільших труднощів більшовицьким 
організаторам, щоб оформити колективне господарство, було 
одержати заяви. Ніхто не хотів подавати першим. Відважились нібито 
Драчуки Микола і Каленик, інваліди фронтовики, а, можливо, і якісь 
багаті господарі, щоб уникнути висилки в Сибір. Після того за досить 
короткий час майже все село подало заяви для вступу в колгосп.

Це був 1949 р. Березень місяць. Провели перші збори. Колективне 
господарство назвали “31 річниця Радянської Армії”. Обрали голову і 
правління колгоспу. Головою колгоспу був обраний Драчук М. , який 
не дав згоди і не приступив до своїх обов'язків.

Тоді проведено повторні збори, на яких обрано головою колгоспу 
Стасюка Миколу. Він був досить грамотний на той час і непогано 
розбирався в сільському господарстві.

Першим завданням було - провести весняно-посівну кампанію. 
Тобто кожен, уже колгоспник, своїм посівним матеріалом повинен був 
посіяти, посадити свою, вже суспільну землю.

Другим завданням - поступове усуспільнення всього необхідного 
для господарювання майна.

Уявімо собі, як важко було селянину-хліборобу розставатись зі 
своєю землею, кіньми, інвентарем. Адже воно все коштувало важкої 
праці в поті чола і недоспаних ночей.

Лише один рік керував колгоспом Стасюк М. А так як він був раніше 
недовго в німецьких поліцаях, то опинився в ГУЛ азі, хоч і керівник з 
нього був непоганий.

Наступним головою було обрано Назарука Андрія - 
малограмотного інваліда ВВВ. Йому довелось головою попрацювати 
два роки, а потім - завгоспом аж до виходу на пенсію. В той час на 
допомогу голові був присланий від РК КПРС уповноважений, який по 
суті керував і організовував колгосп. Після Назарука А. головою два 
роки був по «зову партії» десятитисячник Богатирьов Андрій - офіцер- 
капітан. Сільське господарство було йому далеким, не витримав і 
помер. Тоді Компартія на голову присилає заввідділом с/г району 
Облапенка Петра, якого обирають одноголосно, бо по іншому не 
бувало. Він у колгоспі пропрацював 16 років - з 1954 по 1970 р.р., аж 
до виходу на заслужений відпочинок. І, в основному, при ньому 
господарство оформилось і розвивалось.

Його замінив Дубінчук Степан, який працював на той час 
бригадиром. На цій посаді перебував 6 років (1971-76 рр.). На його 
місце обрано Ковальчука М. лише на один рік, у зв’язку зі змінами в 
колгоспі. Потім головами були: Сучик Володимир - 3 р., Сладковський 
Георгій - 5 р., Борисюк Михайло - 12 р. (1986-97 рр.). за ним - 
Дубінчук Галина - 1 рік, і нарешті - Кремінський Василь - з 1998 р. і 
по нинішній день.

На протязі всього періоду господарство розвивалося. Побудовані 
були сучасні приміщення на фермах, середня школа, будинок культури, 
контора та інші об’єкти. Запроваджена культура землеробства. Створено
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племферму ВРХ. Були роки, коли господарство було на підйомі і 
одержувало перехідне знамено, а було і навпаки.

Колгоспи, в тому числі і наше господарство, були збиткові, тому 
що сільськогосподарська продукція була дешева. Зберігалася низька 
продуктивність праці, а все державне було дороге (комбайни, 
запчастини, пальне, міндобрива і ін.) порівняно із заготівельними 
цінами.

Компартія разом з Урядом приймали деякі відповідні заходи аж 
до перебудови, щоб не допустити банкрутства. Давали позики, а потім 
списували, але це не допомагало. Тоді керівна і спрямовуюча сила 
КПРС вирішила робити деякі зміни в с/г виробництві. Перше: перейшли 
з трудоднів на грошову оплату праці. І це не допомагало. Друге: 
приєднували до сильних колгоспів слабші, і навпаки, роз’єднували 
великі колгоспи в малі, які невдовзі занепадають, а також змінювали 
назви.

Наш колгосп двічі об’єднувався і двічі роз’єднувався. Перше 
об’єднання відбулося в 1958-60 рр. До “31-ої річниці Радянської Армії” 
приєднали Грозів, Грем’яче, Слобідку з Прикордонним. Тобто став з 
4-ох колгоспів один з назвою “Зоря комунізму”, а потім “Жовтень” із 
центром в с. Межиріч. Проіснував 3 роки. Перше роз’єднання 
відбулося 1963 р. - на колгоспи ‘Жовтень” (Межиріч, Слобідка); “Мир” 
(Грозів, Грем’яче). Друге об’єднання - 1977 р. До колгоспу “Мир” 
приєднали колгосп “Жовтень” з центром в Грем’ячому. Назву 
залишили “Мир” - проіснував 9 років. Друге роз’єднання 31.XII.1985 
р. Роз’єднано на колгосп «Жовтень» і «Мир». Коли розпочалась 
приватизація, колгосп “Жовтень” переіменували на 
сільськогосподарський кооператив «Межиріцький», яким керує нині 
Кремінський Василь Михайлович. Дане господарство розпайоване і 
розграбоване, як і вся наша держава. Ніхто не відповідає і винних 
немає.

Задумуєшся. Чому ж так сталося, що с/г не розвивалося?
В чому ж причина, що село так занепало?
Причин можна назвати багато. Згадаю лише декілька:
1. Командно-бюрократична система.
Керували зі столиць шаблонно, не прислуховуючись до порад 

господарників та простих людей.
2. Всенародна власність.
Воно не моє, воно чуже, і тому можна його бити, ламати, нищити. 

Відповідальності ніякої.
3. Бездуховність.
Такий незадовільний стан, як у державі, так і в колгоспах стався 

тому, що ми втратили духовність. Ми стали ні в що не вірити та гріха 
не боятись. А те, що ми хрест тепер на груди кладемо - це формально, 
лише для людського ока, щоб нас не осуджували.

А в душі у нас порожнеча.
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Олександр РОМАНЧУК

Гідроелектростанція в с. Межирічі 
Острозького району

Після закінчення громадянської війни уряд Леніна взяв курс на 
розвиток енергетики. У1920 році був прийнятий відомий план ГОЕЛРО1. 
На великих і малих річках були зведені десятки електростанцій різної 
потужності. Після Великої Вітчизняної війни план електрифікації був 
поширений на території Західної України, що була в складі СРСР 
(З вересня 1939 року). На річці Вілія, яка є кордоном між Рівненсь
кою і Хмельницькою областями, протягом 1950-х років було побудо
вано три електростанції в селах Загребля і Кунів Хмельницької об
ласті, Межирич Ровенської області.

Село Межиріч розташоване за 5 км на південь від Острога в ме
жиріччі річок Вілія і Збитенка. В березні 1949 року в селі було ‘‘добро
вільно” організоване колективне господарство, якому дали назву імені 
31-ї річниці Радянської Армії і котре очолив Микола Стасюк2. В 1951 
році був прийнятий план звести електростанцію потужністю 75 кВт вище 
злиття двох згаданих річок. Планувалося ЗО кВт електроенергії по
стачати місту Острог, 15 - по договору сусідньому селу Слобідка 
Плужнянського району Кам’янець-Подільської (тепер Хмельницької 
області). Будівельні роботи розпочалися зимою і планувалися закін
читися в кінці грудня 1952 року. Ось що писала Острозька районна 
газета “Сталінський шлях” від 2 березня 1952 року про це будівницт
во3: “Рік у рік зростає матеріальний і культурний рівень трудящих 
нашої країни, про який постійно піклується більшовицька партія і ра
дянський уряд.

Сталінську турботу про долю колгоспників ми бачимо на яскравих 
прикладах з життя наших колгоспів.

Минуло небагато часу після укрупнення колгоспу ім. 31 річниці 
Радянської Армії, а результати господарювання вже позначилися.

Колгосп організаційно зміцнів, створено нові галузі господарства, 
підвищується культура землеробства. Зростає культура колгоспного 
села.

Ще більші перспективи для підвищення врожайності всіх сільсько
господарських культур і продуктивності громадського тваринництва 
відкриваються перед колгоспом після закінчення будівництва Межи- 
рицької ГЕС, будівництво якої вже розпочалося”.

Я використав фрагмент статті, щоб показати дух тієї епохи, коли 
будувалася ГЕС, коли всі сторони життя в державі були заполітизо- 
вані. Електростанцію планували відкрити в грудні 1952 року, але кол
госпники “зобов’язалися” закінчити будівництво до початку жнив. Це 
зобов’язання було черговою мильною булькою тогочасної радянсь
кої системи господарювання, бо ГЕС не була відкрита ні в 1952 р., ні 
в 1953 р., ні в 1954 р.
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Для будівництва електростанції було вибрано майданчик, де по

трібно було на землях села Слобідка викопати канал довжиною 80 
метрів і поставити в кінці каналу будівлю ГЕС.

Ще один канал довжиною 263 метри потрібен був для підведення 
води річки Збитенка нижче будівлі електростанції. На спорудженні 
каналів були задіяні колгоспники - як чоловіки, так і жінки. Копали 
лопатами, довбали ломами, а землю вивозили кіньми, тачками, ви
носили по трапах носилками. Пізніше поставили декілька транспор
терів, які приводилися в рух дизель-генератором. Транспортери час
то простоювали через поломку дизеля, ламалися від мокрого ґрунту. 
Воду з каналів викачували насосами. На земляних роботах кожен 
день працювали десятки колгоспників: Драчук Яків, Поліщук Василь, 
Дацюк Олександра, Матвійчук Віра, Мисюк Адам, Мисюк Сергій, Чуюк 
Надія, Козачук Надія та багато інших.

Практично все доросле населення села брало участь в будівництві 
ГЕС. На копанні каналів щоденно працювали до півсотні людей. Крім 
місцевих селян на земельних роботах були задіяні і робітники с. За- 
видів. В 1952 році роботами по спорудженню електростанції керував 
прораб Уразаєв О. М. і десятник Коливайко. Уразаєв був військовим 
пілотом. Потім його відізвали у військову частину, і будівництво ГЕС 
закінчував десятник Коливайко..

Всі механізми будови: дизель, генератор, насоси і транспортери 
обслуговував комбайнер Іван Білецький, 1924 р.н. В 1951 році він 
закінчив Клеванське училище, де здобув професію комбайнера.

Під час земляних робіт було змінено русло річки Вілія, а там, де 
протікала річка, зводилися дві греблі. Це дало змогу проводити всі 
подальші роботи на правому березі річки.

Будівля електростанції планувалася будуватися з дерева. Лісо
матеріали для будівництва заготовлялися в селі Більська Воля Во- 
лодимирецького району Ровенської області. Заготовлені в лісах ко
лоди вивозили на станцію Чорторийськ Волинської області, вантажи
ли у вагони і відправляли на залізничну станцію Оженин, а звідти 
підводами возили в Межиріч. Заготівлею лісу займався заступник 
голови колгоспу Андрій Назарук. На вирубці, вантажені соснових ко
лод працювали наймані робітники. Заробітну платню робітникам на 
Полісся возив головний зоотехнік колгоспу Микола Глибович. В 1952 
році було заготовлено 70 % лісоматеріалів, потрібних для будівницт
ва ГЕС і проведення ліній електропередач.

Будівництво електростанції вела Дубнівська будівельна контора 
Приміщення станції мало один поверх і було приблизно таких розмірів: 
10x8 і висотою 4 м. На електростанції стояли дві горизонтальні турбі
ни, на які подавалася із шлюзів вода. Шлюз мав дві дерев'яні застав
ки, за допомогою яких регулювалася подача води на турбіни.

Районна газета за 7 червня 1953 року писала, що на будівництві 
ГЕС закінчується спорудження шлюзу, ведуться лінії електропере
дач. На будівництві греблі під керівництвом десятника Коливайка 
щоденно працює ЗО чоловік4. Будівництво приміщення станції, шлюзу 
проводила бригада колгоспних теслярів під керівництвом бригадира
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Дмитра Шумбарського, 1906 р.н. В бригаді працювали Василь Мар
ченко, Василь Сладковський, Дмитро П’ятаченко та інші. В бригаді 
були теслярі із с. Мале Дерев’янче.

Одночасно із спорудженням електростанції велися лінії електро
передач до м. Острога, сіл Слобідка, Межиріч. Кожну оселю підклю
чали до мережі. Для цього була потрібна велика кількість стовпів, 
електропровідних шнурів та елекгрофурнітури. Були селяни, які не 
давали згоди для підведення електроструму до своїх осель. Це були 
люди похилого віку, які не розуміли, що таке електричний струм і 
боялися його.

Сьогодні про такі казуси старожили згадують з гумором, тому що 
не уявляють свого життя без електрики. Ще й сьогодні в деяких ста
рих будинках в с. Межиричі слугує електрична проводка, зроблена 
більш як півстоліття тому.

Колгоспники, які працювали на будівництві електростанції, будівель
ники і монтажники, крім оплати за роботу мали едину пільгу - для них в 
магазині продавався білий хліб за певною нормою. За роботу робітни
кам записувалися трудодні. Оплата по трудоднях в колгоспі проводи
лася два рази на рік. Після жнив давали аванс зерном, а в кінці року 
проводили повний розрахунок. В першу чергу колгосп здавав зерно в 
рахунок державної обов'язкової поставки, потім засипали насіннєвий і 
фуражний фонди. А те, що залишалося від урожаю, давали людям на 
трудодні. На один трудодень припадало вщ 100 г до 600 г зерна - це 
залежало від урожаю. Давали збіжжя ячменю, жита, пшениці. Крім зер
на на трудодень давали вщ 5 до ЗО копійок.

ГЕС в с. Межиричі була відкрита в 1955 р. і діяла до кінця 1964 
року. За цей час на станції черговими електриками і турбінниками пра
цювали жителі с. Межиричі Іван Білецький, Петро Швець, Микола Мар- 
тинюк, Іван Кірись, Іван Швець, Павло Ільчук.

Планувалося, що протягом трьох років будівництво гідроелектро
станції повністю окупиться і в майбутньому електростанція буде при
носити величезні прибутки, що за допомогою електроенергії, яку от
римає колгосп від своєї ГЕС, будуть механізовані всі трудомісткі ро
боти на тваринницьких фермах і підсобних підприємствах в колгоспі. 
Напоювання худоби, різання , запарювання кормів, перемелювання 
зерна, доїння і переробка молока - все це буде проводитися за допо
могою електроенергії.

Планувалося, що впровадження електроенергії в колгоспі звільнить 
щоденно близько 150-200 колгоспників. Це заощадить понад ЗО ти
сяч трудоднів на рік5.

Із запланованого в життя не втілився жоден проект. Колгоспна ГЕС 
служила тільки для освітлення осель, іноді простоювала із-за нестачі 
води і повеней, які знизу підтоплювали турбіни водами р. Збитенки.

Гідроелектростанція колгоспу імені 31 річниці Радянської Армії про
працювала майже 10 років. Майже весь час станцією завідував Іван 
Білецький, який в 1953,1955, 1957, 1959 роках був депутатом 
Межиріцької сільської Ради. Пізніше його на цій посаді замінив Іван 
Швець, 1933 р.н., який працював електриком6.
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Будівництво ГЕС почалося при голові колгоспу Богатирьові, а була 

вона знята з експлуатації при Петру Облапенку. Це десь сталося в 
першій половині 1960-х років, коли села Острозького району були 
повністю елекгрофіковані і підключені до Добротворської ГРЕС.

Завідував Межиріцькою ГЕС Білецький Івн Вікторович. Протягом 
доби на станції чергував електрик і турбініст. В обов’язки турбіністів 
входила регуляція подачи води на турбіни. Вони ж під час профілак
тичних робіт протирали спиртом башмаки генератора. Вільні від зміни 
електрики слідкували за станом електромережі села, контролювали 
експлуатацію системи. В ті часи не дозволялося в хатах колгоспників 
мати лампочки потужністю більше 40 Вт. В основному для освітлен
ня в хатах використовували “лампочки Ілліча” потужністю 15;25 Вт. 
Населення платило від кількості лампочок і їх потужності. Лічиль
ників електроенергії в селі майже не було. Там, де не було лічильни
ка, не дозволялося ставити розетки. Люди за електроенергію плати
ли в колгоспну касу. В касі вираховували за світло з нарахованих 
трудоднів. В хатах колгоспників жевріла одна-дві лампочки потужні
стю 15 Вт. Деякі селяни згадують, що при такому освітленні важко 
було читати “Букваря”.

