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Петро КРАЛ ЮК

Питання про протопласт роду 
князів Острозьких

Документальних джерел, які дали б змогу прослідкувати діяльність 
родини Острозьких, збереглося не так то вже й багато. Та й то 
переважно вони стосуються пізніших часів - XVI та XVII ст. 
Дискусійним залишається питання щодо походження цього 
князівського роду. За часів Василя Острозького спостерігалося 
намагання утвердити думку, що цей рід веде свій початок від 
Рюриковичів. Зокрема, така думка була представлена в панегіричній 
поемі придворного поета князя В. Острозького Симона Пекаліда “Про 
Острозьку війну...” (1600). У цьому творі навіть була вміщена 
своєрідна міфопоетична генеалогія даного роду /1/. Острозьких як 
продовжувачів справи Рюриковичів розглядав автор ще однієї 
латиномовної поеми “Дніпрові камени” (1618) /2/, який, імовірно, був 
людиною, наближеною до князів Заславських, що знаходилися в той 
час у близьких родинних стосунках з Острозькими /3/. Захарія 
Копистенський в апології “Про пресвітлого та преславного Василія, 
князя Острозького, воєводу Київського”, що увійшла до його 
полемічного твору “Палінодія”, проводить думку, що цей рід бере свій 
початок від Володимира Святославовича і Данила Галицького /4/. 
Острозькі як потомки князя Данила представлені в “Хроніці” Феодосія 
Софоновича - одному з найвизначніших джерел та пам’яток 
української історіографії другої половини XVII ст. /5/.

Показово, що нащадками Рюриковичів Острозьких вважали також 
польські хроністи М. Стрийковський /6/ та А. Гвагнін ПІ. Про те, 
наскільки поширеним був такий погляд у XVI ст. й пізніше, свідчить 
австрійський дипломат Е. Лясота (бл.1550-1616) /8/.

Про Острозьких як нащадків Рюриковичів писали українські та 
польські історики XIX ст. Зокрема, М. Максимович у своїх “Листах 
про князів Острозьких до графині А. Д. Блудової” відстоював думку, 
що цей рід веде свій початок від князів Пінських та Турівських, котрі 
мали предками Володимира Святого й Данила Романовича /9/.

З часом подібні твердження почали сприйматися як вияви своєрідної 
міфології, що мала на меті утвердити авторитет дому Острозьких. Так, 
польський дослідник Ю. Пузина, використовуючи деякі писемні пам’ятки, 
висловив думку, ніби цей рід започаткований був сином великого литовського 
князя Гедиміна-Наримунтом, котрий заволодів у 1316-1317 рр. Пінськомі 
Туровим/10/. Таку версію підтримала Н. Яковенко /11/.

Однак останнім часом відбувається повернення до думки про 
походження Острозьких від давньоруських Рюриковичів. Її спробував
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обгрунтувати І. Мицько на основі власних досліджень монастирських 
синодиків та історичної долі деяких земельних володінь, які належали 
представникам цього роду. Дослідник прийшов до висновку, що 
протопластом роду Острозьких був син князя Данила Галицького - 
Мстислав-Гліб /12/.

Саме ця версія видається нам найбільш вірогідною. На користь 
даної версії (хай непрямо) свідчить діяльність цього князя. Тому варто 
звернутися до життєпису Мстислава.

Відомостей про цього князя маємо небагато. Переважно вони 
знаходяться в Галицько-Волинському літописі. Це джерело 
повідомляє, що Мстислав був четвертим сином князя Данила 
Галицького /13/. Ще в молодому віці зі своїми родичами, князями 
Волині й Галичини, здійснював походи на ятвягів та литовців. 
Принаймні, літопис фіксує такі походи в 1274,1275 рр. /14/. У той час 
походи на литовські землі мали життєво важливе значення для 
волинських князів. По-перше, литовські племена часто нападали на 
Волинь. Ці напали були спустошливі й становили велику проблему 
для місцевого населення. Не випадково про них згадується навіть у 
фольклорних творах. Напади ж волинських князів на литовців певним 
чином нейтралізували ці набіги. По-друге, після татарської навали 
волинські князі шукали для себе земель, які б могли “сховати” їх від 
набігів ординців. Такими могли стати землі сучасної Білорусії, 
частково заселені литовцями, ятвягами, прусами. Недаремно волинські 
князі, передусім Володимир Василькович, а потім Мстислав активно 
освоювали ці території, розбудовували їх. По-третє, освоєння вказаних 
земель відкривало доступ до Прибалтики. А самі ці землі ставали 
важливою ланкою в балто-чорноморській торгівлі.

Пізніше бачимо, що князі Острозькі неодноразово звертали увагу 
на ці землі. Були пов’язані з ними. Особливо це стосується Костянтина 
Івановича Острозького, який був гетьманом литовським і врятував 
Велике Литовське князівство від московської експансії.

У Галицько-Волинському літописі говориться, що Мстислав разом 
із іншими галицькими й волинськими князями, знаходячись у “неволі 
татарській”, змушений був брати участь разом з татарами в походах 
на Захід. Зокрема, в 1280 р. з ними він ходив на Польщу, в 1285 р. - на 
Угорщину, в 1987 р. - знову на Польщу /15/. Літописець спеціально 
підкреслював, що робив він це неохоче.

У літописній розповіді про похід татар на поляків у 1287 р. сказано, 
що їхній ватажок Телебуга наказав галицьким й волинським князям 
зустрічати його. Мстислав зустрів Телебугу на річці Горині /16/. Це 
повідомлення дає підстави вважати, що він мав володіння на 
південному сході Волині, зокрема, в районі південної Погорини. 
Цю думку підтверджують й інші літописні згадки. Наприклад, в одному
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місці літопису оповідається, що князь Володимир Василькович послав до 
Мстислава послів, а ті знайшли князя в місті Стіжку /17/. Це місто, яке 
знаходилося неподалік сучасного Кременця, відігравало важливу роль у 
обороні волинських земель від татар. Не даремно на вимогу їхнього 
провідника Бурундая в 1259 р. князь Лев зруйнував оборонні споруди цього 
міста /18/. Проте, очевидно, Мстиславові вдалося їх відновити й Стіжок 
знову став князівською резиденцією.

У Галицько-Волинському літописі згадується, що Мстислав володів 
Луцьком та Дубном /19/. І, судячи з деяких повідомлень, саме Луцьк 
був його основною резиденцією. Наприклад, біля Луцька, у селі Гай, 
Мстислав приймав мазовецького князя Кондрата /20/. Ймовірно, за 
князя Мстислава відбулося формування Луцького князівства, до 
складу якого входив й Острог. Також була створена Луцька єпархія. 
Пізніше вона іменувалася Луцько-Острозькою. Принаймні, до 
князювання Мстислава згадок про цю єпархію немає. Як правило, в 
той час межі єпархій співпадали з межами князівств. Тому, судячи з 
пізніше відомих нам меж Луцької єпархії, можемо говорити, що землі 
Луцького князівства охоплювали південно-східні території сучасної 
Волинської області, південну частину нинішньої Рівненської та північні 
частини Тернопільської й Хмельницької областей.

Принагідно варто зазначити, що це були неспокійні землі. Вони 
межували із територіями, які безпосередньо контролювалися татарами. 
Ці землі часто ставали об’єктами набігів ординців. І Мстиславу 
доводилося багато уваги приділяти облаштуванню оборонних споруд 
у своєму князівстві.

Очевидно, саме піклування за свої землі стало далеко не останнім 
чинником того, що в 1287 р., коли постало питання про успадкування 
багатого Володимирського князівства, котре належало Володимиру 
Васильковичу, останній вирішив передати його Мстиславу.

Це сталося під час спільного походу татар і волинсько-галицьких 
князів на Польщу. Володимир Василькович у присутності ханів 
Телебуги й Алгуя зробив заяву, що, оскільки він не має дітей, то після 
смерті віддає “землю свою всю і городи” брату Мстиславу. Про це 
повідомили князя Лева та його сина Юрія, котрі претендували на 
волинські землі /21/. Така заява видається добре продуманим кроком. 
Володимир Василькович сподівався, що ординські хани, васалами яких 
вважалися волинсько-галицькі князі, стануть гарантами виконання 
його волі.

Далі Володимир Василькович, не бажаючи йти з татарами на 
поляків, подався на Волинь, а звідти - до містечка Кам’янця, що лежало 
на північ від Бреста. Тут до нього дійшла вістка, що Мстислав “од дає 
город Всеволж боярам і села роздає” /22/. Це його вкрай обурило. 
“І поспав, -пише літописець, -Володимир посла свого з жалобою до брата 
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свого Мстислава, кажучи: “Брате! Ти мене ані на війні не взяв, ні списом 
мене не здобув єси, ні із городів не вибив мене єсмь, раттю прийшовши на 
мене, - а так чиниш ти надо мною! Ти мені брат єсть, а другий мені брат - 
Лев, а синовець мені - Юрій. Я ж із вас трьох вибрав єсмь тебе одного і дав 
тобі єсмь землю свою всю і городи по своїм животті. А за мого ж живоття 
не вмішуватися тобі ні в що” /23/.

Мстислав же через посла почав виправдовуватися, казати, що він 
шанує Володимира Васильковича, як свого батька, і готовий йому 
служити. Однак Володимир, не покладаючись на усні домовленості і 
не маючи певності в діях свого наступника, вирішив укласти письмовий 
“Заповіт”, у якому би обумовлювалася передача його спадку. Для 
цього спеціально викликав Мстислава до городка Рай, де лежав важко 
хворим. Тут і був написаний цей “Заповіт”. Текст даного “Заповіту” 
вписаний у Галицько-Волинський літопис /24/ і є цікавим пам’ятником 
правової думки того часу.

Далі у літописі оповідається, що Мстислав отримав грамоту від 
Володимира Васильковича на його володіння. Із нею поїхав у місто 
Володимир, де вона була зачитана у церкві святої Богородиці. 
Мстислав відразу ж хотів приступити до правління. Однак Володимир 
Василькович не дав йому цього зробити, сказавши, що той буде 
правити у Володимирі тільки після його смерті.

Знаючи, що Володимир Василькович передав свої володіння 
Мстиславові, галицькі князі Лев та його син Юрій, котрі претендували 
на ці землі, спробували вдатися до хитрощів, щоб заволодіти 
Берестейською землею. Вони послали послів до Юрія та Лева з 
проханням віддати їм цю землю. Проте Володимир Василькович їм 
відмовив, пославшись, що обіцяв її Мстиславу.

Те, що для волинсько-галицьких князів відроджена Берестейщина 
важила дуже багато, засвідчують також події після смерті Володимира 
Васильковича. Князь Юрій, скориставшись нагодою, захоплює ці землі 
(Брест, Кам’янець і Більськ). Мстислав же погрожує, що звернеться до 
ординських ханів, які виступили гарантами виконання волі 
Володимира Васильковича. Це справляє враження. І Юрій, 
побоюючись татарського втручання, полишає Берестейщину /25/.

Але повернемося до питання, чому Володимир Василькович не 
хотів віддавати своїх земель (чи, принаймні, їхньої частини) Леву та 
його сину Юрію. М. Грушевський вважав таку поведінку нерозумною. 
Цей князь, на його думку, “не дуже мудро поступив, давши себе повести 
своїм особистим антипатіям до талановитого й енергійного Льва і 
через с антипатії подарувавши своє князівство, наче окрасу з своєї 
гардероби, нездарному Мстиславу, замість аби злучити своїм 
тестаментом Волинь з Галичиною і тим повернути давню силу й 
значіннє Галицько-волинській державі. Лев і Юрий потрапили б ту силу й
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значіннє репрезентувати” /26/. Подібні погляди на це питання поділяють й 
інші дослідники.

На перший погляд, поведінка Володимира Васильковича щодо передачі 
свого спадку була викликана особистими симпатіями й антипатіями. 
Насправді, справа стояла глибше. Волод имир Василькович бачив у Мстиславі 
людину, яка б продовжила його політику, котра спиралася не стільки на 
військову силу, скільки на дипломатію. Ця політика полягала в поступовому 
дистанціюванні від татар, обережній експансії на північ і захід, а також у 
розбудові своєї держави.

Тому вибір Володимира Васильковича на користь Мстислава не був 
випадковим. І навіть коли Мстислав почав виявляти надмірне владолюбство 
й чинити дії, що не подобалися Володимиру Васильковичу, той не 
відступився від свого наміру.

Як уже зазначалося, на початку свого правління у Володимирському 
князівстві Мстиславу довелося зустрітися із складною, конфліктною 
ситуацією, коли його землі захопив князь Юрій. Проте цей конфлікт він 
зумів вирішити не військовим, а дипломатичним шляхом. Також бачимо, 
що дипломатичний шлях вирішення проблем був притаманний князям 
Острозьким, особливо це стосується Василя Костянтиновича.

Із Галицько-Волинського літопису відомо, що і Мстислав, як і його 
попередник, приділяв увагу будівництву оборонних споруд, а також 
культурній діяльності, зокрема, будівництву храмів. Так, у 1289 р. Мстислав 
заклав оборонну вежу в місті Чорторийську. Того ж року спорудив церкву 
на честь праведників Іоакима та Анни /27/. Подібного роду діяльність була 
притаманна й князям Острозьким.

Вдаючись переважно до дипломатичних дій, Мстислав зумів розширити 
свої володіння. У1289 р. “литовський князь Будикид і брат його Будивид 
дали князю Мстиславу город свій Волковийськ, щоб з ними він мир держав” 
/28/. У васальній залежності від Мстислава опинилася не лише Мазовія, а 
й Сандомирське князівство.

Літописець, характеризуючи володіння Мстислава, писав так: “Він 
держав мир із навколишніми землями: з Ляхами, і з Німцями, і з Литвою, 
[а] землю свою держав величиною аж по Татар, а сюди - по Ляхи і по 
Литву” /29/. Тобто його держава становила значну частину земель 
сучасної України.

На жаль, остання частина Галицько-Волинського літопису, де мова йде 
про Мстислава, різко обривається. Проте немає сумніву, що цей князь 
залишив помітний слід у історії Волині.

Як бачимо, в багатьох моментах діяльність князя Мстислава мала 
паралелі з діяльністю князів Острозьких. Між Мстиславом та Василем- 
Костянтином Острозьким простежується певна традиція, яка стосувалася 
передусім політичної й культурної діяльності.
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Тарас ВИХОВАНЕЦЬ

Пречистенська церква в Острозі: храм-загадка?

Вочевидь, минувшина жодного острозького храму не викликала свого 
часу серед громадськості та дослідників такого жвавого резонансу та 
розмаїття/полярності суджень, як історія православної Пречистенської 
церкви. А розпочалося все зовсім несподівано: 4 (16) червня 1889 р. в місті 
трапилася пожежа, внаслідок якої, крім інших споруд, часткового пошкодився 
католицький парафіяльний костьол.

З огляду на стан будівлі влада наказала замкнути храм. Ситуація для 
католиків складалася не найсприятливіше. Проблема набула етно- 
релігійного забарвлення. Суспільно-православна думка, користуючись 
нагодою, активізується та посилено прагне довести, що будівля 
острозького парафіяльного костьолу - не що інше як... відібрана свого 
часу в православних Пречистенська (або Успенська) церква. Як 
резонанс, на авансцену виходить і католицька суспільна опінія, 
переконуючи супротивників у тому, що костьол не був православним 
храмом, а якщо таки й був, то відійшов до католиків легальним 
шляхом; а, можливо, православного Пречистенського храму в Острозі 
й узагалі ніколи не було.

* * *
Головними репрезентантами як однієї, так і іншої сторони стали духовні 

особи - благочинний Острозького міського округу православний протоієрей 
Ігнатій Зілінтікевич та проф. Ягеллонського університету кс. др. Владислав 
Кнапіньський. Першому, зокрема, належить авторство опублікованої в 
часописі “Волынские епархиальные ведомости” “Пам’ятної записки”, у 
якій з’ясовуються деякі (можливі) аспекти історії Пречистенської церкви 
в Острозі1; протилежну сторону представляла головно праця другого - 
“Справа про костьол в Острозі на Волині” (спочатку опублікована на 
сторінках “Тижневика католицького”, а згодом - окремим виданням), яка 
стала бурхливою полемічною реакцією на “Пам’ятну записку”2.

Обидві сторони в суперечці виступали як зацікавлені, їх судження не 
позбавлені тенденційних висновків. Відтак, постає закономірне запитання: 
“Чи таки була в Острозі коли-небудь православна церква, йменована 
Пречисгенською, чи її ідея справді є витвором православних релігійних кіл?”.

І. Зілінтікевич не сумнівався, що така церква існувала, й у своїй 
“Записці”, покликаючись на низку праць, як от: М. Максимовича3, 
Я. Перлштейна4, А. Сендульського, А. Хойнацького та багатьох 
інших, стверджував, що вона була збудована у XV ст. кн. Федором 
Острозьким. Більше того, на переконання священика, “со времени ее 
построения до 1596 года, т. е. до времени Брестской церковной унии и, 
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даже немного позже, до 1608 года, т. е. до смерти Константина 
Константиновича кн. Острожского, непрерывно состояла в владении 
православных христиан, а латинской церкви во имя Матери Божией и 
какой либо другой иноверной церкви в г. Остроге, до вышеуказанного 
времени, совсем не было "5. Згаданий автор нижче висловлює припущення, 
що Пречистенський храм міг відійти католикам близько 1636 р., коли в 
Острозі сталося заворушення, котре потягнуло за собою утиски проти 
православних. Таким чином, на думку І. Зілінтікевича: “Это отнятие у 
православных Пречистенской церкви, или предшествовало сему 
возмущению и было одной из причин, вызвавших оное, или было одним из 
последствий возмущения” 6.

Критикуючи мало не кожну запропоновану священиком тезу та 
звинувачуючи його у фальшуванні фактів, Кнапіньський у підсумку 
своїх публікацій дійшов діаметрально протилежних, порівняно із 
Зілінтікевичем, переконань та взагалі піддав сумніву існування в 
Острозі православної Пречистенської церкви7.

* * *
І “Пам’ятна записка”, й публікації кс. Вл. Кнапіньського хибують браком 

документальних відомостей, тенденційні. Кожен покликається на вигідні 
для себе відомості. У словах багато полеміки й ще більше природного 
бажання довести своє. Відсилати їх до архівних джерел сьогодні, звісно, 
немає сенсу, проте бути уважнішими до вже опублікованих на той час 
матеріалів їм таки не завадило б...

Ігнатій Зілінтікевич як джерельний аргумент, що доводить 
існування в Острозі храму, згадує острозького священика, протопопа 
Андрія Пречиського, котрий серед інших ствердив підсумковий 
документ Берестейського протиунійного собору від 9 жовтня 1596 р. 
Натомість, католицький учений ставить під сумнів тезу про те, що 
“Пречиський” є вказівкою на місце служіння, й зазначає, що це - 
прізвище, яке не має жодного стосунку до найменування храму8.

Опиратися на саме тільки прізвище/прізвисько служителя справді 
ризиковано. Проте дивує інше: як обидва поважні автори не 
додивилися в тому ж таки першому томі першої частини 
документального видання “Архив Юго-Западной России” ще одного 
джерела, яке безпосередньо свідчить про існування в Острозі 
Пречистенської церкви! В одному з донесень возного від 23 грудня 
1591 р. ідеться про двір єпископа К. Терлецького “подле церъкви 
Пречистое Светое”9 в Острозі.

* * *
Зважаючи на те, що двір епископа К. Терлецького знаходився у т. зв. 

“окольному замку”10, тобто пригороджу11, неподалік Пречистенської церкви, 
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природно, що цей храм теж знаходився у пригородку - другій після замку- 
дитинця укріпленій території міста.

Пречистенський храм засновано щонайпізніше у першій половині 
XVI ст., можливо, кн. К. І. Острозьким. Ще в “Акті введення у володіння 
Острозькою волостю Беати та Гальшки Острозьких 1542 р.” згадується 
“село церковне святої Пречистої”12. Воно ж зустрічається й у 
“Підтвердженні прав Беати Острозької на маєтки покійного чоловіка з 
вписанням акту їх поділу в 1542 р. між нею та її дочкою Гальшкою”13. На 
1571 р. в одному з джерел конкретизується назва цього села: “Сільце Попівці 
попа С[вятої] Пречистої”, а також називаються імена 10 підданих14. “Село 
Попа Пречиського” згадує податковий документ від 1583 р.15 Марія 
Томилівна Боровицька у тестаменті від 6 серпня 1591 р. заповідала 
поховати себе в острозькій Пречистенській церкві16.

Про село Попівці йдеться й у 1603 р. під час розподілу маетностей 
між синами К.-В. Острозького - Янушем та Олександром17. Більше того, в 
цей час в Острозі серед священицьких підданих були навіть “холопи... попа 
пречистого ’48. Про Попівці повідомляє первинний поборовий реєстр від 
1604 р.19, а про саму церкву згадує судова справа щодо вбивства у 1609 р. 
в Острозі певного шляхтича20.

Священиком Пречистенського храму в кінці XVI і, ймовірно, на 
початку XVII ст. був Андрій Мелешко21, учасник Берестейського 
антикатолицького собору 1596 р., котрий і підписався як “Андрей 
Пречиский, протопопе Острозский”тд його синодальним універсалом 
від 9 жовтня22. Згодом настоятелем храму став зять А. Мелешка - Стефан 
Герасимович Смотрицький. У1607 р. він переписав для церкви “Успения 
пречистое Бр~цы в замку острозском ” “Бесіди” І. Златоуста на послання 
ап. Іоанна23. “Острозький літописець” у зв’язку з подіями 1636 р. в Острозі 
в ід ноту вав: “Міщане міли надію на отца Стефана пречиського, хотіли 
при нім опертися, яко при мурі, же чоловік був побожного житія, 
безженний і научений по-латині, по-гречеськи. А он наперед всіх приял 
унію. Зараз кадук его напал, а вже старенський бул

Як складалася доля храму у 20-х XVII ст. - не ясно. Знаємо, що 
церковне село Попівці в 1621 р. тримав Дмитро Карлочи25, а 1629 р. у 
т. зв. “Екстрактах з виказів про подимне” зазначається, що згадане 
село знаходилося в посесії не названої на ім’я “Церкви Острозького 
замку ”26 - можливо, тієї ж таки Пречистенської.

Навіть наведених кількох документально-наративних відомостей 
достатньо, аби цілковито подолати сумнів щодо того, чи існував такий 
храм в Острозі, чи ні.

* * *
Православна сторона, крім іншого, у своїх міркуваннях силкувалася, 

по-перше, довести тотожність будівлі костьолу та колишньої
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Пречистенської церкви і, по-друге, як один із доказів виставляла 
конструктивну особливість - уміщення вівтарної частини “на схід”. 
Зупинімось на цьому окремо.

Автор початкової частини Актів (хроніки) острозького парафіяльного 
костьолу - синтетичного джерела з історії католицького храму - 
В. Вітковський пов’язував виникнення останнього з добою Федора 
Острозького та, нібито, зведенням князем у середині XV ст. в місті костьолу 
Матері Божої та кляштора для домініканів27. Цю тезу беззастережно 
прийняв у своїй праці С. Кардашевич28. Згаданий Вл. Кнапіньський, широко 
аналізуючи лист Василя Федоровича Острозького, в якому йдеться про 
підтвердження фундації Ф. Острозького, один раз пропонує відсунути її 
дату на сто років пізніше, іншим разом взагалі ставить питання про 
істинність досліджуваного ним документа29. Своєю чергою, Т. Трайдос 
припускає, виходячи з того, що Ф. Острозький помер близько 1410 р., 
можливість заснування костьолу на межі XIV і XV ст.30 Згадана фундація 
в перспективі, на нашу думку, потребує окремого ретельного текстологічно- 
джерелознавчого дослідження.

Полишмо на разі питання часу заснування костьолу - для цього 
потрібні додаткові д жерела - та перейдімо до інших, пов’язаних з історією 
цього храму, аспектів. По-перше, потрібно наголосити, що принаймні з 
1542 й до 1609 років в Острозі синхронно існували православна 
Пречистенська церква та католицький костьол31 (що заперечує тезу про 
його відновлення щойно у 80-х роках XVI ст.32). Остання дата, тобто 
1609 р., стосується згадки про церкву в актових джерелах, після чого 
конкретні відомості про неї та її священика зникають (принаймні, на 
сьогодні вони нам не відомі) по суті до 1636 р.

По-друге, на кінець XVI - початок XVII ст. в історії острозького 
костьолу відбуваються кардинальні зміни: зі старого дерев’яного він 
перетворюється на мурований. Пробощ В. Вітковський, розповідаючи 
про свого попередника В. Бєжановського, крім іншого, побіжно 
відмітив, що рятуючись від нападів православних міщан, останній був 
змушений ховатися на горищі “костьолу старого”33. Разом із тим, на перших 
сторінках своєї праці той же священик у розділі “Jakoby dawno і przez kogo 
kościół w Ostrogu stanął” відзначає, що “було тих багато, і ще є, котрі 
пам’ятають костьол дерев’яний, дуже малий і дуже старий (!-Авт.), 
перед теперішнім мурованим: але хто збудував той дерев ’яний старий, і 
за якої оказії, нічого про те немає, крім листа і рукопису неавтентичного 
з Метрики Литовської, за короля першого Зигмунта по-руськи писаного”34 
(далі йдуть відомості про фундацію католицької церкви Божої Матері та 
історія про домініканів). Відтак, можна думати, що на 1582 р. - час 
прибуття до Острога В. Бєжановського (якщо вірити повідомленню Актів) 
у місті ще був старий дерев’яний костьол, ана 1616р. (В. Вітковський 
указував, що його попередник був похований 1616 р. у склепику під великим 
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олтарем і там знаходився й на час написання початку Актів, тобто на 
бл. 1620 р.35, відтак - йшлося про новий костьол) - вже мурований.

Третя річ. Малоймовірною видається обставина, що мурованим костьол 
став до 1608 р., тобто, до часу смерті кн. К.-В. Острозького. Відтак, можна 
здогадуватися, що храм було по-новому зведено у 1608-1616 рр. Акти під 
1619 р. у розділі “Смерть Каспра Дазинта” зазначають: “Помер того року 
П. Каспер Дазинт муляр, котрий костьол острозький на кошти 
пожертвувань мурував ”36.

Зважаючи на це, можна ствердити, що будівля костьолу не була 
переробленою колишньою Пречистенською церквою, оскільки і вона, 
й костьол існували синхронно щонайменше до початку XVII ст. Разом 
із цим, імовірно, протягом часу будівництва нового мурованого 
костьолу поряд продовжував ще певний час функціонувати старий 
дерев’яний (не виключено, що будівля старого храму навіть ще стояла 
на перших порах функціонування нового костьолу, оскільки вище вже 
йшлося про те, що В. Бєжановський, начебто, ховався на горищі 
старого храму - може, аби заплутати переслідувачів?). Це, звісно, 
припущення. Нарешті, зазначення імені зодчого - Каспер Дазинт - та 
джерела ресурсів будівництва - на пожертвування - значною мірою 
нівелює упередження щодо “православного” походження будівлі 
католицького Успенського парафіяльного костьолу.

Тепер про вівтарну частину. Спочатку будівля костьолу, вочевидь, 
була однонавною і становила орієнтований по осі “схід - захід” 
прямокутник апсидою на схід. Як відзначає О. Годованюк, “всі давні 
костьоли Волині були “орієнтовані", тобто апсидою звернені на схід”-. 
цей момент (а саме він стояв серед головних аргументів, висловлюваних 
у XIX ст. на користь “православного” минулого цього храму37) 
католицької традиції на українських землях неодноразово порушувався38.

* * *
Доля Пречистенського храму від 1636 р. до другої половини XVII ст. - 

невідома. ЗаЯ. Перлштейном, у 1681 р. в Острозі з’являється (а може таки 
продовжує існувати як відбудований після пожежі абощо39? - Авт.) 
Успенський (інша назва Пречистенського. - Авт.) храм40, який 
функціонував майже до кінця XIX ст. і згорів під час пожежі 4(16) червня 
1889 р. Звісно, можна думати, що це була зовсім інша будівля на зовсім 
іншому місці. Якщо навіть так, то принаймні перший факт: існування в 
Острозі у ХУІ-ХУП ст. Пречистенської церкви, і другий: її синхронність 
католицькому парафіяльному костьолу можна вважати хоча б частково 
доведеними. Подальше дослідження цього питання, можливо, додасть 
нових деталей.
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Микола БЕНДЮК

Родинні зв’язки князів Острозьких 
із козаком Мамаєм

Всім відомі популярні картини ХУІІІ-ХІХ от. із народним захисником, 
козаком Мамаєм, однак про зв’язки княжих родів Острозьких та Глинських 
із славнозвісним козаком знають не всі.

У 1380-х рр. на півдні практично незаселеної Чернігівщини оселилися 
мамаївці, залишки колишніх половців, які найнялися на прикордонну 
службу до Великого князівства Литовського.

Мамай - помітний діяч Золотої Орди. Це військовий керівник 
незнатного походження, що висунувся спочатку в намісники Криму. Згодом, 
після одруження з царівною з роду Чінгізідів і смерті тестя, хана Бердибека, 
він фактично став правителем великої частини золотоординської імперії, 
що лежала на захід від Волги. У боротьбі за владу Мамай спирався на 
кримчан, кочівників Причорномор’я, Приазов’я, Лівобережного 
Придніпров’я, звідкіля він, очевидно, походив. Як зазначає дослідник 
Леонід Багацький, його резиденція - Замик у низів’ї Дніпра. Московська 
“Книга большому Чертежу” 1627 р. вказувала: у гирлі Московки, що впадає 
у Дніпро, є “городок Мамаев Сарай. А ниже Мамаева Сарая 50 верст на 
Днепре—Усламовы городки”.

Мамай—талановитий військовик, він застосовував тактику швидкого 
нападу, несподіваної передислокації військ. Його походи завдали поразки 
Рязанському (1373,1378)таНижнегородськомукнязівствам(1378). Мамай 
не раз вступав у союзи з Литвою. Куликівську битву 1380 року з військом 
московського князя Д митра він програв через затримку литовської підмоги. 
Після цього Мамая у 1381 році в Кафі (Феодосія) вбили генуезці.

Його син Мансур-Кият, побоюючись репресій нового хана, відійшов до 
батькового союзника - великого литовського князя. Одержав в управління 
Глинськ (нині - Роменський район Сумської області). Поряд з мамаївцями 
ще раніше отаборилась “тьма” Яголдая Сарайовича—у верхів’ях Псла, 
Сейму, Осколу та Сіверського Дінця1.

У родовідних записах князів Глинських, знайдених істориком 
Олександром Шенніковим, сказано: “И после Донскаго побоища Мамаев 
сын Мансур-Кият (Маркисуат) Князь зарубил три городы Глинеск, [да] 
Полдову (Полтаву), [да] Глеченицу (Глиницу), дети же Мансур-киятовы 
(Мансуркиатовы) меньшой сын Скидер (Скидырь) [Князь] поймав [поймав] 
стадо коней и верблюдов и покочевал в Переколи, а большой сын [его] 
Алекса (Олеско) [Князь, а] остался на тех градех преждереченных 
[городех]”2.

Згаданий онук Мамая Алекса, відомий ще як Лексада, у 1390 р. 
охрестився, став зватися Олександром. Як повідомляють далі родовідні

16



Родинні зв ’язки князів Острозьких із козаком Мамаєм

розписи, “а у Александра сын 
Иван с отцем же крестился. И в 
те времена приехати к Киеву 
Великому Князю Витовту 
Литовскому и после ко Князю 
Александру, и сыну его что 
похоте служити; и Князь Иван и 
с отцем своим Александром 
сотворили хотение Великого 
Князя Витовта, и приехали к 
нему, и били челом ему с своими 
предреченными тремя города. И 
Князь Великий Витовт прия их 
честно не яко слуг, но яко 
сродних своих, и дал им 
вотчины волости: Станку, 
Хорозов, Сереков, Гладковича; и 
дал Витовт за Князя Ивана Александровича княж Данилову дщерь 
Остроженскаго Княжну Настасью”.Так правнук Мамая Іван одружився на 
доньці князя Данила Острозького - княжні Насті. Відтоді Мамаї почали
називатися князями Глинськими.

(Існує легенда, нібито козак Мамай врятував Вітовта після поразки на 
Ворсклі у 1399 р. і за це отримав титул князя Глинського. Як свідчить 
Литовська метрика, нащадки перших князів Глинських у документах 1489 р. 
згадані і як Мамаї (Іван Львович, Василь Львович, Федір Львович).

Глинські-Мамаї- засновники українського козацтва.
Глинські-Мамаї протягом століття з часу появи на Сіверщині добре 

освоїлись тут. Мамаївці заселили і заснували багато населених пунктів. 
Так, “Пам’ять” 1527 р. повідомляє, що “Хоробор село [нині Макошине 
Менського району] у верху Десны, держал Глинскии, домов сто было”.

Недарма Богдана Федоровича Глинського називають зачинателем 
українського козацтва ще задовго до легендарного Байди. Віну 1489-1493 рр. 
був черкаським старостою і зі своїми підлеглими охороняв Київщину від 
набігів ординців. Черкаські козаки згадані у скарзі Менглі-Гірея І від 1492 р. 
до Великого князя Литовського Олександра: вони ходили на Тягиню і 
захопили татарський корабель. Особливо успішно ходили вони на чолі з Б. 
Глинським на Очаків, який розгромили.

Відомо, що у 1495-1500 рр. князь був путивльським намісником. 
Московське військо, захопивши 1500 р. Путивль, взяло його у полон. 
Б. Глинський помер у неволі в Москві у 1512 р.

У тому ж 1500 р. 14 липня-відбулася битва між литовсько-українськими 
та московськими військами на річці Ведроші. Великий гетьман Костянтин 
Іванович Острозький, який командував литовсько-українським військом, був
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поранений, у цьому бою і потрапив в полон до московитів. Сім років 
Костянтин Іванович провів у полоні поряд із Богданом Глинським, але за 
допомогою хитрощів зумів втекти у вересні 1507 р.

Михайло Львович Глинський теж залишив помітний слід в історії 
України. Отримавши виховання при дворі німецького імператора 
Максиміліана, він навчався і жив в Італії та Іспанії. У1499-1507 рр. був 
маршалком при Великому князі Литовському. У серпні 1506 р. “муж 
славний, котрий був найголовнішим у короля Олександра”, очолив великий 
похід литовського війська проти ординців, що вторглися у Велике князівство 
Литовське. “Глинський мужньо бився,—писав у “Хроніці європейської 
Сарматії” хроніст Олександр Гваньїні - ...він розгромив всього до 20 тисяч 
татар, крім тих, яких було взято у полон”.

Михайло Глинський, опираючись на свою рідню, українських 
можновладців (а він тримав, як пише Гваньїні, вважай, половину Литви), у 
1508 р. повстав проти Сигізмунда І. Мета-утворення незалежного князівства: 
“Якщо Бог дасть йому в цьому щастя, він перенесе цю державу від Литви до 
Русі, як раніше було, і від новить київську монархію”. Повстанці захопили кілька 
замків, взяли в облогу Житомир, Овруч, але не отримали допомоги від татар, 
і повстання згасло. Глинський з род ичами емігрував до Москви, де згодом був 
арештований і помер у в’язниці в 1534 р. До речі, його племінницю Олену 
Василівну Глинську вподобав Великий князь Московський Василій ІП. їхнім 
сином став сумнозвісний цар Іван IV Грозний.)

Після втечі Михайла Глинського до Москви більшість їхніх земель 
перейшли до родичів - князів Острозьких.
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Доба національно-культурного відродження: 
Українські Афіни

Розвиток української культури в XIV - першій половині XVII ст. 
органічно пов’язаний з історичними обставинами, що мали місце на землях 
України, яка входила тоді до Великого князівства Литовського. Кревська 
унія (1385 р.) поклала початок об’єднанню Литви і Польщі, надавши 
польській шляхті право володіння українськими землями, тим самим 
узаконила експансію латинської культури на кілька віків. Позитивним 
моментом у цьому процесі було входження українських земель у простір 
західної цивілізації. З іншого боку, Польща повела тотальний наступ на 
українську культуру, православну віру, традиції, мову.

Неймовірно важкою для українського народу була перша половина XV ст. 
через щорічні напади татарських орд. Цей факт негативно позначився на 
економічному і культурному розвитку України. У XVI ст. Україна вступила 
руїною. Люблінська унія (1569 р.) остаточно узаконила політику 
національного, релігійного й соціального гноблення українського народу, 
що в свою чергу спричинило відкритий протест українського населення.

Процес колонізації здійснювався одночасно як в економічній, так і в 
культурній сферах життя українського суспільства.