Взимку 1965 року Острозький район був підключений до 
загальнодержавної енергетичної системи. Потреба в дрібних 
електростанціях відпала і ГЕС в Межирічі була зупинена, обладнання 
демонтоване і вивезене на брухт. Розібрали на будівельні матеріали 
і саму будівлю станції.

Сьогодні про електростанцію в с. Межирічі нагадують лише канали 
та залишки греблі. В свій час ця електростанція була великою подією 
в житті селян, в маштабах району і навіть області. В 1970-80-і роки в 
Радянському Союзі стали будувати потужні атомні і теплові 
електростанції. Але енергетична сировина рано чи пізно вичерпається, 
і перед людством стоїть проблема пошуків нових джерел енергії. 
Сьогодні в деяких країнах електроенергію виробляють сотні вітряних 
двигунів, хвилі прибою. Знову звернули увагу на енергію води малих 
і середніх річок. В деяких областях України відновили роботу малих ГЕС.
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Ніна НІМЧИНСЬКА

Освітянин-географ Григорій Якович 
Ковальчук (1947-1998)

Серед освітян Острозького району, педагогічна діяльність яких 
нерозривно пов’язана зі школами району протягом багатьох років, 
окреме місце належить вчителю географії Могилянівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Григорію Яковичу Ковальчуку.

Документально-джерельну базу про Григорія Яковича складає його 
особова справа за № 154 А, що зберігається в поточному архіві відділу 
освіти Острозької райдержадміністрації на 42 аркушах та матеріали 
“З досвіду роботи вчителя-методиста, вчителя географії 
Могилянівської ЗОШ Григорія Яковича Ковальчука”, які також 
зберігаються в поточному архіві відділу освіти Острозької 
райдержадміністрації.

Дуже коротке життя прожив Григорія Якович.
Народився він 21 лютого 1947 року в с. Кургани Острозького району, 

в сім’ї колгоспників. Своє навчання почав в 1954 році в Курганівській 
початковій школі. В 1958 році продовжував навчатися в Могилянівській 
середній школі. В 1965 році закінчив 11 класів Могилянівської 
середньої школи.

Вищу освіту Ковальчук здобув у Львівському державному 
університеті за спеціальністю вчителя географії, а диплом отримав 
21 червня 1970 року за № 961452.

Після закінчення університету почав працювати на педагогічній ниві - 
вчителем географії Рочицької СШ Ратнівського району на Волині.

Наступний етап його діяльності пов'язаний з роботою на посаді 
інженера-геодезиста в “Укрколгоспроекгі” м. Ровно (1971-1972 рр.).

31973 по 1978 рр. - працював вчителем географії, потім директором 
Могилянівської середньої школи.

Григорій Ковальчук добре знав географію і цим виділявся серед 
інших учнів школи. Він був учасником багатьох районних та обласних 
олімпіад юних географів-краєзнавців, де часто виборював призові 
місця. Там і запримітили в обласному центрі його відмінні знання з 
географії викладачі вузів і, коли він закінчив школу, йому надійшло 
запрошення з Львівського держуніверситету на географічний 
факультет. Так, Григорій Ковальчук став вчителем географії.

В школі Григорій Ковальчук мав неабиякий авторитет серед 
вчителів не тільки району й області, а й далеко за їх межами.

Він - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, мав звання “Вчитель- 
методист”, закінчив заочно аспірантуру при кафедрі педагогіки 
Львівського держуніверситету. Завершив наукову працю на тему 
‘‘Природоохоронне краєзнавство в системі екологічного виховання 
учнів”. Крім того, у 1989 році Григорій Ковальчук брав участь у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції: “Еколого-економічні і 
соціально правові питання природокористування і охорони природи”, 
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яка проходила у Львові. Його виступ мав назву: “Краєзнавство, як 
засіб екологічного виховання” і надрукований у спеціальному збірнику.

А через кілька років в 1993 році Г. Ковальчук був учасником 
Міжнародної наукової-конференції “Проблеми екологічної освіти і 
виховання”, яка також проходила у Львові. Тут його виступ називався 
“Природоохоронне краєзнавство, як система екологічної освіти і 
виховання учнів”, який був опублікований у II томі спеціального 
збірника науково-методичних праць.

Саме завдяки цій конференції ім’я вчителя з Могилян Григорія 
Ковальчука стало відоме серед освітян та фахівців-науковців не тільки 
України, а й Білорусії, Росії, Молдови, Польщі, США, Франції, 
Угорщини, Німеччини та ін. країн.

Викладання географії Григорій Ковальчук здійснював на широкій 
краєзнавчій основі. В школі під його керівництвом розгорнуто глибоке 
і всебічне вивчення природи, населення і господарства краю. Його 
юні географи брали активну участь у Всеукраїнській краєзнавчо- 
туристичній експедиції учнівської молоді “Моя земля - земля моїх 
батьків”. Вони створили при школі гурток “Дослідник”.

Вчитель в організації краєзнавчої роботи наполегливо 
запроваджував національно-історичний підхід, який дає можливість 
формувати в учнів національну самовідданість, патріотичні почуття, 
бережливе ставлення до природоохоронних місцевих пам'яток 
природи та історії села.

За результатами дослідницької роботи учнів у школі створено 
музей-кімнату природи.

Складено також цінний фізико-географічний атлас околиць села 
Могиляни з комплексом різних за змістом тематичних карт, написано 
фізико-географічний нарис про свій край.

Все це використовується під час проведення уроків географії і 
сприяє успішному вивченню учнями тієї чи іншої теми.

Ефективність методичної системи, за якою працював вчитель, 
підтверджували міцні і глибокі знання його учнів. Вони були постійними 
учасниками і призерами районних та обласних олімпіад з географії.

Результати краєзнавчої роботи уже згаданого загону “Дослідник” 
неодноразово відзначалися на районних, обласних і Всеукраїнських зльотах.

Досить сказати, що колишні командири цього загону були 
учасниками Всеукраїнського в м. Одесі та Всесоюзного у 
м. Владивостоці експедиційних загонів (відповідно, в таборах “Молода 
гвардія” та “Олексин”).

Досвід дослідницької роботи цього загону ще в 1989 був вивчений 
і узагальнений Рівненським облуправлінням освіти та обласною 
станцією юних туристів.

Весь свій набутий досвід, як педагога так і дослідника, він охоче 
передавав учителям. Всі уроки в нього були відкриті. І той, хто побував 
на них робив висновок: це не просто вчитель, а дерзаючий, завжди в 
пошуках творчий педагог. Його методичні рекомендації “Організація і 
керівництво роботою екологічних таборів праці і відпочинку” стали 
неоціненним помічником для багатьох вчителів.
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11 серпня 1995 року постановою Кабінету Міністрів України 
затверджено Положення про Всеукраїнський конкурс “Учитель року-96”.

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-96» є одним із заходів 
реалізації державної національної програми “Освіта” і проводиться з 
метою виявлення та підтримання творчої праці вчителів, підвищення 
їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків.

На районному та обласному конкурсах серед географів Григорій 
Якович Ковальчук виборов перше місце і як переможець брав участь 
у першому турі Всеукраїнського конкурсу, який проходив у м. Чернівцях. 
Тут з 22 учасників він увійшов др десятки кращих.

Григорій Ковальчук нагороджений дипломом учасника 
Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-96”.

На конкурс учасника Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-96” 
були представлені такі матеріали вчителя географії Могилянівської 
СШ Григорія Ковальчука:

1. Представлення та заява на участь у конкурсі;
2. Опис власного педагогічного досвіду з додатком тексту виступу 

Григорія Ковальчук на Міжнародній науково-практичній конференції в 
м. Львові (1991) та двох авторських схем природоохоронного 
краєзнавства.

3. Відгуки про педагогічну діяльність Григорія Яковича (12).
4. Творчі роботи Григорія Ковальчука (5) на 85 сторінках, в т. ч. 2 - 

опубліковані.
5. Розробка теми № 17 програмного матеріалу до курсу “Фізичної 

географії України” 8 класу.
6. Додаткові матеріали про діяльність вихованців Григорія 

Ковальчука. Методична діяльність конкурсанта висвітлена у відгуках, 
описі власного досвіду, додаткових друкованих джерелах та 
методичних розробках, автором яких він є.

В атестаційному листі зазначено: “Досконало знає свій предмет, 
володіє методикою його викладання. Уроки його відзначаються 
ідейністю, науковістю і здійсненням виховних завдань. В процесі роботи 
застосовує різні методи і прийоми навчального процесу: словесні, 
наочні і практичні...

Вчитель має високий рівень професіоналізму, ініціативний, працює 
творчо, досконало володіє ефективними методами і прийомами 
організації навчально-виховного процесу...”

В матеріалах “3 досвіду роботи вчителя-методиста, вчителя 
географії” Могилянівської ЗОШ І-ІІІ Григорія Яковича Ковальчука (які 
зберігаються в поточному архіві Острозької райдержадміністрації) 
зберігаються ксерокопії опублікованих статей:

1. 2 стор.(90-91) збірника науково-методичних праць Міжнародного 
інституту асоціації регіональних економічних “Проблем екологічної 
освіти і виховання”, т. 2. Львів, 1993 рік;

1. 2 стор. (137-139) тез доповідей і виступів учасників третьої 
львівської науково-практичної конференції “Еколого-економічні і 
соціально-правові питання природокористування і охорони природи 
Західного наукового центру АН УРСР, Львів, 1989 рік.
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2. Копія методичних рекомендацій на тему: “Організація і керівництво 

роботою екологічних таборів праці і відпочинку”, стор. 1-26;
3. Копія методичної роботи “Фізико-географічна характеристика 

території с. Могиляни і його околиць”, стор. 1-17 з додатком карт 
краєзнавчого атласу цієї тематики;

4. Тези статті “Національно-історичний підхід до проблеми 
екологічної освіти і виховання учнів”, стор. 1-8, с. Могиляни, 1993 рік;

Яка ж подальша доля вихованців (учнів та гуртківців) учителя?
Переважна більшість вихованців Г. Ковальчук стали активними 

учасниками національного відродження України. Працюють в різних 
галузях народного господарства, в тому числі з профілю географія 
екологія. Ось деякі з них:

- Віталій Григорович Ковальчук - закінчив аспірантуру (кафедра 
фізичної географії) Львівського університету;

- Ірина Іванівна Ліщук - вчитель географії Мощаницької СШ 
Острозького району;

- Олександр Миколайович Данилішин - науковий співробітник 
музею-заповідника “Козацькі могили”;

- Володимир Миколайович Бондарчук - інженер-геолог;
- Василь Миколайович Руденчук - с/г академія (м. Київ)
- Мирослава Станіславівна Жуковська - вчитель географії 

Курганівської СШ;
- Михайло Миколайович Данилішин - вчитель історії 

Могилянівської СШ;
- Ірина Василівна Жогло - вчитель молодших класів 

Могилянівської СШ,
- Тетяна Святославівна Панюк - вчитель молодших класів 

Курганівської СШ;
- Сергій Іванович Ленський - сільськогосподарська академія 

(м. Київ);
- Іванна Володимирівна Ілліна - вчитель молодших класів 

Могилянівської СШ;
- Наталія Михайлівна Колонна - вчитель молодших класів 

Могилянівської СШ;
- Олена Михайлівна Семенюк - вчитель молодших класів 

Могилянівської СШ;
- Ігор Михайлович Тимощук- командир загону “Дослідник”, учасник 

зльоту у Владивостоці; інженер-будівельник, м. Рівне.
В особовій справі Г. Ковальчука є наказ від 21 жовтня 1998 року 

за № 268, підписаний начальником управління освіти С. І. Василюк 
“Про припинення роботи Г. Я. Ковальчука 13 жовтня 1998 року” в 
зв’язку зі смертю.

Усе своє коротке життя Г. Ковальчук віддав благородній справі 
навчання і виховання підростаючого покоління.

Примітки
1. Архів відділу освіти Острозької держадміністрації.
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Освітянин-географ Григорій Якович Ковальчук (1947-1998)

Додаток 
Із спогадів вихованців Г. Ковальчука, записаних вчителем

географії Могилянівської ЗНЗ І-ІІІ ст. Томашевською І. І.

Мій учитель: згадую
...маю тільки небо
над собою
маю тільки душу
при собі.
Л. Костенко
А ще я маю думки, які линуть далеко-далеко у дитинство ... 

розриваються спогадами ясними, світлими, шкільними.
Втоптана вузенька стежина поміж споришами біжить через поле 

до школи, вривається в алею з піввікових кленів, каштанів та беріз. 
Шелест сильного вітру глушить дзвінкоголоса юнь на шкільному 
подвір’ї. На шкільному подвір’ї ... усміхнений і сповнений енергії 
вчитель.

Дзвінок
Ніхто ніколи не дозволяв собі спізнюватись на його урок, бодай 

нічого не пропустити. Сама атмосфера створеного ним кабінету 
географії захоплювала і відкривала двері у таємничий світ природи. 
А він настільки був закоханий у неї, у рідний край, що здавався своїм 
учням чарівником, якого «... змалку люблять всі дерева і розуміє 
бузиновий Пан». Він не заходив у клас після дзвінка, він завжди чекав 
його у класі.

Тиша... «Ну швидше, швидше ... - майнула думка . - Розкажіть 
про дива, прості і незвичайні явища в природі, і про свої пригоди!»

Закрутився глобус на парті, а разом з ним і хмари за вікном, і 
листя, і весь світ...

Буває мить якогось потрясіння:
побачиш світ, як вперше
у житті:
звичайна хара, сіра і осіння, 
пропише раптом барви золоті. 
Стоїш, як стогін під склепінням казки. 
Душа прозріє всесвітом очей 
Кричить гілля.
З обличь спадають маски.
І до віків благенька
приналежність
Переростає в сяйво голубе.
Прямим проломом
пам'яті в безмежність
уже аж звідти 
згадуєш себе. 
Л. Костенко
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Бурштин
Кругообіг речовин у природі доводить, що ніщо у цьому 

середовищі не народжується і не зникає безслідно. Як не 
залишається без вруни насінням знань засіяне вчителем поле. А 
якщо вчитель - талановита особистість, компас у житті для учнів, 
незамулене джерело доброти, незбагненний скарб доброчесності 
та порядності - його поле пишатиметься багатющим врожаєм. Саме 
таких і ще палкіших слів заслуговує вчитель Могилянівської ЗОШ 
Григорій Якович Ковальчук, якого, на превеликий жаль, вже кілька 
років немає з нами. Не хочеться рахувати їх кількість, бо насправді 
справжній учитель завжди живе у своїх учнях, допоки пульсують 
настанови педагога у їхніх серцях.

Завжди піднесений, натхненний переступав він поріг нашого 
класу, щедро дарував тепло своєї душі, а вже потім - глибокі 
знання. Для багатьох учнів та їх батьків він завжди залишається 
найкращим учителем, добрим порадником, другом. Він мав велику 
жадобу до життя, до знань, до пізнання. Маючи 20 років 
педагогічного стажу, він навчався далі. Без тями закоханий у свою 
географію, він невичерпим ентузіазмом запалював своїх 
вихованців. І ми йшли за ним. Йшли заполярними широтами 
Карельських тундр, пологими схилами старого Уралу, 
мальовничими просторами Карпат, витонченими ландшафтами 
Криму і рідними стежками Волині.

Мандрували, як це прийнято говорити на уроці географії, заочно, 
а потім і реально. Багато вихованців Григорія Яковича пов’язали 
свою долю з «Пані Географією». А вона, як відомо, не без 
«каміння».

Тримаю на долоні теплий бурштин - сльози вікових сосон, ще 
той із дитинства, знайдений на околиці рідного села під час шкільної 
експедиції, яку очолював улюблений учитель. Ясний, сонячний 
шматок гірської породи закарбував назавжди у своєму єстві 
насінину... Ні, це не сльози. Бурштин - це пам’ять віків.

У пам’яті своїх учнів і колег Григорій Якович Ковальчук 
залишиться як взірець моральних і духовних чеснот, високої етики, 
глибокої духовності, доброзичливості, втілення педагогічної 
мудрості.

Взірцем у всьому він учив нас бути. Ну як же можем ми його 
забути?!

... Втоптана стежина поміж споришами біжить через поле до 
школи, вривається в алею зі старих кленів, каштанів, беріз. 
Пожовкле листя летить і падає аж на шкільне подвір’я. А на 
шкільному подвір’ї...
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Микола СЕРЕДА

Моє спілкування з Галиною Гордасевич
Переді мною - книга Галини Гордасевич і кілька її листів... Важко 

підібрати слова, щоб передати душевне хвилювання, яке викликають 
ці речі. Усвідомлюючи, що їх писала вона, і тримала їх у своїх руках. 
Здається, просто видимо, що вони випромінюють тепло і доброту її 
душі. І відчуваю почуття гордості за письменницю, що прославляла 
рідний край своїм відважним духом - високою шаною до рідного 
слова, культури, духовності в часи русифікації.

З доброї пам’яті письменницею, поетесою, публіцисткою і критиком 
Галиною Леонідівною Гордасевич я познайомився листовно ще в 
60-х роках минулого сторіччя. А сталося це так. Якось влітку, проїздом 
із Краматорська, що на Донеччині, у Львів, до мене заїхав в гості 
кандидат технічних наук Григорій Степанович Гребенюк (у 80-90-х роках 
член редколегії тижневика “Нескорена нація”, член УГС-УРП), родич 
по маминій родовій гілці. Моя мама, Горпина Тихонівна, була родом 
з Гребенюків із с. Тимошівки, що в Шеченковому краю на 
Звенигородщині.

Під час розмови Григорій Степанович повідав мені про відому 
письменницю, яка свого часу навчалася в Острозі , в педагогічному 
училищі, бувала й у Мощаниці...і творила вірші та пісні про і для 
українських партизанів УПА. Ще досі лишаються маловідомими 
широкому загалу читачів такі її твори, як повстанська народна пісня 
“Йшли селом партизани”. В останній її строфі піснярка хвилююче і 
заклично мовить:

Не повернуться всі з них додому живими,
І не всіх дочекається рідна земля.
Пам’ятайте же їх, пам’ятайте такими,
Пам’ятай же ти їх, українська Земля.
Поетеса твердо вірила у прийдеш у прийдешній сьогоднішній день, 

і у вірші “Межи мною і вільним світом”, написаному 1964 року, говорить:
Я знаю: майбутнє в нас буде погоже,
Неправда і зло відійдуть у минуле.
Тільки забути його я не можу,
Не вимагайте, щоб я забула.
Розповіді Грицька Гребенюка про поетесу тоді вельми зацікавили 

мене, і я запитав гостя, чи не зміг би він познайомити мене з нею 
листовно. Григорій Степанович охоче дав мені адресу письменниці: 
Донецьк - 52, вул. Нижнєкурганська 5, кв. 7. Також залишив для 
прочитання і розповсюдження кілька примірників першого видання її 
книжки оповідань “Мій дім”.

Прочитавши книжку, я написав письменниці гарний, позитивний 
відгук на неї і перший лист. Галина Леонідівна була дуже вдячна і 
радо відповіла на мій лист. Відтоді і почалося наше листовне 
спілкування. На жаль, листування часто переривали чекісти арештами 
листів, тому треба було бути вельми конспіративним, щоб недрімному 
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оку дядів з ясними ґудзями на мундирах нелегко було розібрати шифр, - 
здогадатися думці автора-кореспондента. І саме завдяки 
конспіруванню ми з Галиною Леонідівною спілкувалися довгі роки. 
Ми зрозуміли, що нас об’єднує одна спільна мета: всіляко по 
можливості сприяти досягненню Незалежності України!

У 1970-х роках саме листи письменниці та розповіді про неї 
Г. Гребенюка, який вдруге завітав до мене в гості, наштовхнули мене 
стати правозахисником, членом Української громадської групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод, власноручно підписаних 
генсеком Л. Брежнєвим, які не виконувались... УГ групою керував 
тоді письменник Микола Руденко. Згодом, - після тотальних репресій, 
повернувшись з ув’язнення, письменник, журналіст, державний діяч 
Вячеслав Чорновіл з уцілілих кадрів УГГ і нових членів утворив 
політичну організацію Українська Гельсін ська Спілка, яка поставила 
перед собою тверду мету: боротись словом, конституційним шляхом 
за відокремлення України від імперії СРСР, за її Волю, Свободу і 
Незалежність, щоб звільнитися з-під окупації Москвою...

Як відомо, роки сталінського терору та брежнєвського-сусловського 
застою, апатії та байдужості не пройшли безслідно, як для всієї 
України, так і для Донеччини. Українська мова там поступово і 
неухильно витіснилась із життя народу: з освіти, преси, книговидання, 
суспільно-політичного і громадського життя, побуту. Байдужість у 
такому тонкому питанні української духовності, європейської справи 
стала свідченням глибокої духовної деградації, перетворення людини 
в біологічного робота. Галина Гордасевич як письменниця - виразник 
духу нації глибоко розуміла цей духовний занепад і, на поклик совісті 
стала на сторожі національного буття. 1985 року, до свого 50-річного 
ювілею, заходилася у зрусифікованому видавництві “Донбас” видавати 
українською мовою свою книжку повістей “Двадцять років і один день”. 
Зрозуміло, - письменниця мала мороки більше ніж доволі, бо їй 
категорично було відмовлено у виданні... В одному з листів Галина 
Леонідівна повідомила мені про катавасійну ситуацію, що склалася, і 
просила по можливості допомогти їй у виданні книжки... Я, звісно, 
охоче взявся за цю вагому справу, і сам, з цього приводу, як читач, 
звернувся у видавництво “Донбас” і в Міністерство книговидання та 
книжкової торгівлі та інші інстанції Києва. Також залучив до цієї справи 
письменника Івана Білоконя з Москви, публіцистів і краєзнавців з 
Черкащини - Бориса Іщенка з с. Шевченкове, Володимира Хоменка 
із Звенигордщини та Івана Гуріненка з м. Городище.

На щастя, наші спільні клопоти увінчалися успіхом: видавництво 
“Донбас” таки вищало книжку письменниці українською мовою, тиражем 
15000 примірників. Галина Леонідівна була щиро і сердечно вдячна, й 
подарувала мені примірник згаданої книжки з дарчим написом й автографом 
від 13.Х.1985 р. У дарчому написі є такі слова письменниці: “...обіцяю 
обов'язково приїхати на золоте весілля”. Отже, Галина Леонідівна мала 
намір зустрітися віч-на-віч, але, на жаль, хвороба їй зашкодила... та й 
прожити в парі мені з дружиною до золотого весілля бракувало три 
роки...але книжку письменниці я свято бережу, як дорогу мені реліквію!..
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Моє спілкування з Гдлиною Гордасевич

В кінці 1980-х років під час одного несанкціонованого обшуку, 
кілька листів Галини Гордасевич разом з листами Олекси Тихого, 
Бориса Антоненка-Давидовича, Вячеслава Чорновола і Левка 
Лук’яненка були арештовані чекістами, як і сам автор. Тоді також 
конфіскували передруковані на машинці “захалявні твори" Василя 
Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса, статті Івана Дзюби, Івана 
Світличного, Євгена Сверстюка - звісна річ, і віршований вступ до 
поеми “Мазепа" Володимира Сосюри та вірш Галини Гордасевич 
“Богун у Переяславі” теж утрапили до чорного чекістського реєстру... 
А ще романи Романа Іваничука “Мальви”, Олеся Гончара “Собор”, 
Миколи Руденка “Остання шабля” й “Орлова балка”, Бориса 
Антоненка-Давидовича “За ширмою”, навіть кілька номерів журналу 
“Православний вісник”...

Кілька листів Галини Гордасевич, які не було знайдено під час 
обшуків чекістами, я передав у експозицію Острозького музею- 
заповідника. А ще кілька зберігаються в моєму архіві приватної 
книгозбірні. Вони - це Галина Леонідівна, - це моя Україна, які живуть 
в моєму серці!

Світлана ПОЗІХОВСЬКА

До історії створення і комплектування 
книжкової колекції Музею книги та 

друкарства в Острозі
Початки формування колекції пов’язані з діяльністю Братства імені 

князів Острозьких в м. Острозі, статут якого було затверджено 18-29 
квітня 1909 року. Братство поставило собі за мету відреставрувати 
родовий замок Острозьких, відкрити в ньому історичний музей та 
бібліотеку. У 1910 році Братством було створено в Острозі 
давньосховище.

«При Братстве открыто в сем году «древлехранилище», которое 
постепенно имеет расшириться в «исторический музей»... Из более 
достопримечательных древностей имеются следующие: 1. Ост- 
рожская первопечатная Библия изд. 1581 г.;... 3. Апостол рукописный 
1609 года; 4.Типикон рукописный 1624 г.; 5.«Проскомидия» и литургия 
Іоанна Златоустого», в рукописи, времен уній; 6. Старинная рукописная 
книга «Нотный обиход»... Старопечатные книги: 7. «Огородок Марии 
Богородицы» 1676 года; 8. «Народовещание» 1756 года, - издание 
уніатское; 9. «История Нового Завета» Георгия Кедрина. - Львовские 
издания: 10. «Трифологион» -1694 г.; 13. «Сказание о осаде Троицкого 
Сергиева монастыря от поляков и Литвы». Сочинение келаря Авраамия 
Палицина -1784 г.»1

Далі у звіті Братства ми читаємо: «В первый же год своего 
существования Братство положило основание и исторической
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библиотеке, благодаря жертве книгами - священника села Сивок 
о. Александра Кирилловича, священника О. І. Церерина и О. В. Кова
льской. В библиотеке есть такие ценные книги: сочинения М. А. Мак
симовича; История Малороссии М. Маркевича; Вестник западной 
России 1867 г., Сочинения А. Н. Муравьева и др.»2

У фондах заповідника зберігається рукописний «Систематический 
каталог Библиотеки Братства имени князей Острожских» (без дати). 
Поділено його на 6 розділів. В 1-му - «Древнехранилище» записано 
85 експонатів: скульптури, картини, зброя і т.д., а також рукописи і 
стародруки: 26 рукописів Х\/І-Х\/ІІІ ст. та 13 кириличних стародруків. 
Серед них вже згадувані вище Острозька Біблія та Огородок Марії 
Богородиці А. Радивиловського та Сльозківське видання «Ключ 
разумения» І. Галятовського 1664 року. У розділі II подано опис звітних 
і документальних книг Братства (15 шт). Третій розділ названо 
науковим; включає він 24 книги на загально-історичну тематику. В IV 
розділі - науково-історичному - подано список із 45 книг по історії 
Південно-Західного краю і родини Острозьких. Тут ми знаходимо твори 
М. Максимовича. М. Маркевича, А. Ярушевича, М. Грушевського, 
П. Куліша, Д. Яворницького, П. Батюшкова, волинян М. Теодоровича, 
А. Сендульського, С. Кардашевича, які нині входять до фондової 
збірки музею книги. П’ятий і шостий розділи називаються 
«Богословский - народная читальня» (109 книг) і «Библиотека легкого 
народного чтенія» (42 книги), до складу яких входять релігійно-історичні 
видання, житія святих, «Труды Киевской Духовной Академии» - 
всі російською мовою. Частина з них зберігається в наших фондах, 
частина - в бібліотеці Державного історико-культурного заповідника 
м. Острога.3

Організатором Братства був відомий церковно-громадський діяч, 
краєзнавець і музейник Волині Михайло Андрійович Тучемський (1872
1945). Він же очолив відкритий у день пам’яті Острозького князя 
Федора 11 (24) серпня 1916 року у реставрованій Вежі Мурованій 
історичний музей в Острозі і став його першим хранителем. За його 
ініціативи та при його безпосередній участі були закладені підвалини 
основних колекцій музею, в тому числі колекцій рукописів та 
стародруків, а також бібліотеки музею. І з іменами Тучемського та 
М. Струменського, студента Московської духовної академії, пов’язані 
перші спроби наукової інвентаризації експонатів та науково-музейної 
праці і просвітницької діяльності в Острозі: ними було підготовлено у 
1916 році перший музейний каталог, в якому подавався опис 
рукописних книг музейної збірки. У своїй книзі «Из Острожской 
старины» М. Струменський пише: «В библиотеке уже есть более 150 
старопечатных книг ХУІ-ХУІІІ веков на латинском и польском языке, 
десятка три церковно-славянских старопечатных книг и столько же 
рукописей».4 В цій же книзі він пише: «Среди них - Четвероевангелие 
XVI в., Апостол XVI в., Служебник XVI в., Церковный устав XVI в., 
Минея общая второй пол. XVII в., и т.д., и т.д.»5

За іншими джерелами, крім ЗО слов’янських рукописів, збірка музею 
нараховувала також 16 латинських і польських рукописів різного часу.6
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__ Музею книги та друкарства а Острозі_____

Справу братства гідно продовжив відомий історик, археолог, 
музейник Волині Йосиф Владиславиович Новицький (1878-1964), 
котрий перетворив невеликий, клерикального спрямування, музей 
Братства імені князів Острозьких, що діяв на громадських засадах, 
на історичний музей який проводив велику дослідницьку та науково- 
просвітницьку роботу. Про діяльність Новицького в музеї в 1919-20 рр. 
свідчить ряд документів, які знаходяться нині в документальному 
фонді Державного історико-культурного заповідника м. Острога. 
18 червня 1919 року в Острозі при повітовому ревкомі було створено 
«Тимчасовий повітовий комітет по охороні пам’ятників мистецтва і 
старовини», на чолі якого був поставлений Й. Новицький; цим же 
наказом ревкому Новицького було призначено також директором 
Острозького історичного музею.7

Серед завдань комітету була реставрація пам’яток старовини та 
мистецтва, що знаходились в Острозькому повіті, складання їх 
докладного опису та проведення фотофіксації. Комітет, крім музею, 
мав свої бібліотеку та архів, який очолював М. Струменський, а також 
відділ стародруків, завідувачем якого був П. Д. Доброчинський. Через 
місяць з дня створення комітету, 19 липня з реквізиційного відділу 
ревкому членом колегії Берензоном до музейної колекції було 
передано 577 експонатів, більшість з яких складали книги XIX століття 
з питань історії, літератури, філології, філософії і права на латинській, 
польській, французькій і німецькій мовах. Серед них багатотомне 
видання «Dzieje Polski ilustrowane» (Варшава, кін. XIX - поч. XX ст.), 
твори В. Німцевича, М. Метерлінка, А. Міцкевича, М. Конопницької та 
інших, більшість яких і досі зберігається в науковій бібліотеці 
заповідника, а частину з бібліотеки переведено до фондової збірки. 
Список з описом книг підписано Й. Новицьким та М. Струменським.8

У 1927 році у Луцьку виникає краєзнавче Товариство Волині, яке 
мало свій друкований орган «Земля Волинська». У вересні 1928 року 
Товариство підготувало Волинську виставку народних промислів. На 
ній було представлено 17 рукописних книг та стародруків XVI- 
XVIH ст.ст., які експонував Острозький історичний музей.9

Й. Новицьким було врятовано від знищення і передано до музею 
старовинні єврейські книги XVII-XIX століть та сувої тори XVIII-XIX 
століть із єврейської синагоги, яка була закрита після масових 
розстрілів євреїв в Острозі в 1941-42 рр. Ці книги і тори нині 
зберігаються в фондах Державного історико-культурного заповідника 
м. Острога.

Протягом 1950-70 років книжкова збірка музею комплектувалась 
хаотично, за цей час особливо великих надходжень до колекції не 
було. У 1953 році, враховуючи велику історичну та культурну 
значимість Острозької Біблії 1581 року, Острозьким райкомом партії 
було прийнято рішення про її передачу до краєзнавчого музею. З 
того часу цей раритет зберігається в музеї і нині займає чільне місце 
в експозиції залу №1 Музею книги.

В 1961 році було закрито Св.-Богоявленський собор в Острозі, в 
якому знаходилась значна кількість кириличних стародруків та
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богословських і богослужбових книг XIX століття. До музею вони були 
передані на поч. 1970-х років.