У нових умовах особливо зросло значення духовенства. Під польською 
владою православна церква втратила своє привілейоване становище і 
опинилася перед загрозою повного знищення. Але, незважаючи на це, 
зросла роль церкви як національної організації. Митрополит і єпископи 
вважалися представниками всього народу, а церковні собори стали 
всенародними з’їздами. У своєму важкому становищі церква шукала 
захисту і підтримки серед громадян і змушена була наближатися до них, 
цікавлячись не лише їхнім духовним життям але, і світськими потребами. 
Під церковною опікою гуртувалися братства, шпиталі, розвивалося 
письменство і мистецтво.

Дещо змінилося релігійне життя суспільства і місце церкви після 
прийняття Берестейської унії (1596). В релігійному житті стався розкол, 
який особливо негативно відбився на політичній боротьбі, яку вів 
український народ у XVII ст.

Українські аристократичні роди вважали своїм обов’язком обороняти 
культуру, протегувати церкву, освіту, доброчинні установи. Так робили 
визначні представники аристократії.

В Україні на той час зростає православна магнатсько-шляхетська 
опозиція. Очолював її князь Василь-Костянтин Острозький. Ця 
аристократична опозиція дотримувалася помірковано-консервативних 
політичних поглядів і не виступала активно проти влади польської „корони” 
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в Україні. Це й не дивно, адже чимало її представників породичалося з 
польськими магнатськими фаміліями. Наприклад князь В.-К. Острозький 
був одружений на дочці краківського каштеляна Тарновського.

Опозиція прагнула розширення адміністративної та культурно- 
релігійної автономії українських земель у складі Речі Посполитої. Вона 
домагалася цієї мети лише легальними засобами: подавала петиції королеві, 
сеймові, протегувала культурно-освітню справу. В.-К.Острозький, 
А.Курбський, Ю. Слуцький, Г. Ходкевич та інші православні магнати 
вважали своїм ідеалом федерацію удільних українських, польських і 
білоруських земель з перевагою православних центрів. Однак ця політична 
програма вже не відповідала новій добі.

Однією з форм опозиції політиці Речі Посполитої з боку частини 
українських можновладців була підтримка ними реформаційного руху 
(кальвінізму, социніанства). Проповідь виборності церковних посад за 
участю світських громад приваблювала великих панів можливістю 
захоплення керівництва новою(оновленою) церквою та використання її 
проти посилення королівської влади. Кальвінізм та інші протестантські 
течії поширювали у своїх володіннях Воловині, Чаплині, Гойські, Сапіги, 
Ходкевичі. Князь О. Пронський створив центр кальвінізму в м. Берестечку 
на Волині, Я. Потоцький - в Галичині.

Незадоволена своїм становищем частина православних „княжат” 
(Рюриковичі, Гедиміновичі та ін.) ще наприкінці XV - на початку XVI ст. 
„від’їхала” з дворами до Москви, влившись у ряди верхівки російського 
боярства. Більшість же українських панів-магнатів стала на шлях зради 
національних інтересів, перейшла в католицтво, сприйняла польську мову 
і культуру, або ж перейшла в уніатство, прагнучи до більших прав і привілеїв 
у Польській державі.

В.-К. Острозький належав до когорти тих небагатьох діячів, які на 
політичному і теоретичному рівні визначали кращі риси нашого етносу.

Народився Василь Острозький в м. Турові від другого шлюбу 
Костянтина Івановича Острозького з княжною Олександрою Слуцькою.

Коли йому виповнилося чотири роки, помер батько. Василь успадкував 
його лицарську вдачу, а та атмосфера, що оточувала його в дитинстві, 
виховала гордість за великий і славний рід, змушувала відчувати 
відповідальність за кожний зроблений крок. Вплив матері на виховання та 
освіту сина залишив слід на все життя. Княгиня підготувала свого нащадка 
до майбутніх випробувань і доклала зусиль, щоб він перейняв естафету 
великого роду Острозьких. Княжич отримав чудову освіту, зокрема, знав 
латину, вільно володів польською і церковнослов’янською мовами, 
орієнтувався у прийомах красномовства, впевнено почувався в царині 
світської та священної історії, розумівся на богослов’ї.

Залишаючись єдиним нащадком славетного батька, Василь після 
досягнення повноліття вступив у володіння спадщиною з центром у Дубно.
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Завдяки одруженню з донькою коронного гетьмана Софією 
Тарновською(яка народила йому трьох синів - Януша, Костянтина та 
Олександра! двох доньок-Єлизавету й Катерину; померлау 1571 р. івдруге 
князь не одружувався) Василь-Костянтин Острозький увійшов до найвищих 
придворних кіл Польщі, здобувши чималий авторитет при королівському 
дворі. У спадок за дружиною він отримав чималі маєтки, розташовані у 
Галичині і самій Польщі. Водночас наприкінці XVI ст. сам інтенсивно 
скуповував землі на Київщині й Брацлавщині, засновуючи тут міста. З метою 
їх розвитку і самоврядування домігся для них магдебурзьких привілеїв від 
короля, а саме: вільного віросповідання (католики, протестанти, мусульмани, 
язичники та ін.) і вільного вибору зайнятості (землеробство, ремесло, торгівля 
тощо), переїзду з місця на місце та ін. Захист споконвічних прав людей і 
громадян став на Волині непорушним законом.

Велику увагу К.-В. Острозький приділяв обороні земель від татарських 
набігів. У ХУІ-ХУП ст. це була найболючіша проблема України. Князь 
власним коштом утримував кількатисячний загін вершників для оборони 
від татар. Коштом князя було засновано й побудовано чимало міст і замків, 
передусім на південно-східній Волині та Київщині.

Перебравши на себе від батька світський патронат над православною 
руською церквою, Острозький мав великий вплив на формування її вищої 
ієрархії та загальні напрямки політики. Останнє підтверджується, зокрема, 
тією посиленою увагою, яку Римська курія приділяла переговорам з князем 
у першій половині XVI ст., коли щойно задумувалося об’єднання 
православної і католицької церков.

Не заперечуючи проти унійної ідеї як такої, князь Костянтин рішуче 
виступав за те, щоб об’єднання католицької та православної церков 
розглядалося на церковному соборі за участю широкого загалу духівництва 
та шляхти, а не вирішувалося купкою вищого духовенства. Саме його 
заступництво за православних і патріотизм спричинили провал задуму унії 
католицького духовенства Речі Посполитої і Ватикану після Берестейського 
собору (1596). Як відомо, в Україну XVI ст. церква виступала носієм 
вітчизняних культурних традицій. Саме на релігійному грунті починалось 
зростання національної свідомості й національної ідеї. Отже, відстоювання 
прав православної церкви було своєрідною формою боротьби за вітчизняну 
культуру.

Найяскравішу ж сторінку в біографії Костянтина Острозького становить 
його меценатська діяльність. Особливої уваги заслуговують освітні заходи 
князя, що розгорнулися з 1570-х рр. Саме в цей час за його кошт 
засновуються соборні школи в Турові та Володимирі-Волинському, починає 
діяти школа при Києво-Печерському монастирі і, нарешті, - знаменита 
Острозька Академія, яку сучасники називали „тримовним ліцеєм” і 
„храмом муз”, „українськими Афіїїами”.

Острозька школа на той час мала найвищий освітній рівень з-поміж 
усіх східнослов’янських навчальних закладів, де зосереджувалась і
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употужнювалась енергетика мислення українського народу, так необхідна 
для процесу національного становлення. Ідейна доктрина острожан 
свідчила про формування в Україні нового типу світогляду, за своєю суттю 
аналогічного реформаційному на Заході, який, однак, виник на власному 
грунті в рамках християнсько-православних принципів.

Переважну більшість вищих навчальних закладів Середньовічної 
Європи становили академії, що були однією з форм гуманістичної 
організації інтелектуального життя і функціонували не як школи у 
традиційному значенні цього слова, а як товариства вчених, митців, 
вчителів та учнів. Такий характер мали Римська академія і Платонівська 
академія у Флоренції. Західноєвропейська концепція гебрейсько-грецько- 
латинської освіти за зразком Еразма Ротердамського, що використовував 
гуманістичний практицизм для перекладу і редагування біблійних текстів, 
трансформувалася в Україні у грецько-латинську-слов’янську тримовність. 
Заснування Острозького колегіуму як слов’яно-греко-латинського закладу 
засвідчило перехід до нового етапу культурного синтезу. Пожвавлення 
соціально-економічних процесів в Україні, загострення політичної та 
ідеологічної боротьби висунуло конкретні вимоги й до культурного життя. 
Розвиток освіти ставав життєво важливою справою. Україна відчувала 
нагальну потребу в освічених людях-учених, педагогах, письменниках, 
ораторах, філософах тощо. Так зароджується і згодом завойовує визнання 
ідея залежності суспільного розвитку від поширення освіти. Постає 
завдання створення національної світської школи.

Ідея суспільно-політичної значущості освіти поширюється серед різних 
верств суспільства. Визріває переконання, що освіченість не тільки впливає 
на формування особистості, а й визначає її місце у суспільстві, забезпечує 
розквіт самого суспільства. Це добре зрозуміла українська громадськість. 
Культурно-освітні діячі України взялися за організацію вітчизняних шкіл, 
котрі, не втрачаючи національної основи, за змістом і рівнем навчання не 
поступалися б перед польськими і європейськими, тобто відповідали 
потребам часу.

Тому культурно-освітній осередок, який виник в Острозі у 1576 р., 
і засновником якого був В.-К. Острозький - представник старовинного 
українського православного роду, людина патріотичних переконань, 
ставив за мету відродження та розвиток національної культури й освіти, 
виховання свідомих захисників національних інтересів вітчизни в умовах 
наступу католицизму та унїї.

Складовою частиною культурно-освітнього осередку стала школа, 
заснована не пізніше 1578 р. Вона поклала початок новому етапові в 
розвитку шкільної освіти в Україні.

До створеного в Острозі за ініціативою князя вченого гуртка, що 
становив ядро професорського складу академії, були залучені солідні наукові 
сили, які забезпечили викладання „семи вільних мистецтв” - основи
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західноєвропейської шкільної премудрості, а також елементів богослов’я й 
філософії. Тим саме в Острозі був закладений механізм реального компромісу 
між східнослов’янськими просвітницькими традиціями і „латинською наукою”. 
Це вперше було введено в практику православної освіти. Синтез „слов’яно- 
греко-латинських” наук послужив прикладом для навчальних закладів, 
створюваних міщанськими братствами Львова, Києвай Луцька. Тому Острозьку 
школу, улюблене дітище князя, можна по праву назвати фундаментом широкого 
оновлення національної освіти кінця XVI- початкуХУІІст.

В історії академії можна виразно окреслити три періоди. Перший із 
них - час становлення (1576-1586). Він характеризується різким 
інтелектуальним спалахом. Уже в перші роки свого існування академія 
стає унікальним культурно-освітнім центром зі створеним у ній 
видавництвом. До праці у закладі залучалися діячі різних конфесій - 
Герасим Смотрицький, Іван Федорович, греки Імануїл Мосхопулос, 
Діонісій Раллі та Євстафій Нафаноїл, Симеон Пекалід, протестанти білорус 
Андрій Римша та українець Мотовило.

Наступний період діяльності академії (1587-1620) характеризується 
найвищим її розквітом. До Острога прибували видатні особистості - 
українці і чужеземці з багатим європейським науковим та педагогічним 
досвідом. Українець Купріян навчався в Падуїта Венеції, Ісакій Борискович- 
в Александра. З вихованців Падуанської академії вирізнялися греки - 
Никифор Кантакузин і Кирило Лукаріс. Взаємовигідні культурні зв’язки з 
монастирями Афона були налагоджені ще в 70-х роках XVI ст. Туди 
мандрували Іван Вишенський, Ісакій Борискович. Водночас афонські ченці 
приходили до Острога по місцеві видання, постачаючи друкарні потрібні 
рукописи. З академією активно співпрацювали польські діячі, одним з них 
був Ян Лятош - астролог, математик, доктор медицини, випускник 
Падуанського та Краківського університетів. Славу Острогу принесли й 
українці Герасим Смотрицький - перший ректор академії, полеміст Іван 
Вишенський, Дем’ян Наливайко.

У бурхливій діяльності академії визначальну роль відігравала і сама 
атмосфера, що панувала в Острозі на межі двох століть: тут співіснували 
різні національно-культурні традиції. У місті з населенням 5 тисяч чоловік 
із допомогою італійських архітекторів у стилі Ренесансу було перебудовано 
замок, збудовано 3 дерев’яних палаци, ратушу, міські вежі. Діяли костел, 2 
синагоги з єшивою - духовною і загальноосвітньою школою, татарська 
мечеть, кальвіністський та протестантський храми. У місті жили, крім 
українців, поляки, німці, шотландці, угорці, греки, татари, євреї.

Співпраця видатних людей академії поступово наводила їх на думку 
про необхідність пошуків альтернативного щодо Заходу і православного 
Сходу культурного розвитку, такого шляху, який би синтезував здобутки 
візантійсько-руської духовності з трансформованими на вітчизняних 
теренах елементами духовного життя інших культур. Острозькі книжники 
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вперше в історії української думки обережно підійшли до зд ійснення такого 
синтезу, поєднуючи його з українською та грекофільською орієнтаціями.

Не відступившись, не зрадивши віру предків, не залишивши своїх 
однодумців, князь Василь-Костянтин Острозький динамізував тогочасне 
суспільство, по суті, європеїзував його. В середовищі острозьких діячів 
зароджувалися ідеї європейської унії на засадах раннього християнства, 
які мали об’єднати народи Європи в єдиний цивілізований континент. Це 
подобалося не всім, що й спричинило в подальшому загострення 
агресивних тенденцій у тогочасному суспільстві. Римо-католицька церква 
своїми нецивілізованими діями, по суті, поставила крапку на досягненнях 
Волинської Русі й символізувала початок нової ери розбою та насильства 
над вистражданими справді новими вітчизняними цінностями, що виросли 
на загальноєвропейському культурному рівні.

Життя і невтомна праця, дипломатичність, масштабність мислення цієї 
людини будили національну гордість, патріотичні почуття і нашу 
національну свідомість. І посіяні у „Волинських Афінах” великим 
меценатом і просвітником зерна знань проросли щедрим жнивом по всій 
Україні, ставши тим першим кроком, який привів згодом, хай і тернистим 
шляхом, до створення незалежної держави.

На кошт князя Острозького при школі д іяла друкарня, з якої розпочалося 
масове видання релігійної та світської літератури, підручників для шкіл, 
відкритих при кожній новозбудованій православній церкві, а також чималої 
кількості яскравих полемічних творів антиуніатського спрямування. Саме 
з двору князя Костянтина почала своє життя полемічна літературна 
традиція, яка виникла у 80-ті роки XVI ст. у ході боротьби проти унії та 
католицизму - ідеологічної зброї польсько-шляхетських поневолювачів. 
Хоча літературна полеміка велася у царині релігійної ідеології, вона мала 
гостру соціальну й політичну спрямованість. Найяскравішими полемістами 
тієї доби були Герасим Смотрицький, Василь Суразький, Клірик 
Острозький, Христофор Філалет, Іван Вишенський, Мелетій Смотрицький, 
Іван (Іов) Борецький, Захарія Копистенський, Стефан і Лаврентій Зизанії 
та інші, котрих по праву можна ставити в один ряд із провідними 
західноєвропейськими письменниками і філософами гуманістично- 
ренесансного напряму. За своєю суттю світогляд українських полемістів 
був аналогічним реформаційному світогляду на Заході, однак виник він на 
національному грунті в рамках християнсько-православних принципів.

Вістря полемічних творів було спрямоване проти соціальних та ідейних 
основ католицизму. Полемісти спростували претензії римських пап на 
духовне й світське главенство в християнському світі як не доведені „святим 
письмом”, розвінчували дії церковно-католицької ієрархії - утиски та 
розбої, дискримінацію православних, її моральний занепад. Полемісти 
поділяли реформаційні ідеї демократизації церкви, обстоювали 
соборне(колективне) управління представниками всіх станів справами
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церкви. У полеміці з церковними магнатами визрівала гуманістично- 
демократична ідея рівності всіх людей від природ и і перед богом. Українські 
полемісти надзвичайно високо цінували свободу совісті, вважаючи її 
найважливішою ознакою вільної людини.

Полемісти палко любили свою землю і свій народ. Тема патріотизму - 
одна з провідних в їхніх творах. „Людьми бо є, і з ласки божої людьми 
вільними, - з таким закликом до народної свідомості звертався Христофор 
Філалет, -і гідність свою захищати маємо”. Ці ж мотиви звучать в „Ключі 
царства небесного” Герасима Смотрицького (1587); „Повстаньте, 
почуйтеся, піднесіть очі душ ваших й подивітеся з пильністю, як 
супротивник ваш диявол, не спить і не тільки, як лев рикаючи, шукає, кого 
б пожерти, але явно самы в пащеки йому... впадають”. Вони закликали 
народ до пильності та активної протидії, як, наприклад, Мелетій 
Смотрицький у своєму „Треносі”: „Стійте, не хитайтеся в дарованій вам 
від бога вірі... Будьте прикладом вірних у мові, в поведінці, в любові, в 
вірі, в чистоті. Пильнуйте читання, нагадуйте науку”.

Освічений український люд відповідав письменникам-полемістам 
щирою любов’ю, довірою та повагою. їхні книги читали в православних 
церквах, на зібраннях братств, у школах, їх дбайливо зберігали й передавали 
один одному. Про „Тренос” Смотрицького говорили навіть як про книгу 
пророчу й святу, деякі заповідали ховати себе з нею.

Таким чином, полемічні твори справляли величезний вплив на 
формування національної самосвідомості українців, на розгортання 
національно-визвольної боротьби. Вони були вид атним явищем української 
літератури, справжньою революцією на ниві культури і з цілковитим правом 
посідають гідне місце серед європейських літератур часів Відродження.

Найбільш відомим і знаменитим виданням друкарні є „Острозька 
Біблія”, у варіантах з двома датами виходу: 1580 і 1581 роки та 
,,Буквар”(1578) першодрукаря Івана Федоровича.

„Острозька Біблія” одразу стала популярною. Вона була важливим 
чинником для міжнародних культурних стосунків Середньовіччя, а її 
авторитет визнали усі видавці XVTI-XIX ст. Загальний тираж, як на ті часи, 
великий. Це дозволило поширювати її по всій Європі та в Росії. Вперше 
згадано „Острозьку Біблію” в 1620 р. на сторінках каталогу Болеянської 
бібліотеки в Оксфорді. Відтоді зафіксовано опис близько 300 примірників. 
Нині відоме місцезнаходження 275-ти одиниць. Більшість із них - Москві 
та Львові, окремі у Варшаві, Санкт-Петербурзі, Афоні, Белграді, Ватикані, 
Римі, Вроцлаві, Кембріджі, Лондоні, Манчестері, Нью-Йорку, Софії, 
Хельсінкі, Штутгарті. Досить часто „Острозька Біблія” зустрічається в 
монастирських бібліотеках Болгарії, Румунії та Сербії.

Розвиток книгодрукування в Україні значною мірою зумовлювався і 
швидким зростанням мережі шкіл, гострою потребою в навчальних 
посібниках.

В галузі освіти в Україні ще зберігалися традиції давньоруського
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шкільництва. Початкові школи існували у містах при великих церквах та 
монастирях, а також — у маєтках деяких дипломатів. їхня праця 
винагороджувалася збіжжям та іншими продуктами. На свята учні давали 
їм ,,приносини”(дарунки). Наука відбувалася або в хаті дяка, або в „шкілці” 
при церкві, де вчили читати й писати та церковному співу. За підручники 
правили „Часослов” і „Псалтир”.

Культурне піднесення в Україні значно посилюється в останній чверті 
XVI - на початку XVII ст. з появою братств - громадських православних 
організацій міського населення. Просвітництво як ідеологія утверджується 
на Україні саме через братства. Прогресивні сили, що гуртувалися навколо 
них, рішуче вступали у боротьбу за розвиток вітчизняної культури, 
вбачаючи в цьому запоруку визволення народу від соціального, 
національного та релігійного гніту. Найстаршим і найвпливовішим було 
Львівське братство (виникло в 1439 р.), коштом якого утримувалися школа, 
шпиталь, друкарня, бібліотека. На початку XVII ст. виникають Рогатинське, 
Острозьке, Київське, Луцьке, Шаргородське, Немирівське, Вінницьке та 
інші братства. Вони засновували друкарні, шпиталі, школи, забезпечували 
їх підручниками, утримували учителів та неімущих учнів, надавали кращим 
учням допомогу для продовження навчання за кордоном.

Нову сторінку в історії вітчизняної освіти відкрили братські школи. 
Під тиском прогресивних кіл України король Стефан Баторій декретом від 
1584 р. дозволив Віденському братству відкривати такі школи, а з 1585 р. 
це право поширюється на всі православні братства Великого князівства 
Литовського й Галичини. Того ж року виникла перша в Україні Львівська 
братська школа. Наприкінці XVI - на початку XVII ст. школи з’являються 
також у Рогатині, Городку, Перемишлі, Луцьку, Вінниці, Немирові, 
Кам’янці-Подільському, Кременці, Києві та в інших містах і деяких селах. 
Братські школи були народними, відрізняючись від усіх інших передусім 
демократичністю своїх внутрішніх засад - тут мали право навчатися діти 
всіх станів, а також сироти. Утримувалися школи на кошти братств, бідні 
ж і сироти навчалися безкоштовно. При цьому виключалася будь-яка 
несправедливість. Від педагогів вимагалося „навчати й любити всіх дітей 
однаково, як синів багатих, так і синів убогих.”

Братські школи протистояли полонізації, виховуючи в української 
молоді патріотизм, повагу до свого народу, вітчизняної історії, мови, 
культури, віри батьків. Головна увага приділялася вивченню слов’янської 
та української книжної мов.

За традицією вивчали грецьку мову. Вплив греко-візантійської культури 
на становлення української освіти був значний, а знання грецької мови 
сприяло засвоєнню античної спадщини та християнських богословських 
джерел. Нелегко приживалася в українських закладах латинська мова - 
адже з нею асоціювалося все католицьке, польське. Однак знання латини 
було велінням часу: без цього не можна було увійти в тогочасну європейську
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культуру й науку. Латина тоді була в Європі мовою вчених, філософів, 
поетів, мовою викладання в університетах і міжнародного спілкування.

Все це зумовило виникнення в Україні не слов’яно-грецьких, а слов’яно- 
греко-латинських шкіл, учні яких вивчали зазначені мови та опановували 
програму „семи вільних наук”. Таким чином, започатковану в Острозі 
справу продовжили братські школи, з-поміж яких найпершою в Україні 
була Львівська, заснована активними членами місцевого братства Юрієм 
Рогатинцем та Дмитром Красовським разом з культурно-освітніми д іячами 
Стефаном та Лаврентієм Зизаніями. За короткий час школа досягла великих 
успіхів, бо користувалася матеріальною та політичною під тримкою не лише 
свого братства, а й таких впливових людей, як князь Острозький, 
молдавський господар Ієремія Могила, гетьман Петро Сагайдачний.

Засади організації Львівської школи, її програма були викладені в статуті 
„Порядок шкільний” (1586 р.), який став взірцем для інших братських шкіл 
України. За статутом, це була школа „наук християнських, грецьких і 
слов’янських дітям вашим всім”, тобто всестановою, заснованою на старих 
вітчизняних і греко-слов’янських традиціях. Навколо братств гуртувалися 
вчені, письменники, книговидавці, педагоги, політичні діячі, котрі 
підтримували зв’язки з іншими культурними осередками України.

Одним із напрямів діяльності братств були видавнича справа й 
книгодрукування, що сприяли поширенню в народ і знань і прогресивних ідей.

Братські друкарні видали ряд граматик-„Граматику доброглаголивого 
еллинословенского язика” Львівської братської школи, „Грамматіку 
словенску” Лаврентія Зизанія, „Грамматіку словенския” Мелетія 
Смотрицького. Дві останні були знаними в усіх слов’яномовних країнах.

Українські друкарі приділяли велику увагу й виданню творів світського 
характеру - віршів, драм, перекладної та полемічної літератури (твори 
Л. Зизанія, П. Беринди, К. Т. Ставровецького, М. Смотрицького, 
І. Борецького, П. Могили, а згодом й інших авторів).

Пробудження свідомості народу, потяг до знань, до осмислення свого 
існування й місця в світі розпочався в умовах панування релігійної ідеології, 
що не могло не відбитися на характері освіченості, її конфесійному 
спрямуванні. Як відомо, реформаційне вчення, що поширювалися і в 
Україні, висока європейська культура, до котрої залучалися українці, 
призвела до появи нових форм розвитку української мови і культури.

Розвиток європейської культури, особливо освіти, справили великий 
вплив на тогочасну українську мову. Вона навіть до деякої міри повторювала 
зміни становища національних мов у середньовічній Європі.

Оскільки офіційною мовою спілкування вважалася латина, то 
національна мова в Європі зазнавала переслідувань. Ще в другій половині 
XV ст. в Німеччині забороняли німецьку мову в школах. 1485 р. архиепископ 
Майнцу заборонив усі видання німецькою. В Італії великий Данте 
змушений обстоювати своє право писати рідною мовою. Те саме 
відбувалося і у Франції.
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Переоцінка ставлення до національних мов була пов’язана з появою 
книгодрукування, особливо книг для світської освіти й на продаж (книжки 
рідною мовою швидше продавались), а вдосконалення процесу друкування 
зменшувало їх вартість.

У релігійній літературі, котра складала більшість друкованих книг, 
переважно користувалися мовами, незрозумілими більшості населення: 
латиною (в Західній Європі), церковнослов’янською і грецькою (в Східній 
Європі). Про переклад біблійних книг з цих мов народною розмовною 
мовою добре сказав І. Огієнко: „Ідея Святого Письма живою мовою була в 
передових людей ХУ-ХУІ віків настільки дозрілою, що за неї вхопилися 
тоді представники всіх вір. В цім проявився той звичайний культурний 
наступ, який бачимо в історії всіх церков”( 7).

Реалізація цього великого задуму часто відігравала вирішальну роль у 
ствердженні національної мови. Наприклад великомасштабне видання 
перекладеної Лютером з латини Біблії поступово перетворило 
франконський діалект, яким писав Лютер, на основу майбутньої німецької 
літературної мови, а німці з різних держав почали відчувати себе єдиним 
народом. За 20 років існування лютерового перекладу Біблії його видавали 
23 рази і кожна 2-3 родина в Німеччині мала його вдома. Це викликало за 
собою сплеск німецькомовного друкування та інтересу до власної мови й 
історії. У 30-х роках XVI ст. з’явилися перші німецькі граматики, а трохи 
згодом і перші праці з історії та описової географії Німеччини.

За подібною схемою відбувалося бурхливе зростання національної 
свідомості і в Україні. З початку XVI ст. робляться перші спроби 
використання української мови для наближення Святого Письма до 
розуміння простим народом. Серед перших і найважливіших кроків було 
Пересопницьке Євангеліє, створене у Пересопницькому монастирі на 
Волині ченцем Саноцьким протягом 1556-1561 рр. Сучасні мовознавці 
довели, що Пересопницьке Євангеліє - це писемна пам’ятка, в якій всебічно 
і цілком виразно відображаються основні фонетичні, граматичні і лексичні 
риси живої української мови XVI століття, які стверджують уже на той час 
її буття як самостійної мови серед інших слов’янських.

У1581 р. Острозька акдемія видала першу повну українську Біблію. 
Як і в Німеччині, це сприяло створенню в Україні у ХУІ-ХУП ст. інших 
унікальних пам’яток тогочасної української мови, зокрема, граматик 
Л. Зизанія, М. Смотрицького, І. Ужевича. Піднесення освіти, інтерес до 
власної історії, активна відбудова П. Могилою колись зруйнованих святинь 
Київської Русі—все це сприяло консолідації національних сил.

Проте українська мова не одразу вторувала собі шлях в усіх сферах 
суспільного життя нашого народу. Аристократія переважно полонізувалася, 
а у середовищі церковних діячів писати мовою простого народу вважалося 
ознакою низького стилю. Церковнослов’янська мова з від чутним впливом 
староболгарської залишилася для них такою ж незаперечною як у католиків
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латина. У творах світських авторів, навпаки спостерігалася тенденція 
користуватися народною (тобто українською) мовою й зачіпати конкретні 
суспільні проблеми. Найяскравіше це втілилося в козацьких літописах та 
різних історичних компіляціях і хроніках, традиція котрих продовжувалася 
з Київської Русі. Всі ці твори відбивали пульс українського життя, 
пропагували розкріпачення людини від догматів церкви, закликали людину 
до безпосереднього спілкування з богом, однак, разом з тим обмежували її 
світогляд вивченням Біблії й інших церковних книг. Саме і лише в них 
християни намагалися шукати відповіді на наболілі питання. Але ж 
самостійне пізнання „святого письма” вимагало перекладу його на 
національні мови. І в Україні та Білорусії з’являються перекладені на 
„просту мову” „Біблія” білоруса Симона Будного (1564 р.), „Євангеліє” 
білоруса Василя Тяпинського(70-ті роки XVI ст.), „Новий Завіт” Валентина 
Негалевського із с. Хорошева на Волині (1581р.). Найхарактернішою 
пам’яткою такого роду в Україні є „Пересопницьке Євангеліє”, „зложене 
Михайлом Василевичем, сином протопопа Саноцького, накладом княгині 
Заславської” (1556 -1561 рр.).

Пожвавлення соціально-економічних процесів в Україні, загострення 
політичної та ідеологічної боротьби висунуло конкретні вимоги й до 
культурного життя. Розвиток освіти ставав життєво важливою справою. 
Україна відчувала нагальну потребу в освічених людях - учених, педагогах, 
письменниках, ораторах, філософах тощо. Так зароджується і згодом 
завойовує визнання ідея залежності суспільного розвитку від поширення 
освіти. Постає завдання створення національної світської школи.

Ідея суспільно-політичної значущості освіти поширюється серед різних 
верств суспільства. Визріває переконання, що освіченість не тільки впливає 
на формування особистості, а й визначає її місце в суспільстві, забезпечує 
розквіт самого суспільства.

Це добре зрозуміла українська громадськість. Культурно-освітні діячі 
України взялися за організацію вітчизняних шкіл, котрі, не втрачаючи 
національної основи, за змістом і рівнем навчання не поступалися б перед 
польськими і європейськими, тобто відповідали потребам часу.

Тому культурно-освітній осередок, який виник в Острозі у 1576 р., і 
засновником якого був Василь-Костянтин Острозький, ставив за мету 
відродження та розвиток національної культури й освіти, виховання 
свідомих захисників національних інтересів вітчизни в умовах наступу 
католицизму та унії.

Сучасники називали Острозьку школу і школою, і колегією, і академією. 
В цьому значною мірою прислужувалися не лише її викладачі, а й ті 
просвітники, що гуртувалися в Острозі. Реформація та раннє Просвітництво 
знайшли сприятливий грунт в Україні й набули тут відповідних часу й 
конкретно-історичним обставинам особливостей, найголовніші з-поміж 
яких - відродження національної культури, формування ідеології
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боротьби проти католицької експансії, соціального та національного 
поневолення.

Культурне відродження в Україні розгорталося в тісному зв’язку і 
під впливом тогочасних культурних досягнень інших народів, отже, було 
частиною об’єктивного світового історичного процесу, неможливого 
без розвитку культури. Гуманізм епохи Відродження знаменував собою 
становлення нових відносин в Європі. На противагу феодальній 
ідеології, в основі якої був бог, гуманістична філософія акцентує увагу 
на людині, на її утвердженні в сьогобічному світі, на пошуках людського 
щастя, яке гуманісти вбачали у свободі й освіченості особистості, в 
справедливому суспільному ладі. Гуманістичні ідеї проникали в Україну 
переважно через українську інтелігенцію, котра навчалася в польських 
і західноєвропейських університетах.

Наприкінці XV - у першій половині XVI ст. у Польщі та Литві 
розпочалося культурне піднесення. Тут поширювалися передові ідеї 
гуманізму, вчення Яна Гуса та інших діячів Реформації. Важливу роль 
у цьому відігравав Краківський університет, де навчалося багато молоді 
з українських земель. Через Польщу прогресивні ідеї проникали в 
Україну. Зі свого боку, українська культура збагачувала польську. Вихідці 
з України навчалися також в університетах Європи. У документах 
паризької Сорбони імена студентів-українців, зокрема киян, 
трапляються вже з другої половини XVI ст. Сорбона мала вже кілька 
докторів-українців. Юнаки з України - діти шляхтичів, міщан - 
навчалися і в Болонському, Краківському, Празькому університетах. 
Повернувшись на батьківщину, вони не поривали зв’язків зі своїми 
„альма-матер”.

Таким чином, міжнародні культурні зв’язки, що зміцнювалися в 
досліджувану епоху, сприяли взаємозбагаченню та взаємозближенню 
культур європейських народів, і серед них - українського.

Але, оцінюючи вплив Гуманізму на розвиток духовного життя 
України, слід разом з тим наголосити, що, позбавлений соціальної 
спрямованості, він не міг відіграти вирішальної ролі в національно- 
культурному житті України, яке позначалося специфічними рисами, 
зумовленими тодішнім конкретно-історичним становищем українського 
народу. Одним з найголовніших завдань тоді було згуртування всіх 
патріотів на боротьбу за визволення батьківщини з-під іноземного 
панування, проти спроб поневолювачів через примусове покатоличення 
й ополячення підкорити саму душу українського народу. Цьому 
завданню більшою мірою відповідали ідеї Реформації.
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Лариса КВАСЮК

Суспільно-політичні орієнтації “Писанія к 
утікшим от православної віри єпископом” 

(Острог, 1598) Івана Вишенського

У переломні моменти історико-культурного розвитку неминуче 
загострення суперечностей між усталеною формою і новим змістом, 
між тягарем традицій і потребами життя. Особливо яскраво такі 
суперечності відображаються в мистецькій або літературній діяльності 
людей талановитих, яскраво емоційних. Часто творчим особистостям 
притаманні трагізм світосприймання, глибоке незадоволення 
недосконалістю світу і неможливістю його змінити. Типовим 
письменником кризової ситуації був Іван Вишенський. Єдиний із 17 
відомих його творів, надрукований за життя автора, - «Писаніє к утікшим 
от православної віри єпископом» (у складі виданої в Острозі «Книжиці» 
(1598); упорядковану до 1600 р. збірку «Книжка» видати не вдалося); решта 
поширювалася в рукописах [1].

Спрямування до автентичних підвалин християнської культури 
визначило основні параметри його літературної діяльності. Різкий та 
непримиренний тон Івана Вишенського, вороже ставлення до світської 
культури й освіти, обстоювання аскетичного ідеалу й декларування 
переваг архаїчного стилю письма і відхід від нього у власній 
письменницькій діяльності - характерні риси цієї непересічної постаті. 
Вважаючи, що спасіння можливе лише шляхом втечі від світу, він 
спрямовує свої інвективи проти його недосконалості і тим фактично 
поринає у вир боротьби, прив’язує себе до ідейних конфліктів епохи. 
Його активна наступальність спрямовувалася головно проти втрати 
первісної природності, щирості віри й простоти. Цілісна натура 
письменника, відраза до фальші й лицемірства привели його не пізніше 
1596 р. (як вважають, ще в 1580-81 рр.) на Афон, у монастирях якого 
практикувалося суворе подвижництво й контакти з зовнішнім світом 
були майже цілком обірвані. Аскетична атмосфера замкненого 
монастирського світу стала живильним середовищем для консервації 
тих елементів ідеології Івана Вишенського, котрі з часом починають 
суперечити стилеві мислення не лише опонентів, а й однодумців, що 
засвідчили спроби безпосередніх контактів письменника з церковною 
громадськістю України 1604-1605 рр. [8]

Проблематика творів Івана Вишенського змінювалася відповідно 
до суспільно-релігійної ситуації та її запитів. І хоча чільне місце 
належить поборюванню Берестейської унії, особливо в «Писанії к 
утікшим од православної віри єпископом», тематичний діапазон
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набагато ширший і містить мотиви соціального служіння Церкви, 
суспільних відносин, релігійної моралі, освіти тощо. Єдиний жанровий 
тип послання варіюється залежно від спонук і умов написання та 
характеру адресата, набуваючи особливої масштабності художніх 
узагальнень у соборних посланнях, тобто в листах до всієї спільноти 
єдиновірців.