У 1980 році у структурі Острозького краєзнавчого музею було 
створено відділ книги, який розгорнув роботу по створенню Музею 
книги: автором статті було розроблено наукову концепцію побудови 
Музею книги, написано його тематико-експозиційний план, велась 
активна збиральницька робота по комплектуванню фондів, яка з 
відкриттям музею 10 грудня 1985 року не припинилася, а навпаки - 
активізувалася. Найпродуктивніший період поповнення книжкової 
колекції припадає на 1987-1995 роки, коли комплектування велося 
одночасно по кількох напрямках.

В цей час було проведено ряд комплексних експедицій по 
обстеженню культових споруд на території Острозького, Гощанського, 
Здолбунівського, Сарненського, Володимирецького, Рокитнівського, 
Березнівського районів Рівненської, Шумського та Лановецького 
районів Тернопільської, Славутського, Ізяславського районів 
Хмельницької областей, в результаті чого та завдяки старанням 
тодішнього заввіділом книги Позіховського О. Л. музейна збірка 
поповнилася значною кількістю українських кириличних видань 
Почаївської, Львівських, Київської друкарень. Серед них варто 
виділити ряд досить рідких: Анфологіон (Київ, 1619), Тріодь пісна (Київ, 
1627), Псалтир П. Мстиславця (Вільно, 1576) та інші.

Завдяки Товариству книголюбів України, на кошти якого було 
створено експозицію Музею книги та друкарства в Острозі та особисто 
першому заступнику голови правління цього Товариства 
В. Д. Конашевичу, до музейної збірки надійшла колекція букварів 
народів СРСР (біля 150), значна кількість мініатюрних та факсимільних 
книг. В цей час було започатковано, крім згаданих збірок букварів та 
мініатюрних книг, нові колекції: Біблій мовами народів світу, Кобзарів 
Т. Г. Шевченка, книг з автографами, екслібрисів та оригінальної 
книжкової графіки.

В цей період музей проводить активну роботу серед колекціонерів 
книги, працює з букіністичними магазинами м. Москви («Раритет», 
«Книжная находка» та ін.). У відомого московського колекціонера 
О. Вальтера у 1988 році було придбано другий в колекції екземпляр 
Острозької Біблії, у одеського колекціонера Т. Максим’юка було 
закуплено кілька видань творів Т. Шевченка, в т. ч. «Кобзар» (Прага, 
1876), одне з перших видань поеми «Гайдамаки», а у жителя м. Острога 
О. Шведа - рідкісне і невідоме видання Ірмолоя І. Дамаскина (Кутеїн 
чи Буйничі, 1638, друкарня Спиридона Соболя). В московських 
букіністичних магазинах у 1986 році було придбано перше прижиттєве 
видання «Енеїди» І. П. Котляревського (С.-Петербург, 1798), а у 1987 - 
рідкісне видання Часовника учбового (Москва, 1661), відмічене в 
літературі тільки в бібліотеці Московського державного університету.

Ряд книг до збірки надійшло в результаті налагодження особистих 
контаків із священнослужителями: священик с. Рясники Гощанського 
району о. А. Бондарчук передав до музею згаданий вже віленський 
Псалтир Мстиславця 1576 року, ряд почаївських та львівських
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стародруків, благочинний Острозького району о. Р.Трепачук-досить 
рідкісне київське видання - «Последованіє на день св. Пасхи» 1782 
року, ряд стародруків було закуплено у родини рівненського 
священика о. Сергія Кульчицького.

Швидше винятком, ніж постійною формою роботи, можна назвати 
книгообміни. За погодженням з Міністерством культури було 
проведено обмін із священиком с. Реклинець на Львівщині о. Василем 
Гадьо, від якого було отримано біля 40 стародруків, в основному 
львівських і почаївської друкарень; серед них - рідкісне київське 
видання Шестиднева 1744 року, Служебник (Львів, друкарня Братства, 
1691), Апостол («Таблица невидимая серца чловічого», Львів, друкарня 
Братства, 1666) та ін. Йому було передано річний комплект Міней, 
виданих у Московській синодальній друкарні на поч. XX століття.

У1991 році було проведено обмін книгами із Державною бібліотекою 
ім. В. Леніна в Москві: в замін «Народовіщанія» (Почаїв, друкарня 
Лаври, 1768) ми отримали перше московське видання Граматики 
М. Смотрицького (Москва, 1648) та Арифметику Л. Магницького 
(Москва, 1703).

Але найбільша кількість книг надійшла до колекції з обмінно- 
резервних фондів великих бібліотек: Державної бібліотеки ім. 
В. І. Леніна (Москва), Державної публічної бібліотеки ім. Салтикова- 
Щедріна (С.-Петербург), Державної бібліотеки АН УРСР (Київ), 
Державної історичної бібліотеки УРСР (Київ), Державної бібліотеки АН 
УРСР ім. Стефаника (Львів), бібліотеки Львівського державного 
університету та ін., в результаті роботи в них автора статті та тодішнього 
зав. відділом історії заповідника Позіховського О. Л.

З Державної публічної бібліотеки (С.-Петербург) у 1987-89 роках 
ми отримали ряд західно-європейських видань XVII століття, підбірку 
мініатюрних книг XIX ст., твори Ф. Прокоповича, видані в Москві і 
С-Петербурзі латинською мовою в XVII столітті, так звані російські 
«гражданські» видання XVIII століття. У 1988-89 роках з Державної 
бібліотеки ім. Леніна було передано ряд російських «гражданських» 
книг, в тому числі знамениту Граматику М. Ломоносова (Москва, 1755), 
українські видання 1920-30 років українських радянських видавництв 
у Харкові та Києві, львівських видавництв 1920-х років, книги по 
ліквідації неграмотності серед неписьменних, тощо. Державна 
бібліотека імені Леніна була єдиною в СРСР бібліотекою, в обмінно- 
резервному фонді якої були кириличні стародруки. В цьому фонді 
нами було відібрано ряд російських та віленських видань ХУІ-ХУІІ 
століть, в тому числі книги волинянина О. Радишевського, але цей 
фонд довго був на звірці і книги з нього не видавались, а після розвалу 
СРСР отримання їх стало неможливим.

Бібліотека АН УРСР у Києві прогягом 1988-89 років передала до 
колекції українські світські видання кінця ХУІІІ-ХІХ століть друкарень 
Миколаєва, Одеси, Києва, Львова, українські видання періоду 
Великої Вітчизняної війни тощо.

Особливо хочеться відмітити Державну історичну бібліотеку УРСР, 
з якої до нашої колекції надійшла значна кількість західно-
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європейських видань ХУІІ-ХУІІІ століть. Завдяки особистим контактам 
О. Л. Позіховського (тоді - зав. відділом книги), який надавав 
працівникам бібліотеки науково-методичну допомогу по атрибуції 
західноєвропейських стародруків, ми отримали у 1994 році велику 
кількість книг з екслібрисами Острозького єзуїтського колегіуму. 
Екслібриси написано у 20-40 роках XVII століття. В основному це 
богословська література: твори знаменитого бельгійського єзуїта 
Франциска Суареца «Дві частини загального богослов’я» (Ліон, 1621), 
«Моральність та призначення релігії» (Майнц, 1625), твір іспанського 
єзуїта Родеріко Аріаги «Наукове пояснення теології» (Антверпен, 1655) 
та ін. Остання книга надрукована в друкарні Плантена-Моретуса і є 
рідкісним виданням. Серед інших книг колегіуму слід згадати друге, 
прижиттєве видання твору італійського філософа та публіциста 
Томмазо Кампанели «Універсальна філософія або метафізика» 
(Париж, 1638). Деякі книги переплетені Острозькими інтролігаторами і 
мають суперекслібриси Анни-Алоїзи Ходкевич та князів Заславських. 
Велика кількість книг з Острозького єзуїтського колегіуму зберігається 
нині у фондах Центральної наукової бібліотеки АН України 
ім. Вернадського, серед них дві інкунабули - «Перлина поетики» 
Альбрехта фон Ейба (Нюрнберг, 1472) та «Трагедії» - знаменитого 
римського філософа, стоїка та драматурга Луція Сенеки (Венеція, 1493).10

Зусиллями автора статті та Позіховського О. Л., завдяки директору 
Львівського державного історичного архіву О. Я. Мацюку з архіву до 
музею була повернута підбірка рукописних книг ХУІ-ХУІІІ століть, в 
складі якої значна кількість нотних Ірмолоїв з бібліотеки братства імені 
кн. Острозьких. Частина книг з бібліотеки братств нині зберігається у 
фондах Волинського обласного краєзнавчого музею, і ми не втрачаємо 
надію на те, що в майбутньому вона буде повернута до рідного музею.

Ще одним шляхом поповнення фондової збірки став перегляд книг 
наукової бібліотеки Державного історико-культурного заповідника 
м.Острога, який було проведено у кілька етапів: у 1986-87 роках, у 
середині 1990-х років, а також у кінці 2003 року, в результаті чого до 
основного музейного фонду було переведено кілька сотень книг. 
Серед них ряд західно-європейських стародруків XVIII ст., твори 
російських класиків, видані у 1880-90-х роках, в тому числі прижиттєві 
видання О. Толстого, Н. Некрасова, Д. Григоровича, В. Короленка, 
україніка кінця XIX - поч. XX ст.ст. тощо.

Проте наша книжкова збірка не тільки поповнювалась. Протягом 
1989-91 років, у три етапи, було повернуто до св. Богоявленського 
собору кілька десятків богословських і богослужбових видань 
Московської та Санкг-Петербургської синодальних друкарень поч. XX ст.

На сьогодні книжкова колекція музею книги в Острозі нараховує 
більше 3 тисяч екземплярів. З них біля сотні рукописів XVI - поч. XX 
століть, більше 300 кириличних стародруків Острозької, Дерманської, 
Львівських братської та Сльозківської друкарень, Унівської, 
Почаївської, Київської лаврської, Чернігівської, Новгород-Сіверської 
друкарень, Московської, Санкт-Петербурзької, Віленської, ряду 
білоруських друкарень, більше тисячі західно-європейських видань
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друкарень Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Англії, Австрії, 
Швейцарії, Польщі, Чехії і т.д.11

Нині в силу багатьох об’єктивних причин і обставин книжкова 
колекція практично не комплектується. За останні роки до збірки не 
надійшло жодного стародруку, а все поповнення звелось до кількох 
десятків сучасних видань букварів та книг з автографами, подарованих 
авторами.

В колекції закладено потужний науковий на науково-освітній 
потенціал, вона дає велику віддачу, на її основі постійно створюються 
нові виставки. Доречно згадати спільні з Волинських і Рівненським 
обласними краєзнавчими музеями проекти: «Біблія у світовій 
книжковій спадщині», «Найперша книга» (по колекції букварів), в 
перспективі - спільна з лучанами виставка по колекції польських 
стародруків, ще ряд інших проектів.

Примітки
1. Окоемов И., Тучемский М. Деятельность Братства имени 

князей Острожских, под покровом преподобного князя Феодора, 
за первый год его существования (1909-11 августа - 1910 г.) // 
Волынские епархиальные ведомости. - 1910. - № 50. - С. 928.

2. Вк. праця. - С. 928.
3. Систематический каталог Библиотеки Братства им. князей 

Острожских. - Фонди ОДІКЗ. - КН-26984.
4. М. Струменский. Из Острожской старины. - Сергиев Посад: 

1916.-С. 19.
5. М. Струменский. Вк. праця. - С. 17.
6. Хведась А. Пропаганда і популяризація пам’яток книжкової 

писемності в музейних установах краю ( кінець XIX - до 80-х років 
XX ст.) // Остріг на порозі 900-річчя. Матеріали І-ІІІ науково- 
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пам’яток мистецтва та старовини, від 18. VI. 1919 р. - Фонди ОДІКЗ. - 
КН-3837.

8. Опись книг и других вещей, разрешенныхъ Острожским уіздн. 
революц. комитетом 19 июля 1919 г. по взятию в библиотеку 
Острожского исторического музея. - Фонди ОДІКЗ. - КН-3831.
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10. Каталог інкубанул. Уклав Б. Зданевич. - К.: Наукова думка. - 

С. 69, 151.
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Острозька Академія XVI-XVII ст. Енциклопедичне видання. - Острог, 
1997.-С. 98-99.
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Михайло ПОТОК

Історія розвитку та поступ наукової 
бібліотеки Національного університету 

«Острозька академія» (1994 -2003)
В Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(3акон 

України, 16 березня, 2000 р.) бібліотека визначена як «інформаційний, 
культурний, освітній заклад.» Це говорить про надання бібліотеці 
особливої та всезростаючої ролі в сучасному суспільстві, про 
необхідність її розвитку одночасно у всіх названих напрямках, про 
різноплановість, багатогранність повсякденної бібліотечної праці. У ВНЗ 
наукова бібліотека є «серцем», «ядром» всього навчального процесу.

Прослідкуємо розвиток, поступ наукової бібліотеки Національного 
Університету «Острозька академія». Після того, як 12 квітня 1994 року 
був виданий Указ Президента України Леоніда Кравчука «Про 
утворення Острозького вищого колегіуму» (саме таку назву мав наш 
університет на печатках свого відродження), а 1 грудня того ж року 
повинно розпочатись вже навчання у перших слухачів підготовчого 
відділення, постало й питання відповідно про створення і 
функціонування бібліотеки, як одного із основних складових підрозділів 
учбового закладу.

У вересні 1994 року я перейшов працювати у бібліотеку Колегіуму 
із Державного історико-культурного заповідника м. Острога, де було 
доручено займатись формуванням бібліотеки та комплектування 
фондів. На початку жовтня місяця того ж року директором бібліотеки 
був призначений Леонід Андронікович Гошовський (тепер вже не 
працюючий, на пенсії), який зробив вагомий внесок у становлення, 
розвиток і розбудову бібліотеки, зібравши і поповнивши фонди, 
налагодивши зв'язки з багатьма бібліотеками та різними 
видавництвами.

На той час комплектувати бібліотечні фонди доводилось практично, 
як то кажуть, з «нуля», коштів було обмаль. Ходив в міську середню 
школу № 2 по книги в їхню бібліотеку з ними була домовленість про 
тимчасову передачу літератури для забезпечення навчального процесу 
на першому підготовчому відділенні нашого університету. Це були, в 
основному, підручники з української мови, англійської мови, 
математики, історії, української літератури, біології, зарубіжної 
літератури і таке інше.

Хоча з коштами на той час було дуже проблематично, але наша 
адміністрація, в особі Ігоря Демидовича Пасічника, завжди виділяла 
і виділяє гроші для бібліотеки на закупівлю літератури. Закуповували 
тоді ж в місцевій книгарні необхідні навчальні посібники, підручники, 
наукову літературу з базових дисциплін. В той перший рік 
становлення й розвитку нашої бібліотеки значний внесок у 
поповнення її фондів зробив Національний Університет «Києво-
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Могилянська Академія» (наш колегіум тоді був філією НАУКМА), 
передавши в дарунок нам декілька тисяч примірників. Це була, в 
основному, навчальна та наукова література з різних галузей знань, 
а також значна частина з тих книг - була англомовна література з 
економіки та гуманітарних дисциплін.

Велику кількість книг (а це понад 20 тисяч примірників) за весь 
час функціонування бібліотеки передала нам безкоштовно 
Національна Парламентська бібліотека, а також Львівська наукова 
бібліотека імені В. Стефаника, наукова бібліотека Львівського 
університету, благодійний фонд «Сейбр-Світло», м. Львів (іншомовна 
література), обласні та наукові бібліотеки Рівненщини, в тому числі 
районна бібліотека м. Острога, яка передала нам багатотомні 
універсальні енциклопедії і художню літературу (українська та 
зарубіжна класика). Поповнилася бібліотека і за рахунок придбання 
книг у видавництвах України: «Знання», «Основи», «Либідь», «Рівне- 
книга» та інші. Варто зазначити, що велику роль у поповненні 
бібліотеки відіграли благодійницькі надходження від приватних осіб з 
України і від представників української діаспори з країн Західної 
Європи, США та Канади. Всього надійшло близько 20 тисяч 
примірників книг.

Зокрема, професор Ковальський передав десятки книг з власної 
бібліотеки (це наукові видання з джерелознавства та історіографії), в 
тому числі раритетних, особливо цінних видань, серед яких і «Полное 
собрание законов Российской Империи». Зберігається в нас і колекція 
книг доктора філологічних наук В. І. Крекотня. У фонді представлені 
колекції, що передані в дар Науковій Бібліотеці Вірою Боднарук 
(товариство української мови ім. Шевченка у США), Українським 
історичним товариством (США, Любомир Винар), І. Зваруном 
(США),професором Дж. Карком (США), А. Фединським (США). 
А нещодавно прийшло 52 посилки із США від Віри Скорупської.

Колектив співробітників щиро вдячний цим людям-благодійникам 
за передані дуже цінні книжкові скарби. Ця література користується 
популярністю у відвідувачів нашої бібліотеки і є добрим помічником 
та гарним джерелом у вивченні нашої історії та культури.

Так, крок за кроком, рік за роком росте, збільшується, потужнішеє 
наша бібліотека, як в кількісному, так і в якісному складі.

Потрібно сказати про те, що бібліотека за час свого функціонування, 
починаючи з 1994 року (тобто, за 9 років) змінювала своє місце 
розташування в стінах академії чотири рази, займаючи менші площі і 
переходячи до більших. Це, зрозуміло, пов’язано, як із збільшенням 
числа студентів, так із зростанням бібліотечних фондів.

Так, ось і тепер назріла потреба в розширенні площ наукової 
бібліотеки. Адміністрація нашого університету робить все можливе 
для того, щоб прискорити будівництво нового бібліотечного корпусу- 
красеня сучасної оригінальної круглої форми, що включає в собі 
читальну залу на 350 місць, віртуальну комп’ютерну бібліотеку з 
виходом в інтернет на 50 робочих місць та книгосховище на 500 тис. 
томів. Цій архітектурній споруді не буде аналогів в Україні. І ми всі з
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вами з нетерпінням будемо чекати якнайшвидшого завершення 
будівництва та відкриття нового приміщення читальної зали.

Якщо в перші роки свого поступу наукова бібліотека 
нараховувала десь близько 20-30 тис. книг, то нині фонди її 
становлять понад 250 тис. примірників книг. Це найновіша 
література з різних галузей, яка відповідає запитам всіх факультетів 
і спеціалізацій університету, унікальні рукописи і стародруки.

На даний час в науковій бібліотеці функціонують такі відділи:
1. Відділ наукової літератури (читальна зала).
2. Відділ навчальної літератури (абонемент).
3. Відділ іноземної літератури.
4. Відділ періодики.
5. Відділ старовинної та рідкісної книги.
6. Відділ комплектування та обробки літератури.
7. Довідково-бібліографічний відділ.
Загальна кількість читачів-користувачів бібліотеки складає 

близько 4 200 чоловік. З них найбільшу кількість складають 
студенти університету. Також обслуговуються викладачі, аспіранти, 
магістри, співробітники академії та інші категорії (жителі міста, 
студенти інших навчальних закладів і т.д.).

У науковій бібліотеці згідно з штатним розписом працює 10 
працівників. Усі бібліотечні працівники мають вищу або середню 
спеціальну освіту.

Діяльність працівників бібліотеки спрямована на якомога повніше 
забезпечення навчального процесу, сприяння виховній та науково- 
дослідній роботі. Зусилля працівників зосереджуються на 
вирішенні основного питання - запровадження прогресивних 
бібліотечних технологій, створення електронного каталогу (до речі, 
вже вміщено, занесено до електронного каталогу студентами, що 
відпрацьовують кошти за навчальні послуги, 21890 примірників), 
комплектування фонду найбільш необхідною літературою, його 
використання, збереження, удосконалення системи бібліотечного 
та інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів. При 
бібліотеці створений довідково-бібліографічний аппарат, який 
включає в себе: алфавітний каталог, систематичний каталог, 
загальний каталог газетно-журнальних статей, каталог персоналій, 
краєзнавча картотека, бібліографія праць професора М. П. 
Ковальського, картотека бібліографій праць викладачів Острозької 
академії.

Обслуговування студентів здійснюється в максимально зручний 
для них час, включаючи неділю. При читальній залі працює також 
нічний (платний) абонемент.

Працівниками бібліотеки НаУ»ОА» організовуються книжкові 
виставки (як тематичні, так і постійнодіючі - нових надходжень 
літератури). На виставках та тематичних переглядах була 
представлена література, що розкриває фонд бібліотеки: 
«Відродження та розвиток Острозької академії», «Держава. Право. 
Суспільство». «Острозька академія - перша вища школа у Східній
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Історія розвитку та поступ наукової бібліотеки Національного 
університету кОстрозька академія» (1994 -2003)

Європі»; «День Соборності України»; «Історія української культури»; 
«Виховання християнської моралі».

Директором бібліотеки Майєю Валентинівною Корнійчук 
запроваджено новизну в роботі бібліотеки, а саме, розробка та випуск 
щотижневих прес-дайджестів - інформаційних листів, списків назв статей 
із періодичних видань за тематикою і передаються ці списки на всі 
кафедри. Виконує цю ділянку роботи бібліограф бібліотеки Хомич Олена 
Олександрівна, а також випуск щомісячних бюлетенів нових 
надходжень літератури по кожній кафедрі, займається цим у відділі 
комплектування і обробки літератури Оношко Ганна Андронівна.

Також в роботі бібліотеки введено новий вид послуг - прийом 
індивідуальних замовлень від студентів, викладачів університету на 
закупівлю для них необхідної літератури безпосередньо через 
видавництва.

В останні роки намітилась тенденція до збільшення кількості 
тематичних запитів та розширення їх тематики. Хотілося б відзначити 
ще одну особливість - теми запитів стали більш складними, 
специфічними, вузько профільними. Пояснюється це тим, що в НаУОА 
відкриваються нові кафедри, нові спеціальності, змінюються програми 
з деяких дисциплін.

Одним із основних джерел надходжень літератури до бібліотеки 
є закупівля книг в універсальних та спеціалізованих видавничих 
компаніях. І адміністрація університету виділяє значні кошти для 
цього. Найактивніше співпрацюємо з такими універсальними 
видавництвами: «Кондор», «Знання», «Фоліант», «Ельга-Н», 
«Основи», «Інкос» та іншими, спеціалізованими видавництвами: «Ін- 
Юре», «Юрінком Інтер», «Атіка», «Право», «Центр учбової 
літератури», «КНЕУ», «Освіта», «Мистецтво» та ін. Завдяки співпраці 
наукової бібліотеки із завідувачами кафедр та викладачами 
університету, визначений перелік необхідної літератури для 
забезпечення навчального процесу.

Бібліотекою проводиться щорічна передплата періодичних видань. 
Виконує і відповідає за цю роботу у відділі періодики Шевцова Алла 
Григорівна. На наступний 2004 рік передплачено 96 видань загальною 
вартістю понад 10000 грн.

Розвиток та функціонування сучасної наукової бібліотеки неможливі 
без застосування автоматизованих бібліотечних технологій. На даний 
час, в бібліотеці впроваджені і застосовуються дві автоматизовані 
комп’ютерні програми і перша, створена студентом академії (тепер 
вже він випускник економічного факультету) Пелипенком Юрієм. Ця 
програма включає створення електронного каталогу із внесенням бази 
даних всього бібліотечного фонду з повним описом кожної книги. Друга 
програма - автоматизована система «Ірбіс», яка відповідає 
міжнародним вимогам і забезпечує усі процеси бібліотечної роботи, 
починаючи від комплектування літератури і закінчуючи книговидачею.

В системі реалізовані всі типові бібліотечні технології за допомогою 
5 автоматизованих робочих місць (5 АРМ): комплекгатор, каталогізатор, 
читач, книговидача, адміністратор.
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Зі всього вище зазначеного можна зробити висновок, що нинішніх 

деяких досягнень, здобутків у роботі наукової бібліотеки не було б 
без плідної, самовідданої праці невеликого колективу співробітників 
бібліотеки. Хочеться назвати їх усіх:

Директор бібліотеки - Корнійчук Майя Валентинівна, 
бібліограф - Хомич Олена Олександрівна, 
бібліотекарі - Шевчук Світлана Дмитрівна, Оношко Ганна 

Андронівна, Крижанівська Ірина Валеріївна, Денисенко Наталія 
Володимирівна, Грищук Галина Олександрівна, Климчук Наталія 
Анатоліївна, Шевцова Алла Григорівна.

З цього навчального року наш колектив поповнив ще один молодий, 
перспективний працівник - Новоселецький Олександр Миколайович, 
який займає посаду адміністратора з обслуговування автоматизованих 
програм.

Я, від імені колективу бібліотеки висловлюю надію та впевненість, 
що ми, кожний працівник, зокрема, і надалі будемо намагатись з 
повною віддачею, як кажуть, по-максимуму працювати для подальшої 
стабільної роботи, розвитку та розбудови наукової бібліотеки 
Національного університету «Острозька академія».

Олена ШЕРШНЬОВА

Проблеми розвитку туризму в малих 
містах України (на прикладі Острога)

Найбільш серйозним викликом після руйнування радянської 
системи для багатьох малих міст стала втрата свого власного місця в 
великому економічному механізмі перерозподілу праці і капіталу на 
регіональному та національному рівнях. В свою чергу складові 
глобального ринку зробили цей виклик історії ще жорсткішим.

Для більшості малих міст повстало нагальне питання розробки 
власних стратегій розвитку у нових глобальних, національних та 
регіональних тенденціях. Воно потребує серйозних зусиль міської 
громади, її мобілізації для вирішення питань: куди йти, з ким, як і 
завдяки яким ресурсам забезпечувати цей рух?

На щастя, ми живемо в країні, де рекреаційні можливості, історична 
та культурна спадщина є колосальними ресурсами розвитку.

Кожне з 147 міст, перелік яких затверджено постановою Кабміну, - 
це окрема сторінка літопису України. Безліч історичних подій, деякі з 
них, без перебільшень, вплинули і на хід розвитку цивілізації, 
відбувалися протягом століть на цій землі. Тому наша історія і 
культурна спадщина цікаві не тільки нашим найближчим сусідам. 
Разом з тим - величезний потенціал туризму є задіяним сьогодні лише 
в незначній мірі.

Історія, пам'ятки та культура є продуктами, які можуть продаватись, 
продукуватись та відтворюватись. Подорожуючого туриста повинні
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приваблювати культура, традиції, звичаї, для чого потрібно 
використовувати значні культурні, історичні, природні та людські 
ресурси. Адже портрет міста - це мозаїка краєвидів, відомих місць, 
мистецтва, традицій, звичаїв, святкувань, будівель та установ. Все це 
потрібно захищати та консервувати, створювати конкурентноздатний 
продукт, зберігати гомогенність, автентичність. Безпосередні атрибути 
нації - прапори, національні гімни, паради, власна валюта, столиці, 
присяги, воєнні меморіали, церемонії вшанування померлих за націю, 
паспорти, кордони - так само як і не такі очевидні аспекти: національні 
види відпочинку, краєвиди й місцевості, народні герої та героїні, казки, 
форми етикету, архітектурні схеми, мистецтва й ремесла, способи 
міського планування, юридичні процедури, форми освіти й військові 
статути - всі ті відмінні звичаї, манери, стилі і способи дій і почувань, 
властиві всім членам спільноти з певною історичною культурою 
можуть зацікавити туриста.

Однак туристична галузь в малих містах, особливо, 
Західноукраїнського регіону, або зовсім не розвинена, або ж розвинена 
в недостатній мірі. Адже становлення незалежної держави проходило 
з різними внутрішніми проблемами, які позначились на туристичній 
сфері. В багатьох містах України була повністю сформована 
туристична інфраструктура, однак зараз вона знаходиться в 
напівзруйнованому стані. Відродження комунікацій, історико- 
архітектурних ансамблів та становлення туристичної галузі в малих 
історичних містах та в регіонах їх розташування повинні стати 
пріоритетами як для органів місцевого самоврядування, так і для 
представників бізнесових структур та громади міста. Адже без 
реального усвідомлення того, що туризм - це можливість розквіту 
регіону, не можна розпочинати здійснення жодних кроків з його 
оформлення чи на папері, чи виконання практичних завдань.

Законодавство України визначає: «Рівненська область має 227 
територій та об’єктів - 17 заказників, 8 пам’яток природи, 2 пам’ятки 
садово-паркового мистецтва та місцевого значення - 91 заказник, 36 
пам'яток природи, 9 парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, 
63 заповідні урочища. Сприятливі кліматичні умови, значні масиви 
лісів, річки, озера, лікувальні торфові грязі та мінеральні води 
створюють рекреаційні ресурси області. Найцікавішими туристично- 
екскурсійними об'єктами є: музей-заповідник “Козацькі могили” на 
о. Журавлиха, історико-культурний заповідник у м. Острозі, палацеві 
та монастирські комплекси у містах Дубно та Корець, архітектурні 
пам’ятки ХУІІІ-ХІХ ст.ст. у м. Рівному та інші. Для області 
перспективними є пізнавальний, оздоровчий туризм та сімейний 
відпочинок».

З огляду на попередні дослідження, в місті Острог є потенційні 
можливості та доцільно розвивати зелений, оздоровчий, маршрутно- 
пізнавальний, історико-культурний, історико-архітектурний, релігійний, 
молодіжний, дитячий, сімейний туризм, а також туризм вихідного дня.

Розвиток туризму повинен відбуватись у контексті розвитку 
територій. Виходячи з системного підходу: регіональна політика
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включає поряд з економічним соціальний, науково-технічний, 
демографічний, гуманітарний та національний аспекти.

В сфері економіки в місті Острог, як і в більшості малих міст України, 
спостерігається досить низька ділова активність представників 
бізнесових структур. Неузгодженість дій та відсутність плану 
поетапності співпраці забезпечують функціонування на грані 
банкрутства більшості підприємств. Всі учасники процесу прагнуть 
задовольнити лише власні та своєї фірми потреби, незважаючи на 
інших та неусвідомлюючи перспектив спільної роботи. Недостатня 
інформованість потенційних підприємців щодо можливості роботи у 
сфері туризму є одним з головних бар’єрів входу-виходу для 
становлення туристичного бізнесу.

Доходи населення на території регіонів розташування малих 
історичних міст та в самих містах є незначними, адже більшість 
прибутків отримують від сільськогосподарської діяльності та від 
виробництва продуктів харчування.

Про інвентаризацію туристичних ресурсів влада та громада міст 
не згадували протягом років незалежності України, а це - необхідна 
умова для становлення якісної інфраструктури.

В соціальній сфері спостерігається значна кількість проблем. Перш 
за все, дуже високий рівень безробіття, а регіональна соціальна та 
професійна мобільність населення є дуже низькими. Також 
спостерігається поступова втрата кваліфікації робочої сили, адже при 
постійному виконанні однієї і тієї ж роботи старіє інтелектуально- 
творчий потенціал працівників.

Рівень правопорушень та злочинності є досить високим, що є 
непривабливим для потенційних інвесторів та туристів. Щодо активності 
громадських організацій та просвітництва, яке вони повинні 
здійснювати, то спостерігається досить низьке залучення 
висококваліфікованих кадрів для здійснення цього виду роботи.

Основними ж проблемами в демографічний сфері є приріст 
населення в малих історичних містах, який протягом довгого часу 
перебуває в загрозливому стані (смертність населення на багато 
перевищує народжуваність, а також висока смертність серед 
новонароджених та дітей).

Стосовно статево-вікової структури населення, то спостерігається 
стрімке «старіння» населення. Адже на сьогодні простежується чітка 
тенденція до «відпливу» «свіжої робочої сили», інтелектуальних 
ресурсів - молоді з малих міст України. Після закінчення вузів молоді 
люди залишаються в великих індустріальних містах або ж 
від’їжджають за кордон у пошуках кращої долі. Серед молоді 
спостерігається втрата віри у власні сили та відчай від усвідомлення 
своєї безпорадності, що змушують їх залишати рідні міста та шукати 
«легкої наживи» та «легких грошей» будь-де, але не тут.

Більшість населення регіонів малих історичних міст проживає в 
сільській місцевості, тому рівень урбанізації території є досить незначним.