Емоційно-експресивна риторика творів І. Вишенського щедро насичена 
стильовими прийомами й топікою середньовічної доби; його мова, 
пересипана церковнослов’янізмами, свідчать про свідому архаїзацію 
поетики. На це вказує й сформульована автором аксіологічна модель, де 
пріоритетні позиції закріплюються за церковнослов’янською мовою й 
богословськими книгами, а фольклор і народна мова знецінюються в 
програмних деклараціях автора, однак це не втілюється в його творчості, в 
якій приваблюють не традиційні елементи, а суто індивідуальні. 
Звертаючись до сакральної сфери, він намагається наближати мову до 
церковнослов’янської, залишаючи «просту» мову для повсякденного, 
профанного [8].

Кожен текст, кожен аргумент Івана Вишенського пронизаний 
дуалізмом Божого і світського, духовного і житейського . Духовне, 
вище, трансцендентне - від Бога, світське неправославне - від диявола, 
проголошує він з властивою йому безкомпромісністю. Водночас 
«пристрасність його голосу, тонкість його наративних засобів, ноти дотепу 
й іронії, як і нетерпимості, впертості й зневіри, - все це пробивається... 
крізь відстань часу та яскравість догматичних заборон» . Як писав свого 
часу І. Франко, «в зв’язку з живим чуттям письменника, стоїть його жива, 
справді поетична фантазія, дар думати образами, замість абстракційних 
понять бачити і малювати пластичні і барвні картини» [11]. В цілому 
«він - людина середньовіччя, яка парадоксально відкриває новий етап 
історії української літератури і стоїть на порозі українського бароко» [8].

Івана Вишенського вважають учнем Василя Суразького, активним 
борцем проти унії, що розвивав ряд постулатів В. Суразького, та й “Книжку” 
свою назвав від “Книжиці в шести відділах” останнього, котра вийшла в 
Острозі в 1598 році. Писання І. Вишенського гостро полемічні. В главі 
п’ятій “Книжки”, скерованій проти трактату П. Скарги в перекладі І. Потія 
“Оборона згоди...”, полеміст творить послання до єпископів-відступників. 
Охарактеризуємо його ідейний зміст.

І. Вишенський говорить про основні постулати християнства, 
визначаючи їх п’ять ступенів, серед них і такий: “дім, село, маєтки, 
родацтво і мирських друзів відкинути” і “конечна убогість”. Вказує, 
що “поганські догмати (Арістотелів, Платонів та інших) супротивні 
Ісусовій простоті”, тобто заперечує латинську освіченість на 
ренесансній основі. Стверджує, що п’ять ступенів християнської віри 
уніатські владики не виконують, бо “лихими справами розорили віру”,
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прагнуть світських достатків, не виконуючи і шести заповідей, узаконених 
Христом: нагодувати голодних, напоїти спраглих, прихилити мандрівних, 
одягнути голих, послужити хворим, навідувати темничників, а чинять 
супроти них.

Полеміст творить яскраву картину панського життя владик, з чого 
робить висновок, що вони християнську віру “обезчестили і наругу 
над нею вчинили”. Унію полеміст розглядає як диявольський витвір. 
Окремо зупиняється на чотирьох артикулах, поставлених в трактаті 
П. Скарги: у римському костелі паства не має права голосу, а мусить 
коритися пастирям; про осуд Ієремії, патріарха константинопольського, 
який дав ставропігію братствам; про те, що патріархи грецькі живуть у 
неволі, а папа у волі; про диво під час Берестейської унії.

Український полеміст доводить, що єпископи несправедливо обрані, 
не “за узаконеним порядком”. Мислитель переконаний, що пастиря в церкві 
треба не призначати, а ставити через “народне обрання”, як, до речі, й 
велося серед православних в Україні. Пастирі невільні вносити від себе 
нововведення в обряди та віру. Уніати, як антихристові слуги, осуджуються 
за нововведення, а стадо залишилося у вірі по-старому. Стадо правомірне 
викривати неправедних пастирів, бо коли пастир веде чи пасе неправедно, 
то й отару приводить у гріх. Відповідно паства може контролювати дії 
пастиря. Цим мислитель ставить проблему: правитель - народ. Відкидає 
він і постулат про запровадження чужих звичаїв у народ: “Неслушно того 
прагнете, щоб за римським звичаєм володіти руськими вівцями”, чи “як 
хотіли по-римському володіти Руссю”, хоч цієї теми глибше не розвиває, 
адже за цим стоїть: польські звичаї та український народ [12].

Виходячи з цього, автор розглядає другий артикул: стосунки світської 
громади й духовного правління. Зневага духовних владик до “хлопів 
простих, шевців, сідельників та кожум’як”, на думку мислителя, цілком 
поганська, бо тим самим вони себе ліпшими чинять за інших: “плоттю і 
кров’ю родовитою хвалитеся, а не вишнім Богом”. А це суперечить 
християнському розумінню людини у світі, бо християни, незалежно від 
соціального стану, брати між собою, “рівні з вами в усьому”, адже хрещені 
однаково. А подвигом і діяльною вірою кожум’яка може бути ліпший 
високопоставленої людини. Кожна людина однаково “матерія, глина, 
порох”, одне в усіх “тіло і кров” і все інше. На доказ цього наводиться 
історія Ісуса Христа, який вибрав собі місце народження у простій родині, - 
це учинив, щоб “убити цією простотою цього світу гордість, пиху, славу й 
могутність”. З огляду на те й трактується приїзд патріарха Ієремії, який, 
побачивши розлад у духовній верхівці православних, закликав людей 
простого стану спасатися через себе і від себе [12].

Тут явна алегорія: українське суспільство на той час утрачало свої вищі 
стани, які не тільки приймали римську віру, але й полишилися, перестаючи 
бути проводирями свого народу [2-6]. І. Вишенський при цьому через
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історію про приїзд патріарха Ієремії радить своєму народові зректися своїх 
вищих станів і рятуватися за допомогою простолюддя, тобто самого народу 
(овець), які єдині стають носіями батьківських заповітів. Позиція автора 
щодо владик та народу цілком накладається на загальну суспільно- 
політичну ситуацію, яка витворилася на той час. Саме тому мислитель 
доходить висновку, що “прості християни, за Христовим словом, мають 
владу викрити, осудити і проклясти скверноначальника”. При цьому автор 
закликає єпископів покаятися і повернутись у лоно східної віри. Коли ж 
цього не вчинять, він нашле на них прокляття.

У третьому артикулі І. Вишенський подає своє бачення папи як 
“антихристової голови”, бо той є “пануючим над світом, багатим, 
гордим, мучителем, пересиченим владою” і таке інше. У роздумі про 
“маленькі руські правильця” мислитель каже: ліпше мале при правді, 
ніж велике при брехні, тобто ліпше своє, хоч і умалене, аніж чуже 
звеличене. Автор упевнений, що уніати ніколи не дочекаються загибелі 
східної конфесії в Україні [12].

Полемічний трактат Івана Вишенського характеризується тим, що 
він тісно пов’язує проблему унії з найпекучішими проблемами того 
часу, передусім - власного народу. Перебуваючи на цілком консервативній 
позиції, І. Вишенський витворює ряд постулатів, близьких до 
реформаторських і навіть з елементами гуманізму, хоч загалом заперечує 
гуманістичну науку та ренесансну культуру, засновану на античних зразках. 
Але ряд його ідей є визначальні:

1. Римо-католицизм з унією є загрозою для буття українського 
народу.

2. Вищі стани українського суспільства (панство й духовенство), 
як відступники, мають відсіктися від посполитого люду, який стає 
головним носієм моральних і духовних вартостей народу.

3. Через це заперечується тиранізм і самодержавство, а керівними 
мають стати демократичні принципи управління суспільством.

4. Український народ має витворити власну систему освіти на 
християнській, у середньовічній традиції, основі.

5. Проголошується ідея Церкви, як Руського Сіону, з об’єднанням 
його членів у дусі на основі християнських моралі й засад.

6. Український народ є православний, ті, що зраджують 
православ’ю, - відступники, отже - мають відсіктися.

Таким чином, у писаннях І. Вишенського подається не тільки 
догматична критика римо-католицизму та уніатства, але й полемічно 
виводиться боротьба в систему суспільно-політичних бачень, часом з 
алегоричним трактуванням, що підносить його твори на значний 
інтелектуальний рівень. Ці ідеї досягли в православному середовищі свого 
розвитку, хоча впадає у вічі часом їхня різка ортодоксальна природа, яка 
то послаблювалася, то посилювалася.
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Усупереч власному переконанню про обов’язок справжнього 
християнина втікати від світу, Вишенський свій яскравий талант 
поставив на службу боротьбі проти всього того, що, на його думку, 
загрожувало рідному народові, його вірі й традиціям. У творчості 
ченця-аскета - як у жодного з його сучасників - звучить власна 
індивідуальна манера, втілена в яскравих образах емоційна 
заангажованість. Отже, перед нами не середньовічний книжник, який був 
виразником загальноприйнятих уявлень, а яскрава творча інд ивідуальність. 
З появою письменника-автора є підстави говорити про новий 
(«ранньоновітній або середній») етап в історії української літератури [8], 
що пов’язаний з Острогом, у друкарні якого і вийшло “Писаніє к утікши от 
православной віри єпископом” (1598).
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Етична складова в полемічних творах 
представників Острозького культурно- 

освітнього осередку
(на прикладі „Апокрисису” X. Філалета та 

„Ключ царства небесного” Г. Смотрицького)

Українська полемічна література кінця XVI - початку XVII століть є 
багатоаспектним об’єктом дослідження в історичних, літературознавчих і 
філософських науках. Існує низка наукових досліджень з теми впливу 
полемічної літератури на становлення культурно-історичного розвитку 
українського народу. Найширше розглядають роль полемічної літератури 
в суспільно-історичному плані (В. Дмитрієв, Л. В. Микитась) та в плані 
літературознавчого характеру (Д. Наливайко, О. Циганюк). Філософський 
аспект в цілому, а етичний зокрема, залишається маловивченим.

Полемічна література, згідно з визначенням в “Енциклопедії 
Українознавтва” - це літературно-публіцистична творчість церков- 
норегілійного і національно-політичного змісту кінця XVI - початку XVII 
століть, що виникла на західноукраїнських та білоруських землях в умовах 
віросповідної боротьби [1, с. 2156]. На думку В. Полєка, розвиток 
полемічної літератури пов’язують з появою книги Петра Скарги “Ojedności 
kościoła Bożego pod Jednym pasterzem” (1577), яку в Україні оцінили “не як 
спробу релігійного примирення, а як посягання на свободу совісті 
українського народу” [4, с. 72].

Л.В. Микитась стверджує: „Так, в силу специфічних умов 
суспільного та ідеологічного порядку українське красне письменство 
XVI-XVII століть було найактивнішим учасником боротьби проти 
засилля католицизм та уніатства в Україні як засобу соціального й 
національного поневолення трудового народу. Полемічна література 
тих часів йшла під гаслом захисту православ’я як „старожитньої віри” 
східнослов’янських народів”[3, с.7]. Тому, поява етичних тем в 
українській полемічній літературі кінця XVI - початку XVII століть 
мала закономірний характер.

Етичний аспект в полемічній літературі яскраво проявляється через 
низку основних категорій: добро, зло, честь, справедливість тощо.

Філософський словник дає таке сучасне трактування основним 
етичним категоріям “добро” та “зло”. “Добро та зло - нормативно- 
оціночні категорії моральної свідомості, в найзагальнішій формі 
означають, з одного боку, наявне морально-позитивне благо, а з іншої - 
морально-негативне, упереджене в діях і мотивах людей, в явищах 
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соціальної дійсності” [7, с. 178]. Інтерпретація добра і зла в історії етики 
починалася з давнини і стикалася з матеріалістичними та ідеалістичними 
тенденціями. Перша пов’язувала ці поняття з людськими потребами та 
інтересами, з законами природи чи фактичними бажаннями і потягами 
людей (натуралізм), з насолодою і стражданнями, щастям та нещастям 
людини (гедонізм, евдемонізм), з реальним соціальним значенням дій 
індивідів для їх спільного життя. Друга - виводила поняття добра та зла з 
божественного бажання або розуму (і відхилень від них), з деяких 
позасторонніх світу сущого ідей, сутностей, законів, в результаті чого 
конфлікту між добром і злом надавався метафізико-онтологічний сенс 
боротьби двох начал, або ж зводила зміст даних понять до вираження 
суб’єктивних побажань, нахилів, симпатій чи антипатій людини.

За словами українського філософа Володимира Литвинова, в епоху 
Середньовіччя розгляд проблеми добра та зла відбувався через категорію 
гріха. „... Гріхопадіння так спотворило людську волю, що своїми власними 
силами без допомоги благодаті людина не могла духовно відродитися”. 
Такої думки дотримувався, зокрема, Августин. Допомогти людині обрати 
правильний шлях до духовного зростання була покликана церква в особі 
своїх служителів. І здійснювалась така допомога через нагляд за ретельним 
дотриманням релігійних приписів, виконання обрядів, пожертвувань на 
користь церкви, відповідну інтерпретацію священних текстів тощо” 
[2, с. 80].

Актуальність появи етичної дилеми „добро-зло” в українській 
ренесансній літературі кінця XVI століття, зокрема, полемічній, мала 
закономірний характер, адже саме в цей час спостерігається глибока криза 
православної церкви, яка виявилася в падінні престижу духовенства, в 
невдоволенні народних мас його суспільною практикою й низьким 
моральним рівнем. Тому метою статті є дослідження процесу формування 
та висвітлення характеру етичних категорій добра та зла на прикладі 
українських полемічних творів представників Острозького культурно- 
освітнього осередку XVI століття - Герасима Смотрицького та Христофора 
Філалета.

Необхідно зазначити, що категорії добра та зла в творах даних 
українських полемістів мають свою систему розгалужених підкатегорій: 
до категорії добра можна віднести-„благодать”, ’’благородство”, „вірне”. 
Так, наприклад, Герасим Смотрицький в полемічному творі „Ключ царства 
небесного” характеризує “Одначе лишень вірні та добровільні через смерть 
з дочасного на вічне переходять, а інші знову-таки ніби й не вмирають, бо 
мудрець так написав: “Хто народив дітей, не помирає”, — коли собі 
подібного залишає від сімені та церкви своєї наступником, тобто дідичем 
по собі. І тільки благословенство та ласку на світі у Бога і творця свого 
беруть ті, у батьківщині та добрах яких не дідичить чужак і коли не втікають 
і не забувають: ото чужі!” [5]. Тобто добропорядність тісно переплітається
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з проблемою невідступництва від православної віри. Христофор Філалет 
в своєму „Апокрисисі” (1598) яскраво зображує категорію „благородства”: 
„Але, зважаючи на пристойність нашу, не відповідаємо дурному відповідно 
до глупства його, на розпусту розпустою, до чого й уродження, і виховання, 
і вуста наші не звикли — такого не вживаємо, скаргою на скаргу не 
подаватимемо, перестерігаючи, аби була всім людям явна наша скромність; 
не тільки не відд аватимемо злого на зле, але не зломовитимемо на зломов’я, 
а з відкиданням тих фальшивих примовок, з упевнення про з’єднаність 
святої церкви, яка завжди підлягала хресту, тим більше беремо 
підтвердження віри нашої і неабияку втіху”[6]. Окрім того, автор 
звертається до своїх опонентів з застереженням про те, що за скоєне 
зло їх чекає така ж відплата: „...бажаємо й запитуємо, і довідуємося у 
тих велебних мудреців цього світу із тією певною надією, що ті 
запитання наші, котрі тут попросту подаються, не тільки від них 
потоптані не будуть, але також дасть пан Бог, викажуть легше тим, 
котрі прагнуть душі здоровя, що присоромлять таких, котрі трутизну 
під медом, ними заховану, мають і труту притаяну під язиком, котрий 
лагідно мовить”[6].

Категорія зла є також багато аспектною в творах українських полемістів 
кінця XVI століття. Найближчими синонімічними категоріями до зла є „блуд” 
або „гріх”, „байдужість”, „лінь”, „зрадництво”.

Цікавим є те, що проблема „блуду” або „гріха” є найбільш визначальною 
в полемічній літературі. Щодо цього питання, в проаналізованих творах 
можна спостерігати одностайність українських полемістів в існуванні 
аморальності у поведінці вищого католицького та православного 
духовенства. Герасим Смотрицький в „Календарі римському новому” (1587) 
зазначає: „.. .‘їхні папи від початку аж досі зі всіма своїми наслідувальниками 
блудили, а коли ж не блудили, то теперішні блудять. Є в тому велике 
подобенство, адже не тільки вони супроти уставів законних давніх 
церковних і тих великих славних соборів, але й супроти самого законодавця, 
Творця та відкупителя всього світу, який згідно Божої волі Отця свого 
небесного, справляючи спасіння наше і виконуючи всі письма, пророчі 
щодо себе, дійством звершив Старий закон” [5]. Христофор Філалет 
пов’язує проблему „блуду” з розповсюдженням духовенством непристойних 
книг серед своїх прихожан та з корупційними тенденціями серед вищого 
духовенства: „Ми сподівалися відтак, що його поїздка до Рима мала б у 
ньому відміну справити на добре, але, замість поправи життя, приніс 
звідтіля його милість, разом із тією недотлілою єдністю, безсоромні книги, 
наповнені надто розпутними фігурами, яких перегляданням, безбожні очі 
пасучи, непорядну пожадливість чим далі, тим більше в собі примножує. 
А мало ще того має, що сам у розглядуванні їхньому утіху поклав для своєї 
розкоші, а ще до того поштивим матронам відчас не соромиться 
показувати”; „Не мужебійства, ні розпуста, ні чужолозтва, ні
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кривоприсяжства, ані лупіжства, коротко мовлячи, ані жодні гріхи й 
провини не вадили жодному з їхніх овечок до спільності костельної. Одне 
тільки: хто у відданні податків, їм належних, не залишився, згідно їхнього 
речення, був добрий християнин, добрий католик, святобливий чоловік! А 
затримав десятину, то чи безбожним, чи проклятим, чи шайтанові відданим 
кожен такий зараз залишався... Побоюємося, аби ви замість утіхи духовної, 
про яку дієписець повідає, не шукали втіхи тілесної, тобто аби над нами, 
світськими, грецької релігії людьми, стали: могли нас переводити, правом 
поставати, нападати, нищити й убожити -за тим з’єднанням, витиснувши 
попів, на їхнє місце вкрастися і розлягтись по маетностях наших. Побоюємося, 
аби замість тієї любові поміж братією та од ного батька дітьми, про що надібно 
мовиш, того, абинасукривдити, ошукати, утиснути та осміяти, не шукали 
під покривкою згоди” [6].

У полемічних творах острозьких просвітників є своєрідне трактування 
категорії „гріха”, бо відчувається виправдовування людини від 
неправомірних дій церковних діячів. Тобто йдеться про індивідуальну 
відповідальність людини за свої гріхи. Це є ренесансною, а не 
середньовічною, ознакою у філософській думці кінця XVI століття. Це 
питання найглибше розглядається Герасимом Смотрицьким: „й поміж 
апостольськими намісниками єретики, які віднаходилися, брали заплати 
свої. А інші святі патріархи й увесь духовний стан за те винні не були, і 
церква свята східна забруднення на собі не винесла, і тепер є чиста та 
непорочна. Бо коли поміж десяти чинів ангельських знайшовся 
злий.. .віднайшовся відступник, то взяв свою заплату, від того інші ангели 
винні не були, і небо забруднення від того не взяло, а поміж дванадцяти 
осіб апостолів знайшовся недобрий... Святі ж апостоли від того не були 
винні, і їхня достойність через те забруднена не була”[5]. Автор наголошує, 
що проста людина може недобровільно згрішити з вини вищого 
духовенства, через свій страх бути покараною, що є неправильним, а, отже, 
злим: „Чоловік бідний, убогий, котрий від праці рук своїх у поті лиця мусить 
їсти хліб свій і з тієї праці та поту мусить себе задовольняти й давати пану, 
що йому накажуть, звик був від предків свой віддавати, що належить, Богу 
і, що належало, пану, тепер уже в жодний спосіб того гаразд учинити не 
може. Пан йому каже у святі дні, Богу до честі та хвали дані, згідно звичаю 
давнього церковного, робити належно. Боїться і Бога, боїться і пана, мусить 
більшого відкинутися, а меншому служити. Бо про Бога чув, що є 
довготерпеливий і вельми милостивий, а про пана відає, що є 
короткотерпеливий і трохи милостивий. Коли не його тіло поведуть, то 
вола заберуть напевне. Панське також свято прийде, радий тож бідний своє 
убозтво роботою підмогти, але боїться пана, мусить покинути, а часом за 
тими бідами не тільки панського нового свята не пам’ятає, але й своє старе 
забуває, в чому і перед Богом, і перед паном неправий буває. А перед собою, 
то вже рідко або ніколи. Зверху нужда доїдає, а всередині сумління гризе” [5].
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Категорії „байдужості” та „ліні” розглядається також Герасимом 
Смотрицьким в творі „Ключ царства небесного” в контексті 
нехтуванням православними боротьби за свою віру: „Не знати, чи у 
вірі сумніваєтеся, чи мало дбаєте про збавлення в Бога, що про предків 
своїх не пам’ятаєте, про яких увесь піднебесний світ повний великої 
слави й дивної справи, яка і в небеса проходила, і перед престолом 
Божим ставала. Як в істинній вірі мали цілу та міцну сталість, так і в 
лицарських справах можну й потужну дальність, в чому й тепер супроти 
супостатів тілесних вам не збуває. Ревнильникам добрих речей з того 
вимовлятися та лінуватися не годиться” [5].

Проблема зрадництва не менш важлива для розгляду українськими 
полемістами кінця XVI століття, а ніж проблема блуду духовенством: 
„Ліпше би того лякатися, який, відступивши від старожитної правди 
спасівної віри і свого справлення церковного, пристав до тих 
багатозмисленних блудів, яких чим більше будуть поправляти, тим 
гірше те буде валитись” [6].

Розглянуті етичні категорії в полемічних творах представників 
Острозького культурно-освітнього осередку кінця XVI століття 
розглядалися з метою доведення факту проблеми свободи вибору віри 
людиною. За словами Філалета, не можливо змушувати людину 
вибирати ту віру, яка не є прийнятною для неї. Людина має бути 
відповідальною за свій вибір і нести відповідальність лише за те, що 
вона вчинила, а не за те, що нав’язали їй інші, навіть з добрим наміром: 
„...Нехай, ваші милості, зворушитеся, озирнувшись на віру, сумління 
та поштивості ваші, котрими ви є зобов’язані, для перестороги прав 
волю набоженства уміцнювати! Нехай, ваші милості, зрушить вас 
уваження, що хоча б ви зичили нам відступитися від віри нашої, а ми 
є людьми, а не скотами, і з ласки Божої людьми вільними, на яких 
коли б щось через силу та примус зміг би вимучити, даремно собі той 
щось сподівається! А хоча б у чому іншому те могло б бути - у вірі, котра 
в серці і в розумі своїм місце має, чи ж до того може бути якесь подобенство? 
Хто із смертних людей може собі привласнити завідування вірою, яка є від 
самого Господа Бога даром? Хто є такий потужний, аби умислом панувати 
і мав силу когось приневолити до віри в те, чого чиєсь сумління не приймає, 
або невіри в те, що приймає? Нічого не є так добровільне, як набоженство 
та віра, так само й примус до неї і найбільший її ні в кому не сотворить, 
тільки позверхню облуду, що наслідує віру, а Господу Богу вельми мерзьку; 
так само, як нічого не може справити в боязливих людях і між небоязливими 
розлиття крові. За принукою прийшло до ворожнечі, від ворожнечі до 
розсварів, від розсварів до розірвання, від розірвання до внутрішньої війни, 
котра поміж усіх речей є найгірша, бо порушення права Божого і 
природнього, ґвалти, пожежі, наїзди, крові розлиття, спустошення і, коротко 
кажучи, всілякі кшталти лихих випадків у собі має. При тому така війна
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чим отрутніша буде над інші внутрішні війни, тим довше триватиме... 
Жаліслива річ терпіти утиск од вищого, жалісливіша - від рівного, а 
найжалісливіша - від простого. Часто ображена терпеливість звикла 
перемінятись у лякливість. Відсутність надії щодо доступлення 
справедливості через звиклі засоби, відсутність надії щодо допомоги, 
сподівання утиснених, що не будуть покарані й погамовані, - щоразу звикло 
ставати причиною більшого неспокою і незвичайного з боку утиснених 
відняття” [6].

Отже, етична складова повного мірою представлена в полемічній 
літературі кінця XVI століття, зокрема в творах представників 
Острозького культурно-освітнього осередку. Аналізуючи зміст творів 
„Ключ царства небесного” Герасима Смотрицького та „Апокрисис” 
Христофора Філалета на наявність таких категорій, як „добро”, „зло”, 
„гріх”, „справедливість”, можна простежити проблему морально-етичного 
становлення людини епохи українського Ренесансу.
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Микола БЕНДЮК

Де зараз знаходяться мощі князя Костянтина 
Костянтиновича Острозького?

Вже більше ста років науковців, які займаються дослідженням 
Острогіани, цікавить питання - де ж все таки зараз знаходяться мощі 
одного з найвідоміших князів Острозьких Василя-Костянтина. 
Проаналізувавши всі відомі мені письмові джерела, я прийшов до висновку, 
що мощі з високою вірогідністю можуть знаходитися в церкві с. Хорів 
Острозького району Рівненської області. Спочатку дослідження розпочав 
із історії цієї церкви.

Коронним референдарем Станіславом Малаховським в 1781 р. було 
побудовано греко-католицьку церкву в селі Хорів неподалік м. Острога. 
В південно-східному кутку храму знаходиться витесаний напис 
староукраїнською, польською та латинською мовах, на жаль, на даний 
момент більша половина напису втрачена. Подаю реконструкцію напису 
сучасною українською мовою: „Володіючому церквою Святійшому Папі 
Пію Шостому за держави його милості короля Станіслава Августа, в селі 
Хорів до князівства Острозького належного, дідичної ясновельможного 
його милості пана Станіслава Малаховського, референдара коронного по 
Божій старанності того ж справедливого підданих своїх пан, перший камінь 
цієї церкви положив в день Святих Апостолів Петра і Павла, 24 червня 
1781 року.” Як стверджував місцевий священик Іван Дверницький в кінці 
XIX ст., в якого і батько, і дід були також священиками цієї ж парафії, на 
Хорівській церкві встановлено хрест, який знаходився на Острозькому 
Богоявленському соборі. В кінці XVIII ст. Богоявленська церква була в 
повному запустінні, тому Малаховський вирішив забрати деякі речі до 
новозбудованого храму. Однак цю ідею не підтримали острозькі міщани, 
тому він таємно, в нічний час, послав своїх гайдуків забрати хрест та 
надгробну плиту якогось із князів Острозьких, які були поховані в 
Богоявленському соборі. Надгробок був покладений у вівтарі Хорівської 
церкви, а на ньому збудовано цегляний престол.

Існує декілька версій щодо того, кому належить ця плита. В „Волынских 
епархиальных ведомостях” за 1889 р. сказано про можливу приналежність 
надгробка святому Федору Острозькому, але так як преподобний Федір 
похований був у Києво-Печерській лаврі, де й зараз знаходяться його мощі, 
дана версія відпадає. Припускається думка про приналежність дошки князю 
Василю Острозькому Красному, що спочатку був похований в 
Богоявленському соборі, а потім його останки були перенесені до Успенського 
собору Києво-Печерської лаври князем Костянтином Івановичем. Після 
перенесення останків до Києва не було потреби залишати плиту без праху, 
тому, на мою думку, і це припущення повинно бути відкинуте.
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Ми знаємо, що в Богоявленському соборі, який був родовою 
усипальницею князів Острозьких, були поховані ще й інші члени 
родини. Прах Олександра Острозького його дочка Анна-Алоїза 
перепоховала в Ярославському костелі ще в XVII ст. В Богоявленській 
церкві були поховані також засновники Острозької Академії князь 
Василь-Костянтин та, можливо, його племінниця Гальшка. Вірогідно, 
даний надгробок належить Василю-Костянтину, так як жінку, скоріш за 
все не хоронили б у вівтарі, тому версію про Гальшку Острозьку, на мою 
думку, теж потрібно відкинути.

Де саме похований князь Костянтин Острозький, коротко подає 
Часослов 1612 р.: „Року АХИ (1608) лютого 13 дня (за григоріанським, 
(новим) календарем - 23 лютого) в суботу Федорову преставився 
благочестивий князь Костянтин - Василій Острозький... похований в церкві 
соборній Острозькій 21 березня”.

Згадку про це знаходимо у П. Батюшкова: „Костянтин Костянтинович 
був похований у фамільному склепі, в Замковій церкві, в Острозі. Але за 
переказами кажуть, що його онука Анна-Алоїза... перенесла його останки 
в єзуїтський костел”. Швидше за все, Батюшков помилився і подав 
інформацію, до якої ми вже звертались, про перепоховання Анною-Алоїзою 
тільки праху свого батька кн. Олександра в 1636 р. Ця подія призвела до 
повстання острозьких міщан і, скоріш за все, прах свого діда Костянтина 
Костянтиновича, поборника православ’я, вона не посміла переносити до 
костелу. Біографи Анни-Алоїзи - ярославські єзуїти - теж вказують про 
перепоховання тільки князя Олександра.

В рукописній книзі, що походить з київської Софійської бібліотеки за 
номером 362, професором Н. І. Петровим знайдено дві епітафії, написані, 
(або, швидше, переписані) в 1693 р.

“Нагробокъ ясне освцоному Константину Константиновичу князю 
Острозкому”.

“Ясне освцоное Константинъ Константиновичъ во св.крещеніи 
нареченный Василіе Княжа Острозкій.

В житии и по отход зъ свта сего ради его святобливости заисте годно 
есть именовати Мужъ Божій.

Отъ государей - Королей Воевода Кіевскій, маршалокъ землъ 
Волинское, староста Володимерскій именованъ.

Во благочестіи же св. кафолическія соборнныя апостольскія церкви 
яко столпъ непоколебимъ отъ всехъ свъдътельствованъ.

Славного роду росийскаго греческаго закону въру, в ней же родися, 
соблюде до конца.

Надежду имъя въ день заплаты отъ Господа вышняго сподобитися 
нетленнаго венца.

Ревнуя бо перевнова великому Константину цару. Онъ же всьх обще 
ходатай бысть крещенія.
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Сице и сей Константин божественными писмени славенскими и книгами 
подвиги и скорбы своими роду росийскому зычилъ просвъщешя.

В Острозъ в Богоспасаемомъ градъ отчизнъ свой преставися, успе о 
Господъ въ церкви великой замковой и положен.

До зготованыхъ обителей върным Божіим отыйде, минуючого въка 
сего есть свобожон.

Родися во градъ своемъ Турове лъта Божія нароженя 1527, 
преставися лета Божія 1608, имъя житія своего лътъ 81”.

Звернемо увагу на дату, коли київські літописці переписали з надгробка 
епітафію -1693 р. Тобто в цей час і могила, і плита на ній знаходились на 
місці. І ще писар ні словом не обмовився про перепоховання князя, значить, 
Анна-Алоїза не зачепила праху Василя-Костянтина, і могила знаходилася 
на своєму місці.

Єпископ Никон Реклицький пише: „Тіло князя Костянтина Острозького 
було поховане в домовій церкві (в Острозі), але уніати вивезли його 
закордон”. Єпископ Реклицький говорить про перепоховання Василя- 
Костянтина уніатами, хоча місце поховання не вказує. Оскільки Хорівська 
церква будувалася як уніатська, ця версія виглядає доволі правдоподібною; 
можливо, разом з плитою було перенесено і прах князя.

З розповідей священика А. Сендульського відомо, що під час реставрації 
Богоявленського собору всі кістки, знайдені під час земляних робіт всередині 
церкви, були перепоховані в північно-західній частині храму(ззовні в тому 
кутку церкви зараз стоїть кам’яний хрест). Про це також згадував у своїй 
пояснювальній записці від 6 квітня 1910 р. Федір Кутневич:

“В последствии отношения от 3 марта сего 1910 года за № 20 имею 
честь сообщить совету Братства имени князей Острожских, на Судовой 
горе (ныне Острожская Соборная Богоявленская церковь), при 
расчистке в 1886 году подполья церкви от мусора и земли на глубину 
до 3 аршин, найдено было рабочими много человеческих костей, 
лежащих в земле в многих местах церкви. Следов саркофагов и 
погребальных склепов при этом не было обнаружено. Только найдено 
было в одном месте с костями небольшой кусок полусгнившего 
шелкового шнура и такой же кусок шелковой материи коричневого 
цвета.... Зная, что замковая церковь была вместе с тем и усыпальницей 
князей Острожских, я, из чувства уважения к почившим, распорядился, 
как член строительной комиссии, собрать священные остатки 
почивших в одно место храма, чтобы потом сложить в новый деревянный 
гроб. Когда этот гроб был приготовлен и вырыта могила недалеко от 
западной стены храма (полагаю, не более 2-х аршин от стены) при 
соединении ее с северной, была отслужена панихида членом же 
строительной комиссии покойным о. Леонидом Радковским, в сослужении 
с дьяконом о. Федотом Юрковским и псаломщиком Подмешальським, в 
присутствии моем, архитектора Базилевского, подрядчика Полякова и 
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некоторых прихожан Богоявленской церкви и рабочих, с упоминанием имен 
князей и княгинь Острожских, нашедших себе место упокоения в здешнем 
святом храме, и гроб был зарыт. Отступники от православия не могли быть 
похоронены в замковой церкви князей Острожских по той простой 
причине, что церковь была запечатана отступницей от православия - 
Анной-Алоизой, и с тех пор прекращено было в ней богослужение. Никаких 
данных для уяснения вопроса о том, где почивают останки досточтимого 
князя Константина Константиновича, представить не могу... Братчик 
Братства имени князей Острожских Ф. Кутневич.”

Найвірогідніше, це місце і є спільна могила князів Острозьких.
На жаль, ми не можемо поки що прочитати напис на плиті з Хорівської 

церкви. Престол, що змурований на надгробку, не закривав тільки початкові 
та кінцеві слова в кожному рядку напису, а також половину останнього 
рядка. Ремонт, що проводився у вівтарі церкви декілька років назад, 
остаточно заховав напис, як, власне, і саму плиту.

Митрополит Іларіон-в миру професор 1.1. Огієнко висловлює таку думку: 
„Католики спалили тіло великого Богдана Хмельницького, вони ж знищили 
й тіло великого сина України, кн. Костянтина Острозького... Щоб і сліду не 
позосталося від тих, хто хотів незалежної України, і для цього боронив 
Православну Віру, Віру України... Спалили, може, йтому, щоб не допустити 
до канонізації князя”. Ця версія про спалення не підтверджена ніякими 
документами і є тільки припущенням професора, а пропозиції щодо 
канонізації Василя-Костянтина Острозького в подальшому не раз з’являлися 
в пресі України та за кордоном [реалізовані УПЦ-КП в 2008 р.].

Для подальшого дослід ження необхідна допомога церковної влади. Тоді 
буде можливим відновлення історичної справедливості: поховати князя в 
родинній усипальниці - церкві Богоявления. М. Максимович ще в 1866 р. 
висловив таку думку: “... в Богоявленському соборі... справедливо було б 
влаштувати придал в ім’я царя Костянтина, ім’я, яке повторювалось в 
чотирьох останніх поколіннях князів Острозьких”.

Додаток
Документальні матеріали щодо питання поховання князя 

Василя- Костянтина Острозького
1. С. Вітязевський в монографії „Костянтин Костянтинович - князь 

Острозький”, виданій у Львові в 1929 р., подає такий напис з могили кн. Василя- 
Костянтина, не вказуючи, де, власне, сама могила знаходиться: „Надгробокъ 
яснеосвецоному Константану Константиновичу князю ОС 1РОЖСКОМУ. 
Яснеосвещоное КОНСТАНТИНЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ, в святомъ крещеніи 
нареченный ВАСИЛИЕ КНЯУЖЕ ОСТРОЗСКІЙ. Въ житіє и по отходе зъ света 
сего ради его святобливости занете годно именовати МУЖЪ БОЖІЙ. Въ 
благочесііи-же св. КАФОЛИЧЕСКІЯ СОБОРНЫЯ АПОСТОЛЬСКТЯ ЦЕРКВИ яко 
столп непоколебимъ отъ всехъ свидетельствованъ СЛАВНАГО РОДУ 
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РОССІЙСКАГО греческаго закона веру въ ней-же и родися соблюде до конца”.
2. Професор 1.1. Малишевський в своїй праці “Западная Русь в борьбе за веру и 

народность” пише: “До конца жизни князь Константин Острожский ревновал о 
защите и благе родной церкви, так что православные называли его “стражем святой 
Восточной, соборной и апостольской церкви’ ’. Скончался в глубокой старости (около 
80 л.); приснопамятный князь погребен в своей замковой Острожской церкви”.