Матеріально-технічна база в малих історичних містах є значною: 
історико-культурні заповідники, музеї, історико-архітекгурні ансамблі,

212



Проблеми розвитку туризму в малих містах України 
______________(на прикладі Острога)_______________

храми, собори, каплички, лікувально-оздоровчі санаторії, курорти, 
спортивні комплекси, ресторани, бари, кафе, готелі, хостели тощо.

Природно-екологічну сферу суспільного життя можна 
охарактеризувати як ідеальну для становлення та розвитку туризму, 
однак існують певні проблеми - як боротьба з забрудненням територій 
промисловими викидами, збереження природного середовища, 
проблеми втрати ґрунтами своїх властивостей, вирубка лісів тощо. 
Окрім того є досить незначний доступ до земельних ділянок, придатних 
для туризму, а це гальмує його розвиток. Майже не здійснюється 
підтримка оздоровчих та лікувальних властивостей місць туристичного 
інтересу тощо.

Культурна сфера має досить неузгодженостей та протиріч, адже 
збереження та розвиток археологічних, історичних та архітектурних 
пам’яток і об’єктів здійснюється за рахунок державного фінансування, 
яке є повсякчас недостатнім. Збереження етнографічних особливостей 
населення, автентичності територій та пам’яток є дуже важливим в 
умовах сучасної глобалізації та втрати гомогенних національних рис 
в культурі. Загальний рівень культури населення досить низький тощо.

Існують проблеми повернення історичних експонатів до України, 
які були вивезені в роки II світової війни чи нелегально з території 
УРСР та за роки незалежності держави.

Відсутність професійних кадрів в різних сферах суспільного 
життя та туристичної галузі зокрема, спричиняють негармонійний 
їх розвиток. Основними проблемами першочергового вирішення 
є формування підприємницького мислення у представників влади 
і мешканців малих історичних міст та культури гостинності, а також 
формування активної позиції громадських організацій та 
просвітницька робота серед громади міст.

Важливим є розвиток народних ремесел (різьбярства, вишивки 
тощо), зараз робляться поодинокі спроби відродження, але 
подекуди безуспішно.

Інституційна сфера характеризується недосконалістю 
законодавства щодо туризму в Україні та високою вартістю 
ліцензування і реєстрації суб’єктів туристичної діяльності. Існує 
досить сильний податковий прес щодо зеленого та інших видів 
туризму.

Великою проблемою є брак коштів у місцевих бюджетах та 
недосконала система перерозподілу фінансових потоків, що 
гальмує процеси розвитку туризму в малих містах України. 
Спостерігається недостатня координація діяльності багатьох 
галузей суспільного життя органами влади.

Проблемою більшості органів місцевого самоврядування є 
визначення джерел та величини власних доходів місцевих 
бюджетів, які повинні залишитись у містах та направлятись на 
реставрацію пам’яток історії та культури.

Неврегульованим залишається оподаткування земель при їх 
переведенні у категорію земель рекреаційного призначення, що для 
становлення туризму є необхідною умовою.
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Непріоритетність туризму у влади як основної економічної галузі 

на муніципальному рівні не сприяє створенню на місцях туристичних 
фірм, асоціацій, інформаційно-консультаційних та освітніх установ.

Владні структури досить часто забувають, що малі історичні міста 
України - це комплекс перспективних факторів для розвитку туризму.

Загалом, для ефективної діяльності туристичної галузі в малих 
містах України необхідно притримуватись основних 12 етапів у розвитку 
туризму на місцевому рівні:

1. усвідомлення органами місцевого самоврядування 
пріоритетності розвитку туризму в місті та закріплення цього 
стратегічного бачення розвитку міста рішеннями міської влади у 
відповідних документах;

2. визначення 2-3 відповідальних осіб для координації та 
реалізації конкретних дій щодо розвитку туризму в місті;

3. означення шляхів фінансування: необхідно передбачити в 
міському бюджеті кошти на розвиток туризму, а також розробити 
механізм по залученню зовнішньої фінансової підтримки (державної, 
НТО, міжнародних та державних фондів, зовнішніх інвесторів та ін.) 
на фінансування заходів щодо розвитку туризму в місті;

4. визначення стратегічного партнера - науково-дослідна інституція, 
яка має практичний досвід роботи в галузі туризму (для 
Західноукраїнського регіону в містах Львові, Києві, Івано- 
Франківську), надаватиме науково-практичну консультаційну 
допомогу з вирішення нагальних питань в цій галузі (суттєві результати 
роботи будуть отримані лише через 2-3 роки);

5. об’єктивна та науково-обґрунтована оцінка місцевих ресурсів 
розвитку туризму (природних, історико-архітекгурних, людських) 
та визначення їх можливостей в процесах розвитку туризму (буде 
проведено експрес-аналіз та діагностика стану туристичної індустрії 
міста);

6. створення, у відповідності з проведеними дослідженнями, 
Програми розвитку туризму в місті, що передбачатиме розробку одного 
чи декількох туристичних продуктів на базі існуючої туристичної 
інфраструктури та з використанням високоякісних послуг, якими вже 
користуються туристи. До цього процесу залучаються кваліфіковані 
фахівці, міські бізнес-струкгури. Також відбувається формування 
команди та визначення відповідальних за кожний окремий напрямок 
реалізації заходів програми;

7. створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ) або 
іншої аналогічної структури (бажано неприбуткової). Центр 
здійснюватиме координацію спільної діяльності з обласним 
управлінням туризму, українськими та іноземними туристичними 
агенціями, ТІЦ інших історичних міст по залученню туристів до 
міста, а також координацію туристичної діяльності на території самого 
міста. До основних завдань центру також входить забезпечення 
екскурсійних та інших туристичних послуг; активне сприяння розвитку 
господарської туристичної діяльності і туристичної інфраструктури, 
сприяння розвитку мережі туристичних послуг на території міста і
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регіону; розвиток співпраці з вітчизняними і зарубіжними партнерами 
міста у сфері туризму і культурних зв’язків, популяризація міста і 
його історико-культурної спадщини, а також проведення робіт з 
підготовки програм впорядкування туристичної діяльності і розвитку 
туризму на території міста, цільових програм та нормативних актів у 
цій сфері, подання їх на затвердження Ради, організація їх виконання 
та контроль за виконанням. Центром проводитимуться дослідження 
для визначення потреб туристів на платні послуги, які вони 
бажають отримати. ТІЦ допомагає міськими бізнес-структурами;

8. розвиток туристичної інфраструктури міста. Ефективна робота 
ТІЦ буде сприяти подальшому розвитку туристичної інфраструктури 
міста та використанню наявних ресурсів. При створенні туристичної 
інфраструктури необхідно першочергово ефективно використовувати 
діючі об’єкти;

9. залучення місцевого бізнесу до розвитку туризму на території 
міста, його мотивація та активна участь в створенні умов по 
наданню якісних та різноманітних послуг туристам;

10. створення туристичної агенції, основна мета якої - це розробка, 
на основі проведених досліджень ринку і попиту туристичних послуг, 
нових туристичних продуктів та їх продаж. Забезпечення туристичних 
продуктів у відповідності з укладеними договорами;

11. промоція міста як туристичного центру: інформаційна підтримка 
розроблених туристичних продуктів в ЗМІ, ресурсах Інтернету тощо;

12. ділове партнерство тріади: Влада-Громада-Бізнес, а також 
поєднання роботи міської та районної влади по становленню туризму 
на території міста, бо неможливо відокремити місто від району. 
Необхідно також враховувати трирівневу структуру взаємодії Місто- 
Регіон-Держава.

Реалізація подібних якісних Програм з розвитку туризму на 
регіональному рівні стимулюватиме цей вид діяльності в Україні, 
посилить взаємозв'язок туризму з іншими пріоритетними сферами 
соціального, економічного та культурного розвитку окремих регіонів 
та країни в цілому. А це, у свою чергу, сприятиме зростанню авторитету 
України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки 
країни, наповненню державного бюджету, створенню потужної 
туристичної галузі, зростанню добробуту українських громадян, 
збереженню історико-культурної спадщини та піднесенню духовного 
потенціалу суспільства.
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Світлана ГОЛОВКО

Острозька прохідна долина в контексті 
вивчення болотної рослинності Малого 

Полісся (на прикладі Бущанського заказника)
Територія Острозького району лежить на перетині різних 

географічних зон: Волинської височини, Мізоцького кряжу, 
Кременецьких гір, Малого Полісся1. Таке поєднання зумовило 
унікальне флористичне різноманіття даної місцевості.

Особливо цінною для науковців є зона Малого Полісся, в якій 
збереглись значні ділянки природної рослинності. Серед них 
найбільшою флористичною та фітоценотичною різноманітністю та 
найменшою антропогенною трансформацією ландшафтів 
відзначається Острозька прохідна долина. Вона сполучає 
Кременецько-Дубнівську рівнину з Житомирським Поліссям. Долина 
межує на півночі з Мізоцьким кряжем, а на півдні із схилами 
Кременецьких гір. Ширина Острозької прохідної долини коливається 
в межах 2-2,5 км.

Острозька прохідна долина утворилась внаслідок стоку талих 
льодовикових вод із котловини Малого Полісся на схід. Це реліктова 
долина, успадкована долиною річки Збитинки, яка бере свій початок 
від села Збитин Дубнівського району і впадає в річку Вілію. Поблизу 
Острога долина розширюється і виходить за межі області на територію 
Ізяспавського та Славутського районів Хмельницької області2.

Більша частина Острозької прохідної долини вкрита піщаними 
алювіальними та флювіагляціальними відкладами, у зв’язку з чим 
тут поширені еолові форми рельєфу - піщані дюни, горби і вали, які 
нерідко досягають 6-7 м висоти. Окремі з них розміщені серед болотних 
масивів. Місцеве населення називає їх гривами. Глибше залягають 
верхньокрейдові мергелі, які є водоупорною породою. Завдяки цьому 
долина відзначається значною заболоченістю.

На місцевості переважають евтрофні (низинні) болота, розвиток яких 
пов'язаний із потоками талих льодовикових вод. Найбільшими 
болотами є Бущанське (385 га) та Ілляшівське (247 га). Середня 
потужність торфового шару 1,8-2,0 м.

Велика строкатість екологічних умов на відносно невеликій території 
обумовлює велику різноманітність рослинного покриву Острозької 
прохідної долини, її територія відзначається значною лісистістю - біля 
90%3. Соснові ліси приурочені до піщаних відкладів дна долини і 
зростають на сухих бідних ґрунтах, на невеликих піщаних дюнах. В 
заплаві річки та на більш зволожених ділянках лісових струмків на 
торфянисто-глеєвих ґрунтах поширені вільхово-ясенові ліси.

Досить своєрідною і флористичне багатою є болотна рослинність 
Острозької прохідної долини. Болота тут зосереджені в заплаві 
р. Збитинки і є евтрофними, карбонатними, торфяно-моховими.
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є Бущанське болото в заплаві р. Збитинки (Свитеньки) поблизу 
с. Батьківці Острозького р-ну. Саме тут в 50-х роках знаходили чимало 
рідкісних рослин і серед них - оповиту легендами меч-траву. Ця 
рослина виявилася дуже чутливою до меліорації і вже в 60-х роках 
зникла (вчені говорять - «випала») з тих місць, де раніше 
зустрічалася5.

В 1974 р. дану територію досліджували співробітники Інституту 
ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України ДідухЯ. та Шеляг-Сосонко Ю. Р. 
На основі цих досліджень Рівненський облвиконком прийняв рішення 
№ 355 від 11.10.1979 р. і № 444 від 17.12.1979 р. для кращого 
збереження і охорони природи створити заповідник місцевого значення 
«Бущанський», що згодом отримав статус заказника 
загальнодержавного значення.

У відповідності з вищеназваним рішенням облвиконкому в травні 
1981 р. на план внутрішньогосподарського землекористування 
колгоспу «Заповіт Ілліча» Острозького району нанесені границі 
заповідного урочища «Бущанське».

Загальна площа масиву урочища «Бущанське» становить 385 га. 
в тому числі: сінокіс - 34 га, ліс - 165 га, чагарники - 3 га, болота - 
179 га. під водою - 2 га, під дорогами і прогалинами - 2,0 га.

«Бущанський» заказник неодноразово досліджувався. В 1982-1984 рр. 
його обстежено співробітниками Рівненського краєзнавчого музею 
Антоновою Г. М. та доктором біологічних наук, відомим болотознавцем 
Андрієнко Т. Л. В другій половині 90-х років XX ст. вчені Інституту 
ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Дідух Я. П. Коротченко І. А., 
Устименко П. М., Шеляг-Сосонко Ю. Р. здійснювати вивчення 
рослинного покриву 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС, куди 
входить і Бущанський заказник. В результаті комплексних екологічних 
досліджень згаданими вище науковцями було укладено карту 
рослинності цієї території6. Протягом 2002-2003 рр. науковцями 
Нетішинського міського краєзнавчого музею Кононюк О. В., 
Кухоцькою Н. В., Романчуком О. М. та Головко С. І. спільно з 
працівниками Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 
Новосадом В. В. завідувачем даного закладу, та старшим науковим 
співробітником, Крицькою Л. І. проводились ботанічні експедиції з 
метою вивчення фіто- та флорорізноманіття регіону Малополіського 
Погориння, куди входить і заказник «Бущанський».

В результаті досліджень Рівненського обласного краєзначого 
музею (1982-1984 рр.) та Нетішинського міського краєзнавчого музею 
(2002-2003 рр.) на території заказника загальнодержавного значення 
«Бущанський» виявлено місцезнаходження ряду рідкісних рослин, 
занесених до Червоної книги України, окремі з яких увійшли до 
комп’ютерного банку даних «Раритетний фітофонд України»7 (сверція 
багаторічна (Swertia perennis), язичник буковинський (Ligularia 
bucovinensis Nakai).

На території заказника, окрім вказаних вище рослин, проростають 
також баранець звичайний (Hnperzia Selago (L) Bernh8-
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субарктобореальний вид, основна частина ареалу якого знаходиться 
в регіонах помірного клімату Євразії та Північної Америки. В Україні 
він трапляється переважно в Карпатах, зрідка - на Поліссі, де було 
відомо сім місцезнаходжень, виявлених у довоєнний час. Останні 
20-25 років вид був знайдений на Поліссі двічі: на його південній межі 
у Фастівському p-ні Київської обл. (Вавриш П. О., Лихобабіна Є. П. у 
1975 р.)9 та на Словечансько-Овруцькій височині (Андрієнко Т. Л та 
ін. у 1984 р.)10. Там він зростав окремими куртинами.

В зоні Малого Полісся баранець звичайний був знайдений у 
Бущанському заказнику поблизу с. Батьківці (Острозький р-н) 
(Т. Л. Андрієнко, Г. М. Антонова у 1984)11 та заказнику «Теребіжі» 
Славутського р-ну. Останні місцезнаходження підтверджено нами в 
2002-2003 рр. Він зростає біля підніжжя схилу, в проміжній смузі між 
вільшняком крушиново-папоротевим та сосновим злаково- 
зеленомоховим лісом. На час спостереження баранець звичайний 
зростав групами куртин, мав добру життєвість, утворював спорофіли, 
серед виявлених екземплярів було чимало молодих.

Осока Девелла (С. Davalliana Smith)12 - центральноєвропейський 
реліктовий вид на східній межі ареалу. В Україні цей вид зустрічається 
на Волинському лесовому плато, Західному Поділлі та Малому 
Поліссі. Зростає на карбонатних болотах, які завдяки родючості 
торфогрунтів одними з перших освоює людина, тому існуючі 
місцезнаходження виду поодинокі. В 50-60-х роках в зоні Малого 
Полісся було відомо одне місцезнаходження виду. В 1984 р. 
Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. виявили нові місцезнаходження осоки 
Девелла - «Бущанський» заказник, с. Батьківці. Тут на обводненому 
болоті в заплаві р. Збитинки невеликі фрагменти ценозів трапляються 
на менш обводнених ділянках, де розріджено зростає вільха. Ці 
екотопи разом із місцезнаходженням осоки Девелла по р. Вілія в 
Кременецькому p-ні Тернопільської області - єдині реально існуючі 
місцезростання даного виду13. Зростання осоки Девелла в 
«Бущанському» заказнику підтверджено учасниками ботанічної 
експедиції НМКМ протягом 2002-2003 рр.

Сашник іржавий (Schoenus ferrugineus)14 - європейський вид, ареал 
якого складається з основної частини в Альпах та численних окремих 
«островів», розташованих на північ і схід від неї. Одна з найбільш 
східних острівних частин ареалу розміщена на заході України (Мале 
Полісся, Волинське лесове плато і Західне Поділля) та на прилеглій 
до неї території Польщі.

Крім того, сашник іржавий зростає поблизу с. Дермань Другий 
Здолбунівського району та на болоті в заплаві р. Збитинка поблизу 
с. Батьківці у «Бущанському» заказнику. (Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М., 
1984)15. Останнє місцезнаходження підтверджене нами в 2002-2003 рр.

Сверція багаторічна (Swertia perennis L)16 - європейський гірський 
вид. Західна частина його ареалу знаходиться в горах Середньої 
Європи (Альпи, Карпати, Центральний Французький масив, північні 
схили Піренеїв та Середземномор’я в межах Південної Європи 
(Балкани, Апеніни), східна - також пов’язана з височинами
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(Прибалтійською, Іжорською, Смоленською, Волино-Подільською, 
відрогами Білоруської гряди). Лише найсхідніші місцезнаходження 
на території Естонії, Ленінградської області та ін. розміщені на рівнині17. 
В Україні розсіяно зростає в Карпатах, Малому Поліссі, Західному 
Поділлі, а також на Волинському лесовому плато.

На території Малого Полісся вид виявлено на Бущанському болоті 
в заплаві р. Збитинки (Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М., 1983)18. 
Місцезростання виду в Бущанському заказнику підтверджено в 2002
2003 рр. Під час обстеження сверція багаторічна зростала серед дерев 
вільхи, сосни звичайної, берези пухнастої, в оточенні очерету 
південного, осоки жовтої, молінії голубої, сашника іржавого, разом із 
різнотрав’ям: смовдю болотною, вербозіллям звичайним, сідачем 
коноплевидним, вовчим тілом болотним, бобівником трилистим, 
перстачем прямим, колонником луговим, коручкою болотною, 
пальчатокорінником травневим, підмаренником болотним, теліптерисом 
болотним. На час дослідження лише окремі представники сверції 
квітували, інші перебували в стадії бутонізації19.

Язичник буковинський (Ligularia bucovinensis Nakai)20 - 
надзвичайно рідкісна рослина із родини айстрових. За останні 
майже три десятки років в Україні не було зереєстровано жодного 
живого місцезнаходження. І ось їх уже два - й обидва на Рівненщині - 
у с. Дермань Другий (Здолбунівський р-н), і у Бущанському 
заказнику (Острозький р-н)21. Язичник буковинський - ендемічний 
вид східної частини Центральної Європи. Зустрічається на Поліській 
височині. Східних Карпатах, суміжних з Україною поліських районах 
Білорусі. Частина місцезнаходжень у Західному Поліссі, 
Волинському і Західному лісостепу, ймовірно, вже втрачені 
внаслідок меліорації боліт.

На території Бущанського заказника вид зростає серед ділянок 
очеретяно-осоково-гіпнового болота з розрідженим деревно- 
чагарниковим ярусом з берези пухнастої, вільхи клейкої, сосни 
звичайної, крушини ламкої, калини звичайної, верби розмаринолистої, 
в оточенні очерету південного, поряд з осокою жовтою, осокою 
носатою, пухівкою широколистою, перстачем прямостоячим, смовдю 
болотною, білозором болотним, теліптерисом болотним, осотом 
прибережним, молінією голубою, сашником іржавим, вербозіллям 
звичайним22.

Валеріана цілолиста (Valeriana Simplicifolia (Rchb.) Kabath) - 
європейський карпатський вид, що зростає в Україні на східній межі 
ареалу. Вид виявлений в Карпатах, Передкарпатті та прилеглих 
регіонах, зокрема в Рівненській області в Радивилівському районі 
неподалік с. Сестрятин. Андрієнко Т. Л та Антоновою Г. М. були 
виявлені нові місця зростання виду - поблизу с. Пляшева, на 
меліорованій заплаві р. Пляшівка, та на болотному масиві 
«Бущанський» поблизу с. Батьківці23. Останнє місцезнаходження 
підтверджене нами в 2002-2003 рр. Валеріана цілолиста зростає тут в 
осоково-гіпнових ценозах, утворюючи невеликі куртини, має високу 
життєздатність, квітує і плодоносить.
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Жировик Лезеля - бореально-неморальний вид, ареал якого 

охоплює північно-західну частину Європи та північно-східну - Північної 
Америки. Зустрічається переважно на заході європейської частини, 
його ареал в напрямку на схід звужується24. В Україні є окремі 
місцезростання виду, розташовані на південний схід від межі 
суцільного поширення. Востаннє він був зібраний в 1976 р. поблизу 
озера Нобель в Зарічнянському районі Рівненської області 
(Андрієнко Т. Л., 1980)25. У 1984 р. співробітниками РОКМ жировик 
Лезеля виявлено в «Бущанському» заказнику поблизу с. Батьківці 
(Острозький район) на осоково-гіпновій ділянці болота, де розріджено 
зростала береза пухнаста і в трав'янистому покриві переважали осока 
пухнастоплода та осока здута. В багатому флористному складі 
ділянки поряд з бореальними видами відмічені й центрально
європейські карбонатні валеріана цілолиста та товстянка звичайна26.

Товстянка звичайна - рідкісна зникаюча болотна рослина з цікавою 
біологією (комахоїдна). В Україні проходить східна межа ареалу. 
Зустрічається зрідка в Карпатах, Розточчі, Подільському та 
Волинському лісостепу, Малому Поліссі. В зоні Малого Полісся вид 
зустрічається на карбонатних осоково-гіпнових болотах в Бущанському 
заказнику (Острозький район). Популяції виду нечисленні27.

Зібрані під час ряду експедицій рослини, в тому числі й окремі зі 
згаданих вище, стали основою для створення багатопланової 
ботанічної експозиції НМКМ. За порівняно короткий проміжок часу 
співробітниками Ботанічного музею НАНУ та Нетішинського 
краєзнавчого музею опрацьовано тематику всіх розділів природничої 
експозиції, створено гербарій та об’ємну фітоекспонатуру, яку 
виготовлено методом об’ємного сушіння рослин зі збереженням 
просторової форми і морфологічних параметрів конкретних видів 
рослин.

Досліджуючи видове різноманіття флори Острозької прохідної 
долини (на прикладі «Бущанського» заказника), наукові співробітники 
Нетішинського краєзнавчого музею спільно із науковцями з Музею 
ботаніки НАНУ провели комплексно-цільові дослідження рідкісних і 
зникаючих рослин болотного угруповання. Результати проведеної 
роботи поповнили дані про етап природозаповідної мережі та популяцій 
рослин, які знаходяться під охороною, що дає додаткові можливості 
популяризувати екологічну освіту, а це вкрай необхідно для 
гармонійного виховання молодого покоління. Отримані результати та 
30-річний досвід створення та експонування природно достовірної 
фітоекспонатури Ботанічного музею НАН України було використано 
також при розробці концепцій ботанічної експозиції НМКМ. В сучасній 
ботанічній експозиції НМКМ нараховується 106 натурних експонатів 
(86 об’ємних та 20 напівоб’ємних), 60 кольорових фотографій, 15 
фризів. Естетично оформлені експозиції розкривають перед 
відвідувачами багатогранність та різноманіття природи Малого Полісся, 
створюють гармонійний психологічно-емоційний стан щоб через 
візуальні враження впливати на аналітичне сприйняття та 
запам'ятовування. Результати досліджень дали можливість
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рослинності Малого Полісся (на прикладі Бущанського заказника) 

використовувати зібраний теоретичний та натурний матеріал для 
створення програми «музей школі», в рамках якої проводиться низка 
занять загально-пізнавального та виховного спрямування.

Наведені вище флористичні описи місцезнаходжень окремих 
рідкісних видів свідчать не лише про значну різноманітність 
рослинного покриву Острозької долини, а й про унікальне поєднання 
рослинних угруповань. Так, болотні схенусово-гіпнові угруповання та 
осока Девелла занесені до Зеленої книги України29.

Виявлені місцезростання рідкісних видів у «Бущанському» 
заказнику - сашника іржавого, язичника буковинського, баранця 
звичайного, валеріани цілолистої, товстянки звичайної, сверції 
багаторічної, коручки болотної, осоки Девелла та інших істотно 
доповнюють картину поширення їх на території України. Крім того, 
існують потенційні можливості виявлення в цьому заказнику інших 
рідкісних та червонокнижних рослин, що матиме важливе значення 
для вивчення та збереження флори нашої держави.

Примітки
1. Природа Ровенської області /За ред. К. І. Геренчука.- Львів, 

1976. -С. 8.
2. Там само. - С. 51.
3. Мельник В.І., Савчук Р.І., Баточенко В.М., Баранський О.Р. 

Рослинний покрив Острозької долини та його охорона //Вісник 
Нетішинського краєзнавчого музею - 2002. - Т. І. - С. 102-103.

4. Там само.- С. 110.
5. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М., Єршов А. В. Край лісів та 

імлистих боліт. - Львів, 1988. - С. 48; Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. 
Рослинний світ проектованого Дермансько-Мостівського 
регіонального ландшафтного парку //Дермансько-Мостівський 
регіональний ландшафтний парк: проблеми становлення. - К., 2001. - С. 81.

6. Дідух Я. П., Коротченко І. А., Устименко П. М., Шеляг-Сосонко Ю. Р. - 
Рослинний покрив 30-кілометрової зони Хмельницької атомної 
електростанції (ХАЕС) та оцінка його можливих змін //Вісник 
Нетішинського краєзнавчого музею. - С. 69-85.

7. Новосад В. В., Крицька Л. І. Фіторізноманіття регіону 
Малополіського Погориння в сучасних комп’ютерних технологіях збору 
та обробки флорологічних даних // Вісник Нетішинського краєзнавчого 
музею. - С. 86-89.

8. Червона книга України. Рослинний світ (далі - ЧКУ. РС). - К., 
1996. - С. 19.

9. Вавриш П. О.. Лихобабіна Є. П. Нові місцезнаходження Нирегаа 
веіадо (Б.) Вегпїі на території Українського Полісся //Український 
ботанічний журнал. - 1975. - №3. - С. 342-343.

10. Андриенко Т. Л., Попович С. Ю., Прядко Е. И. Находки на 
Словечанско-Овручской возвышенности (Украинское Полесье) // 
Ботанический журнал. - 1984. - №7. - С. 958-962.

11. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині //Український ботанічний журнал. - 1986-43. - №4. - С. 98.

221



Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2
12. ЧКУ. РС. - С. 408; Андрієнко Т. Л. Прядко О. І. Рослинний світ 

проектованого Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного 
парку... - С. 81.

13. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині. - С. 97.

14. ЧКУ. РС. - С. 414; Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. Рослинний світ 
проектованого Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного 
парку... - С. 79.

15. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині. - С. 97-98.

16. ЧКУ. РС. - С. 205; Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. Рослинний світ 
проектованого Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного 
парку... - С. 79.

17. Письяукова В. В. Род Сверпия - 3\л/еі1іа І_ //Флора европейской 
части СССР. - Л„ 1978. - Т. 3. - С. 82-85.

18. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині. - С. 97-98. _

19. Крицька Л. І., Новосад В. В., Фурманчук Г. Й., Морозова Л. Д.. 
Головко С. І., Романчук О. М. Ботанічна експозиція Нетішинського 
краєзнавчого музею (концетуальні засади принципи побудови, 
структура, експозиційне вирішення та науковий супровід) //Вісник 
Нетішинського краєзнавчого музею. - Нетішин, 2002. - Т. І. - С. 30-42.

20. ЧКУ. РС. - С. 266; Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. Рослинний світ 
проектованого Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного 
парку... - С. 79, 81.

21. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині. - С. І00.

22. Новосад В. В., Крицька Л. І. Фіторізноманіття регіону 
Малополіського Погориння - С. 88-89.

23. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині. - С. 98

24. Там само. - С. 98.
25. Андриенко Т. Л. Распространение, экология и ценология редких 

болотных видов семейства ОгсЬбасеае на Украине //Охрана и 
культивирование орхидей. Тезисы Всесоюзного совещания. Таллин, 
18-20 марта, 1980. - Таллин, 1980 - С. 57-60.

26. Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М. Флористичні знахідки на 
Ровенщині - С. 100.

27. ЧКУ. РС. - С. 228. _
28. Крицька Л. I., Новосад В. В., Фурманчук Г. Й., Морозова Л. Д., 

Головко С. I., Романчук О. М. Ботанічна експедиція Нетішинського 
краєзнавчого музею... - С. 30-42.

29. Мельник В. І., Савчук Р. І., Баточенко В. М., Баранський О. Р. 
Рослинний покрив Острозької долини... - С. 112; Андрієнко Т. Л., 
Прядко О. І. Рослинний світ проектованого Дермансько-Мостівського 
регіонального ландшафтного парку... - С. 81.

222



Кирило КОВТУН-СТЕЦЕНКО

Ідея українського екуменізму: 
історичний аспект

Актуальна сьогодні дискусія щодо можливості об’єднання всіх 
грецьких церков України в єдину помісну церкву не є абсолютно новою. 
Вперше ця проблема піднімалась ще у 20-ті роки XVII ст.; саме в цей 
час постає ідея так званої “універсальної унії”.

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) виникла на основі 
об’єднання католицизму і православ’я, на початку розколу єдиної 
Вселенської християнської церкви. Ідея об’єднання церков знаходила 
позитивний відгук на православнім Сході, але не це побуджувалося 
християнськими мотивами “щоб були всі одно”, оскільки “один Бог, 
одна віра, одне хрещення”. Велику роль тут відігравали політичні 
наміри, меркантильні розрахунка та амбіційні устремління ієрархів обох 
церков. Однак, неодноразові спроби створити церковну унію 
православних і католиків зазнавали краху, оскільки 
супроводжувалися грубим насильством, а, отже, викликали 
незадоволення українського народу. [4, с. 309].

Щоб краще зрозуміти причини, що привели до виникнення унії в 
Україні та можливість об’єднання православної, греко-католицької та, 
а може і римо-католицької, церков в єдину українську церкву в наші 
часи, автор пропонує звернутися до короткого огляду історії цього 
питання.

У 1627 році в Києві з ініціативи православного архієпископа 
Полоцького М. Смотрицького - ідеолога “універсальної унії” було 
скликано собор, на якому обговорювались питання про “почесну 
зверхність” папи над українською церквою і уніатський катехізис 
М. Смотрицького. Собор 1628 р. в місті Городок на Рівненщині 
розглядав “шість пунктів різниць між західною і східною церквами” 
згідно з доповіддю М. Смотрицького. На Городоцькому соборі було 
прийнято рішення знайти будь-який спосіб без порушення прав і 
привілеїв православної віри “утворити єдність Русі з Руссю, тобто не 
уніатів з уніатами”.

Щоб зрозуміти причини таких дій православних і уніатських кліриків, 
автор пропонує згадати, безпосередньо, саму історію унії.

Перша спроба укласти унію припадає на 1204 рік, коли Папа 
Інокентій III запропонував Гапицько-Волинському князю Роману прийняти 
католицтво, обіцяючи зробити князя королем всієї Русі. Але князь 
відхилив цю пропозицію. Передчасна його смерть у 1205 р. відкрила 
спробу запровадження унії, однак іншим шляхом. У Никонівському 
літописі зазначено: “Того ж літа 6722 угорський король посадив сина 
свого в Галичі й церкви перетворив в латинську службу”. Угорський 
король Андрей II, випрошуючи у 1214 р. у Папи Інокентія III королівську 
корону Галичини для свого п’ятирічного сина Коломана, запевняв папу, 
що цього домагаються вельможі й народ підлеглої йому країни, 

223



Острозький краєзнавчий збірник, випуск 2
“бажаючи перебувати в єднанні й послуху Римській церкві, з тим тільки, 
щоб їм дозволено було зберегти свій (грецький) обряд”. У 1219 р. до 
Галичини підійшов князь Мстислав Удалий, до якого приєдналося 
місцеве населення: “...повтікало багато бояр-угрофілів і владика 
Артемій, таким чином унія втратила своїх прихильників”.