3. ВСолотвинськомурукописі, опублікованому А. Петрушевичем в“Своде 
Галицко-Русских летописей”, сказано: “князь Константин Константинович 
Острожский умер 13 февраля 1608 года, “великий милостник набоженства грецкого. 
Похоронен он в Острожской Соборной церкви рядом с Александром”.

4. Протоірей А. Ф. Хойнацький, професор богослов’я Історико- Філологічного 
інституту князя Безбородька, у своїй праці “ Православие на западе России в своих 
ближайших представителях, или Патерик Волыно-Почаевский” пише: “кто 
поручится в самом деле, что иезуиты, так святотатственно поступив с костями 
сына Константина Острожского Александра, не сделали бы чего либо ещё более 
опасного с нетленными мощами преподобного кн. Фёдора Острожского, Макария 
Овручского и других? Известно, что по настоянию иезуитов недостойная дочь 
Александра - Анна-Алоиза Ходкевич велела вырыть кости отца своего из под храма 
Богоявления Господня, где он покоился рядом с отцом своим, и святотатственно 
передала иезуитам, которые перемыли их и положили под сводами свого 
коллегиума. За то Анна поплатилась глазом со стороны озлобленного народа, хотя 
иезуиты горько отомстили острожанам за сие, изгнав из Острога целые десятки 
православных священников и запечатав самый Богоявленський храм, который с 
того времени стоит в тяжком запустении и доселе”.

5. Батюшков П.Н. в “Волыни” пише: “Объ Анне-Алоизе рассказывают, что в 
1636 году, в первый день Пасхи, ночью с воскресенья на понедельник, она 
отправилась в замок, открыла гроб своего отца, велела взять кости, помыть и 
освятить их иезуитам и отвезти в Ярославль к своей матери, а православных выгнала 
из Богоявленской церкви. Православные крайне были возмущены изуверством 
своей госпожи и даже угрожали ей смертью”.
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Микола БЕНДЮК

Нововіднайдені портрети кн. Острозьких

Багато дослідників, пишучи свої наукові праці часто звертали увагу і 
на портрети того чи іншого князя, про якого велась мова. Вперше спробу 
комплексно опрацювати та дати характеристику відомим портретам із 
родини князів Острозьких зробив Віктор Луц в книзі “Архітектурно 
мистецька спадщина князів Острозьких” (Ричков П. А., Луц В.Д. - К.: 
Техніка, 2002). Але за браком матеріалу він не вказав портрети, які були 
“віднайдені” в останній час.

Перебуваючи в Польщі, я поставив собі за ціль віднайти спадщину 
князів Острозьких на території, яка, власне, належала князям, а на даний 
час належить сусідній державі.

Портрети князів Анни-Алоїзи та Олександра Острозьких із Єзуїтського 
колегіуму м.Острога нині знаходяться в Польщі в містечку Дебно, неподалік 
від ще однієї власності князів міста Тарнув. Яким чином портрети попали 
до Польщі - є тільки припущення, можливо, вони були вивезені туди ще 
під час визвольної війни 1648-1654 рр., під час втечі Анни-Алоїзи від 
козацького війська Богдана Хмельницького. Як відомо, Анна-Алоїза 
померла саме в 1654 р. і тому, мабуть, не змогла привезти портрети назад 
до Острога. В Дебнівському музеї так і вказують на походження портретів 
із єзуїтського колегіуму м. Острога.

Портрети написані на дошці олійними фарбами, рами фігурно вирізані 
з дерева, залевкашені та покриті поліхромним розписом під мармур. 
Авторство портретів можемо припустити із повідомлення, що ярославський 
маляр Ян, був привезений Анною-Ало'їзою до Острога із Ярослава, мабуть, 
з метою написання портретів як самої Анни-Алоїзи так і її батька 
Олександра,що на той час вже був мертвим. Виконував він ще й певні 
роботи для острозького парафіяльного костелу, цілком можливо, що він 
займався поліхромією головного вівтаря костелу [1, с. 479]. Маляр Ян 
проживав в Острозі декілька місяців у 1624 р., та ж дата зазначена і на 
портреті Анни-Алоїзи. Як стилістика написання, так і обрамлення не дають 
підстав сумніватися, що обидва портрети написані одним і тим же 
майстром.

На думку Володимира Александровича, саме наш, вже згаданий Ян і є 
тим малярем, що відомий із акту розподілу володінь міста Ярослава за 1636р. 
і проживав на Ринковій площі цього міста [2, с. 64]. Діяльність Яна з Ярослава 
на Острозькому ґрунті є одним із маловідомих аспектів мистецької історії 
XVII ст., пов’язаних з перебуванням на українських землях приїжджих 
майстрів. Документальне під твердження таких фактів - явище надзвичайно 
рідкісне. До унікальних належать і факти спровадження в Україну малярів 
магнатами з їх маєтків чи міст, розміщених поза межами України[3].
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Князь Олександр Острозький Княгиня Анна-Алоїза Острозька

Князь Януш Острозький
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Цікаво, що більшість копій портретів Анни-Алоїзи, виконаних у XIX сг., 
зображають разом із образом княжни і фігурну раму, в яку вправлений 
портрет із єзуїтського колегіуму. Це може свідчити, що “дебнівські” 
портрети могли в XIX ст. ще знаходитися в Острозі чи його околицях.

Портрети Януша Острозького та Анни-Алоїзи Ходкевич у розкішних 
різьблених рамах прикрашали також стіни Межиріцького 
монастиря [4, с.122].- Але ми бачимо, що це інша пара портретів (замість 
Олександра тут називають Януша) [5, с. 127] хоч і вони теж вставленні в 
різьбленні рами. За словами історика О. Левицького, наприкінці 60-х років 
XIX ст. ці портрети були перемальовані: Януша на образ Св.Федора 
Острозького, аАнни-Алоїзи-наІоваПочаївського[6, с. 329-373] Протез 
моєї точки зору, ікони, які зараз знаходяться в Межиріцькому монастирі, 
не переписані з портретів; в оману Левицького ввів кольоровий левкас, 
яким було заґрунтоване полотно і зараз в багатьох місцях після втрати 
фарбового шару левкас проявився на зовні. Копії портретів Януша 
Острозького та Анни-Алоїзи XIX ст. з оригіналів межиріцьких зберігаються 
в Житомирському краєзнавчому музеї.

В Дебно також знаходиться портрет князя Януша Острозького XVII ст., 
проте авторство цього портрету вже не можна приписувати Янові із 
Ярослава. Портрет поколінний, написаний на полотні олійними фарбами. 
Князь з непокритою лисою головою, з сивою бородою в довгому чорному 
кунтуші, підтримує правою рукою шаблю або меч з закритим ефесом, в 
лівій руці тримає рукавички. Постать Януша розміщена за столом, на 
якому стоїть княжа корона. На тлі - зображення княжого герба (Леліва та 
Огончик) та написом під ним.

Портрет із Дебно дуже схожий на копії портретів, що в свою чергу 
були написані із портрету, який зберігався в Межиріцькому монастирі при 
отцях францисканах, [5, с. 127], різниця тільки в тім, що межиріцький 
портрет повноростовий і Януш зображений там в шапці. Так само схожий, 
але вже поясний портрет Януша в шапці виконав гравер А. Зубчанинов у 
1888 р. На мою думку, первісним був портрет Януша із Дебно і початково 
зберігався він також в Острозі, можливо, при костелі. А портрети в шапці - 
це перероблені та переосмислені копії пізнішого часу.

Цікаво, що в експозиції Дебнівського музею також виставленні золоті 
персгні Януша Острозького, які дістали з труни Януша у тарнувському костелі.

Також необхідно згадати і нещодавно зауваженні І. Мицьком гравюрні 
портрети кн. Острозьких надруковані Бартошем Папроцьким у 1578 р. 
[7, с. 77.] Хоча вони виглядають дещо схематично, але портретні риси в 
них явно прослідковуються і до того ж, портрети багатьох князів - 
прижиттєві.

І ще одна новина, що нарешті знайдено хоч і схематичне, але зображення 
княжни Гальшки Острозької, фундаторки Острозької академії. Хоч на 
портреті її помилково названо Катериною, проте в поясненнях зазначено,
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що це портрет дружини Лукаша Гурки, воєводи Познанського, і це 
безсумнівно вказує, що портретовано Гальшку.

Література
1. Центральний Державний історичний архів, м. Львів.- Ф13.- Он. 1 .- 

Спр. 90.
2. Острозька давнина: Дослідження і матеріали. - [Випуск 1] -Львів. 

1995.
3. Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Львів, 1995.
4. Портрет Януша Острозького із Межиріча був переданий С. Голубєвим 

музеєві Київської духовної академії. Тепер зберігається в Національному 
історичному музеїУкраїни.Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно мистецька 
спадщина князів Острозьких - К. :Техніка,2002.

5. Ричков П.А., Луц В.Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів 
Острозьких. - К.:Техніка,2002.

6. Левицкий О. Анна-Алоиза, княжна Острожская//Киевская старина.- 
1883. - Т.-УІІ.- ноябрь.

7. Мицько. Іван Федоров: життя в еміграції. - Острог: Видавництво 
Національного університету "Острозька академія", 2008.

Перстні князя Януша Острозького
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Рідкісне видання “Місяцеслова”

“Місяцеслов” мене зацікавив, крім своєї унікальності (на сьогодні це
єдине відоме видання і зберігається в приватній збірці), ще й таблицею
пасхалій, переданою патріархом Константинопольським і
Александрійським кн. Костянтину Острозькому.

Місяцеслов. Львів, друкарня 
братства, 1642.

4°. 264 [1] арк. Рядків -11, 17, 24. 
Сторінки в складаних рамках. Друк у 
дві фарби. Тираж [307 прим.] 
“Місяцеслов і деннослов”.

Гравюри: “Різдво Богородиці” 
(ВО), “Введення Богородиці”, “Зачат
тя св. Анни” (BOZ), “Різдво” (BOZ), 
“Хрещення”, “Стрітення” “Благо
віщення”, “Преображення” (BOZ) 
(дата 1642), “Успіння Богородиці”, 
“Спас нерукотворний” (ВО), “ Воскре
сіння Лазаря” (ВО), “В’їзд в Єрусалим” 
(ВО), “Христос та блудниці” (Майстер 
колаП.Беринди), “Тайна вечеря”, “Зра
да Іуди”, “Розп’яття” (BOZ), “Покла
дення до гробу” (BOZ) (дата 1640), 
“Зішестя до пекла”, “Преображення”,

“Вознесіння”(ВО), “Зішестя св. Духа”, “Деісіс”. В основному гравюри за
ставкового типу. Окремі заголовки надруковано також по-грецьки.

У кінці місяцеслова - слово Афанасія Александрійського “О таємници 
обхождения спасительного дне истинныя Пасхи” (242-264). На звороті 264 
листа та на ненумерованному 265 надруковано таблицю пахалій і текст, в 
якому сказано: “Сия Таблица, или ключъ, на обрътение Пасхи Хр(и)стіан- 
ской, и Жидовской, от святейшего патріарха Константинопольскаго и 
Александрійскаго, къ благочестивому и христолюбивому князю Констан
тину Острозскому, Воеводе Кіевскому: со епістолією принесена бысть, в 
лето от созданія міра... А от Рождества Господня лета 1583, месяца Яну- 
ария 28... далі йде інструкція, як цією таблицею користуватися щоб виз-
начити день Пасхи.

Було випущено в світ лише 307 примірників.
В каталозі стародруків Я. Запаска, Я. Ісаєвича вказується, що 1105 

примірників “Місяцеслова” пізніше були приєднані до “Часослова 
полууставного”, виданого в тому ж році братською друкарнею. В “Часослові”
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надруковано вірш українською мовою про герб братства і про м. Львів (зв. 
титулу). Передмова від львівського братства, датована 23. VI. 1642 р. Перша 
частина книги “Часослов” починається з полунощниці. Після цього вміщено 
тропарі і кондаки недільні та повсякденні, покаянний канон та інші тексти. 
Друга частина - “Місяцеслов и деннослов всего году, с тропарями и 
кондаками на кождо день... праздником... со извєстіем вкратце о праздниках 
господьских и богородичных и о житіях святих”. У кінці “Місяцеслова” 
слово Кирила Александрійського “О исходе души” і заключний вірш. Окремі 
заголовки надруковано також грецькою (арк. 105,117,121,163,179таін.).

“Часослов” з “Місяцесловом” друкувались окремо, а не 
використовувався тираж попередньо надрукованого “Місяцеслова”, і 
характеризується це тим, що в “Часослові полууставному” вже зникли деякі 
дублювання назв розділів грецькою мовою, з’явилися нові гравюри, в 
текстах були внесені деякі зміни.

Я. Запаско та Я. Ісаєвич подають дане видання як надзвичайну 
бібліографічну рідкість. В бібліотеках і збірках це видання відсутнє. В 
каталог книга включена із згадки в АЮЗР (Архив ЮгоЗападной России, 
издаваемый Временной Комиссией для разбора древних актов. К., 1889
1904. Ч. 1т. И, с. 541.)

"Л ! «І з ’ ЛЛ Л л
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Олександр РОМАНЧУК

З історії вивчення археологічних пам’яток 
села Новомалин та його околиць

В Острозькому районі на Рівненщині є мальовниче село Новомалин, 
розташоване на південних відрогах Мізоцького кряжу. Горбиста 
місцевість розчленована глибокими балками. З південної сторони 
схили гір межують з вузькою болотистою низиною Малого Полісся, 
по якій протікає річка Збитенка. На схилах кряжу ростуть мішані ліси 
основною деревоутворуючою породою яких є граб, дуб черешчатий, 
береза. Біля підніжжя височини б’ють джерела і течуть струмки з 
чистою водою. На схилах горбів є ділянки родючого ґрунту1.

Сприятливі природні умови - одна з причин наявності в регіоні значної 
кількості археологічних пам’яток. Початок освоєння регіону припадає на часи 
раннього палеоліту - ангельські крем’яні вироби були знайдені в урочищі 
Безодня III. В 1887 р. поблизу села було випадково знайдене поховання 
культури кулястих амфор у гробниці з кам’яних плит. В двох місцях в кар’єрі 
під шаром лесу були зібрані кості мамонтів та примітивні крем’яні знаряддя2.

В урочищі Майдан, на правому березі р. Збитенки, у 1959 р. знайдено 
скарб, що складався з восьми крем’яних призматичних нуклеусів3.

У 1977 р. заплаву р. Збитенки обстежував археолог зі Львова 
В. М. Конопля. Поблизу колгоспної ферми на південно-західній околиці 
села, на схилі лівого берега заплави р. Збитенки ним було виявлене 
пізньотрипільське поселення (“Новомалин-І”). За 1,7 км. на захід від села, 
біля впадіння безіменного потічка, лівобережного допливу р. Збитенки, на 
обох його берегах - поселення пізнього Трипілля і комарівської культури 
(“Новомалин-П”). На лівому березі р. Збитенки, в урочищі Подобанка (в 
минулому хутір Подобанка) - поселення комарівської культури, площею 
близько 1 га (“Новомалин-ІП”), виявлене розвідкою В. М. Коноплі4.

У1984 р. археологічну розвідку в селі Новомалин проводив археолог з 
Рівного В. К. Пясецький, який працював в тих же пунктах, що і В. М. Конопля5.

Пізньої осені 1985 р. в Новомалині поблизу тракторної бригади під час 
оранки було відкрите поховання в кам’яному ящику культури кулястих 
амфор. Могила була викладена із плит вапняку. Через декілька днів 
поховання було обстежене археологом О. А. Бондарчуком і науковим 
співробітником О. В. Гладуненком з Державного історико-культурного 
заповідникам. Острога. На час обстеження могила була пограбована і пуста.

В кінці 1980-х рр. руїни замку в Новомалині і його околиці обстежував 
археолог О. А. Бондарчук. Це було зв’язано з майбутньою реставрацією 
замку. Під час обстеження була зібрана незначна колекція археологічного 
матеріалу часів Київської Русі та середньовіччя6.
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Восени 1993 р. Гладуненком О. В. в західній околиці Новомалина, 
праворуч від дороги до с. Бущі, була зібрана невелика колекція 
археологічного матеріалу, в якій переважну частину становили уламки 
кераміки часів Київської Русі Х-ХІ ст7.

Ранньою весною 1997 р. О. М. Романчуком були обстежені в західній 
околиці села Новомалин урочища Безодня і Подобанка. Повторне 
обстеження іноді приводить до відкриття нових пам’яток, доволі значних 
змін у датуванні або просторових параметрах пам’яток. Завдяки пошукам 
були знайдені сліди археологічних культур досі не відомих науковцям. В 
урочищі Безодня III була зібрана невелика колекція знарядь ангельської 
доби та неоліту. Є сліди раннього заліза.

Праворуч від ґрунтової дороги Новомалин-Буща (Здолбунівський р-н) 
між селом і хутором Подобанка із заболоченого урочища Безодня витікає 
струмок. На захід і північ від струмка на високому і низькому мисах був 
зібраний археологічний матеріал таких культур: трипільської, лінійно- 
стрічкової, тшинецько-комарівської,Луки-Райковецької,КиївськоїРусіХ-ХІст.

Керамічні артефакти майже всіх перерахованих культур бідні кількісно 
і асортиментом. Багатше представлені знаряддя з кременю.

На схід від джерела в пункті “Безодня-І” є високий мис, витягнутий по 
осі захід-схід. На південному схилі і вершині мису автором була зібрана 
колекція уламків кераміки та знарядь трипільської, тшинецько-комарівської, 
раннього заліза, черняхівської культур та Київської Русі Х-ХІП ст.

В східній околиці Новомалина, ліворуч від дороги до с. Лючина, автором 
в урочищі Біля бочки відкрите і обстежене багатошарове поселення доби 
бронзи - раннього заліза. Пам’ятка розташована за східному мисі 
Мізоцького кряжу, який розорюється під городи.

Активні польові розвідкові дослідження в регіоні почалися в кінці 
XIX ст., але наведений перелік пам’яток не можна вважати остаточним, 
оскільки рівень дослідженості регіону ще не досяг оптимуму. Освоєння 
регіону відбулося з різним ступенем інтенсивності - спостерігаються як 
періоди максимального заселення території, так і прогалини.

В майбутньому околиці Новомалина ще можуть порадувати дослідників 
новими відкриттями та знахідками, адже ще не всі ділянки землі в околицях 
села обстежені детально.
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Микола МАНЬКО

До питання про час заснування та дату першої 
писемної згадки про Новомалин

Новомалин на Острожчині - село з давньою та багатою історією. 
Свого часу він мав міський статус і міське самоуправління згідно 
магдебурзького права, протягом століть був однією з найвідоміших 
магнатських резиденцій Волині.

Новомалин не є найдавнішою назвою цього поселення в 12 км від 
Острога біля річки Збитенки. Ця назва з’явилася лише 1590 р., коли її 
отримало засноване тут місто. А до цього принаймі півтора століття 
майбутній Новомалин носив назву “Глухи”, “Глухні”, “Глухів”, яка 
побутувала ще у XVIII ст. Дослідник топоніміки Острожчини Я. Пура 
таку варіантність назв зумовлює різними причинами: говірковою 
усномовною практикою, видозміною іменованих об’єктів, 
помилковими записами1. Подібна варіантність назв була властива в 
минулому і ряду інших населених пунктів Острожчини - Межирічу, 
Новородчицям, Ілляшівці, Грем’ячому, Вельбівному та ін.; в усному 
мовленні зберігається вона подекуди і досьогодні2.

Найдавнішу назву Новомалина автори краєзнавчої літератури 
традиційно пояснюють як “глухі закутки”, оточені лісами, гаями, 
чагарниками. Не відкидаючи повністю подібного тлумачення, Я. Пура 
вказує на високу ймовірність походження цієї назви як відособового 
формування для вираження приналежності, тобто вияву в ньому прізвища 
(прізвиська) “Глух”, відомого в писемних джерелах ХУ-ХУП ст., із 
прихованим значенням “позбавлений слуху”, “недочуваючий”. Топонім 
“Глухів” зустрічається на Сумщині і Львівщині. На карті України в різних 
областях існують співзвучні поселення: Глухи, Глухівці, Глухівщина, 
Глухова, Глуховець, Глуховичі, де, на думку Я. Пури, виразно простежується 
відособова основа3.

В літописних та інших пам’ятках києво-руської і галицько- 
волинської доби населений пункт Глухи чи подібний до нього топонім 
не зустрічається, хоча не виключено, що він міг побутувати і в ті часи. 
Навіть знамениті в майбутньому волинські міста Острог і Дубно лише 
по одному разу згадуються в писемних джерелах домонгольської доби 
(під 1100 р.)

Землі Новомалина і його гористих заліснених околиць здавна були 
залюднені, тож існування тут поселення в часи Київської Русі можна 
вважати доведеним, хоча його назва і залишиться нам невідомою4. 
Належало воно до Волині - історичного регіону на північному заході 
України, в УІІ-ІХ ст. заселеному східнослов’янськими племенами бужан, 
дулібів і волинян. Наприкінці X ст. (літописний запис під 981 р.) за правління 
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Володимира Святославовича майбутні Волинь і Галичина увійшли до 
складу Київської держави і поєднали свою долю з “Руською землею” - 
Середньою Над дніпрянщиною з Києвом в центрі5. Термін “Волинь” на 
позначення території вперше з’являється 1077 р.6 Адміністративним і 
єпархіальним центром Волинської землі було місто Володимир (нині- 
Володимир-Волинський). Поступово на ній формуються нові політичні 
центри, серед яких - Луцька волость і на схід від неї - Погоринська волость 
у басейні р. Горині із стольним містом - Дорогобуж (нині село Гощанського 
району на Рівненщині). До останньої, найвірогідніше, і входили землі 
майбутнього Новомалина. 31119р. Волинська земля була спадковим 
володінням дітей і онуків старшого сина Володимира Мономаха - 
Мстислава Великого; її волості були підпорядковані або безпосередньо 
київському князю, або поставленим від нього князям, але з часом вони 
унезалежнюються від Києва. 1199 р. волинський князь Роман 
Мстиславович здійснив об’єднання своїх володінь з Галицьким князівством. 
Постала єдина Галицько-Волинська держава, яка за синів Романа князів 
Данила Галицького і Василька після сорокарічних збройних випробувань 
зуміла відновити свою незалежність і цілісність, встановити внутрішній 
мир у своїх володіннях і здобути міжнародний авторитет. В умовах 
монгольської навали Галицько-Волинська держава, хоча і зазнала 
величезних спустошень, проте зуміла досягти м’якшої форми залежності 
від Золотої Орди, ніж, наприклад, Київщина чи Чернігівщина. Це, між 
іншим, приваблювало на Волинь мігрантів з інших руських земель. За 
відсутності відповідних писемних або ж археологічних джерел все ж 
здається ймовірним, що поселення на місці сучасного Новомалина, 
враховуючи його розташування у глухих (“Глухні”) заліснених закутках, 
збереглося під час монгольської навали 1240 р., або ж - у випадку свого 
знищення - було невдовзі відроджене місцевим (що переховався в лісах) 
або ж прийшлим зі сходу людом, тим більше, будівельної деревини тут 
було в достатній кількості і необхідної якості.

Близько 1323 р. із загибеллю останніх нащадків Романа Мстиславовича 
і Данила Галицького братів Андрія і Лева Юрійовичів перервалася 
галицько-волинська лінія Мономаховичів. Тим часом зростає збройна і 
політична потуга молодої Литовської держави, яка розширює свою 
територію за рахунок давньоруських князівств, найчастіше - мирним 
шляхом, в т. ч. за рахунок династичних шлюбів. Правитель Литовської 
держави Гедимін (1316-1341) уперше почав титулуватися “Великим князем 
литовським, руським і жематійським” і спрямував свої зусилля на 
приєднання до своїх володінь українських земель і, насамперед, Волині. 
Син Гедиміна Любарт (охрещений в православ’ї під іменем Дмитро) був 
одружений з дочкою останнього володимирського князя Андрія Юрійовича. 
1340 р. волинські бояри запросили Любарта на вакантний княжий престол. 
В результаті тривалих війн з Польською короною Волинська земля 
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залишилася за литовською династією Гедиміновичів, і Любарт - рідний 
брат співправителів Великого князівства Литовського Ольгерда і Кейсгута - 
утвердив себе володарем Луцького удільного князівства, яке по ньому 
успадкував і до 1393 р. володів ним син Федір.

Новомалинські землі увійшли до складу своєрідної держави в державі 
із центром в Луцьку, володар якої - литовського походження, але охрещений 
за православним обрядом, одружений з руською князівною з місцевої 
династії, призвичаєний до традицій підвладного йому населення обмежував 
свою залежність від столичного Вільна лише визнанням зверхності 
Великого князівства Литовського, а сам проводив незалежну політику, 
розбудовував і залюднював свої володіння, модернізував замки, опікувався 
православними храмами, монастирями, і єпископськими кафедрами, і все 
це у доброму порозумінні з місцевою давньою знаттю7.

1385 р. відбулася Кревська унія Литви з Польщею. Великий князь 
Литовський Ягайло, один із молодших синів Ольгерда, одружився з 
польською королевою Ядвігою і обійняв польський королівський престол за 
умови навернення свого народу у католицьку віру (при цьому не 
уточнювалося, чи це стосується лише литовців-язичників, чи й православного 
населення Великого князівства) і навічного прилучення Литви із руськими 
землями до Польщі. Другий пункт умови викликав опозицію більшості 
литовських князів - нащадків Гедиміна. У ході династичної війни, що 
розпочалася невдовзі, двоюрідний брат Ягайла Вітовт Кейстутович у 1392р. 
домігся визнання себе довічним намісником Великого князівства 
Литовського, а у 1398 р. - і повноладним Великим князем Литовським під 
номінальною зверхністю польського короля Ягайла. Фактично розірвавши 
Кревську унію з Польщею, Вітовт спрямував зусилля на зміцнення власної 
влади і централізацію державного управління у Великому князівстві 
Литовському, на боротьбу із сепаратизмом окраїнних земель. Володарі 
українських удільних князівств із правлячої литовської династії були 
позбавлені своїх спадкових уділів і замінювалися великокняжими 
намісниками або цілком залежними від Вітовта князями-державцями. 
Ліквідоване було і Волинське удільне князівство. Син Любарта Федір (р. н. 
невідомий -1431) був позбавлений у 1393 р. батьківського луцького престолу, 
отримавши натомість на правах князя-державці Сіверську землю8. 
Волинською землею віднині управляли намісники Вітовта.

Саме з цим періодом нашої історії пов’язана перша писемна згадка про 
село Глухи чи Глухні, як і поява на арені великої політики державного 
діяча, в актовому документі якого ця назва вперше оприлюднена на письмі. 
Мова йде про наймолодшого сина великого князя Ольгерда Свидригайла 
(бл. 1375-1452), постать якого на протязі більше півстоліття перебувала в 
епіцентрі політичного життя Східної і Центральної Європи.

В краєзнавчій літературі про Новомалин з XIX ст. була розповсюджена, 
та й тепер широко побутує версія про заснування цієї оселі 1392 р. або ж 

59



Острозький краєзнавчий збірник, випуск З

невдовзі після цій дати, “коли”, як пише сучасний автор, “її перший володар 
відставлений з уряду Литви князь Свидригайло отримав від короля 
Владислава Ягайла маєтність, названу ним “Глухні”, оскільки, мовляв, була 
в лоні дрімучих (“глухих”) лісів. Тут при річці Збитенці під таким же іменем 
він спорудив величезний замок”9. Це саме пишуть і більшість його 
попередників - авторів популярних і довідкових краєзнавчих видань. 
О. Цинкаловський уточнює: “Село згадується в 1393 р., коли то воно 
належало до кн. Льва Свидригайла10, де збудував він великий і міцний 
замок”11. Уточнення, як бачимо, стосується лише дати, без посилання на 
джерело, на якому воно базується. Не викликає сумнівів, що більшість 
публікацій про час заснування Новомалина і його засновника ґрунтується 
на виданні 1889 р. відомого краєзнавця Волині М. Теодоровича, який писав 
буквально: “Село Новомалин - очень старинное поселение. В 1392 году 
князь Литовский Свидригайло, выжитый из Литвы, получил в удел от 
короля Владислава - Ягелло селения в повете Кременецком и др., к коим 
принадлежала и околица Новомалина. Здесь в гористой местности, над р. 
Любачовской (Залабувкой) он построил огромный замок, который он назвал 
“Глухни” - от того, что самая местность эта была окружена глухими 
(дремучими) лесами”12. Знову-таки вказівки на джерела цієї історичної 
інформації у виданні М. Теодоровича відсутні. В свою чергу, наведений 
вище текст є не зовсім дослівним перекладом, зробленим (знову ж таки 
без вказівки на оригінал) М. Теодоровичем з відповідного місця у статті 
про Новомалин в одному з томів польської краєзнавчої енциклопедії 
“Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, 
що вийшов у світ в 1886 р. Однак в останньому виданні є одна, але істотна 
відмінність. Автор непідписаної статті будівничим замку у Глухах називає 
не Свидригайла, а його старшого брата Скиргайла Ольгердовича - саме 
він отримав від Ягайла у 1392 р. кременецький та ін. повіти на Волині, 
тобто землі, до яких належав і майбутній Новомалин14. На жаль, і тут 
відсутні джерельні посилання, як і в пізнішій польськомовній публікації 
М. Орловіча, де повідомляється, що старожитній замок в Новомалині 
існував уже в XIV ст., а князь Свидригайло на початку XV ст. його розширив 
і перебудував, “jako zamek myśliwski і gród obronny”15.

Отже, як давні, так і пізніші краєзнавчі публікації про будівництво замку 
в Глухах у 1392 р. та його першого власника писемними джерелами не 
підтверджені. Чи відомі на сьогодні факти біографії Скиргайла і 
Свидригайла Ольгердовичів дозволяють підтвердити причетність того чи 
іншого з братів до цієї події? Скиргайло Ольгердович (р. н. невідомий - 
1396) був троцьким і полоцьким князем, у династичній війні між Ягайлом 
і Вітовтом підтримав польського короля, тож 1386-92 рр. був його 
намісником в Литві. 31392 р. дійсно був усунутий від управління Великим 
князівством Литовським, яке успішно перебрав у свої руки, а потім і 
унезалежнив Вітовт. Надання Скиргайлу Кременецької землі мало бути 
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тимчасовою компенсацією йому за втрату вищої на той час посади у 
Великому князівстві. Головною ж компенсацією стало отримання ним, згідно 
угоди 1392 р. між Ягайлом і Вітовтом, відібраного у брата Володимира, 
Ольгердовича Київського князівства, яке Скиргайло обійняв у 1395 р. А вже 
1396 р. він був отруєний митрополичим намісником Фомою і був похований 
у Києво-Печерській Лаврі16. Чи в період між 1392-1395 рр., тобто між 
усуненням з посади намісника польського короля у Литві і вступом на 
київський княжий престол, Скиргайло проживав у наданих йому волинських 
володіння з центром у Кременці, чи займався розбудовою оборонних і 
мисливських замків на їх теренах, в т. ч. на над звичайно вигідних для цього 
новомалинських землях, історія писемних свідчень не зберегла.

Зате збережені історико-біографічні джерела рішуче заперечують саму 
можливість причетності Свидригайла до будівництва замку в Глухах 
наприкінці XIV ст. і взагалі його появи в цих краях у 1392 р. Народжений 
близько 1375 р. наймолодший син великого князя Ольгердата його другої 
дружини, княгині Уляни Тверської, він був охрещений за православним 
обрядом під іменем Лев, але після Кревської унії згід но волі старшого брата - 
короля і великого князя Ягайла прийняв католицтво та нове християнське 
ім’я Болеслав. До 1392 р. (!) - року смерті своєї матері - Свидригайло не 
мав власного уділу і мешкав при княгині Уляні Тверській у її вдовиному 
над ілі Вітебську, який і збирався успад кувати. Однак його права на Вітебськ 
підтверджені не були, а після збройного конфлікту Свидригайла з 
двоюрідним братом Вітовтом його в кайданах відправили до 
краківського двору Ягайла, звідки він втік до Угорщини і тривалий час 
намагався поновити з допомогою пруських хрестоносців військові дії з 
володарем Литви. Побачивши безуспішність своїх акцій, у 1399 р. 
повернувся на батьківщину, де 1400 р. отримує від Ягайла у “держання” 
Подільське князівство. Вже на початку 1402 р., скориставшись війною 
Ягайла в союзі з Вітовтом проти хрестоносців, Свидригайло емігрує і 
переходить на сторону останніх, робить невдалу спробу оволодіти Вільном 
і замість Вітовта зайняти великокняжий литовський престол. Прощений 
братом, він знову повертається на батьківщину у свої подільські володіння, 
а 1407 р. отримує від Вітовта Сіверське князівство із стольним містом 
Брянськ. Але вже наступного 1408 р. Свидригайло із княжим двором і 
власним військом перебрався на службу до Великого князя Московського, 
від якого отримав ряд міст, в т. ч. Владимир, і виступив на його стороні у 
московсько-литовській війні. Після того, як конфліктуючі сторони 
схилилися до переговорів, Свидригайло повернув зброю проти 
московського володаря, спалив Серпухов й емігрував у Прусію, де був 
викрадений агентами Вітовта.

Отже, як бачимо, ні в не раз згадуваному вже пам’ятному 1392 р., ні в 
наступні 20 років Свидригайло Кременецькою землею та новомалинськими 
околицями не володів і мисливського замку збудувати тут ніяк не міг.
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В Кременці Свидригайло з’явився лише після свого викрадення в Прусії. 
Неприступна Кременецька фортеця стала місцем його тривалого 
ув’язнення, звідки його лише 1418 р. звільнили православні князі Федір 
Ніс та Дашко Острозький (син знаменитого князя Федора Острозького, 
визначного воєначальника, а на схилі віку монаха Києво-Печерського 
монастиря, канонізованого по смерті православною церквою). Після 
чергової еміграції і повернення на історичну батьківщину Свидригайло 
осів у наданих йому чернігівських володіннях. Попереду був його зоряний 
час: після смерті Вітовта у 1430 р. Свидригайло був проголошений Великим 
князем Литовським. Після його вступу на престол розпочалася польсько- 
литовська війна за володіння Поділлям, яка охопила і терени Волині, куди 
увійшли війська Ягайла. Війна закінчилася двохрічним перемир’ям, а вже 
1432 р. за під тримки польської сторони в результаті двірцевого перевороту 
на чолі з рідним братом Вітовта Зигмундом Кейсіутовичем Свидригайло 
був позбавлений великокняжого престолу у Вільно17.

Розпочалася династична війна, в якій руські (білоруські та 
українські) землі підтримували Свидригайла, а його основною опорою 
були православні князі - як Рюриковичі, так і Гедиміновичі, які свого 
часу були усунуті Вітовтом від державного керма, а за правління його 
наступника зайняли провідне місце при королівському дворі. 
Залишилася вірною Свидригайлу і Волинська земля з її чисельними 
княжими родами. Навіть після страшної поразки військ Свидригайла 
під Вількомиром у 1435 р., коли від нього відступилися білоруські землі, 
Волинь і надалі визнавала його великим князем, а Луцьк із повітом 
був його основною твердинею і опорою у тривалій війні. Тому коли 
Луцька земля у 1438 р. під загрозою приєднання до Польщі присягнула 
Зигмунду Кейстутовичу, обравши його як “менше зло”, це означало 
повну поразку Свидригайла і його прихильників. Свидригайло 
залишив межі Великого князівства, і, найвірогідніше, поселився у своїх 
маєтностях у Галичині, ближче до кордонів батьківщини.

У 1440 р. Зигмунд став жертвою змови аристократів із числа 
колишніх ворогів - литовців-католиків і православних русинів. На 
великокняжий трон зійшов син Ягайла Казимир. Серед перших акцій нової 
влади було примирення із Свидригайлом та вірними йому волинськими 
князями та боярами. За Свидригайлом був визнаний довічний титул 
великого князя і надано в уділ Луцьку землю - більшу частину Волині. 
Таким чином було поновлене Волинське удільне князівство із власним 
правителем і виразним автономним статусом у Великому князівстві 
Литовському, який зберігся за Волинською землею і після смерті 
Свидригайла у Луцьку 10 лютого 1452 р.18.

Ми докладніше зупинилися на головних епізодах бурхливого життя 
Свидригайла Ольгердовича не лише тому, що з його ім’ям пов’язана перша 
писемна згадка про Новомалин, а й для необхідного уточнення дати цієї 
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згадки. Традиційно більшість публікацій відносить її до 14 липня 1446 р. - 
тобто до останніх років життя Свидригайла - волинського удільного князя 
з номінальним великокняжим титулом і резиденцією у Луцьку. Не викликає 
сумніву, що їх автори, починаючи з М. Теодоровича19, недостатньо вивчили 
першопублікацію грамоти великого князя Свидригайла, згідно якої він 
надає своєму слузі Оліфейру за його вірні послуги село Глухні, селище 
Стаї20 і село Торговицьке21 у Луцькому повіті. Ця грамота вперше була 
опублікована в першому томі львівського видання документів із архіву 
князів Сангушків у Славуті у 1887 р.22 Авторові польської краєзнавчої 
енциклопедії “Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich”, у черговому томі якої вийшла у 1886 р. стаття про Новомалин, 
вона ще не була відома. Публікатори грамоти 3. Л. Радзиміньський (у співпраці 
з П. Скобельським і Б. Гарчаком) виявив її у так званій “Книзі Бони”,ще 
відомій під назвою “Monumenta dukum in Ostróg”, у яку були вписані 
найважливіші документи, що стосувалися маетностей князів Острозьких 
на середину XVI ст. Книга була підготовлена для Беати Костелецької - 
вдови князя Іллі Острозького, яка саме тоді займалася поділом маетностей 
із братом покійного чоловіка - князем Василем-Костянтином Острозьким. 
Вірогідність копій власноручно підтвердила своїми підписами на сторінках 
книги польська королева Бона23.

Публікатор грамоти у заголовку продатував її 14 липня 1446 р. - саме 
така дата стоїть у кириличному тексті, поміщеному у “Книзі Бони”. Однак 
в примітках до публікації, на які більшість пізніших авторів чомусь не 
звернули увагу, 3. Л. Радзиміньський з кількох причин поставив цю дату 
під сумнів. По-перше, не співпадають рік від Різдва Христового і так званий 
індикт24. По-друге, в 1430-1438 рр. (тобто в період, коли він займав 
великокняжий престол або ж вів боротьбу за його повернення) Свидригайло 
титулував себе Великим князем литовським і руським, тоді як після 1440 р. - 
просто Великим князем (Великим князем литовським і руським титулувався 
і реально був його племінник Казимир). До того ж після 1440 р. 
Свидригайло в своєму титулі використовує найменування по-батькові 
(“Ольгердович”), що раніше не практикував, а в його дарчій грамоті 
Оліфейру найменування по-батькові відсутнє. І, по-третє, серед членів 
великокняжої ради - свідків надання Глухнів - названий луцький владика 
Феодосій, тоді як в 1446 р. Луцьку кафедру вже обіймав єпископ Євфимій. 
Все це разом взяте дало підстави 3. Л. Радзиміньському датувати грамоту 
Свидригайла про надання Глухнів своєму слузі Оліфейру не 14 липня 1446 р., 
а 14 липня 1437 р., тобто віднести її до періоду його боротьби за 
великокняжий престол із Зигмундом Кейстутовичем25. Волиняни були 
опорою Свидригайла в цій тривалій боротьбі, і земельні надання, як у 
випадку з Оліфейром, були винагородою за нелегку вірну службу.

Отже, перша писемна згадка про Новомалин відноситься до 14 липня 1437 р. 
Текст виданої у Луцьку грамоти свідчить, що вже на той час Глухні були 
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давнім село (“со всем с тым, што к тому селу тягло и служило издавна: 
с приселки, з нивами, с пашнями, з лесы, из бортными землями, из ловы, из 
ловищи, из бобровыми гоны, из реками, ис озеры, ис криницами, ис потоки, 
ис ставы и ставища..Однак жодної згадки про існування в Глухнях 
мисливського чи оборонного замку в тексті грамоти ми не зустрічаємо26. 
Є всі підстави стверджувати, що великокняжого замку-резиденції XIV - 1-ї 
половини XV ст. в Глухнях не існувало, інакше Свидригайло в своїй грамоті 
або надав би його у повну спадкову власність слузі Оліфейру, як зробив це із 
селом та його угіддями, або ж застеріг за собою право і надалі використовувати 
замок на власний розсуд, чого, однак, не зробив.

В основу походження версії про заснування села Глухні і будівництво 
замку князем Свидригайлом лежить, очевидно, по-перше, його 
популярність серед волинських князів і боярства як їх захисника і 
“провідника руського язика”, а в підсумку своєї діяльності - творця реальної - 
на довгі часи - автономії Волинської землі; по-друге - величність 
спорудженого згодом замку, як гідного такої видатної історичної постаті; 
по-третє - цілком вірогідна можливість перебування Свидригайла в цих 
краях (одна із його великокняжих грамот видана в Острозі 2 вересня 1438 р.27 - 
це надання пану Григорію Сестреновичу двох сіл у Летичівському повіті), 
і, звичайно, сама грамота 1437 р., що стосується Глухнів, яка в наступних 
поколіннях могла породити думку, що Свидригайло був безпосереднім 
власником цього села (і навіть якийсь час мешкав у ньому), а не просто 
верховним сувереном, який земельними наданнями, як і у випадку з 
Оліфейром, нагороджував осіб із свого оточення за вірну службу.

Після першої писемної згадки про село Глухні від 14 липня 1446 р. у 
відомих на сьогодні документах наступних найближчих десятиліть його 
назва не зустрічається. Але лише в часовому проміжку між 1458-1475 рр. 
(менше, ніж за двадцятиріччя) в документах, опублікованих в 1 тому 
видання славутського архіву Сангушків, згадується ім’я пана Мишка 
Глуського - без сумніву, власника Глухів, і, найвірогідніше, прямого 
нащадка Оліфейра, винагородженого перед цим великим князем 
Свидригайлом. У всіх шести документах Мишко Глуський виступає як 
гідний довіри і поваги свідок у важливих маєткових справах, в т. ч. і між 
представниками княжих родів. Всі шість документів написані 
давньоукраїнською діловою мовою, п’ять із них укладені в близькому від 
Глух Острозі, а шостий-у столичному Луцьку. Так, ІЗчервня 1458 р.в 
Острозі пан Мишко Глуський був свідком угоди, згідно якої Олехно 
Юрійович Чуска продав Дробишу Мжуровичу свої спадкові села Конюхи 
і Рапотів, зобов’язавшись також заступати Дробиша у військових походах. 
При цьому господар Глух і ще троє свідків (в т. ч. князь Путята) названі 
королівськими земянами, тоді як про інших свідків зазначено, боярами яких 
князів вони є або яку службу у них виконують28. Це засвідчує високий статус 
пана Мишка Глуського, його незалежність від князів Острозьких чи іншого
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волинського княжого роду. Коли ж 20 вересня 1463 р. в тому ж Острозі 
згаданий вище Дробиш Мжурович перепродав князю Івану Васильовичу 
Острозькому придбані ним раніше маєтності в Олехна Чуски, пан Мишко 
Глуський із титулом “великого короля земянин” розпочинає список свідків 
цієї майнової угоди, учасником якої був глава найпотужнішого княжого роду 
Волині, і стоїть у списку попереду навіть острозького воєводи пана Пашка 
Митковича і Катуни - маршалка князя Івана Острозького29. 25 січня 1465 р. 
в Острозі пан Мишко Глуський був свідком ще однієї угоди князя Івана 
Острозького, коли той придбав у пана Гринька Єловича за ЗО коп грошів 
широких село Долоче30.20 червня 1466 р. він своєю участю засвідчив зразу 
дві угоди князя Івана Острозького з паном Янком Чапличем про купівлю у 
того спадкового села Гольче і надання йому двору Межирічі із зобов’язанням 
довічної і спадкової служби князю та його нащадкам31.1, нарешті, 4 липня 
1475 р. пан Мишко Глуський виступив свідком на судовому процесі у Луцьку 
між князями Михайлом Васильовичем Збаразьким і його д яд ьком Семеном 
Васильовичем у справі поділу спадщини покійного князя Солтана 
Збаразького. Перед судом у складі князя Олександра Сангушка, старости 
луцького Михайла Монтовтовича і старости володимирського і маршалка 
Волинської землі Олізара Шиловича постало питання, чи не є фальшивим 
документом угод а між братами Солтана Збаразького на той час теж покійним 
Василем (батьком Семена) і Михайлом в цій справі, укладена раніше без 
королівського дозволу. Князь Семен перед судом підтвердив справжність 
листа і підписав свідків на ньому; його дядько це заперечував і поставив 
вимогу заслухати тих свідків, серед яких був начебто і пан Мишко Глуський, 
яким повністю довіряє, “яко добрым людям”. Глуський та інші свідки 
підтвердили, що між братами Збаразькими велися лише попередні розмови 
про поділ волод інь покійного брата Солтана, а угода на письмі не укладалася, 
як не могло бути на ній і їх власноручних підписів32.

Коротко викладений вище зміст документів, хоча безпосередньо і не 
стосується історії села Глух, але дає певне уявлення про постаті і соціальний 
статус одного із перших власників села і першого відомого нам носія 
прізвища, що походить від його назви. Саме Глуські, а не Єло-Малинські, 
як це стверджувалося авторами на протязі останніх століть, були першою 
династією власників майбутнього Новомалина33.
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ЛесяБЕНДЮК

Гетьмани, що здолали Московію, та острозькі 
сторінки їх життєписів

Саму тему для написання цієї роботи я вибрала не просто так. Мене 
завжди турбувала неповага, погане ставлення до моєї країни та її народу з 
боку сусідніх держав і їх керівників, що постійно намагалися диктувати 
нам, як треба жити. Якщо заглянути глибоко в історію, то не важко буде 
підмітити - українцям завжди доводилося боротись, щоб утвердити себе 
як вільний, нікому непідвладний народ. Геополітика цьому також не спри
яла. Наші сусіди, з якими ми маємо сьогодні спільні кордони, зазвичай не 
визнавали нас, як окрему державу. Всіх цікавили родючі землі, величезні 
природні багатства, робоча сила. А народ вважався нижчою расою, що не 
має права на самоутвердження.

Так, довгий час нас називали „малоросами”, а Україну лише 
провінцією Росії. Багато років це прагнули вкласти в свідомість людям, 
аргументуючи тим, що як такої української нації ніколи і не було, а слова 
„Київська Русь” та „Росія” мають одне і те ж значення, руські князі завжди 
були російськими, територія України належала Росії, а мова - так, лише 
місцевий діалект. Радянські історики не втомлювалися повторювати, що 
всі мешканці Русі відчували „спільність свого походження” й 
усвідомлювали „територіальну цілісність і єдність мови, культури та віри”. 
Але, знаючи історію, жодна людина не погодиться, що це твердження - 
логічне. Київська Русь займала величезну територію, розчленовану 
непрохідними лісами й болотами, по суті, без єдиних шляхів сполучення. 
Тому навряд чи взагалі основна маса населення (а не князі, їхнє політичне 
оточення та жменька освічених книжників) мала бодай приблизне 
уявлення про розміри Русі. А тим більше нікому б не спало на думку, що, 
живучи в Пороссі, можна відчувати „спільність свого походження” з 
Новгородом чи Полоцьком. Однакове писане слово, одна Церква та 
спільна духовна традиція звичайно ж, породжували відчуття взаємної 
спорідненості - але тільки в тонкому шарі освіченої еліти. Тому говорити, 
що княжу Русь заселяли люди, які усвідомлювали свою належність до 
„єдиної давньоруської народності” - це абсурдно.

Схожість нашої культури також може пояснюватися не лише 
географічною близькістю, а й іншими чинниками. Багато людей, прагнучи 
визнання їх талантів чи реалізації задуманого, їхали в Московію, несучи з 
собою свою культуру та звичаї. Іван Огієнко зазначав: „Москва бачила 
культуру українців, охоче приймала їх до себе і добре платила. І тому в 
„далеку Московію” і в „московскія страни” перейшло багато людей, що 
придбали там слави і собі і своїй Україні. Земляки ці наші понесли культуру 
свою на далеку північ, збудили там міцні підвалини нової культури”.
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Насправді між нами та нашими східними сусідами існує дуже багато 
відмінностей, навіть антропологічних. Тут звернемось до українського 
історика Степана Рудницького, який у своїй праці „Україна. Наш рідний 
край” писав: „Перша важна прикмета самостійного народа є окремішна 
від інших народів будова тіла. На тім полі українці відріжнюють ся від 
Москалів чи Поляків більше, як Німці від Французів або Англійці від 
Скандинавців. Певне, що не так дуже, як Мурин від Китайця або білий 
чоловік від Індиянина, але все так, що можна на перший погляд відріжнити 
правдивого Москаля чи Поляка від Українця. Українці на загал найвисші 
ростом над своїми сусідами, значно висілі від Москалів, котрих ріст знов 
мало відмінний від росту Поляків і Білорусинів. Дальше Українці мають 
серед усіх своїх сусідів найбільший об’єм грудей. Ту зараз по Українцях 
ідуть Поляки, потім Білорусини, на кінци Москалі. Українці мають серед 
усіх своїх сусідів на загал найдовші ноги і найкоротші руки. Череп голови 
Українця є найбільше круглий, лице найширше, ніс найбільше простий і 
узкий. Крім сего у нашого народа переважає темна краска волосся й очей, 
натомість у Москалів, Білорусинів і Поляків ясна краска.

З усього того видно, що Українці не є частию ані московського, ані 
польського народа, а самостійним племенем між Славянами. Усі ці 
прикмети самостійного народа має споконвіку наш український народ. І 
нехай би сусідні, могутніші від нас сусіди стократ сильніше переконували 
світ, що Українці це ніякий народ, то се ні на крихту не змінить правди. 
Український народ здавна жив на світі, живе нині й буде жити хоч би й 
цілий світ, закривши собі очі репетував заєдно: Нема України, нема 
Українців!”

Але чому ж ми дозволяємо витирати об себе ноги? Хіба ми не народ, 
який завжди бореться? Багато конфліктів і воєн пережито, але історія знає 
лише декілька випадків в XVI -ХУП ст., коли українці відкрито йшли проти 
основного нашого кривдника - Росії. В даній роботі я хочу зупинитися на 
трьох визначних постатях, та трьох знакових перемогах, пов’язаних з цими 
особами. Саме ці події я хочу розглянути та довести, що ми не боягузи і 
можемо за себе постояти; аналізуючи, зробити певні висновки, щоб в 
майбутньому не наступити на ті ж самі граблі.

Князь Костянтин Іванович Острозький - 
Гетьман Великого князівства Литовського

Початок військової кар’єри
Князь Костянтин Іванович Острозький був визначним державним 

діячем, а також славним полководцем. Із багатьох десятків битв, які він 
провів з татарами, волохами, московитами, князь програв тільки три. 
Король Сигізмунд два рази робив князеві Костянтину великі тріумфи у 
Вільні та Кракові, як переможцеві. Власне кажучи, таких тріумфів тоді
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ніхто не мав. Хроністи та літописці додавали К.І. Острозькому величі з 
приводу його військового таланту та численних перемог, його порівнювали 
з Олександром Македонським, називали „руським Сціпіоном” та „другим 
Ганнібалом”.

Діяльність князя Костянтина Івановича, як визначного полководця 
розпочинається в 1496 р. Тоді татари вторглися на Волинь і Галичину 
та дійшли аж до Луцька, спалили Жидичинський монастир та осадили 
в Рівненському замку українських князів Острозьких, Гольшанських 
та інших. Вилазки з замку не вдалися, тому українці змушені були 
заплатити татарам відкуп. 10 червня Великий князь Олександр дає 
Костянтину Івановичу, як нагороду за вдало виконану місію по 
збереженню війська та населення Волині, села Здовбицю і Глинськ зі 
всією округою пожиттєво.

В наступному 1497 р. в березні місяці князі Острозькі Михайло та 
Костянтин розбили татар біля Полонного. В наступних місяцях квітні і 
травні брати розбили татарські загони на річках Сорока та Уш. В серпні 
місяці 1497 р. відбулася битва між військами Стефана Волоського та 
поляками, в якій поляки були розгромлені, і тільки допомога українських 
князів сприяла тому, що недавній переможець не зважився остаточно 
довершити знищення польської армії. І саме військо князя Острозького 
стало на заваді його подальшому просуванню.

Повертаючись з України в Литву, Великий князь Олександр заїхав в 
Троки до помираючого Петра Яновича Білого, гетьмана литовського. Як 
згадується в літописі Биховця і Сгрийковського, Петро Янович прямо вказав 
на Костянтина Івановича Острозького, як на свого наступника, якому можна 
було б передати гетьманську булаву. Порад а старого гетьмана, якщо вірити 
літописцям, є „post factum”, так як князь Острозький отримав гетьманську 
булаву ще раніше до повернення Олександра у Вільно. Ще в таборі біля м. 
Топорища ЗО вересня Великий князь дає кн. Острозькому жалувану грамоту, 
в якій говорить: „Бачачи вірні заслуги благородного Костянтина, князя 
Острозького, верховного гетьмана (supremi campiductoris) Великого 
князівства нашого Литовського, якими він перед нами добре себе заявив і 
показав себе з достойної сторони, і, бажаючи його і на майбутній час 
зробити більш охочим до того ж”, -жалує йому в повну власність наступні 
села: Здовбицю, Глинськ, Дермань, Лебеді, Кунин, Богдашів, Долбунів, а 
також замки: Красилів над Случчю і Черленів зі всіма селами та угід дями. 
Ця подія зробила князя Костянтина Івановича не тільки великим гетьманом, 
а й достатньо багатим, найбільшим володарем на Волині.

В наступні роки Великий князь Олександр надає Костянтину ще багато 
міст і старости, в тому числі міста Дубно та Звягель, староство Брацлавське, 
Вінницьке і Звенигородське та інші. Литовсько-московські відносини кінця 
90-х рр. XV ст. були надзвичайно складними. Перехід багатьох білоруських 
князів під владу Москви, а також бажання Великого князя Івана III
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розширити межі своєї держави, викликало ситуацію з оголошенням 
Москвою війни в квітні 1500 р. Не сприяло примиренню й те, що Іван 
Васильович випросив у папи римського царський титул, що не могло 
сподобатися Великому князю Литовському. Олександр заздалегідь 
передбачав невдачу в війні і не згортав переговорів з Іваном.

Тим часом продовжувалася перманентна війна, але вирішальна битва 
між військами відбулася 14 липня на річці Ведропгі. Річка розділяла обид ва 
війська. Співвідношення їх було таким: литовців трохи більше чотирьох 
тисяч під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, 
московське військо налічувало до сорока тисяч під командуванням Юрія 
Захар’їна, Данила Васильовича Щеняти і князя Івана Михайловича 
Премишльського. Перший напад московитів було відбито. Але коли литовці 
вийшли з лісу, перейшли річку і розгорнули свої сили, то їх малочисельність 
спонукала воєвод вдатисядо нового нападу. В цій битві поразка литовського 
війська була повного. Врятувався тільки Кішка з декількома сотнями. Решта 
або були вбиті, або були взяті в полон. Сам гетьман кн. Острозький, 
поранений в битві, теж потрапив у полон.

Сім років Костянтин Іванович провів у полоні, але все ж таки за 
допомогою хитрощів зміг втекти у вересні 1507 р.

За період перебування князя в неволі політична ситуація у князівстві 
Литовському докорінно змінилася. На зміну слабохарактерному 
Великому князю Олександру прийшов його рідний брат Сигізмунд. 
Мало знаючи князя Костянтина Івановича, Великий князь Сигізмунд 
повернув Острозькому спочатку тільки родові володіння. Проте вже в кінці 
1507 р. в Гродно Сигізмунд пожалував князю у володіння місто Чуднів. 
Тоді ж повертає Костянтину Івановичу й гетьманську булаву.

Московсько-литовські стосунки залишалися напруженими, тому 
Сигізмунд привів на допомогу Литві польські війська. На Мінсько- 
Новгородському сеймі були визначені правила, за якими влада 
гетьмана під час війни майже прирівнювалася до королівської, і все це 
було обнародувано в окружній грамоті.

Князь Острозький в супроводі короля і панів ради із Новгородка 
вирушив через Мінськ до Борисова та Орші, які невдало осаджували 
московські полки. Московити, знявши осаду з Борисова, старалися 
затримати переправу польсько-литовського війська через річку, але всі 
бойові сутички закінчилися д ля них повного невдачею. Воєводи Великого 
князя Василя Івановича одразу втратили боєздатну енергію й почали 
систематичний відступ. Литовські війська по п’ятах переслідували 
відступаючого ворога і, нарешті, зупинилися в Смоленську. Там же 
пройшли переговори про мир.

В нагороду за Оршанську перемогу в Смоленську 6 вересня 1508 р. 
король надав Острозькому замок в Поворсько на Волині та весь його округ. 
За клопотанням перед королем Костянтин Іванович повернув собі з числа
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московських полонених до двохсот шляхтичів, між якими особливо 
виділявся Євстафій Дашкович, що вже п’ять років служив Москві. Навіть 
польські історики називають Дашковича „українським богатирем”. Він 
заслужив це звання довголітнім захистом Русі від татар. За Оршанську 
перемогу король надав Острозькому місто Турів з округом, Стороживець і 
Данильцовичі.

Костянтину Івановичу не вдалося відпочити після укладення миру з 
Москвою. Татари знову напали на Україну. Князь Острозький з 
восьмитисячним військом, розділивши його на кілька загонів, на чолі 
одного з яких стояв його найкращий вояка козак Павлюк, на протязі місяця 
повністю винищив татар. Остання поразка татар під Острогом дала 
Костянтину Івановичу багато полонених, яких він поселив у передмісті 
Острога, і які в майбутньому склали чудову військову силу наступним 
поколінням князів Острозьких.

Влаштувавши господарські справи, князь Острозький вирішив 
взяти шлюб. Вибір гетьмана впав на княжну Тетяну Семенівну 
Гольшанську, доньку старости луцького. Княжна принесла не дуже великий 
посаг. Тільки через дев’ять років після смерті княгині Марії Рівненської, 
Тетяниної бабусі, Острозькому дісталися її волод іння, які разом з власними 
величезними землями зробили гетьмана найбагатшою людиною в Литві.

У1512 р. стався новий великий набіг татар на Волинь та Галичину. 
Король в цей час знаходився у Кракові де готувався прийняти шлюб з 
Барбарою, донькою Стефана - воєводи Семиградського. Отримавши таку 
новину, Сигізмунд відправив своїх дворян з військом на Волинь до кн. 
Острозького. В цьому нападі на Україну приймало участь біля сорока тисяч 
татар, тому потрібні були немале військо, котре Костянтин Іванович не міг 
зібрати. Виступивши з Острога назустріч полякам, гетьман мав при собі 
дві тисячі озброєних вояків, що не завадило князю по дорозі знищити 
татарський загін, який нараховував біля трьох тисяч чоловік. Обидва 
війська, українське та польське, об’єдналися під Вишневцем, поблизу 
татарського табору, в якому перебувало двадцять чотири тисячі вершників. 
Верховне командування шеститисячним військом взяв на себе великий 
гетьман, провівши цілий день в нарадах і приборкуванні непокірних 
поляків, які, чванячись своїм гонором, хотіли одразу вступити в пряму 
сутичку з ворогом. Шляхту вдалося приборкати і нормально керувати 
військом тільки після побаченої ними великої кількості татар, що вийшли 
зі свого табору. Після цього бойове завзяття поляків значно зменшилося.

Гетьман з україно-литовським військом здійснив перший фронтальний 
напад, поляків відправив для удару з флангів. Ця атака заставила ворога 
відступити до річки Горинь, де багато татар під час тісняви потонули в 
річці. Користуючись панікою, кн. Острозький направив другу частину 
поляків на табір та обоз. Увірвавшись до табору, поляки звільнили 
полонених, яких нараховувалося біля шістнадцяти тисяч, роздали їм зброю, 

72



Гетьмани, що здолали Моско вію, та острозькі сторінки їх життєписів 

і Костянтин Іванович направив їх в тил ворога. Втрата обозу, заради якого 
й змагалися татари, і напад полонених вирішили долю битви. Бусурмани 
кинулися втікати, але, дякуючи болотам річки Горинь, не багатьом вдалося 
втекти. Перемога під Вишневцем дозволила звільнити біля шістнадцяти 
тисяч полонених, захопити майже 1000 коней та все награбоване майно.

За свідченням Дарницького, великого гетьмана нагородили 
Мальтійською нагородою та в Кракові в перистилі францисканського 
монастиря намалювали величезну картину „Перемога кн. Острозького над 
татарами під Вишневцем 28 квітня 1512 р.”

Оршанська битва
Міжнародна ситуація в наступному 1513 р. залишалася складною, 

особливо це стосувалося відносин з Москвою. В цей період було здійснено 
два невдалих походи Василія Ш на Смоленськ і тільки третій напад закінчився 
взяттям міста. Після Смоленська московське військо рушило далі в глиб 
Литви, тоді як тридцятитисячне військо під керівництвом кн. Острозького 
вирушило назустріч московитам з. Незабаром після переправи через річку 
Березину Костянтину Івановичу довелося зіткнутися з московськими 
воєводами. 27 серпня відбулася перша значна битва. Поразка змусила 
московітів відступити. Спроба утримати рух князя Острозького під час 
переправи через річку Бобер знову закінчилася невдачею для московитів, 
які продовжували відступати аж до Орші.

6 вересня польсько-литовське військо наблизилося до Дніпра. Переправа 
через річку була дуже важкою, але московські воєводи контролювали тільки 
од ин брід через Дніпро. Завд яки такому недогляду ворога, Костянтин Іванович 
наказав навести плавучі мости для піхоти, а кавалерію переправив убрід під 
самою Оршанською фортецею. Московські війська не заважали переправі.

Вночі з 7 на 8 березня все литовське військо було вже на лівому березі 
Дніпра і зайняло позиції навпроти головних московських полків, якими 
керували Голиця і Челяднин, що суперничали між собою. Перед 
московськими полками Костянтин Іванович виставив своє різноплемінне 
військо, майже втричі менше за вороже.

На світанні 8 вересня почалася славна для кн. Острозького битва 
під Оршею. Московські полки розпочали легкий наступ на литовців, 
але були відбиті. Тоді московити спробували обійти невелике литовське 
військо і вдарити з тилу, але це помітили розташовані на флангах поляки, 
які відбили наступ ворога. Напади на центр, де знаходилось україно- 
литовське військо, були нерішучі і досить згубні для Москви, адже в центрі 
гетьман поставив найкращих стрільців. Аж до полудня битва йшла в’яло. 
Війська билися без явної переваги. Врешті, московські воєводи вирішили 
здійснити загальний напад всіма силами, при чому головний удар вирішили 
спрямувати в центр, де стояли найкращі українські та литовські воїни. 
Зав’язалася страшна битва. Раптом центр почав відступати назад і втікати.
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Московити погналися за ними цілим полком. Завдяки цьому заздалегідь 
продуманому Костянтином Івановичем маневру, головний московський 
полк виявився відкритим для прямої стрільби литовських гармат. Залпи 
створили хаос у цьому полку, який сам розвертається і починає втікати. За 
відступаючими гетьман посилає свою кінноту, що проривається в центр 
московського війська і вносить страшне спустошення в ряди противника. 
Загальна паніка московського війська привела до того, що вся 80-тисячна 
армія розпочала хаотичний відступ. Переслідування втікачів обертається 
в бійню. У невеликій, але швидкій річці Кропивниці трупи потонулих і 
вбитих затримують течію, вода в річці стає червоною від крові.

Поразка Москви була жахливою. Біля ЗО тисяч убитих, 37 полонених 
воєвод, князів і бояр, півтори тисячі боярських дітей і біля 8 тисяч 
полонених ратників.

Наступного дня Костянтин Іванович, щасливий переможець, 
влаштував блискучий прийом полоненим, після чого найзнатніші з 
них були відправлені до короля в Борисів. Після повернення до Вільна 
З грудня Костянтин Іванович за аналогією з давньоримськими героями 
був нагороджений тріумфом, і вступив у місто на чолі своїх військ у 
супроводі оршанських полонених. До цієї події король Сигізмунд наказав 
побудувати Тріумфальну арку, а перед конем князя Острозького 
розкидалися пелюстки квіток.

Наслідки Оршанської битви мали величезне значення. Нед аремно літописці 
з великимзахопленнямназивають КосгянтинаївановичаОстрозького „славний 
та великий”, „świętobliwej pamięci”, а московські - „божий враг и государев 
изменник’ ’. В нагороду за цю перемогу гетьман отримав великі земельні наділи: 
Дорогобуж з монастирем та навколишніми селами, маєток Охонове, палац 
Тури, оспіване Міцкевичем озеро Світязь та інші.

Наслідки Оршанської битви
До 1517 р. проводилися переговори між Москвою і Литовською 

державою, що ніяк не могли досягти компромісного варіанту. 
Результатом зриву мирних переговорів стала нова війна. Василій III 
відправив багаті дари хану з пропозицією напасти на Литву одночасно з 
Московським військом. Татари в кількості 40 тисяч чоловік під 
керівництвом калги Батира вдерлися в Галичину, спустошили Львівську, 
Белзьку і Люблінську землі і з великою здобиччю поверталися назад. 
Нашвидку зібрані польські війська наздогнали татар під Сокалем, але 
напасти не зважилися - чекали на гетьмана Костянтина Івановича 
Острозького, який з двома тисячами волинян, прийшовши до основного 
війська, взяв командування на себе. Загальна кількість литовсько- 
польського війська стала нараховувати біля 6 тисяч чоловік.

Татари стояли на високому березі річки Буг і тому, на думку князя 
Костянтина, не могло бути і мови про напад. Але не так думала гонорова
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польська молодь з Фрідріхом Гербуртом на чолі. Позиція гетьмана чекати 
сприятливого місця і часу вони сприйняли як небажання українського 
православного князя здобувати славу полякам. Молод ь, яку спокусили лаври 
битви під Вишневцем, звинувачувала гетьмана в нерішучості і не 
погоджувалася на його наказ чекати переправи татар через Буг або почекати 
один день, поки прийдуть на допомогу литовські і подільські загони.

Гарячковість польської молоді спонукала всю армію 2 серпня вступити 
у битву проти своєї волі. Молоді вояки, не шукаючи броду, з великими 
труднощами перепливли річку і довго не могли піднятися до татар, які 
стояли на крутому березі і з висоти били поляків впритул. Ситуацію врятував 
напад князя Острозького на тил татар, що спонукало останніх повернути 
всі сили проти нього. Це дозволило вийти полякам на берег і втрутитися в 
битву. 40-тисячне військо татар з усіх сторін оточило загони союзників, і 
почалася кривава битва. Створилася складна ситуація для литовсько- 
польського війська. Тоді кн. Острозький, Фірлей, Каменецький та інші із 
залишками війська пробилися через натовп ворогів і врятувалися в 
Сокальському замку. Сам Гербурт, винуватець поразки, не побажав 
вислуховувати звинувачення на свою адресу, кинувся в натовп татар і 
загинув славною смертю. Загальні втрати польсько-литовського війська 
сягали 1200 чоловік. Більшість польських літописців, описуючи цю битву, 
одноголосно приписують невдачу виключно бездумній гарячковості 
польської молоді і хвалять кн. Острозького.

Після цього бою протистояння між Литвою та Москвою 
продовжувалося до 1521 р., доки на Москву не був здійснений 
спустошливий напад кримського хана Магмет-Гирея, якому допомагали 
запорозькі козаки під керівництвом Євстафія Дашковича. Енергія короля 
Сигізмунда і талановитість гетьмана князя Острозького на протязі 
півстолітнього протистояння Москви та Україно-Литовської держави 
показали, що Москва була сильна тільки умовною слабкістю Литви. 
Взаємна боротьба ослабила обидві сторони. Війна, спочатку така вдала 
для Москви, завершилася сама собою.

Помер князь у 1530 р. Похований у Києво-Печерській лаврі, для якої 
він був щедрим жертводавцем. В Успенському соборі Києво-Печерської 
лаври над могилою Костянтина Івановича був зведений надгробок, рівного 
якому в Україні не було, і він вважається унікальним витвором 
ренесансного мистецтва.

Детальний опис пам’ятника залишив архімандрит Павло Алепський: 
„ У другому відділенні нартекса... праворуч від присутніх дуже висока арка, 
яка заходить за архієрейське місце, всередині вона з мармуру і з письменами; 
відкоси з того та іншого боку вкриті блискучим мармуром з різьбленими 
прикрасами: на ньому зображені люди, коні, битви, колісниці і гармати тонкої 
чіткої роботи, що вражають подивом розум. На половині цієї арки присутні 
обриси продовгуватого столу, на якому спить людина з бородою, в залізних
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обладунках; вона зроблена з твердого червоного каменю, схожого на порфир, 
і нічим не відрізняється від повної людської фігури. Вона лежить на боці, 
спершись на лікоть, підклавши правицю під голову; одне коліно її покладене 
на друге; на голові визолочена корона, на грудях золочені ж ланцюги. Це 
робота, що вражає подивом розум. Нам розповідали, що він був царем над 
русами і вибудував цю церкву. Навпроти нього, з північного боку, є зображення 
сина його з довгою білою бородою”. На жаль, під час другої світової війни 
весь собор було знищено разом з надгробком.

Отож, підсумовуючи, можна сказати, що перемоги князя Острозького 
принесли йому дуже велику славу. Але одразу постає питання, чому ж 
такий могутній волинський магнат скрізь підтримував не близьку за 
сусідством, релігією та ментальністю Московію, а все-таки йшов за 
Литвою? Чому у бій ішов разом з її військами проти московитів? То, 
можливо, вся справа і була в Росії, у політиці, яку вона проводила щодо 
України, у самому ставленні до її народу?

Всім відоме гасло, під яким проводилося керівництво владою на Україні 
Литвою: „Старого не рушити, нового не вводити”. На місцях залишались 
ті самі руські князі, не знали утисків церква і мова, які зберегли своє 
привілейоване становище, дехто з українських можновладців навіть зайняв 
високі державні посади і увійшов до сейму. Ця політика не мала 
загарбницького характеру, тим паче не була кровопролитною. В той час 
народу потрібен був ще й захист від татарських набігів. Точи можна сказати, 
що, звернувшись по допомогу до Московії, Україна отримала б такі ж самі 
умови? Історія й так показала, що ні тоді, ні пізніше, наш „люб’язний” 
східний сусід не став би так діяти.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

Походження Сагайдачного та здобуття ним освіти 
в Острозькій академії

Справжнє прізвище Петра Конашевича-Сагайдачного - Конашевич. 
Сагайдачний - це прізвисько, що походить від слова сагайдак, яке означає 
шкіряну сумку або дерев’яний футляр для стріл, а також лук. Сагайдачним 
Петра Конашевича назвали за винятково майстерну стрільбу з лука. Навіть 
на єдиному його портреті, виконаному сучасником, він зображений із 
сагайдаком за спиною.

Про дитячі та юнацькі роки Петра Конашевича-Сагайд ачного збереглися 
надзвичайно скупі відомості. Народився між 1577-1578 рр. в с. Кульчиці 
поблизу Самбора на Львівщині в сім’ї дрібного українського православного 
шляхтича. Здобув початкову домашню освіту, а згодом навчався в 
Острозькій академії. Ми не знаємо, в які роки проживав в Острозі 
Сагайдачний, але виходячи з того, що його молоді літа припадають на той 
час, коли там „квітли” науки, можна припустити, що це було в 80-90-х рр.
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XVI ст., коли школа досягла найбільшого розквіту, коли там зібралися кращі 
розумові сили, була відкрита друкарня, де виходили в світ праці найкращих 
вчених. До часу перебування в Острозі можна віднести і його твір „Розмова 
про унію”, названий канцлером Левом Сапегою „дуже цінним твором”. 
Цей твір міг бути написаний лише після 1596 р., коли унія була 
проголошена, але він не дійшов до нас ні в друкованому, ні в рукописному 
варіантах і був, напевне, студентською роботою.

Наприкінці XVI ст. подався на Запоріжжя, де швидко здобув авторитет. 
Брав участь у численних походах козаків, а незабаром став їх очолювати. 
Уславився як видатний державний діяч.

Орест Субтельний писав: „Найвидатнішою заслугою Сагайдачного було 
те, що він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих 
станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства 
в цілому”. На кошти Гальшки Гулевичівни було створено при Київському 
Богоявленському братстві школу, для під тримки якої Сагайдачний разом з 
усім Військом Запорозьким вступив до братства. Школа згодом переросла 
у Києво-Могилянську академію. За його гетьманування 1617 р. Військо 
Запорізьке увійшло до Європейської ліги для боротьби проти Порти. 
Прагнучи створити могутній антитурецький союз, Сагайдачний установив 
дипломатичні зв’язки з Московською державою, Грузією, Іраном. 
Блискучий полководець, мудрий політик, талановитий дипломат, Петро 
Конашевич-Сагайдачний здобув заслужену шану сучасників. „Був то 
чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям, у битві 
був першим, коли доводилося відступати - останнім..- повідомляє про 
нього тогочасне джерело.