Друга спроба запровадити церковну унію припадає на час правління 
князя Данила Романовича Галицького. Татаро-монгольська навала 
1238 року на Русь спонукала Папу Інокентія IV (1243-1254 рр.) 
звернутися до Першого Ліонського собору 1245 р. із зверненням про 
захист від неминучої навали, яка загрожувала не лише Україні, а й 
Заходу. Присутній на цьому соборі Український архієпископ Петро 
Акерович просив допомоги для України, внаслідок чого папський легат 
почав переговори з князем Васильком з Волині щодо організації 
хрестового походу проти татаро-монгольської навали спільно з 
європейськими державами на умовах підпорядкування місцевих 
єпархій римській юрисдикції. [З, с. 209].

До князя Данила Галицького були направлені деякі папські 
посольства з буллами і домініканські монахи “для порад про віру” і 
для постійного перебування при князеві. При цьому русинам було 
дозволено “зберігати непорушне служіння літургії на просфорах”, 
“зберігати всі обряди грецької віри”. У 1253 р. папа видав буллу до 
всіх християн Богемії, Моравії, Сербії і Померанії, а в наступному році - 
до архієпископів, єпископів та інших духовних осіб Естонії та Прусії, 
закликаючи їх до хрестового походу проти татар. До князя Данила 
Галицького були направлені посли з королівською короною, яку він 
прийняв у Дорогочині (на Західному Бузі) 1255 р. і запевнення 
папського легата (посла) допомогти проти татар. “Була це дуже важна 
подія для руської церкви і руського народу, бо Русь мала прийняти 
католицьку віру, а з нею також і західну цивілізацію. Але не сталося, 
як бажалося. Папа справді закликав католицьких сусідів Русі до 
хрестового походу проти татар, але папські заклики прогомоніли 
безуспішно; ніхто не спішив іти на допомогу Данилові проти невірних, 
коли він, уповаючи на допомогу Заходу, почав татар з Русі 
виганяти”.[5, с. 247].

Втративши надію на допомогу Заходу, князь Данило відмовився 
від співпраці з римською курією і розірвав відносини з папою, 
відкинувши і саму надію на унію.

Новою спробою створення унії став Вселенський собор у Констанці 
(1414-1418 рр.), на якому були присутні православні українські 
єпископи з Литовської держави на чолі з новообраним у 1415 р. проти 
волі Константинопольського патріарха митрополитом Київським і 
Литовським Григорієм Цимблаком. Митрополит виголосив промову, 
якою вітав папу і висловлював бажання об’єднати церкви під його 
проводом. Однак переговори не увінчалися успіхом.

Дійсне перше об’єднання православних з католиками відбулося 
на Флорентійському соборі в 1439 р., але причини цього об’єднання 
були лише політичні, тому воно проіснувало недовгий час.
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Наступною подією, яка схилила імператора та патріарха 
Візантійської імперії до єднання з Римом, була турецька навала на 
Константинополь. З остраху перед турками і очікуючи на допомогу 
Риму, Константинопольський патріарх визнав зверхність римського 
папи. Оцінюючи характер, причини і наслідки Флорентійської унії, 
можна погодитися з Михайлом Грушевським, який зазначав: “...унію 
прийняв і митрополит Київський Тсидор, і майже всі грецькі владики, і 
цісар візантійський, що хотів тим способом дістати поміч папи від турків. 
Але ні в Греції, ні в їсидорових єпархіях тої унії не прийняли і самі 
їсидорові прихильники мусили відступити від неї”. [5, с. 250].

Перша довготривала унія, яка започаткувала існуючу досі 
українську греко-католицьку церкву, виникла у 1596 р. і була підписана 
окремими православними ієрархами України та Білорусії з Ватиканом. 
Згідно з умовами унії православна церква приймала католицькі 
догмати, філософську доктрину, визнавала зверхність папи римського, 
але зберігала православну обрядовість і мову богослужіння.

До 1620 р. Київська митрополія була єдиною - уніатською. 
Православної митрополії не існувало. Виникла загроза цілковитої 
втрати православними своєї ієрархії та церкви, тому у 1620 р., з 
ініціативи гетьмана Сагайдачного, Єрусалимський патріарх Феофан 
висвячує нову православну ієрархію (єпископів і митрополита).

Саме в цей час постає дуже складне і драматичне питання для 
церкви та і всієї України: рятувати самобутність церкви, жертвуючи 
національною самобутністю народу, чи рятувати національну 
самобутність, реформуючи церкву? [1, с. 248].

В оцінках впливу Берестейської унії на українське суспільство 
найбільше суперечностей, і навіть спекуляцій. Історія української 
церкви після Берестейського собору 1596 р. засвідчила існування 
зловісної закономірності: переслідування й утиски, які довелося 
пережити православним, не меншою мірою відчули на собі і греко- 
католики. У XVII ст. православна церква залишилася без ієрархії, 
велася боротьба за її відновлення, легалізацію церкви і подолання 
ієрархічного двовладдя, точилися міжконфесійна боротьба на сеймі, 
кривава боротьба за володіння церквами в парафіях, козацькі війни з 
вимогою ліквідації унії в Україні тощо. Не легшим було XVIII ст. для 
уніатів: жорстокі розправи Петра І з Василіанами; наступ конфедератів 
з метою насадження католицизму в Україні; Коліївщина, яка залишила 
після себе список “уніатських мучеників” в Умані, Бердичеві, Білій 
Церкві та інших містах і селах України; антиуніатська політика 
більшості російських царів після розділів Польщі і поступове знищення 
греко-католицької церкви в Україні під владою Росії. Обопільні кривди 
та жертви припадають і на початок XX ст. Згадаймо хоча б долю 
“упорствующих униатов” Холмської єпархії, які були міцним горішком 
для самодержавного православ’я, православної імперії [2, с. 93].

З усієї історії українського народу можна зробити лише один висновок - 
ці дві церкви однаково пов’язані з долею українського народу.

Після 30-річного запровадження унії це зрозуміли два видатні 
митрополити: православний Петро Могила (1632-1647 рр.) і греко-
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католицький Йосиф Вельямин Рутський (1613-1637 рр.). Вони обидва 
прагнули примирити “Русь із Руссю”, покласти кінець роз’єднанню і 
знайти шлях для примирення. У 20-ті роки XVII ст. спостерігаються 
кроки назустріч уніатам серед вищої православної ієрархії, причиною 
цього був тяжкий стан національно-церковного життя, що не змінився 
на краще і після відновлення православної ієрархії. Необхідність 
об’єднання виголошується з різних сторін, але мотивами і намірами є 
різними. І знову тут прослідковується більше політики, аніж братського 
єднання. Оскільки відновлення православної ієрархії в Україні 
заходами гетьмана Сагайдачного не дозволило поширити унію на Схід, 
до Московського царства, то тепер Рим та уніати виступили з 
ініціативою про нове примирення з православними та укладання 
“універсальної унії”.

‘Універсальна унія” - це єднання рівноправних церков західної та 
східної орієнтації, утворення єдиного Київського самостійного 
патріархату, обрання патріарха, незалежного ні від Константинополя 
чи Москви, ні від Риму. Щодо визнання примату папи римського, він 
визнавався лише як “почесний глава церкви” без будь-якої 
влади. [5, с. 253].

Здійснювалися практичні заходи, які були спрямовані на реалізацію 
ідеї "універсальної унії”: це і Собор 1627 р., скликаний у Києві з 
ініціативи православного архієпископа Полоцького Метеля 
Смотрицького - ідеолога “універсальної унії”, за участю митрополита 
Іова Борецького і Петра Могили та людей світських, на якому 
обговорювалось питання про “почесне зверхництво” папи над 
українською церквою та уніатський катехізис; Собор 1628 р. в Городку 
на Рівненщині, де розглядалися “шість пунктів різниць між західною і 
східною церквами”, основною метою чого було без порушення прав і 
привілеїв православної віри “утворити єдність Русі з Руссю, тобто не 
уніатів з уніатами”.

Продовження обговорення уніатської справи провадилося і на інших 
окремих соборах для уніатів у Володимирі та православних у Києві; 
готувався спільний уніатсько-православний собор у Львові в жовтні 
1629 р., але пропозицію польського короля Сигізмунда III про спільний 
уніатсько-православний собор Київський православний собор не 
прийняв. Таким чином спроба “універсальної унії” 1624-1629 рр. не 
вдалася, оскільки цьому протидіяли православна частина населення, 
козацтво, київська громадськість.

Однак, ідея об’єднання обох церков продовжувала жити, 
знайшовши втілення у спробі здійснення “нової універсальної унії” та 
утворення Українського патріархату. Король Владислав IV виступив з 
ініціативою православним й уніатам дійти згоди між собою і за 
прикладом Москви обрати собі патріарха. Так званий проект “Мосінз 
Копсога” спрямовувався на розрив з Константинопольським 
патріархом і утворення окремого Київського патріархату. Польський 
король був зацікавлений у здійсненні цього проекту, оскільки це був 
спосіб припинення в державі боротьби між православними й уніатами, 
та протидіяти симпатіям православних до Москви та Константинополя
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і звернення їх до Польщі. Митрополит Петро Могила за планами 
короля був кандидатом на патріарха. [6, с. 239].

Проте негативна позиція Риму щодо утворення Київського 
патріархату, неспокій у внутрішньому житті української православної 
церкви внаслідок поширення чуток про плани Владислава IV об'єднати 
православних і уніатів під зверхністю римського Папи з пропозицією 
кандидатури Петра Могили на патріаршу кафедру, перекреслили ідею 
“нової універсальної унії” на основі Патріархату Київського та всієї Русі.

Досвід Берестейської унії 1596 р. та всієї історії греко-католицької 
церкви свідчить, що в 1054 р. Київське християнство, церква в Руси- 
Україні були відкритими як до православного Сходу, так і до 
католицького Заходу. Однак ідея церковної унії в історії християнства 
взагалі та в історії української церкви зокрема часто перекреслювалася 
політичними намірами, егоїстичними розрахунками, амбіційними 
устремліннями. Це приводило до того, що українська церква не раз 
ставала заложницею сусідніх держав на сході, заході, півночі, які 
намагалися утримати її у сфері свого впливу. І все робили для того, 
щоб не допустити її об’єднання зі вселенською церквою чи нав'язати 
їй таку церковну унію, за допомогою якої можна було б дезорганізувати 
українську церкву, денаціоналізувати український народ.

Який же висновок можна зробити? Чи виправдала себе унія як 
метод і форма об’єднання церков? Православні і католицькі церковні 
авторитети, які стоять на позиціях екуменізму, відповідають негативно. 
Навпаки, саме через унію сталася глибока релігійна криза, яка 
наклалася на всю історію України, викликала довготривалі церковні 
та національні конфлікти і й ще зараз має своє відлуння у відносинах 
між православними і греко-католиками. Але ідея поєднання обох 
церков українського народу на засадах створення Київського 
патріархату, єдиного для православної і греко-католицької спільноти, 
відновлюється в умовах незалежної Української держави.

Греко-католицизм для багатьох поколінь українців після 
Берестейської унії є традиційною, а згодом національною українською 
церквою, як і православ’я є національною церквою для частини 
колишніх греко-католиків, їх дітей і онуків, що були хрещені і виховані 
вже православною церквою, яку вони не бажають міняти, щоб 
повернутися до греко-католицизму. І в цій ситуації потрібна усвідомлена 
толерантність, повага до конфесійного вибору віруючих. Україна є 
багатонаціональною, багатоконфесійною державою і чи не мають 
близькі за Символом віри християнські церкви - православна і греко- 
католицька співпрацювати для блага всього українського народу, всієї 
Української держави? Чи так уже необхідно творити нову “єдину 
українську церкву”, “одну державну релігію”? Вся територія України 
повинна бути вільною для функціонування будь-якої української 
церкви, якщо вона стоїть на засадах української громадянськості, 
утвердження соборності Української держави. Будь-які розмови про 
так звану канонічну територію тієї чи іншої церкви в Україні є 
шкідливими. Нині, на переломному етапі розбудови незалежної 
Української держави, коли особливо важливою стала проблема
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національного миру і політичної консолідації суспільства, серед 
частини віруючих різних сповідань, а також духовенства все більшої 
популярності набуває не ідея “єдиної національної церкви”, а ідея 
українського екуменізму. [4, с. 314].

Український екуменізм передбачає єднання зусиль усіх 
конфесій в Україні для досягнення певних суспільних і релігійних 
цілей, його прихильники є і серед православних і серед греко- 
католиків. Ідею українського екуменізму свого часу відстоювали 
як православні, так і греко-католицькі ієрархи - митрополити Іларіон 
(Іван Огієнко), Андрій Шептицький, Василь Липківський і Йосиф 
Сліпий. На засадах такого єднання усіх християн України стоять і 
нинішні керівники УГКЦ, зокрема кардинал Мирослав Любачівський. 
Послідовники такої форми співіснування християнських церков в 
Україні є й серед сучасних діячів українського православ’я.

Отже, ідея українського екуменізму є животворною ідеєю, яка 
потрібна і може спрацювати на користь національного та духовного 
відродження України. Вона знаходить підтримку і в церковних колах, 
і серед широкої української громадськості.
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Додаток

Іван ПАЩУК

Коротка краєзнавча довідка

Рівненське обласне краєзнавче товариство створене на установчих 
зборах 31 березня 1989 року, а з 27 березня 1990 року, коли у Києві 
створилась Всеукраїнська спілка краєзнавців, воно стало їй структурно 
підпорядкованим. На сьогодні у його складі є 17 міських і районних 
краєзнавчих організацій, при ньому діє дев’ять тематичних секцій. На 
1 серпня 2006 року в своїх рядах товариство налічувало 194 члени 
Всеукраїнської спілки краєзнавців і 125 своїх почесних членів.

Острозьку міськрайонну краєзнавчу організацію очолює заступник 
директора Державного історико-культурного заповідника м. Острога 
Манько Микола Павлович, котрий є членом правління і почесним 
членом Всеукраїнської спілки краєзнавців, був делегатом третього 
з’їзду спілки 29-30 жовтня 2003 року. Лауреатами регіональної 
краєзнавчої премії «За відродження Волині» стали Андрухов Петро 
Зотович у 1992 і Ковальський Микола Павлович у 1999 роках.

Члени Острозького міськрайонного відділення 
Всеукраїнської спілки краєзнавців 

(за часом вступу у спілку)
1. Гладуненко Олександр Васильович - журналіст, м. Острог.
2. Хведась Анатолій Олексійович - кандидат історичних наук, 

м. Острог.
3. Манько Микола Павлович - заступник директора Державного 

історико-культурного заповідника м. Острога.
4. Андрухов Петро Зотович (1924-1996) - вчитель-історик, колишній 

директор Острозького краєзнавчого музею, перший завідувач Центру 
вивчення спадщини Острозької академії і почесний професор 
Національного університету «Острозька академія», м. Острог.

5. Рачківський Олександр Іванович - музейрий працівник, нині вчитель 
допоміжної школи-інтернату, м. Острог.

6. Кучерук Володимир Петрович - вчитель, с. Білашів.
7. Поток Михайло Володимирович - завідувач відділу наукової 

бібліотеки Національного університету «Острозька академія», м. Острог.
8. Романчук Олександр Миколайович - реставратор кераміки 

Державного історико-культурного заповідника м. Острога, завідувач 
сектором археології Нетішинського міського краєзнавчого музею, 
м. Острог.

9. Квасюк Лариса Володимирівна - кандидат філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Національного університету «Острозька академія», м. Острог.
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10. Близняк Микола Богданович - кандидат історичних наук, викладач 

кафедри історії Національного університу «Острозька академія», м. Острог.
11. Данилюк Марія Миколаївна - завідувач відділу історії Державного 

історико-культурного заповідника м. Острога.
12. Губернюк Микола Іванович - вчитель, нині сільський голова 

с. Межиріч.
13. Ундір Олесь (Олександр) Олексійович - вчитель, журналіст, 

м. Острог.
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