Московська війна
Своєму народові Сагайдачний прислужився у московській війні 1617р.: 

козацька допомога королеві тоді дуже була потрібна, але й козацтву ця 
війна трапилася в зручний час, тому Сагайдачний з великим завзяттям взяв 
участь в цій війні. Польські урядові комісії напосідали на козаччину все 
більше. І після козацьких походів на Туреччину комісари знову вибралися 
з військом на Україну, домагаючись, щоб козаки не зачіпали турків, не 
бунтували народу на Україні, чисельність реєстрового війська скоротили 
до однієї тисячі. З надією на зміну в майбутньому деяких пунктів договору 
Сагайдачний зі старшиною погодився на ці умови. Але все важче ставало 
отак викручуватися, і дуже добре трапилося для них, що саме в цей час, 
коли комісари змушували козаків підписувати таку „ординацію» - король 
польський розпочав війну з Московщиною. Сейм не хотів давати грошей 
на військо та на цю війну, тому вся надія була на козаків. Королевич 
Владислав, щоб добитися корони московської (під час смути бояри вибрали 
були його царем, але потім відреклися), пішов у Московщину з малими 
силами і тому треба було його рятувати. Сагайдачний сподівався, що тепер
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за московською війною забуд уться всі комісарські ординації - почав збирати 
військо. Під покровом цих зборів козаччина своєволила на Україні цілу 
зиму і весну 1618 р. Тільки влітку Сагайдачний вийшов з України, ведучи 
більше 20 тисяч самого вибраного війська і пішов під Москву, де стояв 
королевич Владислав.

Грізний гетьман з двадцятитисячним військом виступив у похід 
весною 1618 р. Перш за все він осадив і взяв місто Лівни, полонивши 
тамтешнього воєводу, князя Микиту Черкаського. Потім він взяв хитрістю 
та приступом місто Єлець, при чому воєвода Андрій Полєв був убитий, а 
дружина його - закатована. Тут же козацькою здобиччю стало і Московське 
посольство в Крим на чолі зі Степаном Хрущовим і піддячим Семеном 
Бредихіним. Після Єльця було обложено і взято місто Михайлов.

Назустріч Сагайдачному були відправлені царем Михайлом із 
Пафнутієвого монастиря до Серпухова військо на чолі з князем Дмитрієм 
Пожарським та Григорієм Лукомським. Князь Пожарський дорогою сильно 
захворів і за царським наказом повернувся в Москву. А Сагайдачний, 
переміппи московитян при переправі через річку Оку, наближався до Москви 
тихо і безперешкодно Каширською дорогою. Коли його передові загони 
з’явилися біля Донського монастиря, бояри виступили із Москви з усією раттю, 
але запорозьке військо пройшло спокійно, минаючи Москву, до королевича, 
який стояв у семи верстах від столиці. Сагайдачний зустрівся з королевичем, 
що страшенно утішився з цілим військом цією козацькою допомогою.

Тоді Владислав відрядив свого полковника Чаплинського до 
Переславля-Заліського, але той безуспішно нападав на Троїцьку лавру 
і через деякий час був убитий. Облога Москви була доручена 
гетьманові Сагайдачному. Штурм було призначено на ніч під свято 
Покрови. Два перебіжчики повідомили про це ворога, і він поспіхом 
укріпився біля всіх воріт. Доля Москви була в небезпеці, адже військо в 
ній було малочисельне.

Близько опівночі Сагайдачний вже був зо всіма козаками біля 
Арбатських воріт, де вже були підірвані Острожні ворота, і гетьман міг 
вільно зайти в місто і знищити його. Але так сталося, що Сагайдачний 
припинив напад. Зазвичай, це дивує, чому звиклий до перемог і взяття 
міст, маючи в себе під рукою надійне і багаточисельне військо, грізний 
гетьман покинув вже практично переможну битву.

В літописі Московськім говориться так: „Ледве бог зберіг царське місто 
Москву з поміччю Пречистої Богородиці, славної її Покрови, тих 
литовських людей від міста відбито. Гетьман відійшов геть і став знову в 
таборі... Государ же поставив кам’яний храм за своєю обітницею на честь 
Покрови Пресвятої Богородиці у двірцевому селі Рибцеві”. Одначе воєводи 
московські по цьому стали далеко податливіші на польські жадання в 
переговорах, і польські сеймові комісари, що були при Владислав!, 
сповняючи „бажаннє сойму”, щоб цю війну закінчено якнайшвидше,

78



Гетьмани, що здолали Московію, та острозькі сторінки їх життєписів 

скористалися з цієї податливості московської сторони і прийшли до згоди 
з Москвою. Це було дуже неприємне рішення для Владислава, але нічого 
було робити: війну скінчено.

В цій ситуації Сагайдачний продемонстрував свою силу і полякам, і 
московітам, не бажаючи послаблення та знищення якоїсь із воюючих сторін, 
щоб в майбутньому добитися поступок для України, як від польського 
короля, так і московського царя. Він розумів, що якби Москва була знищена 
і Владислав зайняв би Московський престол, це зробило б Польщу 
надзвичайно сильною державою і тоді б всілякі надії на окрему українську 
автономію були би втрачені.

Після зазначених подій Владислав зажадав переговорів, які 
проходили на річці Пресні, однак вони не принесли мирного укладання 
договору. Сагайдачний відправився на Калугу, а королевич рушив до 
Троїцької лаври. Тим часом лютий мороз і голод ставали нестерпними. 
Московський похід Владислава закінчився 1 грудня Деулинським 
перемир’ям на 14 з половиною років. До того ж Москва уступила Польщі 
Смоленськ, Чернігів та інші сіверські міста. Тоді ж Сагайдачний зі 
своїми козаками виступив з Калуги, при чому 300 козаків повернулися 
до Москви „на государеве імя”.

Повернувшись з московського походу у 1619 р., Сагайдачний знову 
звернувся з проханням до короля про відновлення прав східної церкви у 
південно-руських областях. Сигізмунд III обіцяв, але обіцянку не виконав. 
Після цього Сагайдачний відправив отамана Петра Одинця послом до 
Московського царя з пропозицією разом воювати проти спільного ворога 
християнства (татар).

Дипломатична робота по утвердженню козацьких прав
В історію Сагайдачний ввійшов як талановитий політик, полководець 

та дипломат. Відзначився також умінням підходити до будь-якої 
проблеми мирним шляхом. Мав визнання при королівському дворі, але 
і сам дотримувався певної дистанції з королем. Вмів згуртувати військо 
і мудро продумати стратегію бою. Його таємні маневри між Польщею 
та Росією дають привід деяким історикам вважати його просто 
перебіжчиком від одного союзника до іншого, який не має чіткої позиції. 
Але якщо подивитися „глибше”, то видно, що саме так гетьман зумів 
не тільки відстояти козацькі права (зовні, лишаючись вірним королю), 
але й всупереч численним домовленостям з польським урядом, 
продовжувати походи проти Туреччини, разом з тим, пропонуючи і 
Московії приєднатись до боротьби з Османською імперією. Все це 
загострювало відносини між державами, але було на руку Сагайдачному, 
а отже і всій Україні.
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Гетьман Іван Виговський

Політична ситуація в Україні за Хмельницького
За роки „господарювання” Богдана Хмельницького Україна робила все 

ширші кроки до утвердження себе як могутньої держави. Його гнучка 
дипломатична політика, впевненість у своїх діях і довіра народу давали 
можливість не тільки поставити на ноги країну, але й відкрити її в новому 
образі перед всією Європою. Основна мета очолюваної ним національно- 
визвольної війни було об’єднати усі етнічні українські землі. Хмельницький 
здобув визнання в Європі і як полководець. Він домігся ізоляції Польщі й 
налагодив добрі відносини з багатьма сусідніми державами, забезпечив 
Україні допомогу Криму, домігся невтручання Туреччини і Трансільванії, 
змусив Молдову розірвати союз із Польщею, готував союз із Швецією, 
зв’язав дружні взаємини з Венецією та Австрійською монархією.

Проте ще за його життя точилася боротьба за місце ймовірного 
наступника булави. Основними претендентами були Виговський, 
Тетеря, Жданович, Лісницький, Пушкар та Джеджелій. По суті, на 
місце Хмельницького мав сісти його син Юрій, але, зважаючи на те, 
що він був ще неповнолітній, потрібно було обрати когось іншого.

Так як довгий час писарем, головним радником і взагалі, правою рукою 
гетьмана був Іван Виговський - його кандидатуру розглядали найпершою.

Походження Івана Виговського
Іван походив з овруцької шляхти. Батько його Остап був намісником 

Київського замку воєводи Киселя і членом Київського братства. Іван 
Виговський навчався в Києво-Могилянській академії, знав кілька мов, 
зокрема, латину. Працював у Луцькому „кгородському” суді, де часто 
коригував документи юридичного характеру, що стосувалися володінь 
князів Острозьких, одружений був з княжною Солемирецькою.

Національно-визвольна війна застала Виговського на польському боці - 
він був ротмістром кварцяного війська. Під час Жовтоводської битви 
потрапив до татарського полону. Тричі тікав, тричі його ловили ординці й, 
напевно, стратили б, якби не Богдан Хмельницький, що викупив 
Виговського з неволі. Відтоді перебував при гетьманові, присягнувши бути 
вірним йому до смерті. Незабаром став генеральним військовим писарем і 
найближчим сподвижником Хмельницького. Був упорядником реєстру 
1649 р., співавтором багатьох універсалів і листів гетьмана.

Протягом 1648 р. Виговський розбудував адміністративний і 
дипломатичний штаб Хмельницького, своєрідне міністерство 
зовнішніх і внутрішніх справ - Генеральну військову канцелярію. 
Очолюючи її аж до смерті гетьмана, незмінний генеральний писар був 
утаємничений у найсекретніші справи. Як писав один із сучасників, „жоден 
полковник не знав, що думав Хмельницький, - один лише Виговський”.
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Одразу ж після смерті Хмельницького, за відомостями деяких джерел, 
в Суботові відбулася секретна рада за участю Виговського, Лісницького, 
Пушкаря та Гуляницького. В результаті, вони нібито вирішили, що на 
період, доки Юрій Хмельницький не в змозі взяти на себе обов’язки 
гетьмана - це зробить Виговський. Проте офіційно це оголосили пізніше - 
26 жовтня 1657 р. на генеральній козацькій раді - у Корсуні. В цей же час 
паралельно із правлячою верхівкою діяла і опозиція, яка завжди була 
невдоволена рішеннями влади і різними шляхами намагалася 
дискримінувати її в очах народу. Але без хорошої опозиції не буде хорошої 
влади, ретельний контроль дуже часто навіть допомагає діяти обережніше 
та продуманппе. В даному випадку опозиція була не менш хитрою, одразу 
ж після Корсунської ради вона заявила, що легітимною така дія бути не 
може, тому що з-поміж делегатів не було представників Запорозької Січі, 
а також делегатів з Москви. Отож після цього була скликана ще одна рада 
в Переяславі, з надією, що вона провалить Виговського. На Раді присутній 
був боярин Хітрово. Та, не зважаючи на всі заходи Москви, Виговського 
обрано одноголосно. Як компенсацію, Москва добилася введення до 
найбільших українських міст - Переяслава, Ніжина й Чернігова 
московських залог на чолі з воєводами. Але після цього Хітрово поїхав до 
Полтави підмовляти Пушкаря підняти проти Виговського повстання. 
Гетьман, в свою чергу, не поступився і під Полтавою розбив військо 
заколотників. Пушкар загинув у бою, а Барабаша взяли в полон і стратили.

Вся „каша”, яка заварилась, не піднімала Виговському авторитет; було 
б набагато простіше, якби Хмельницький одразу визначив свого 
спадкоємця. Але опозиція не втрачала жодного шансу, і знову ж своїм 
керівником визнала молодого Юрія Хмельницького.

Виговський намагався наслідувати політику попередника не тільки в 
середині країни, а і в стосунках з сусідніми державами, але ще з самого 
початку це йому погано вдавалось. Внаслідок невдач влітку 1657 р. 
розпалася коаліція проти Речі Посполитої (трансільванський князь зазнав 
тяжкої поразки від польсько-татарських військ під Меджибожем і змушений 
був просити миру; Бранденбург добився задоволення своїх вимог і під 
впливом меджибізької поразки Трансільванії схилився до замирення з 
Річчю Посполитою; Швеція мусила воювати вже не тільки проти Речі 
Посполитої, а й проти Московської держави і Данії, тому її реальна 
допомога Україні значно зменшилась). Річ Посполита і Кримське ханство 
готувалися до реваншу за поразки минулих літ. Російський уряд відкрито 
перейшов у наступ проти суверенітету України.

І в історії з призначенням гетьмана, і в заколоті Пушкаря - скрізь 
віддзеркалювалося прагнення Москви керувати на Україні. Це й дало 
Виговському поштовх до пошуку нових союзників. Після деяких вагань 
він звернувся до Речі Посполитої. Це рішення також неоднозначно сприйняв 
народ, посилювалась боротьба різних груп населення: старшина, яку лякав
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царський абсолютизм, щораз більше схилялася до Польщі, міщани й селяни - 
навпаки - були ворожо наставлені до союзу з Польщею: їх лякали панщина, 
панський гніт, релігійні утиски.

16 вересня 1658 р. Виговський уклав у Гадячі союзний договір з 
Польщею. З боку України представниками були Юрій Немирич, видатний 
правник та дипломат, і полковник Тетеря. Суть Гадяцького договору така: 
три держави - Польща, Литва та Україна - створюють федерацію 
рівноправних держав, під керівництвом єдиного короля. До України з 
назвою „Велике Князівство Руське” входять воєводства: Чернігівське, 
Київське та Брацлавське. Законодавча влада належить Національним 
Зборам, а виконавча - гетьманові, якого українське населення обирає 
“доживотно”, а затверджує король. Князівство Руське має власну грошову 
систему, армію - ЗО тис. козаків та 10 тис. найманого війська. Польські 
війська не мають права переходити український кордон, а як ні - то 
вступають під командування гетьмана. В Україні скасовується унія. Релігії - 
римо-католицька та православна - визнаються рівноправними. 
Засновується два університети, колегії, школи, друкарні.

Під час ухвалення Гадяцької унії Виговський допомагає острозьким 
міщанам повернути собі шпиталь та поновити фінансування його із 
Суразької волості, наданої ще князем В.-К. Острозьким.

Гадяцький договір так і не вступив в чинність, самі його умови означали 
закінчення національно-визвольної війни. Однак, хоч і не реалізований, 
він викликав 1659 р. війну з Москвою. Виговський звернувся до 
європейських дворів з маніфестом, в якому обвинувачував Москву в 
порушенні Переяславського договору: в захопленні Литви, завойованої 
українськими силами, в підтримці повстання проти гетьмана тощо.

Московський уряд був дуже стурбований Гадяцьким трактатом і пішов 
навіть на серйозні поступки гетьману, наприклад погодився на виведення своїх 
військ з Києва, але до російсько-українських переговорів з цього приводу не 
дійшло. Громадянська війна переростає у війну з Росією, яка відкрито стала 
на бік опозиції. Після невдалої спроби Виговського та Івана Богуна вибити 
царські війська з Києва питання про поступки було знято з порядку денного. 
Фактично саме в цей час і починається московсько-українська війна 1658- 
1659рр., головною подією якої стала Конотопська битва.

Конотопська битва
Стотисячна московська армія під командою князя Трубецького та 

Ромодановського рушила на Україну. Виговський, з допоміжними силами 
німців, поляків, татар 28-29 червня під Конотопом розбив московське 
військо, при чому загинув цвіт московського боярства. Князя Пожарського 
татари взяли в полон і стратили. Ці події добре описує у своїй праці 
„Гетьман Іван Виговський” Юрій Мицик: „Успішна оборона Конотопа 
(2.05-9.07.1659 р.) дала змогу Виговському виграти час і зібрати велике
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військо, яке разом з нечисленними відділами сербів, німців, поляків та 
молдаван нараховувало близько 60 тис., а тоді приводці дали взаємну 
присягу на вірність у бою. 24 червня під Шаповалівкою Виговський розбив, 
як пише Величко, „значну партію московського війська”, очевидно роз’їзд. 
Потім Виговський наблизився до Конотопа, куди до нього прибув Карач- 
бей із 20 тисячами ординців і привів із собою взятого в полон 10 днів тому 
під Голтвою „дейнецього гетьмана” Силку, одного з активних діячів 
опозиції. 4 липня на Крупичполі до гетьмана прибув і сам хан Мухамед- 
Гірей IV з другою половиною орди. Виговський з усіма полковниками 
урочисто привітав хана, а той у свою чергу щедро обдарував гетьмана і 
старшину. Обидва союзники дали присягу на вірність один одному в бою. 
Підійшовши потім до Конотопа, Виговський залишив орду, яка поділилася 
на дві частини, і половину українського війська за річкою Соснівкою. Сам 
же на чолі решти війська вдарив на царські сили біля переправи через річку. 
Побачивши нечисленне військо гетьмана, князь Семен Пожарський рушив 
за ним, а коли воно стало тікати (як виявилося потім, умисне), кинувся 
навздогін. Коли Пожарський перейшов за втікачами річку, то опинився у 
пастці біля села Соснівки. Із засідки з двох боків на його військо вдарили 
резервні козаки Литовського й орда. Одночасно широко розлилася річка, 
яку встигли загатити люди Виговського, котрі на додачу зруйнували міст, 
унеможлививши відступ старим шляхом. Таким чином, Конотопська битва 
відбулася за сценарієм, подібним до Батозької битви, але масштаби втрат 
були значно більшими. Внаслідок Конотопської катастрофи на полі бою 
полягло 40 тисяч царського війська, а 15 тисяч, в тому числі 50 воєвод, 
було взято в полон. Серед них були, наприклад, воєначальники Львов, 
Матвеев, Бутурлін та ін. Сам Пожарський потрапив у полон, але тут матірно 
вилаяв хана, за що і був страчений”.

Російський історик Сергій Соловйов так описував її наслідки: “Цвіт 
московської кавалерії загинув за один день, і московський цар більше ніколи 
не зможе зібрати таку чудову армію, цар Олексій Михайлович з’явився 
перед своїм народом у жалобному вбранні, і Москву охопила паніка... 
Ходили поголоски, що цар збирався перебратися до Ярославля за Волгою 
і що Виговський наступає прямо на Москву”.

Широкий резонанс викликала у Європі звістка про Конотопську битву. 
Але Виговський не міг продовжувати війну, бо по Україні почався ряд 
повстань: Ромен, Гадяч, Лохвиця підтримували Москву. Новий запорозький 
кошовий Сірко громив татар, Максим Филимонович та Семен Адамович 
вислали Трубецькому донос про “зраду” Виговського. Проти гетьмана 
виступили старі полковники: Цицюра, Золотаренко, Сомко та інші. Під 
час повстання вбито було близько 3000 українців.

У вересні під Германівкою зібралася рада. Козаки відмовилися 
визнавати Гадяцький договір, виступили проти союзу з польським королем 
і висловили недовіру гетьманові Виговському. Після ради Виговський, не
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бажаючи подальшого розгортання громадянської війни, зрікся булави і 
поїхав на рідну Волинь, яка була тоді ще під владою польського короля. 
Опозиція взяла гору, і гетьманом було обрано Юрія Хмельницького. У 
Корсуні 26 березня 1664р. Виговського заарештували поляки і розстріляли 
без суду і слідства. Згідно Чернігівського літопису, коли прийшли жовніри, 
щоб розстріляти гетьмана, він читав акафіст Пресвятої Богородиці і 
достойно пішов назустріч смерті.

Наслідки гетьманування Івана Виговського
До цього часу немає докладної й об’єктивної оцінки діяльності гетьмана 

Виговського. Тогочасні літописці Величко і Самовидець, а також автор 
“Історії Русів” оцінювали його негативно. Так само оцінювали Виговського 
історики-народники М. Костомаров і Вовк-Карачевський, для яких він був 
тільки гетьманом старшини, а не всього народу, що не хотів союзу з 
Польщею і не довіряв полякам. В. Липинський писав, що Виговський був 
одним із найбільш освічених державних діячів-патріотів України. Так 
оцінювали його і Д. Дорошенко та Б. Крупницький.

На нашу думку, діяльність Виговського була досить продуманою. 
Досвідчений політик і полководець будував свої плани для поліпшення 
становища всієї країни та народу. І те, що він звертався до сусідньої Польщі, 
не дає права називати його зрадником, тому що до цього його спонукали 
напружені відносини з Москвою. Все ж таки потрібно було шукати 
союзника. Булаву в руках не вдалось втримати - це факт, але завдяки 
опозиції, яка завжди була напоготові взяти владу в свої руки, спалахнула 
громадянська війна. І Виговський, не змігши скористатися перемогою в 
Конотопі, щоб не спричинити подальшого розгортання конфліктів, зрікся 
булави. Ми не називаємо це негативним вчинком, але з іншої сторони це 
ще один доказ того, що більшість невдач в нашій історії трапляються через 
прагнення верхівки втримати владу, а не відстоювати інтереси свого народу.

Висновки
Отож, розглянувши три впливові постаті нашої історії, їх діяльність 

щодо України та сусідніх країн, можна робити певні висновки. Як уже було 
зазначено з початку, доля нашої держави в усі часи залежала від політики 
іншої країни, що прагнула вирішувати замість нас, як нам жити. Але завдяки 
мудрим лідерам, які в різні часи вели український народ, боролися за його 
долю, українці показували свою нескореність.

Я дуже люблю Остріг і вважаю його своїм рідним містом. Вивчаючи 
його історію, я зацікавилася деякими фактами, що поєднували описаних 
мною гетьманів з нашим Острогом. За час князювання К. І. Острозького 
місто перебувало на вершині свого розквіту. Один з найбільших магнатів у 
Великому Князівстві Литовському автоматично робив його відомим у всій 
Європі. Гетьман Сагайдачний мав безпосереднє відношення до Острога, 
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тому що саме тут, в Острозькій академії, він навчався і проводив юнацькі 
роки. А Виговського пов’язує з цим славним містом те, що працюючи у 
Луцькому „кгородському” суді, часто коригував документи юридичного 
характеру, що стосувались володінь князів Острозьких та Острога. Під час 
ухвалення Гадяцької унії Виговський допомагає острозьким міщанам 
повернути собі шпиталь та поновити фінансування його з Суразької волості, 
наданої ще князем Василем-Костянтином Острозьким.

У цій роботі описані лише наймасштабніші виступи цвіту української 
військової сили, які боролися проти найбільшого нашого ворога, але ця 
боротьба була не тільки проти Росії, а й проти інших держав, які кожна в 
свій час намагалися встановити своє панування. Але наші люди за всю 
історію існування держави навчилися боротися. Прагнення волі й 
незалежності від Росії останній раз Україна показала в 1991р., коли на 
референдумі висловила бажання самостійності. Ідея незалежності виникала 
в нашого народу дуже давно. Навіть, перебуваючи під владою Литви, як 
пише Пантелеймон Юр’єв - відомий російський письменник в своїй статті 
„Острожская тайнопись” (яка, на жаль не була надрукована, ксерокопія 
рукопису зберігається у фондах Острозького державного історико- 
культурного заповідника) про князів Острозьких:,,.. .Гордый Константин 
Острожский... не любил московского двора и хотел осуществить мечту 
своего отца - Константина Ивановича создать своё собственное княжество, 
по силе равное Москве”. Отож, читаючи всю історію нашої країни, ми 
бачимо, що ідеї волі, свободи стояли на першому місці майже у всіх 
свідомих, патріотично налаштованих керівників. Але у всіх були різні теорії 
щодо методу досягнення задуманої мети.

Дотепер в країні не припиняється боротьба. Ні-ні, вже не військовою 
силою, не зброєю, без кровопролиття. Прості люди, як завжди, борються 
за краще життя, за щасливе і передбачене майбутнє дітей і внуків. А „вище” 
уже бореться верхівка, але не за краще майбутнє дітей, внуків - воно і так 
уже забезпечене, а за так зване „місце під сонцем”, за владу, або, як казали 
колись, - булаву. Ось і складається в нас така думка, що, можливо, так і 
судилось, щоб Росія нам завжди наказувала, що робити. Але, на щастя, її 
воля зараз уже не гримить так гучно як колись, а лише тихенько „нашіптує” 
деяким особам, які мають доступ до правління країною.

Проте у нас свобода слова! Та не подумайте, що маємо на увазі подальше 
розгортання міжнаціональної боротьби, ми просто чемно відповідатимемо 
нашому східному сусіду, хто є господарями в нас в країні і всі проблеми 
також намагатимемось вирішувати самостійно. В крайньому випадку, 
можна нагадати про набутий досвіт боротьби кн. Острозького, 
Сагайдачного, Виговського... І тут уже не розгубимось, а, зібравши всю 
силу в кулак, не випустимо перемоги, а доб’ємось вирішальної розв’язки. 
Не завадить різноголосся в країні чи опозиція, варто лише мати достойного 
лідера, який, не зважаючи ні на що, буде „воювати” на стороні народу.
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Феодосій АНТОНЮК

Свято-Михайлівська церква села Межиріч

Коли була ця церква побудована, відомостей не знайдено.
Перша згадка про неї є в тестаменті (заповіті) князя Іллі Острозького в 

1559 р. В архівних джерелах читаємо: “На захід від ринку стояла 
Михайлівська дерев’яна трьохкупольна церква довжиною 15,45 м, 
шириною 5,40 м, висотою 11,70 м” (ринок знаходився приміром там, де 
тепер побудований обеліск загиблим воїнам). За переказами старожилів 
(Турчинський Петро - 1888 р. н.) цю церкву продали, а її престол та 
іконостас знаходяться в Свято-Троїцькому монастирі в Михайлівському 
вівтарі. Після того як церкву розібрали, то місце престолу Михайлівської 
церкви замурували цегляною спорудою, яка завершувалася хрестом з 
розп’яттям Ісуса. На споруді був напис: “Здесь стоял Престол Свято
Михайловской приходской церкви, упразденной в 1866 году”, і друга дата: 
“м. сентябрь 13 дня 1896 г.”. Друга дата, напевно, вказує, що місце Престолу 
було замуроване в 1896 році, а 13 вересня було освячене. Земля навколо 
споруди була засаджена квітами і огороджена пофарбованим штахетником.

Площа, де свого була побудована церква зберігалася довгі літа; було 
видно контури фундаменту, а вся площа засіяна травою і засаджена 
вишнями. Довкола церкви було кладовище. Старші люди села пам’ятають, 
як там були ще могили, на деяких з них ще зберігалися кам’яні плити і 
кам’яні пам’ятники. При радянській владі пам’ятний знак був зруйнований 
(збитий хрест, вишневі дерева вирубані, місце церкви і кладовище 
розорені). Земельну площу роздали під городи і забудову хат.

До святкування 600-річчя с. Межиріча пам’ятний знак було 
реставровано, а надписи поновлено.

В старі часи і ще за часів польської окупації, коли була суха 
безболотна погода, на свято архистратигха Михаїла, тобто 21 листопада, 
священики з парафіянами і гостями з церковними співами і хоругвами 
приходили до цього місця і відправляли молебень. Тепер ця традиція 
занедбана, а варто було б її відродити.

Наведемо витяг з тестаменту (заповіту) князя Іллі Острозького від 
дня 16 серпня 1559 р. (орфографія зберігається): “Я князь Іллія 
Костянтинович, воєвода Троцкий, староста Брацславський и Винницкий 
чиню явно тим тестаментом: Будучи навежон тою форобою моєю от 
Милого Бога, будучи мне еще в добром розуме и целом смысле никем не 
принужен, ани намовен одно с правое воли и умислу моего пишу тот мой 
тестамент... записую: серебро мое, которое есть в скарбе в злитку Святого 
Михайла етого серебра оковати образ у Межиричи Святого Михайла, а 
если би его ще стало, тогди и другый образ там же у Межиричи Святого 
Михайла оковати”.
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Це ікона в срібному окладі знаходиться в церкві монастиря с. Межиричі.
І ще один факт з інвентаря міста Межиріча за 1708 р.
“В тім місті є церква св. Архангела Михайла, при якій є священик 

о. Лаврентій Скабінович”.
Далі перераховуються поля і урочища, які належать до цієї церкви: 

“Волока за гаями і Попівщизна”. Ці урочища і тепер так називаються.
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Оксана ІВАНБЦЬ

Пам’ятки Волині у творах Наполеона Орди

Архітектурні споруди ми-нулих 
століть, що збереглися в Україні до 
наших днів або ж відреставровані їх 
рештки розповідають про певну віху 
в історії українського народу, 
зокрема, на Волині. Неоціненна роль 
у збереженні пам’яті, зв’язку 
поколінь належить польському 
живописцю і графіку Наполеону Орді 
(1807-1883). Подорожуючи протягом 
1872-1874 рр. територією Київщини, 
Волині, Поділля, художник 
замальовував історичні й 
архітектурні пам’ятки: руїни фортець 
і замків, шляхетські маєтки, храми, 
монастирі, парки, перші промислові 
об’єкти [1]. Літографії з творів

художника були використані під час складання проектів реставраційних робіт 
таких визначних архітектурних пам’яток як замки в Луцьку, Дубні, Острозі, а 
також Андріївська церква у Києві, фортеця у Кам’янці-Подільському та ін. Це 
вдалося виконати значною мірою завдяки історичній достовірності 
зображуваного, прокресленню деталей, документальній фіксації палацово- 
паркових, замкових ансамблів та інших будівель.

Літографії, виконані А.Місєровичом, Орда видавав у Варшаві у 1873 - 
1883 рр. як “Альбом історичних краєвидів Польщі”, до якого увійшло 260 
позицій. Власне українські малюнки об’єднані під назвою “Альбом 
краєвидів Гродненської, Віленської, Ровенської, Волинської, Подільської, 
Київської, Вітебської і Могильовської губерній у трьох серіях, що 
представляють історичні місця з часів турецьких, татарських, 
хрестоноських і козацьких воєн, а також передісторичних, як-то: могила 
Перип’ятихи, замок Мамая в Буках і т. ін., давні руїни оборонних замків і 
гарні резиденції, що свідчать про минуле і цивілізацію цього краю, 
змальовані з натури Наполеоном Ордою”. На землях Волині, Поділля, 
Київщини художник зафіксував на папері в акварелях, здебільшого ж в 
малюнках, 152 маєтки. Загалом Н.Орда вважається автором найбільшої 
літографської спадщини Східної Європи XIX ст.[1].

Завдяки достовірності, реалістичності відтворення дійсності художні 
твори митця є вагомим джерелом до вивчення історії та мистецької 
спадщини краю. Особливу увагу привертають замки, храми, палаци, які є
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свідченням величі української архітектури. Оскільки масова архітектура 
житла завжди була монотонною, архітектурне обличчя міст прикрашали 
лише церкви, собори, башти, палаци. Архітектура, певним чином, як 
мистецтво - аристократична за змістом.

Замкові й палацово-паркові комплекси на Волині були (і подекуди є) 
зразками високого рівня архітектурного мистецтва, адже їх проектували 
видатні архітектори свого часу, які мали європейську освіту. Серед пам’яток, 
зафіксованих художником, - “Дубно на Волині”, “Антоніни”, “Острог”, 
“Олика”, “Вишнівець, палац”, “Заслав, замок Сангушків”, та багато ін. 
Всього на Волині Орда замалював 58 маєтків; для порівняння, на Поділлі - 
69, Київщині - 25, Брацлавщині- 34 [5; 151].

Замки XTV-XVH, палаци ХУПІ-ХІХ століть будувались в руслі панівних 
на той час архітектурних стилів. Так, “неспокійні часи XIV-XV ст. і нова 
колонізаційна політика шляхти, - за словами В.Січинського, - спрямували 
будівельну діяльність головне на оборонно - замкове будівництво” [2; 805]. 
В цей час поширюється на наших землях ренесансовий стиль, який 
відповідав візантійській спадщині з центральними типами будов. Ранні 
прояви ренесансу були властиві замкам XVI ст. - Заслав, Старокостянтинів, 
Олика, Корець [2; 807].

В Острозі замок збудовано на місці давньоруського городища в XIV ст.; 
будови перших років XVII ст. князя Костянтина Острозького теж мали 
ознаки ренесансового стилю - з характерними атаками і фронтонами, що 
постали під венеціанським впливом. До перехідного до ренесансу стилю 
належала і замкова церква 1521 р. Репродукція літографії Н.Орди, 
присвячена Острогу, передає стан руйнації Богоявленського собору. Це - 
підтвердження двохсотлітнього занепаду, пов’язаного з тим, що після смерті 
В,- К. Острозького його нащадки перейшли в католицтво. Відбудова церкви 
з руїн в1887-1891рр. змінила її первісний архітектурний вигляд, надаючи 
їй готично - ренесансних рис.

Луцький замок (XIV-XV ст.) спочатку був збудований у стилі романо- 
готичної архітектури, а при перебудові у XVI ст. набув рис ренесансу. Після 
реставраційних робіт замку було повернуто первісні риси. При цьому 
допоміжну роль, як зазначалося, виконували малюнки Н.Орди.

Замок в м. Дубно XVI ст. збудований князями Острозькими неподалік 
давньоруського городища. У XVII ст. його перебудували за новоіталійською 
фортифікаційною системою. У XVIII ст. він знову був реконструйований. 
Саме таким очевидно і застав його Н.Орда, коли працював над твором 
«Дубно на Волині». В даний час Лубенський замок складається з наступних 
об’єктів: Палац князів Острозьких, пам’ятка XVII-XVIII ст.; Надбрамний 
корпус (експозиція краєзнавчого музею), пам’ятка XVI-XVIII ст.; Палац 
князів Любомирських XVI-XVIII ст.; оборонний рів; два бастіони зі 
сторожовими вежами та казематами французького інженера Вобана. 
Реставрувати пам’ятку теж вдалося завдяки малюнкам художника.
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Цікаво порівняти, як змінився вигляд тієї чи іншої будівлі з часів Орди. 
Коли у Кам’янці-Подільському, Бережанах, Сатанові, Одеську, Підгірцях 
майже нічого не змінилося, то «монастирські та міські укріплення 
Бердичева над річкою Гнилоп’яттю «схудли» більш ніж наполовину. 
Принади уманського парку «Софіївка» відроджувалися щоразу, особливо 
після останнього стихійного лиха, неначе саме за замальовками Наполеона 
Орди»[3; 2-3 ]. Про деякі архітектурні комплекси тепер узагалі знаємо лише 
з праць Н.Орди (Вища Погоріла, Лашки в Сгарокостянтинівському районі, 
де від маєтків нічого не лишилося). Те, що від більшості пам’яток немає і 
сліду, пояснюється суспільно-історичною ситуацією. Революції, дві світові 
війни, радянська політика денаціоналізації призвели до втрати значної 
частини матеріальної історії України. Услід за митцем ішли карателі 
генерала М. Муравйова - «Вішателя» - і зносили, висаджували в повітря, 
розбивали артилерією тільки-но змальовані Ордою пам’ятники минулого. 
Ще до кінця XIX ст. більшість з того, що встиг зафіксувати художник, 
лишилося цілим тільки в його роботах. Сам митець до самої смерті 
залишався для чиновників Російської імперії «неблагонадійним». У1880 р. 
начальник жандармерії Мінська повідомляв начальству:«.. .міщанин Орда 
займається кресленням якихось планів... наших фортець, які переправляє 
закордон» [1].

У Вишнівці Н.Орда у художніх роботах зберіг для нащадків відомості 
про вигляд палацу та поруйнованого костелу. Палац був збудований у 
1730 р.[2; 810]. Це перший на території України палац у стилі раннього 
класицизму, що несе в собі риси французької архітектури. «Тут, у Вишнівці, - 
як зазначає В.Татаркін, посилаючись на монографію Лукомських, - 
привилась колись гілка литовського князя Ольгерда, тут розрослась вона 
могутніми паростками і тут в родовому майже трьохсотрічному гнізді згасла... 
після смерті Михайла-Сервація Вишневенького, останнього з князів цього 
роду, починається руїна володінь Випшевецьких «[7;52]. Майже сто років 
тривало нищення однієї з найбагатших колекцій України - порцеляни, 
художньої бронзи, живопису та іншихмистецьких виробів, що містилися у 
цьому замку.

У стилі раннього класицизму збудовано і зафіксований художником 
палац в Антонінах (1760 р., власником на той час був Ігнатій Мальчевський). 
Ця пам’ятка проіснувала до 1919 р., неодноразово перебудовувалася. 1879р. 
реконструкцію та модернізацію палацу проводив архітектор Ф. Арво. У 
1905-1908 роках будівля набуває шзньобарокових рис (під керівництвом 
віденського архітектора Ф.Феллнера) [5; 35-36]. Маєток в Антонінах вцілів 
лише частково.

Не лише палаци і замки, а й промислові будівлі постають з літографій 
художника. Так, чотири малюнки присвячено Славуті, за якою у XIX ст. 
утвердилася слава «Волинського Бірмінгему» (великий промисловий центр 
Англії), адже це невелике за розміром містечко в 1916 році нараховувало 
більше десяти промислових підприємств, вік яких становив майже сто років
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[7; 51]. З малюнків Н.Орди можна довідатись, як виглядали і де розміщувалися 
промислові об’єкти у Славуті: фабрика виробів металевих, фабрика сукна, 
фабрика паперу [6].

Отже, завдяки художнім творам Н.Орди збережено якісні зразки 
архітектурного мистецтва, багатьох з яких уже давно немає, проте вони 
засвідчують хороші смаки, відповідальний підхід, високу освіченість 
їх будівничих. Добудови і реконструкції, які пережили збережені 
пам’ятки (що можна прослідкувати при порівнянні сучасного їх вигляду із 
минулим - на малюнках), засвідчують історичні зміни, зокрема, 
архітектурних стилів, і є важливими в плані вивчення історії, зокрема історії 
українського мистецтва.
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Ольга ШКОЛЬНА

Просвітницька діяльність родин острозьких і 
славутських євреїв-промисловців Шапіро та

Зусманів у культурних процесах України 
др. пол. ХУІП - поч. XX ст.

Хасидський рух „благочестивих” юдеїв в Україні тісно пов’язаний 
з особистостями „цадиків” - духовних наставників, що скеровували 
громаду, які створювали прообрази т.зв. „земств” задовго до входження їх 
у вжиток великих міст. Волинь, з центром в Острозі - Славуті - Попонному 
була „серцем” ідеї всепрощення, ядром українського єврейського 
відродження, що дало початок „єврейському бароко” і розвитку 
промисловості.

В останній чверті XIX ст. в Часовому Ярі Харківської губернії (нині 
Донецька обл.) були відкриті другі в Україні, після волинських поблизу 
Попонного, поклади вогнетривів. Крім цього, тут було закладено 5 
різновидів кар’єрів, з яких постачалися компоненти на всі Лівобережні 
виробництва промислової кераміки: з видобутку піску, доломіту, глин, 
алебастру і гіпсу. Останній належав Б. В. Шапіро1.

Наприкінці XIX ст. австрійські піддані мали юридичне право на 
пріоритет у сфері керамічного бізнесу на землях, підпорядкованих 
Австро-Угорщині. З огляду на цей факт стає зрозумілим поява цілих родин, 
які, маючи певні привілеї, посідають окремі напрямки і очолюють ряд 
заводів промислової кераміки в Україні, зокрема, у фарфор-фаянсі та 
майоліці. Після занепаду галузі кінця 1860-1870-х рр. починається етап її 
відродження. 1882 р., з огляду на московську виставку, хімік-технолог 
професор М. А. Бунге писав: „Південно-Західний край з фарфорового 
виробництва абсолютно не представлений на виставці, що цілком зрозуміло, 
оскільки у названій місцевості немає жодного великого й добре 
облаштованого заводу. Всі шість заводів, які наявні у нашому краї, 
знаходяться у Волинській губернії, й найбільший з них завод Зусмана у 
Кам’яному Броді - виготовляє виробів лише на 22000 крб. на рік”2.

Заводи інколи одночасно випускали посудні, скульптурні та камінно- 
пічні вироби; фірми об’єднувались в „концерни”; розповсюджувались 
мережі родинного бізнесу. Так, одна з печей інтер’єру Києва кінця XIX ст. 
(житловий будинок по вул. Петрівській, 12), була викладена кахлями заводу 
А.Шапіро та Альперовича, що мав представництво у Києві3. Відомо, що 
інший Шапіро, Мойсей, протягом 1880-1889 рр. володів Білотинським 
фарфоро-фаянсовим заводом на Волині, колишнім Ф.(3.)3усманівським 
(нині Жиг. обл.). А з 1889 до 1897 рр. він був власником також Полонського 
заводу на Волині (нині Хмельницька обл.).
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Стосовно братів Шапіро директор Славутського краєзнавчого музею 
С.Ковальчук наводить наступні дані. У XVIII ст. на Волині 
розповсюджується хасидизм, одна з течій іудаїзму. Чільником єврейської 
громади хасидів стає рабин Дов Бер (1704-1772 рр., похований на 
славутському єврейському цвинтарі), з резиденцією від 1764 р. у с. Ган- 
нопіль (нині Славутський район Хмельницької обл.). Ревним прибічником 
хасидизму був Мо(й)ше Шапіро, який 1792 р. заснував у Славуті найбільшу 
на теренах Росії друкарню єврейської літератури. Якість оздоблення книг 
була надзвичайно високою, а культура виконання пов’язана зі 
спадкоємністю трад ицій рукописної і друкованої книги: містечко Славута 
було розташоване на відстані близько ЗО км від Острога, книгодрукарська 
спадщина князів Острозьких і величезна бібліотека Острозької академії, 
першого в Україні навчального закладу вищого типу, були власністю князів 
Сангушків, меценатів-промисловців (бібліотека на 1893 р. складала 5000 
томів різними мовами і архів від 1284 до 1792 р.)4.

Хасидська друкарня у Славуті, куди, замість Острога, було перенесено 
князівський палац у XIX ст., проіснувала до 1835 р. і була закрита у зв’язку 
з виникненням так званої „Славутської справи”5, в якій фігурували діти 
Мо(й)ше Шапіро - рабин Самуїл-Аба і Пінхас (прожили до 1860-х рр.). З 
1860-х рр. відомими рабинами хасидів Волині стають Зусмани (Зусьмани): 
Зельман, син Мейера і Фелікс (Реб Фішеле), син Зельмана. У 1870-ті роки 
до керамічного промислового бізнесу долучається у Білотині - Попонному 
Мойсей Шапіро, у Білотині - Кам’яному Броді Зельман Зусман. За 
свідченням історика Рафаеля Шпізеля, Зусмани були найбагатшою родиною 
в Острозі6.

Один з братів Зусманів, Мойсей, ще 1861 р. купив у Острозі будинок, у 
якому розташувалася єврейська громада, офіс єврейського самоврядування 
міста і притулок для найбідніших єврейських родин. Того ж року було 
закінчене зведення окремого будинку громади, у зв’язку з чим у першій 
будівлі відкрито єврейську лікарню і аптеку. За статистикою на 1898 р. 
4770 євреїв звертались за амбулаторним і стаціонарним лікуванням, 
фінансову підтримку здійснювали брати Зусмани з дружинами, родини 
Л. Ландау й ГЧерніцер, переважну кількість витрат перекривав благодійник 
Мойсей Зусман. Протягом 78 років (до 1939 р.) в лікарні безкоштовно 
лікували всіх, хто звертався за допомогою, незалежно від віросповідання і 
конфесії7.

Мойсей Шапіро, вірогідно, був нащадком Пінхаса Шапіро, оскільки 
відомо, що перший мав у Славуті паперову фабрику, а другий після 
сибірського заслання жив і був похований у Славуті. Очевидно, після 
заборони єврейських друкарень на території всієї Росії 1836 р. (крім 
друкарень Вільно і Житомира), фабрику, яка спричинила царський наказ, 
було перепрофільовано на паперову. Принаймні, заснована 1818 р. фабрика 
згоріла у 1830-х рр., за даними краєзнавців С. та А. Ковальчуків; роботу 
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паперової фабрики князя Р. Сангушка відновлено 1864 р., після 
реконструкції у машинне виробництво паперу (паперу для пакування цукру, 
покрівельного картону, обгорткового паперу, з 1912 р., після нової 
реконструкції-також цигаркового паперу ВЕРЖЕ). Паперова фабрика 
князя Р. В. Сангушка виробляла щорічно до 60000 пудів паперу. Орендарем 
до 1894 р., коли фабрика згоріла і збитки склали 92325 крб., виступає за 
архівними даними Гегель Шапіро8. Надалі орендарем виробництва з 
90-130-ма працівниками стає М. Я. Шапіро, власник єврейської бібліотеки9 
(можливо, прямий нащадок, оскільки до російської паспортизації 1911р. 
єврейські імена не відображають родинний зв’язок по чоловічій лінії: друге 
ім’я давалося по матері, третє - по бабусі, а наявність бібліотеки з 
літературою, яка випускалась до 1836 р. Мо(й)ше, а далі Самуїлом-Абою і 
Пінхасом Шапіро, невипадкова). Міщанин М. Я. Шапіро на 1904-й р. 
виступає власником заснованого 1898 р. князем Р. В. Сангушком 
Славутського тольового заводу (на 1911р. при 12 робітниках випускалось 
продукції на 15000 крб.)10, тобто був досить заможним підприємцем.

Головний профіль керамічного виробництва Мойсея Шапіро кінця XIX ст. 
в Попонному - новомодний санітарний фаянс. Невдовзі після викупу 
підприємства А.Ф. (Феліксом) Зусманом, що володів заводом протягом 
1897-1915рр., воно спеціалізується виключно на фаянсі11 тафіґуруєз 1901 р. 
підназвою „Мануфактура санітарного фаянсу”.12 Саме у час модерну (1910 р.) 
зароджується і друге в Україні виробництво санфаянсу і кам’яних виробів 
Ушера Сігала у м. Славуті на Волині, нині Хмельницька обл. Після евакуації 
1914-1915 рр. у Курськ та Москву замість 500 чоловік на фабриці 1917 р. 
працювало лише 57 робітників. За Ушера Сігала завод існував до 1918 р., 
поки власник не емігрував за кордон.

Ф. С. Петрякова13 в монографії „Український художній фарфор (кінець 
ХУШ-початокХХст.)”(К., 1985) подає відомості на СС.168-171,175-176, 
що Білотинський завод, за даними 1910р., був перенесений ще 1874 р. у 
Кам’яний Брід, а за іншою версією14 працював до пожежі 1889 р., і 
виготовляв посудні і скульптурні форми, близькі стилістиці 
кам’янобрідських виробів. У той час, як марки 1880-1889 рр. вказують 
власником фарфоро-фаянсового виробництва в с. Білотин (Острозького 
повіту Волинської губернії) М. Шапіро, Ф.С. Петрякова реконструює факти 
його реальної приналежності іншим особам -1887-1892 рр. австрійцю 
А.Ф. Зусману, а з 1913 р. - волинському відділенню Селянського 
поземельного банку.

Принаймні орендар паперової фабрики у Славуті, неподалік 
Попонного15, М.Шапіро протягом 1880-1887 рр. виробляв фарфор і фаянс 
на Білотинському виробництві. Вірогідно він знав власника Білотинської 
гончарні німця Лева, оскільки співпрацював з розташованими поблизу 
цукровими виробництвами Шепетівки і Клембівки16, куди постачав папір 
для фасування цукру. Спочатку завод виготовляв „різномедичний” посуд 
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для потреб лікувальних закладів Славути, настінні прикраси і невеличкі 
вироби із фарфору для домашнього вжитку17 (мається на увазі 
господарський фаянс). 1884 р. було випущено продукції на 70000 руб., 
1887 р. на таку ж суму виговлено самого фаянсу. Між 1887 і 1889 рр. завод 
у Білотині був зруйнований, оскільки М.Шапіро зміг перебратися ближче 
до залізниці у Попонному і перевіз туди обладнання18 (порахувавши 
економіку транспортних витрат на гуж, у цей час зробив подібний крок і 
М. С. Кузнецов на Харківщині, переїхавши з Вовчої Поляни поблизу 
Люботина до Буд, де містилося його виробництво протягом 1868-1886рр.19, 
оскільки залізнична гілка вибудувалась осторонь). Полонне сполучалося з 
Славутою залізницею, в Славуті жила родина і знаходився інший бізнес, а 
також існували крамниці, які збували аптечну, паперову, будівельно- 
технічну продукцію.

Завод у Білотині було започатковано як керамічну гончарню німця 
Лева, що керував Плеженським (Плехівським? або Пляшівським?) 
маєтком князя Яблоновського. Фабрикант, дещо обізнаний у 
керамічному виробництві, спершу спорудив невеличкий завод з 
виготовлення глиняних форм (гільз) для відливання цукрових голів 
(конусів), доки д ля цього не почали застосовувати металеві форми20. Поки 
не з’явилися металеві аналоги, Лев, з великим успіхом збував свої 
раціоналізаторські вироби. Розвиваючи підприємство, він перейшов від 
виготовлення пічних кахлів на початку 1850-х рр.21 до випуску „фаянсового, 
кам’яного і фарфорового посуду 292000 штук на 325 тисяч рублів” за 
офіційною статистикою на 1860-й р. Деякий час підприємство під тримував 
власник маєтку князь Яблоновський, який, „маючи повагу до Лева й 
привезених ним з Німеччини робітників, забезпечував „фабриканта” 
грошима у значній кількості, мріючи про піднесення виробництва 
Білотинського заводу до рівня німецьких заводів”22. Певною мірою пізніше 
так і сталося.

Виробництво було облаштовано двома горнами, шлямувальним і 
формувальним відділеннями. З Німеччини Лев перевіз 20 родин 
робітників. Серед них були формувальники, випалювальники, та ін. 
спеціалісги. Каолін отримували з поселення Гуяївська Звягельського повіту, 
польовий шпат - з околиць Звягеля23 (нині Новоград-Волинський 
Житомирської обл.). Однак, витрати на розширення виробництва 
перевищували прибутки. Князь Яблоновський перестав субсидувати 
виробництво. Німці, родини яких голодували, змушені були пішки 
вертатися до Німеччини. За хронікою 1927 р., на історичну батьківщину 
вирушили лише 16 родин з 20. Близько десятка людей залишилося. 
Можливо на підприємстві вже нового власника.

Леву не вистачало грошей, оскільки намагався освоїти виготовлення 
фарфору. Почав брати позики у Зельмана Зусмана, борги віддавав 
„фабрикатами”. Врешті завод опинився в руках молодика-єврея. На 1870 р. 
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за єврейського Фішеле тут виготовлялися ізолятори і чайники (15-20 тис. 
на рік)24. Але на час відвоювання за борги по суду Білотинського 
виробництва помирає батько заповзятливого лихваря Мейєр Зусман і 
залишає синові солідний спадок. Зельман Зусман вкладає кошти у технічне 
оснащення заводу і паралельно веде перемовини з княгинею Людгардою 
Венедиктівною Яблоновською, яка перед тим овдовіла і мала потребу в 
коштах, про перенесення підприємства в інше її село у лісовій місцині, - 
Кам’яний Брід біля Довбиша, оскільки вся сировина для виробництва 
(каолін, кварц, шпат) доставлялися з Тульського маєтку Новоград- 
Волинського повіту. Тим більше, що в Острозькому повіті паливо коштувало 
порівняно дорого25.

З матеріалів спецкомісії зі складу робітників Кам’янобродського 
фаянсового заводу, надрукованих як історія підприємств галузі для 
внутрішнього користування у вигляді нарисів Київфарфорфаянстресту 
1927 р., відома причина переїзду підприємства26. Завод у Білотині був 
обладнаний двома печами для фаянсу й однією для глазурування. Працював 
він „силою води”. 3. Зусман перебирається з Білотина до Кам’яного Броду 
поступово, паралельно зводячи новий завод, через банальну причину: 
конфлікт з власницею с. Білотин княгинею Л. В. Яблоновською через 
орендну плату. Княгиня володіла обома названими селами27. За збігом (?) 
обставин родина Яблоновських займалася фаянсовим виробництвом. 
Зокрема, посол галицького Сейму Й. Яблоновський, як відомо, 
„урухомлював” фаянсову фабрику в Седлісьці в середині XIX ст.28 Початком 
1850-х рр. датується заснування Білотинського виробництва.

Первинно обидва заводи, розташовані у волинських маєтках 
Яблоновських, зводились як примітивні виробництва без механізації, 
причому забудова Кам’яного Броду була завершена на початку 1870-х рр., 
з розрахунком на 800 пудів готової продукції (навпіл: фаянсу та 
порцеляни)29. Ф.Зусман привів до Кам’янобрідського виробництва близько 
п'ятдесяти чоловік із закритого у Білотині заводу, з котрих більша частина 
були робітники євреї, решта складалась зі „старої, добре вишколеної, 
адміністрації”30.

Глину завозили з Немилый (Острозького повіту Волинської губернії, 
нині Новоград-Волинський район Житомирської області). Для випалу 
утиля було встановлено дві печі: відповідно для фарфору і для фаянсу. 
Другий випал робився у 3-х фаянсових печах і 1-й фарфоровій 
(розрахований на меншу температуру, аби не перегоріли фарби і поливи). 
Протягом місяця завод давав 16 фаянсових і 4 фарфорових печі, продукція 
ледве складала 1000 пудів.31

За спогадами багатолітнього співробітника заводу Саула Літинського 
(працював на підприємстві 35 років, від самого початку), Кам’янобрідським 
заводом протягом чотирьох років володів Зельман Зусман. 1878 р. він 
передав підприємство своєму двадцятилітньому сину Феліксу. Зельман
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Зусман (Фішеле) 1881 р. помер, й у володіння вступив А.Ф. (Айз. Фіш.) 
Зусман. У1882-му р. для виготовлення виробів з фарфору був взятий в 
оренду на 20 років Городницький фарфоровий завод, а Кам’янобрідський 
переводиться виключно на вироблення фаянсу32. 1885 р. через велику 
кількість браку (вироби часто мали жовтий або темний колір) печі було 
перероблено. В основу покладено принцип печей періодичної дії зі 
зворотнім полум’ям.

Протягом 1880-х рр. на Білотинському виробництві вперше в 
українському фаянсі з’являються протомодерні речі: наведений у книзі 
Ф. С. Петрякової на с.170 лоток у вигляді викладених один на другий 
рельєфного виноградного листя. У предметах з цієї групи, за натурними 
спостереженнями Ф. С. Петрякової, „застосовувалося суцільне тонування 
поверхні люстровими фарбами (зеленаво-оливкового, лілово-золотавого 
кольору) з відведенням іншим кольором контурів рельєфних деталей. Деякі 
речі (прямокутна сільничка, оселедник, чайник, два кухлі, статуетка 
випростаного чоловіка з собакою, слоїк з накривкою) по-своєму цікаві”33.

Як бачимо, кольрова гама і специфічні прийоми відведення контурів, 
характерні для стилістики модерну, а також іризація поверхні люстровими 
фарбами і пластична розробка форми виробу, що набуває ознак 
флореального мотиву, засвідчує, що означена група предметів є прикладом 
початків модернізму в промисловому фарфор-фаянсі України. Модерн 
торкнувся сфери ужиткових кахлів і полив’яного посуду набагато раніше, 
ніж образотворчого професійного мистецтва. Особливість розвитку 
Білотинського заводу, обумовлена спочатку напрямком пічної кераміки, а 
зрештою перепрофілюванням виробництва на предмети столового і чайного 
посуду, спричинилася до умов, за яких спосіб виготовлення кахлів був 
використаний для творення рельєфних полив’яних станкових, а не 
архітектурно-будівельних художніх форм.

Подібний посуд з фарфору проектувався в Єкатерининські часи при 
дворі для знаті вищого світу. Так, лотки у вигляді зеленого листя з’являються 
в Орденському сервізі Андрія Первозваного на заводі Гарднера у 
підмосковних Вербілках 1780 р.34 Стилістично ці вироби примикають до 
рококо з його любов’ю до асиметрії і декоративних та навіть театрально- 
видовищних ефектів. По суті, і рококо, і модерн, як, власне, кожне 
синтетичне мистецтво перехідної доби, що містить ірраціональні імпульси, 
несе в собі риси прихованого маньєризму, чи, простіше, манірності.

Уподобання рослинних форм у фаянсі було розповсюджене й на 
імператорській фаянсовій фабриці Межигір’я поблизу Києва (друге і третє 
рококо): використовувався рельєфний декор у вигляді листя та лози 
винограду, ліщини, хмелю, дуба, лавра, повитиці, квітів ромашки та 
дзвіночків, конвалій. Вироби вкривалися зеленою (малахітовою), синьою, 
жовтою (цегляного кольору) або білою поливами. (Четверте рококо з 
модерними пейзажами у пічній кераміці було синхронним ранньому
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модерну. Виявлені нами у фондах Національного заповідника „Софія 
Київська” форми дзеркала кахлів наближалися до форм лотків заводу 
М. С. Кузнецова у Будах; моделювання білих завитків, декорованих 
золотими контурами, подібне пластиці Волокитинського іконостасу).

Відомо, що з Баранівського виробництва на Білотинсько- 
Кам’янобрідський фаянсовий завод переходить літній досвідчений 
спеціаліст кераміки Цицинський, який піднімає виробництво. Після його 
смерті розвитком заводу займається запрошений з Довбиша колишній 
межигірський керамік Давід Рубін, що значно покращив продукцію, 
оскільки був спеціалістом фаянсового виробництва. Він запросив з 
Підмосковної Ґжелі у Білотин кілька фахівців: майстрів, художників, 
друкарів по фаянсу, яких Волинь до тих пір не знала. (Перед тим ґжельці 
навчались у Межигір’ї).

За спостереженнями колекціонерів, деякі вироби Кам’яного Броду були 
аналогами рельєфного посуду Межигір’я, зокрема, форми чайно-столових 
сервізів „Конвалія”. Імовірно, окремі форми ліквідованого наприкінці 1870-хрр. 
виробництва Імператорського фаянсу завдяки Д. Рубіну потрапляють на 
волинський завод, можливо, разом з замовниками та колекціонерами кін. 
XIX ст. (Великі збірки межигірського фаянсу були у Київському художньо- 
промисловому і науковому музеї під керівництвом М. Біляпгівського; у 
М. Грушевського, М. Старицького, М. Лисенка, В. Ханенко, О. Гансена, 
В. Кричевського, В. Кульженка, А. Міклашевського, П. Скоропадського 
та інших35). На Межигірській фаянсовій фабриці була налагоджена 
технологія використання білопалених вогнетривких глин, відкритих 
поблизу Києва наприкінці XVIII ст. (1796 р).

За Д. Рубіна в Кам’яному Броді (вперше на Волині) розпочато випуск 
електротехнічних ізоляторів. Крім цього, виготовляли аптечне 
начиння. Імовірно, технологію виготовлення медичного посуду, як, пізніше, 
і санфаянсового, також застосували межигірську. Аптечні слоїки і 
„окомийки” Імператорської фаянсової фабрики мали високу культуру 
виконання, як і весь виключно світський, міський асортимент виробництва. 
Саме з приходом Д. Рубіна у 1880-х рр. Ф. Зусман закладає окремий 
санфаянсовий завод у Городниці. Межигірське підприємство, крім 
„диковинних” форм Рубінського асортименту типу китайських садових 
табуретів (ослонів), форм для виготовлення цукру, для бламанже (желе з 
молока), морозива, чаш для сиру, курильниць, глобусів, випускало 
утилітарні предмети, звичні для європейських країн: плошки, квасники, 
кисільники, компотні глеки, каструлі, жаровні, млинниці, судки, а також 
вироби аптекарського (ступки з пестиками, слоїки) та санітарно-гігієнічного 
призначення: машини для очищення води, умивальні прибори (розписані 
фарбами або/та золотом глеки і тазики, коробки для щіток, чаші для губок, 
мильниці), вазони туалетні та чаші для ватерклозетів, нічні горщики, цебри- 
балії, лазаретні миски, біде і ванни36.
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„Лазаретна” продукція Межигір’я була відома у лікувальних закладах 
Славути, як і форми для виготовлення цукру, що конкурували з виробами 
німця Лева з Білотина. Шапіро-Зусманівські виробництва, зокрема, 
кам’янобрідське, після закриття 1876 р. Києво-Межигірської фабрики, 
завдяки напрацюванням Д. Рубіна,а пізніше - нащадків А. Новотного з 
Альтролауської фаянсо-фарфорової фабрики в Старій Ролі біля Карлових 
Вар (Богемія), досягли значного піднесення наприкінці XIX - початку XX ст.

У Кам’яний Брід каолін завозився з маєтку Міклашевських- 
Скоропадських, глина частково видобувалася за 15 верст від 
виробництва, польовий шпат - у Київській губернії. З 1887 р. на заводі 
нараховувалося 149 працівників, з яких 60 - формувальники, 20 - робітники 
малярні, 12 чоловік займалися виготовленням складників маси за 
верстатами, по 8 - на розтиранні фарб і в глазурні. На останньому етапі 
роботи виконувалася дівчатами37. (Цікаво що на єврейських виробництвах 
у Кам’яному Броді, Попонному й Коростені був високий відсоток жіноцтва. 
Брати Пржибильські, на відміну від М.С. Кузнецова, оплачували однаково 
працю обох статей, що навіть викликало страйк чоловіків. Жінки-художниці 
свого часу були відомі і на Корецькому заводі, і на Києво-Межигірській 
фабриці. Збереглася підписна тарілка Ф. Компаничної 1828 р. (Корець) і 
Уляни Правдивої (Межигір’я) 1850-х рр.

На 1888 р. на Кам’яному Броді кількість робітників становила 167 осіб, 
на 1890-й - 180, на 1892-й - 199 чоловік. Застосовувся друк (техніка 
деколі). В період 1880-х - 1910-х рр. виробництво було зорієнтоване на 
випуск фаянсу. Фаянс був кількох сортів: тонкий і прозорий, що наближався 
за білизною до фарфору38; більш товстий сірувато-вохристий, але достатньо 
випалений. Останній півфаянс є різновидом меццо-майоліки39. Унікальність 
глазурування пов’язана з використанням переливчастих різнобарвних 
полив, що були набутком ще Білотинського заводу.

Наприкінці 1880-х рр. управитель залишив виробництво, приєднався 
до колишнього господаря М.Шапіро і зводив разом з ним завод у 
Попонному. Ф.Зусман, який на той час проживав у Львові, змушений був 
запросити технолога з-за кордону. Тим часом на підприємстві шукали спосіб 
нанесення різьби промисловим способом на Гвинт в електротехнічних 
ізоляторах, розробляючи їх дизайн, у пристосуванні до виробничих вимог. 
Надскладним завданням виявилося формування цих виробів. Врешті, один 
з формувальників, Айзик Брестін, винайшов верстат для різьблення Гвинта. 
Власник, що був одержимий цією ідеєю і не шкодував на неї витрат, першим 
в Україні налагодив випуск електроізоляторів. Ці речі нині є експонатами 
музею Київенерго, оскільки для свого часу були справжніми шедеврами.

За анонсом закордонного журналу був викликаний керамік на прізвище 
Петер, вірогідно, з Німеччини або Австрії, оскільки, за згадками 
співробітників, ходив у великому пенсне і німецькій шинелі. Ф.Зусман 
вважав, що зміг запросити старого Карла Петера40 з Межигір’я, який 19 
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років пропрацював перед тим на Альтролауській фабриці в Богемії, з них 
4 роки директром41. Не дочекавшись кераміка особисто, власник виїхав у 
Карлсбад. Однак молодий Петер, наробивши великої шкоди устаткуванню, 
рецептуру не покращив. Перевищивши температуру випалу, він розплавив 
горн, чайний посуд разом з капселями перетворився на підпалок. Власник 
мав повернутися і, звільнивши управителя А. Гурвіца, 2 місяці сам 
налагоджував рецептуру та устаткування (очевидно, мав достатньо знань, 
а може й спеціальну технологічну чи мистецьку освіту). Далі Ф.Зусман 
призначив директором місцевого фарбувальника з друкарні С. Літинського. 
Він працював на заводі від самого початку, ще за Зельмана Зусмана, під 
керівництвом першого управителя Ісаака Файгенгольця з 1874 р.

Протягом трьох років дослідним шляхом вироблялась нова рецептура. 
До Кам’янобрідського заводу був запрошений керамік Новотний (вірогід но, 
з Карлсбаду в Чехії - нині Карлові Вари). Закордонний фахівець значно 
розширив завод, звів нові цегляні корпуси, устаткував їх. У цей час 
фарфоро-фаянсове виробництво в Дальвітці (Даловиці), іншому 
богемському підприємстві, що розташовувалося під Карлсбадом було 
припинено (1805-1875 рр.). Август Новотний (Новатний) володів фарфоро
фаянсовою фабрикою Альтролау (нині Стара Роля) з 1838 до 1884 року42, 
саме з ним пов’язане введення на заводі технології виготовлення 
порцелянової продукції. (На межі сторіч існувало об’єднання російсько- 
богемських керамічних заводів з представництвами у Санкт-Петербурзі й 
Москві. Асортимент продукції складався з теракотових і майолікових 
російських й імпортних печей, у тому числі переносних ватранів, напольної 
й облицювальної плитки43). На Кам’яному Броді Новотний за рік відбудував 
горн і верстати, покращив „фабрикат”. На 3-х виставках в Одесі (1887 р.), 
Полтаві (1895 р.) та Києві (1897 р.) продукція отримала схвальні відгуки. 
Сільськогосподарська і промислова виставка в Києві, слідом за аналогічною 
у Львові (1894 р.), визначила подальші напрямки розвою керамічних 
підприємств України.

До складу маси фаянсових виробів Кам’яного Броду додавали місцеві 
вогнетривкі глини (одне з родовищ знаходилося в Полонному), тому 
після випалу черепок отримував вохристий від тінок. Ця фаянсова продукція 
відзначалася високою пластичністю, а колір був пов’язаний з органічними 
речовинами складу маси, які вигорали під час випалу. Завдяки пластичним 
якостям глини, на межі сторіч розвинувся тип модерної „посудопластики”, 
яку за кольором цеку можна помилково причислили до теракоти. Ми 
вводимо цей умовний термін для позначення специфічного фаянсового 
асортименту виробництв, започаткованих 3. Зусманом й М. Шапіро, 
продовжених А. Ф. Зусманом (Білотин - Кам’яний Брід і Полонне кінця 
ХІХ-поч. ХХ-гост.).

1890 р. кам’янобрідський завод був устаткований сучасним 
обладнанням, у тому числі фільтрпресами, глином’яльною та шамотною 
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машиною. Маса пропускалася крізь шовкові сита. Кількість верстатів 
формувальні була доведена до ста, причому ножні були замінені механічними.

Пожежа 1891 р. не стільки заподіяла шкоди, скільки спричинила доустат
кування, завдяки чому постала можливість застосовувати більш 
вдосконалені верстати й способи виготовлення маси, полив і фарб. 
Збудовано ливарний цех. Живописне відділення нараховувало близько ста 
працівників. Використовували декалькоманію, пульверизацію, аерограф 
(діяв парою від однієї з парових машин). Поступово механізуючи завод, 
освоївши вдосконалені способи декорування, випуск готової продукціїбуло 
доведено до 15000 пудів фаянсу на місяць (до пожежі 1916р.)44.

Як відомо за матеріалами з історіїї підприємства, А.Ф. Зусман отримав 
на пожежі 1891 р. 70000 руб., зберігши цілим обладнання45. (Подібні пожежі 
далі спалахували у М. С. Кузнецова, власника Будянської та Слов’янської 
філій Товариства, при чому людей попереджували про них заздалегідь, 
вони збирали речі і виходили з дітьми на вулицю). Після пожежі 1891р. 
відбудовував завод і вводив технологічні зміни у виробництві фаянсу в 
Кам’яному Броді керамік-практик С. Літинський. Він опікувався розвоєм і 
нововведеннями. За його безпосередньої участі постав відділ промислової 
майоліки на заводі, найбільш стильних і вишуканих виробів цього 
підприємства, які оприлюднюються вперше46.

З купівлею 1897 р. А.Ф. Зусманом Полонського заводу санфаянсу, на 
Кам’янобрідському підприємстві почалася „фабрикація різноманітних 
сервізів, чайних, столових тощо”47. Протягом 1899 р. кількість робітників 
заводу коливалася в межах 400-360 чоловік. До середини 1900-х рр. при 
377 чоловіка штату вироблялося продукції на суму понад 228000крб. 1905 р. 
на завод і відбувся страйк, власник призначив новим керуючим Звягелького 
справника І. Ф. Тализіна. 1909 р. С. Літинський пішов з посади. На момент 
його звільнення виготовлялося продукції на суму до 500000 крб. на рік. 
Всього за 35 років змінилося 8 управителів заводу.

1913 р. завод знаходився у розпорядженні Волинського відділення 
Селянського поземельного банку48. У1913 -1914 рр. загальна річна сума 
за реалізовану продукцію складала 200000 крб., хоча кількість персоналу 
зросла до 500 осіб. 1914-й рік був фатальним: головний корпус заводу, 
фаянс якого подеколи перевершував фаянс Кузнецова, згорів49. Після 1914р. 
виробництво занепадає. Всіх кваліфікованих робітників, у тому числі 
художників і технологів заводу у Кам’яному Броді, було знищено у лютому 
1919 р., коли всі 147 чоловіків з єврейського містечка були зарубані 
„бандами петлюрівців”50.

Трагедія, яка відбулася, красномовна у сенсі причин переривання 
традицій. Всі напрацювання було втрачено. Але непридатна для 
нормального пересування дорога-кам’яниця завдовжки більше як 10 км, 
що веде крізь лісові хащі у відірване від трас єврейське містечко, завдяки 
своїй „нецивілізованості”, допомогла зберегти фактажні набутки 
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професійної кераміки України епохи модерну. Враховуючи наведені дані з 
історії заводу і розвитку технології, збережені речі виконані між 1891 і 1907 рр.

Коли виробництво у Кам’яному Броді механізувалося, були запрошені 
технологи й обслуговуючий персонал з Німеччини. Основною продукцією заводу 
стають досить дорогі вироби, що реалізуються у Німеччині, Польщі, Австрії та 
інших європейських країнах51.Успіх„фабрикату”бачитьсяувипередженні  часу. 
Наявні всі ознаки модерну, близькі бельгійському варіанту Ар Нуво, які у 
російському фарфорі з’являються тільки наприкінці 1890-х рр.52

„Опливчасті” обриси; хвилясті рослинні плющі, що обвивають 
серпантином з дрібними квіточками силуети ваз, лотків, ажурних 
рельєфних таць; мереживні флореальні ручки; вінця у вигляді 
напіврозкритих пелюсток з вирізним краєм; контрапости і діагональні, 
спіралеподібні, вихороподібні композиції в скульптурі; заломи; арабески 
глазурі по глазурі; заміна розпису і відведення рельєфним декором без 
золота; імітація або й звернення до майоліки; іризація і вживання 
кольорових люстрів; використання мотиву серця, рослинної іконографії 
символізму (маки, іриси, орхідеї тощо) з’являються у продукції Білотина і 
Кам’яного Броду до тотального розповсюдження стилю.

Асортимент складався наприкінці ХІХ-го століття з поштучної тарілки 
та миски, декоративних ваз, настінних плакеток, пласкої плитки, ваз для 
фруктів (на ніжках типу кльошів і кількаярусних геридонів), столово-чайних 
сервізів (відомі маснички, цукорниці, різнотипні блюда і тарілки).

Крім трактирного полив’яного та рельєфного „панського” посуду, ще з 
кінця 1870-х - початку 1880-х рр. на фарфоро-фаянсовому заводі у Білотині 
започатковано традицію виготовлення дрібної пластики, яка повсюдно у ті 
часи була в занепаді (ідентифікована з фігурками Кам’яного Броду). Пізніше 
виготовлення статуеток, або „ляльок”, як їх тоді було прийнято називати, 
пов’язується з чехом новотним і карлсбадськими уподобаннями власника. 
Відомі дві датовані 1879 р. скульптури: „чоловіча фігурка з собакою біля 
ніг” та „фігурка дівчини з голубом та півнем”, а також недатована дрібна 
пластика, імовірно, 1880-х рр. Як зазначає Ф. С. Петрякова, скульптура 
Білотина „виготовлялася з червоної глини (як буде надалі у Кам’яному 
Броді), з використанням непрозорих полив чорного, білого, зеленого, сіро- 
блакитного кольору”53.

Практично у цій гамі витримано круглу кахляну піч А. Шапіро та 
Альперовича, закуплену у родичів О. та М. Мурашко, зібрану в 
приміщенні виставкового залу архітектурно-будівельної кераміки Києва 
на Ярославому Валу. Інша піч цього підприємства змонтована в 
експозиції Музею керамічної плитки й сантехніки в м. Харкові. 
Враховуючи наявність в асортименті кам’янобрідського підприємства 
Волині ще з часів Білотина „настінних прикрас”, що випливає з 
документів з історії заводу, можна зробити припущення про 
взаємозв’язок наведених мистецьких явищ.
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Зі співставлений фактів випливає, що Білотинсько-Кам’янобрідське 
виробництво одночасно належало кільком особам. Якщо на правах спільної 
приватної власності, це цілком можливо. 1889-1897 рр. власником є 
М. Шапіро (до купівлі заводу А. Ф. Зусманом 1897 р.). Білотинсько- 
Кам’янобродсько-Полонський вектор при натурно-польових обстеженнях 
виглядає як вишивка кількома різнокольоровими нитками муліне. Вузлики 
роду Зусманів і Шапіро, постійно перепліталися, хоча йшли стібками 
паралельно. Можливо, справи хасидської громади, збуту ритуальних 
книжок і розвиток скло-керамічних виробництв, пов’язують волинських 
промисловців з галицькими. Принаймні, з дослідження кандидата 
мистецтвознавства Ю. О. Бірюльова відомо, що серед типово сецесійних 
вітражів межі ХІХ-ХХ століть - твори львівських майстерень Г. Шапіро, 
Ю. Сгаубера, Ф. Нєдзельського та краківської фабрики С. Г. Желенського54.

Якщо враховувати, що спадкоємцем Білотина був Кам’яний Брід, а 
Кам’яного Броду - Полонне (зусманівське), то М. Шапіро міг бути просто 
акціонером цього підприємства, чи членом його правління, і, коли йому це 
було необхідно, наприклад, 1887-1889 рр., він, при потребі, забирав свої 
кошти з статутного фонду хоча б на деякий час, щоб повернути або ні. 
М. Шапіро міг здавати завод в оренду, що було досить розповсюдженим 
на той час явищем. Можливо, був родичем А. Шапіро, який у Києві мав 
представництво керамічного заводу з м. Копись Могильовської губернії. 
У написанні латинськими літерами прізвища А. Шапіро у клеймах кахлів, 
що зберігаються у фондах заповідника „Софія Київська”, літера „ш” 
прописана на німецький лад „sch”.

Зусмани були австрійськими євреями, австрійським підданим був 
Іосафат та два його брати Анджейовські, можливо і рід Мойсея та А.Шапіро 
мав австро-німецьке походження. Принаймні, серед фаянсових кахлів і 
скульптурних „пічних” декорів кінця XIX - початку XX ст. Київщини, крім 
могутнього тандему братів Андржейовських (1879-1918 рр.)55, що лідирував 
серед виробників київської архітектурно-будівельної, у першу чергу пічної 
кераміки, зустрічаються фахово зроблені, мистецькі підписні вироби 
А. Шапіро та Альперовича.

Так, у виставковому залі Національного заповідника „Софія Київська” 
представлені зібрані печі і каміни, зняті товариством охорони пам’яток з 
інтер’єрів столичних будівель кін. XIX - поч. XX століть, що підлягали 
знесенню. Це закінчені ансамблі кахлів і декорів двох київських виробництв: 
заводу пічної кераміки І. А. Анджейовського (заснований 1875р.), один з братів 
якого, що також мешкав на Київщині, забезпечував підприємство 
скульптурними декорами (як виявлено дослідниками І. Шулешко та 
О. Сердюк), і закладу Шапіро та Альперовича. Продукція заводу Шапіро 
та Альперовича, на що вказують клейма, 1896 р. була нагороджена 
похвальним листом у Нижньому Новгороді й двома медалями виставок у 
м. Копись, 1897 р. - двома медалями виставки м. Києва (саме цього року у
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київській виставці брав участь Кам’янобрідський завод, меццо-майолікова 
продукція якого, виконана в європейських традиціях Ар Нуво, отримала 
схвальний відгук).

Декор центральної частини круглої печі цього виробництва за даними, 
наведеними на С. 307 у книзі зберігана відділу кераміки Музею-заповідника 
„Коломенське” С. І. Баранове!' „Москва изразцовая” (М., 2006), є подібним 
вставці під назвою „рококо” Б. Я. Лісовського з Вітебська. Колекція фондів 
„Софії Київської” нараховує декілька барельєфних панно-дзеркал камінів 
з жіночими голівками з інтер’єрів Києва к. XIX - поч. ХХ-го ст. Вставки 
виготовлялися з теракотової або фаянсової маси; поливами, фарбами та 
золоченням-срібленням вироби вкривались під кольорову гаму кахлів. 
Місцеві фабриканти користувалися блакитною межигірською „фаянсовою” 
глиною або трохи гіршою з кар’єру київської Кирилівської вулиці, а також 
вогнетривкими компонентами з Попонного або Донецького басейну.

Декоративні вставки різних етнокультурних регіонів на зламі століть 
суттєво відрізнялися. В західній частині України прямокутні пічні декори 
взагалі не зустрічаються. Там були поширені круглі медальйони з рельєфно- 
барельєфною невисокою пластикою. Стилістично вони апелювали до 
середньовічних ренесансових декорів, традиції яких були живі, оскільки 
не переривалися. Іноді зустрічаються краплеподібні та пальметоподібні у 
рокайлевому муїшгі-картупгі56 декоративні дзеркала печей, які не набули 
достатнього поширення.

Слобожанський варіант панно у професійно виготовлених „панських” 
печах являв собою переважно овальний медальйон. Відомий нам камін зі 
старообрядницької церкви М. С. Кузнецова виконаний в усталеному типі 
муравленої печі, декор віддалено нагадує камею. Київщина користується: 
1.) барельєфно-горельєфними овальними вставками, основним 
постачальником яких були підприємства Білорусі (медальйоноподібні форми 
зі скульптурними елементами жіночих голівок неокласичного характеру), 
2.) прямокутними рельєфними флореальними дзеркалами з використанням 
іконографії стилю модерн, 3.) еклектичними бароково-рокайлевими формами 
у вигляді пластично розроблених картушів.

В Києві кін. XIX - поч. XX ст. зустрічається модерна продукція 
підприємства А. Шапіро та Альперовича. Реклама другого постачальника 
з виробництвом пічної кераміки у м. Копись представлена у виданні 
„Фабрично-заводські підприємства Російської імперії” (1909 р.)57

Ансамбль кахлів й барельєфного скульптурного декору центральної 
частини круглої печі Шапіро та Альперовича з виставкового центру на 
Ярославому Валу в Києві виконані у стилістиці передмодерної еклектики 
з рисами академізму і декадансу. Есхатологічні передчуття часу і 
алегоричність, з якої бере свій початок символізм, вкладені художником в 
ауру цього твору. Невідомо, ким був скульптор-виконавець, однак 
відчувається, що майстер володів культурою пластичного моделювання у 
фарфор-фаянсі та прийомами переведення роботи в матеріал.
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Можливо, твір запроектований на одному з виробництв Волині, де до 
числа підприємств Мойсея Шапіро та Фелікса Зусмана, крім Білотинсько- 
Кам’янобрідського, варто додати ще старовинний Городницький 
фарфоровий (1882-1915 рр.), Бердичівський фарфоро-фаянсовий (близько 
1890-1899 рр.), Полонський фарфоро-фаянсовий заводи (1890-1918 рр.)58 
Всі виробництва користувалися глухівським каоліном.

З асортименту бердичівського підприємства відомий за каталожними 
описами лише один предмет - високий білий вазон овоїдної форми з 
ручками у вигляді змій. Створений Ф. Зусманом, завод нараховував 52 особи 
штату у середині 1890-х років, 18 з яких були формувальники. 1892 р. 
кількість робітників збільшилася до 76 чоловік, річний збут продукції 
дорівнював 30000 крб59.

У 1880-х роках Айзик Фішеле (Фелікс) Зусман, завдяки управителю 
А.Гурвіцу, другу дитинства власника білотинсько-кам’янобрідського 
підприємств, орендує старий заводуГородницізвиготовлення посудних форм 
і скульптури фарфор-фаянсу (1882 р.) і будує там же новий (1887 р.) з 
виготовлення санфаянсу, так званих „умивальних приборів” тощо. Врешті 
об’єднує два підприємства в одне з випуском сголово-чайно-кавових сервізів60. 
Оскільки стає власником спеціалізованого санфаянсового виробництва у 
Попонному, поблизу залізниці, на кілька роківпередаєвиробництвоуГородниці 
МиколіПетровичуГріпарі(1898-1900рр.)61. Але повертається через два роки 
і залишає за собою оренду ще на півтора десятиліття.

Ці три заводи виготовляли рідкісну для межі сторіч скульптуру. Фаянсову 
малих форм - в Кам’яному Броді, фаянсову й півпорцелянову - в Городниці. 
Модерна пластика Кам’яного Броду пов’язана з іменем Бері Бороха, який 
починав в Городниці як живописець. Він працював у техніці розпису 
підполив’яними фарбами. Нехитрі декори з птахами та півнями, традиційні 
для українських кераміки та скла, доповнювалися подібними ж авторськими 
схематичними малюнками на денцяхпосуду-прообразоммонограми. Спосіб 
декорування майстра наближався до манери оформлення предметів сервізів 
фаянсової майстерні Потелича другої половини XIX ст., при чому буквально. 
Автор або був обізнаний з виробами цього підприємства, чи мав до нього 
безпосереднє відношення. Цитування майже „дослівне”.

На початку XX ст. асортимент посуду Кам’янобрідської фабрики 
включав чайно-столовий посуд, декоративні вази на ніжках з квітковим 
декором надполив’яними фарбами. Щотижня виходило до 20 горнів, за 
розміром і продуктивністю завод був першим на Волині. Проти 
кузнецовських 800 тут працювало 500 робітників. Готового продукту 
виходило 10000 пудів виробів щомісяця. Виготовляли посудні фарфор, 
фаянс, майоліку, електроізолятори. Технікою друку з металевих дошок з 
домальовкою пензлем декорували столові форми. На Кам’яному Броді Бері 
Борох продовжував традицію україніки в скульптурі малих форм, 
започатковану Волокитинським заводом.
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Його „народні типи” відзначаються соковитою пластикою, ретельною 
проробкою деталей одягу, намаганням виявити індивідуальність моделі. 
Від статичних волокитинських статуетки Бері Бороха відрізняються 
контрапунктами і більш стриманою декоративністю. Серед фігурок були 
зображення українських та польських селян, угорців, циган, чехів, греків і 
румунів. Крім цієї серії, майстер виконав скульптури у вигляді мисливців і 
рибалок, торговців, вишивальниць та жниць62.

Перші три сюжети дрібної пластики, з огляду на вироби того ж періоду 
іншого підприємства А. Ф. Зусмана - Городниці, які відомі більш повно, 
очевидно, були рецепцією на твори мануфактур Тюришїї, Саксонії. Коло 
тем і образів кількох останніх названих скульптурних груп Бері Бороха є 
близьким відгалуженню пластики, приблизно у ті ж самі роки (1890-1900) 
поширеної на Будянському виробництві Товариствам. С. Кузнецова тільки 
з незначним випередженням Кам’яного Броду.

Костюми моделей скульптур кін. XIX ст. на Городниці і Кам’яному Броді 
апелюють до мистецтва німецької порцеляни кін. XVIII - поч. XIX ст. Хоча 
спосіб їх. компонування, пластика форм відповідає періоду протомодерну 
(друга половина 1880-х рр., синхронному імпресіонізму і суто епосі 
модерну (1890-1900 рр.). Відома фігурка чеха (?) з серії „Народні типи” 
Бері Бороха, що композиційно і за пластичним моделюванням окремих 
деталей нагадує статуетку чоловіка з капелюхом зі збірки Ермітажа 
„Нужденний”. Німецький прообраз селянина Бері Бороха має ще 
солодкувате „безособистісне” обличчя, жіночну плавність вигинів, ніби в 
манірному танці.

Скульптура з Кам’яного Броду, хоча і зроблена „уприглядку” до цього 
прототипу і ще має біля ніг собаку, однак вже відзначається характером 
моделі, внутрішньою зконцентрованістю героя, „розумним” 
індивідуалізованим виразом обличчя. Вірогідно, продукція завод ів Тюрингії 
була відома і в Городниці, з огляду на типи вівчарів і пастушок, 
пасторальних сцен і композицій з козами, вівцями, а також дитячої фігурки: 
хлопчики, які зчепилися, малюки з забавками. Варто зазначити, що 
скульптура Кам’яного Броду зі сценами селянського життя орієнтована на 
один прошарок покупців, Городниці - з її європеїзованими типами в 
костюмах поперед ніх епох - на інший.

Довбиська фабрика, розташована на виїзді з Кам’яного Броду, 
започаткована за різними даними між 1840-ми і 1865 рр., первинно 
спеціалізувалася тільки на гранчастому чайному асортименті (зокрема, 
чашки мали розширену догори форму) і тарному фірмовому посуді для 
вина розливних льохів Бердичева, Дубна, Житомира63. Крім статуеток, на 
початку століття у Довбиші виготовляли форми чайних і столових сервізів64, 
модерні вази і зооморфні маснички, тютюнниці.

Можна зазначити, що кам’янобрідські смаки Бері Бороха і довбиських 
майстрів Якова Залевського та Станіслава Кшичковського свідчать про 
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орнітологічні пріоритети у декорі цього часу, які носили, враховуючи їх 
побутування й у Потеличі в другій половині XIX ст., загальноукраїнський 
характер. Птахи переважали й у декорі осередків художнього скла та 
гончарства Галичини, зокрема, у Товстому й Коломиї. Закладена ще 1867 р. 
на місці гончарні потелицька фаянсова фабрика в 1887-1901 рр. виготовляла 
посуд і скульптуру. Форми і декори виробництва імітували народну кераміку. 
(Кахлі, ужитковий посуд та плитку в Потеличі випускали інші фірми - 
спочатку Михайла Святкевича, а на поч. XX ст. - „Фабрика Юста”)65.

Також маснички або ритуальні посудини у вигляді баранців та качок 
виготовлялись у Любечі Королівській (біля Седліськи), нині територія 
Польщі. Фаянсова фабрика була там закладена ще 1855 р. Ш. Баумвохлем, 
протягом 1870-1880-х рр. нею керував А. Люфт, після нього С. Готліб. 
Проіснувала вона до 1911 р.66. Асортимент складався переважно з 
ритуального фаянсового посуду і дрібної, в основному зооморфної пластики 
для вжитку євреїв. Від періоду кін. XIX ст. відомі рябі маснички, декор 
яких нагадує чорно-білу риб’ячу луску, і кварта (квасник) типу діжечки з 
носиком, з графічним рослинним орнаментом у стилістиці ранньої сецесії, 
представлені в експозиції ЛМЕХП. Форма квасника означеного типу, іноді 
з накривкою, під назвою „бокал” побутувала й у Глинсько (біля Жовкви), 
одному з найдавніших керамічних центрів, коріння якого сягає часів 
Київської Русі67.

За свідченням фахівця з юдаїки Ф.С. Петрякової „розписний фаянс 
утилітарного (миски, тарілки, дзбани, блюда другої половини XIX - початку 
ХХ-го ст.) та ритуального (ханукальні свічники, коробки д ля маци, садерові 
тарілки, подарункові тарілочки з поздоровними написами; декоративний 
та ужитковий посуд: дзбани, блюда, миски; мініатюрна анімалістична 
пластика: песики, качки, левенята) призначення”68 є надзвичайно важливою 
ланкою для розуміння розвитку фарфоро-фаянсової промисловості України. 
За нашими спостереженнями єврейське мистецтво епохи модерну 
апелювало до двох протилежних тенденцій. З одного боку - до мистецтва 
ренесансу, маньєризму і бароко, пов’язаного з ідеєю національного 
відродження (хасидські постулати незасмучення, радості життя, свят). З 
другого - до арабського, єгипетського й іспано-мавританського мистецтва, 
котре наклало свій відбиток на єврейське мистецтво під час ходіння 
Аравійською пустелею.

Екзотика арабського Сходу дала початок новому еклектичному стилю, 
котрий включав елементи сирійського, індійського, перського, китайського 
мистецтва і мав назву „Альгамбра”. На думку російського мистецтвознавця 
В. Г. Власова „цей мішаний стиль підготував Ар Деко 1920-х років”, його 
„іноді іменували „стилем сарацинів”. Інша назва - „стиль мореск” (від 
франц. Moresque - „мавританський”. В кінці XIX ст. споруди синагог у 
різних країнах також будували у „мавританському стилі”. <...> Мода на 
„стиль морески” зберігалась у період Модерну 1890-1910-х рр.”69 Впливом
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цього стилю позначені окремі орнаменти плитки для підлог фабрики 
І. Левинського у Львові, декорування і форми посудних виробів, зокрема, 
квасників з Глинсько і Любечі Королівської, „посудопластики” Кам’яного 
Броду й інших заводів Шапіро і Зусмана, масничок і посудин для маци, 
котрі побутували на всій Галичині й Волині.

Брати Пржибильські, власники Довбиського та Коростенського заводів 
фарфору початку XX ст., М. Шапіро, „Реб Фішеле” (так називали єврейські 
громади Житомирських заводів свого роботодавця А.Ф. Зусмана), та 
М. П. Гріпарі з Баранівського виробництва, напевно, мали комерційні й 
міжособові стосунки, зважаючи на необхідність транспортування продукції, 
закупівлі складників маси й фарб, єдиної структури обслуговування 
(на зразок сучасних інспекцій). Гіпотетично, коло художників і скульпторів 
на межі сторіч, приналежних до виробництв з локальним волинським 
місцезнаходженням, було досить вузьким, і, цілком можливо, що обмін 
інформацією з творчих досягнень відбувався і спричинявся до синхронізації 
явищ мистецького життя.

М. Шапіро ще до передачі Ф.Зусману Білотинсько-Кам’янобрідського 
заводу мав бізнес у Славуті, що знаходився на шляху від Острога до 
Попонного, на невеликій відстані від Баранівки. 1885 р. Мойсей Шапіро 
поблизу залізниці, заснував Полонський завод художнього фаянсу. На 1896р. 
це виробництво за 18000 крб. було продане Айзику Фішеле Зусману, який 
володів ним до націоналізації. Маючи кошти, новий власник розширив 
фабрику. 31897 по 1900 рр. асортимент складався виключно з фаянсового 
посуду. На 1900 р. вироблялося продукції на 70000 крб., за 80 чоловіка штату.

З 1901 р. відбулося перепрофілювання на сантехнічний фаянс, 
устаткування для якого, завдяки допомозі межигірського кераміка Д .Рубіна, 
частково було на іншому під приємстві А. Ф. Зусмана, Городниці (традиція 
виготовлення уриналів тут була започаткована ще за Чарторийських в 1797- 
1814рр.). Згідно даних “Пам’ятної книги Волинської губернії за 1907 рік”, 
на полонській фабриці працювало біля 90 робітників при загальній сумі 
річного обігу в 73000 крб. Всі технологічні процеси виконувались вручну. 
Вироби випалювали в одноповерхових горнах періодичної дії70. Завод 
працював безперервно до 1914 р., з щорічним випуском до 5 вагонів готового 
товару. Не дивлячись на великі розміри окремих технологічно складних 
виробів, виготовляти які було надзвичайно важко, тим не менше отримували 
доволі якісну продукцію, що відповідала всім вимогам санкераміки: дзвін, 
білизна, чистота, міцність. До 1919 р. приватний завод, за умов досить 
примітивного устаткування для формування, при 150 робітниках, випускав 
2500 пудів готових виробів на місяць71.

З огляду на наявність клозетів у Золочівському замку на Львівщині з 
XVII ст. та розповсюдження ванн на території Росії (втілені проекти 
архітектора О. П. Брюллова типу ванної у „мавританському стилі” у 
Зимовому палаці, 1838-1839 рр., розтиражовані акварелями Е. П. Гау 1870 р., 
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нині збірка Ермітажу72; ансамблі ванно-вбиральних кімнат фірми братів 
Млинарських, Москва, декор яких був єдиний для підлогової плитки, ванни, 
умивального столу, біде, унітаза з бачком, копія реклами останньої чверті 
XIX ст. є експонатом музею унітазів, м. Київ) у середині XIX ст., можна 
припустити, що крупноформатні, технологічно складні, з гнутими 
поверхнями, нестандартні санкерамічні форми, що спочатку дослідним 
шляхом виготовлялися способом ручного формування і тільки ближче до 
межі сторіч способом лиття, були різновидами банно-вбиральних 
гігієнічних виробів, зразками яких, з трансформованим дизайном, але 
досить усталеною, вже традиційною, формою, ми користуємося досьогодні.

Кам’янобродська і частково полонська колекції Шапіро-Зусманівського 
фаянсового посуду та скульптури є „архаїкою” українського модерну. Вона 
вишукана й ідеальна, хоча дещо наративно-спрощена, як античні 
розфарбовані кори і куроси. Але культура виконання, смак і рівень 
майстерності виводить її на щаблі кращої європейської „посудопластики”, 
можливо в деяких проявах набагато вищий від продукту Веджвуду епохи 
модерну. Твори Зусманівських підприємств межі сторіч виділяються на 
тлі інших заводів своєю неповторністю форм, поліхромних полив, 
сецесійними арабесками ліпного і рельєфного декору.

Ця меццо-майоліка - півфаянс - півфарфор стоїть в одному ряду з 
авторськими творами М.Врубеля межі сторіч і ексклюзивними 
виробами художників вищої кваліфікації фабрики кераміки І. Левинського 
у Львові й пациковської фаянсової фігурки. Веселий єврейський колорит й 
мерехтіння іризованих поверхонь вирізняє Кам’янобродські форми 
чудернацьких ваз, лотків-бонбоньєрок з наборів для сніданків на двох 
персон „дежене”, інакше іменованих „тет-а-тет”. Якість української 
майоліки з фаянсових глин, що була відлунням бельгійського модерну, 
можна порівняти лише з формами химерних таць під кольоровими 
поливами кузнецовських виробництв в Будах і Слов’янську, з уподобанням 
лілових, фіолетових, бузково-блакитних яскравих відтінків і городницьких 
кам’яномасових, переважно стафажних, скульптурно-вазових 
„веґетатційних” композицій.

Примітки
1. За матеріалами Промислового історико-краєзнавчого музею Часовоярського 

керамічного комбінату вогнетривів (Донецька обл.).
2. Матеріали спецкомісії, надруковані як історія підприємств галузі для 

внутрішнього користування у вигляді нарисів Київфарфорфаянсгресту 1927 року 
цілком зберігаються при Баранівському фарфоровому заводі. Машинопис. 118с. 
вихідної нумерації (аркуші з історії Баранівки вирвані). - С. 107-109.

3. Шулешко І.Будівельна кераміка Києва кінця ХІХ-поч. XX ст. //Архітектура 
України. -1991. -№4(443), липень-серпень. - С.48.

4. „Волинські Афіни”, як називали Острог у XVI -XVII ст., були закладені у 
час ренесансу. 1576 р. князь Василь Костянтин Острозький за допомогою 
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племінниці княжни Гальшки Острозької заснував навчальний заклад, прообраз 
Києво-Могилянської Академії. На Волині вперше на українських землях було 
впроваджено програму європейсько-візантійського типу. Вивчалися 7 вільних наук 
(граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика, астрономія); 
дисципліни вищого типу: філософія, богослов’я, медицина; і п’ять мов: слов’янська, 
польська, давньоєврейська, грецька, латинська. Давньоєврейську мову (іврит), крім 
православних студентів Острозької Академії, вивчали юдеї разом з талмудичною 
літературою і давньоєврейськими текстами при Великій синагозі, побудованій в 
Острозі у XV-XVIII ст. Очолював школу євреїв „Єшибот” видатний вчений 
С. Едельс. В Острозі і навколишніх маетностях проживали численні єврейська, 
польська і німецька громади. „Жидомасонські” сувої (пов’язані з білоруським 
центром масонства Альбою) та старовірська рукописна книга стануть 
напівтаємними ланками збереження набутків Острога, аналогом спадкоємності 
монастирів православної традиції. Набутки книжкової мініатюри, золотарства та 
іконопису, - від культури вензелів-гербів до складних технік ритування, травлення 
золота, кольорової скломаси (поливи), що застосовувалася в окладах книг у вигляді 
імітації дорогоцінного каміння, - емалей, знайдуть застосування у виробах фабрик 
фарфору-фаянсу на давніх землях князів Острозьких - Корці, БаранівціТородниці, 
Славугі-Полонному.

Корець, Славута, Полонне, Острог, Бердичів і Жовква-Львів, які мали 
відношення до фарфоро-фаянсової промисловості України наприкінці XIX - на 
початку XX століття, перед тим були центрами єврейського відродження і 
хасидського руху. За свідченням І. Огієнка, ці населенні пункти фігурують як 
юдейські друкарські центри з кін. XVII - першої третини XIX ст. Крім того, в 
фарфорових центрах Бердичева, Львова, Київщини знаходилися польські друкарні. 
Деякий посуд цих регіонів декорований написами польською мовою, що, можливо, 
потребувало від художників знання грамоти і розуміння будови шрифту, й отже, - 
певних шрифтологічних знань або навичок. (Огієнко 1.1. Історія українського 
друкарства. -К.: Либідь, 1994. -С.332,397-400.). Єврейські виробництва Кам’яного 
Броду і Довбиша долучались до хасидської бібліотеки Мойсея, нащадка Моше 
Шаігіро, у Славуті за посередництвом своїх рабинів і подвижників Зусманів, які 
також володіли Городницьким, Бердичівським фарфоро-фаянсовими заводами й 
мали склепи продукції у Житомирі, Дубно тощо. Дубно й інші колишні спадкові 
землі Острозьких на Волині, Поділля, Київщина, Львівщина, Одещина наприкінці 
XIX - на початку XX ст. стають містами промислової мережі єврейських 
виробництв, що пізніше закладе початок галузі фарфор-фаянсу України. Як зазначає 
доктор мистецтвознавства М. Р. Селівачов, „у ХУІП-ХІХ ст. дві третини євреїв 
усього світу жили на території України та в прилеглих провінціях Російської й 
Австрійської імперій. Саме тут розквітло їхнє пишне орнаментальне мистецтво, 
споріднене з декоративною творчістю народів, серед яких жили євреї”. // Селівачов 
М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, 
типологія).-К.: Редакція вісника „Ант”; Ніжин: ТОВ „Вид-во „Аспект-Поліграф”, 
2005.-С.166.

5. Власники брати Самуїл-Аба і Пінхас Шапіро звільнили з роботи палітурника 
Гейзера Хама, котрий за важкої форми меланхолії повісився на горищі славутської 
синагоги. Наслідком розголосу справи постала політизована версія про навмисне 
вбивство, скоєне власниками за розголос небіжчиком не дозволених цензурою 
коментарів до текстів. За особистим дорученням царя у січні 1836 р. на місце події 
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Ольга ШКОЛЬНА

До питання виникнення перших спеціалізованих 
виробництв промислового санітарного фарфору- 

фаянсу в Україні (кін. XIX - поч. XX ст.): 
художні особливості

Вивчення керамічного виробництва України потребує розгляду 
промислових різновидів санфаянсу й - фарфору як з історичної і технічної, 
так і з художньої точки зору. Оскільки в мистецтвознавстві й історії дизайну 
ця тема досі лишилася нерозробленою, до цих пір не існує окремої 
дисципліни „Історія сантехніки” на факультеті силікатів у Національному 
технічному університеті „Київський політехнічний інститут” та на 
спеціалізованому відділенні сантехніки й водовідведення у Київському 
інституті цивільного будівництва. Нині жоден студент-технолог цих ВНЗів, 
як і інших столичних та регіональних вищих технічних шкіл, навіть ціла 
плеяда викладачів з багаторічним стажем не володіють інформацією, яку 
ми спробували упорядкувати вперше.

Поява наприкінці XIX століття висотних (переважно п’яти - 
семиповерхових) прибуткових будинків з типами квартир, подібних до 
сьогоднішніх, де є санітарні вузли безпосередньо в помешканні, вимагає 
великої кількості санфаянсу: розвиваються типи умивальників, клозетів 
(унітазів), пісуарів, біде, ванн, урильників (уриналів), раковин, тазів для 
вмивання тощо. Головним постачальником цієї продукції, що мала не тільки 
технічну, а й художню цінність, стає Волинь.

1885 р. Мойсей Шапіро поблизу залізниці заснував Полонський завод 
художнього фаянсу. На 1896 р. це виробництво за 18000 крб. було продане 
Айзику Фішеле Зусману, який володів ним до націоналізації. Маючи кошти, 
новий власник розширив фабрику. 31897 по 1900 рр. асортимент складався 
виключно з фаянсового посуду. На 1900 рік вироблялося продукції на 70000 
крб., при 80 чоловіках штату.

З 1901 р. відбулося перепрофілювання на сантехнічний фаянс, 
устаткування для якого, завд яки допомозі межигірського кераміка Д. Рубіна, 
частково було на іншому підприємстві А.Ф. Зусмана, Городниці (традиція 
виготовлення уриналів тут була започаткована в період Чарторийських у 
1797-1814 рр.).

Згідно даних “Пам’ятної книги Волинської губернії за 1907 рік”, на 
полонській фабриці працювало біля 90 робітників при загальній сумі 
річного обігу в 73000 крб. Всі технологічні процеси виконувалися вручну. 
Вироби випалювали в одноповерхових горнах періодичної дії1. Завод 
працював безперервно до 1914 р., з щорічним випуском до 5 вагонів 
готового товару. Не дивлячись на великі розміри окремих технологічно
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складних виробів, виготовляти які було надзвичайно важко, тим не менше 
отримували доволі якісну продукцію, що відповідала всім вимогам 
санкераміки: дзвін, білизна, чистота, міцність. До 1919 р. приватний завод, 
за умов досить примітивного устаткування для формування, при 150 
робітниках випускав 2500 пудів готових виробів на місяць2.

З огляду на наявність клозетів у Золочівському замку на Львівщині з 
XVII ст. та розповсюдження ванн на території Росії (втілені проекти 
архітектора О. П. Брюллова, типу ванної у „мавританському стилі” у 
Зимовому палаці, 1838-1839рр., розтиражованих акварелями Е. П. Гау 1870р., 
нині збірка Ермітажу3; ансамблі ванно-вбиральних кімнат фірми братів 
Млинарських з Москви, декор яких був єдиний для підлогової плитки, 
ванни, умивального столу, біде, унітаза з бачком, копія реклами останньої 
чверті XIX ст. є експонатом музею унітазів, м. Київ) у середині XIX ст., 
можна припустити, що крупноформатні, технологічно складні, з гнутими 
поверхнями, нестандартні санкерамічні форми, що спочатку дослідним 
шляхом виготовлялися способом ручного формування, і тільки ближче до 
межі сторіч - способом лиття, були різновидами банно-вбиральних 
гігієнічних виробів, зразками яких, з трансформованим дизайном, але 
досить усталеною, вже традиційною формою ми користуємося досьогодні.

Рід Шапіро має цікаву історію. В Часовому Ярі Харківської губернії 
(нині Донецька обл.) в останній чверті XIX ст. були відкриті другі в Україні, 
слідом за волинськими поблизу Попонного, поклади вогнетривів. Крім 
цього, тут було закладено 5 різновидів кар’єрів, з яких постачалися 
компоненти на всі лівобережні виробництва промислової кераміки: з 
видобутку піску, доломіту, глин, алебастру і гіпсу. Останній належав Б. В. 
Шапіро4.

Наприкінці XIX ст. австрійські піддані мали юридичне право на пріоритет 
у сфері керамічного бізнесу на землях, підпорядкованих Австро-Угорщині. 
З огляду на цей факт стає зрозумілим поява цілих родин, які, маючи певні 
привілеї, посідають окремі напрямки і очолюють ряд заводів промислової 
кераміки в Україні, зокрема, у фарфор-фаянсі та майоліці. Після занепаду 
галузі в кінці 1860-1870-х рр., починається етап відродження.

Заводи інколи одночасно випускали посудні, скульптурні та камінно- 
пічні вироби; фірми об’єднувались в „концерни”; розповсюджувалися 
мережі родинного бізнесу. Так, одна з печей інтер’єру Києва кінця XIX 
ст. (житловий будинок по вул. Петрівській, 12), була викладена кахлями 
заводу А. Шапіро та Альперовича, що мав представництво у Києві5. 
Відомо, що інший Шапіро, Мойсей, протягом 1880-1889 рр. був власником 
Білотинського фарфоро-фаянсового заводу на Волині, колишнього 
Ф.(3.)3усманівського (нині Житомирська обл.). А з 1889 до 1897 рр. 
володів Полонським заводом на Волині (нині Хмельницька обл.).

Стосовно братів Шапіро директор Славутського краєзнавчого музею 
С. Ковальчук наводить наступні дані. У XVIII ст. на Волині
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розповсюджується хасидизм, одна з течій юдаїзму. Чільником єврейської 
громади хасидів стає рабин Дов Бер (1704-1772 рр., похований на 
славутському єврейському цвинтарі), з резиденцією від 1764р. у с. Ганноггіль 
(нині Славутський район Хмельницької обл.). Ревним прибічником 
хасидизму був Мо(й)ше Шапіро, який 1792 р. заснував у Славуті найбільшу 
на теренах Росії друкарню єврейської літератури. Якість оздоблення книг 
була надзвичайно високою, культура виконання пов’язана зі спад коємністю 
трад ицій рукописної і друкованої книги: містечко Славута було розташове 
на відстані близько ЗО км від Острога, книгодрукарська спадщина князів 
Острозьких і величезна бібліотека Острозької академії, першого в Україні 
навчального закладу вищого типу, були власністю князів Сангушків, 
меценатів-промисловців (бібліотека на 1893 р. складала 5000 томів різними 
мовами і архів від 1284 до 1792 р.)6.

Хасидська друкарня у Славуті, куди, замість Острога, було 
перенесено князівський палац у XIX ст., проіснувала до 1835 р. і була 
закрита у зв’язку з виникненням так званої „Славутської справи”7, в якій 
фігурували діти Мо(й)ше Шапіро - рабин Самуїл-Аба і Пінхас (прожили 
до 1860-х років). 31860-х років відомими рабинами хасидів Волині стають 
Зусмани (Зусьмани): Зельман, син Мейєра і Фелікс (Реб Фішеле), син 
Зельмана. У 1870-ті роки до керамічного промислового бізнесу долучається 
у Білотині - Попонному Мойсей Шапіро, у Білотині - Кам’яному Броді 
Зельман Зусман. За свідченням краєзнавця Рафаеля Шпізеля, Зусмани були 
найбагатшою родиною в Острозі8.

Один з братів Зусманів, Мойсей, ще 1861 р. купив у Острозі будинок, у 
якому розташувалася єврейська громада, офіс єврейського самоврядування 
міста і притулок для найбідніших єврейських родин. Того ж року було 
закінчене зведення окремого будинку громади, у зв’язку з чим у першій 
будівлі відкрито єврейську лікарню й аптеку. За статистикою на 1898 р. 4770 
євреїв зверталися за амбулаторним і стаціонарним лікуванням, фінансову 
підтримку здійснювали брати Зусмани з дружинами, родини Л. Ландау й І. 
Черніцер, переважну більшість витрат перекривав добродійник Мойсей 
Зусман. Протягом 78 років (до 1939 р.) в лікарні безкоштовно лікували всіх, 
хто звертався за допомогою, незалежно від конфесії9.

Мойсей Шапіро, вірогідно, був нащадком Пінхаса Шапіро, оскільки 
відомо, що перший мав у Славуті паперову фабрику, а другий після 
сибірського заслання жив і похований у Славуті. Очевидно, після заборони 
єврейських друкарень на території всієї Росії 1836 р. (крім Житомира і 
Вільно), фабрику, яка спричинила царський наказ, було перепрофільовано 
на паперову. Принаймні, заснована 1818 р. фабрика згоріла у 1830-хрр.,за 
даними краєзнавців С. та А. Ковальчуків, роботу паперової фабрики князя 
Р. Сангушка відновлено 1864 р., після реконструкції у машинне 
виробництво паперу (паперу для пакування цукру, покрівельного картону, 
обгорткового паперу, з 1912 р. після нової реконструкції - також
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цигаркового паперу ВЕРЖЕ). Паперова фабрика князя Р. В. Сангушка 
виробляла щорічно до 60000 пудів паперу. Орендарем до 1894 р., коли 
фабрика згоріла і збитки склали 92325 крб., виступає за архівними даними 
Гегель Шапіро10. Надалі орендарем виробництва з 90-130-ма працівниками 
стаєМ. Я. Шапіро, власник єврейської бібліотеки11 (можливо, прямий 
нащадок, оскільки до російської паспортизації 1911р. єврейські імена не 
відображають родинний зв’язок по чоловічій лінії: друге ім’я давалося по 
матері, третє - по бабусі, а наявність бібліотеки з літературою, яка 
випускалась до 1836 р. Мо(й)ше, а далі Самуїлом-Абою і Пінхасом Шапіро, 
невипадкова). Міщанин М.Я. Шапіро на 1904-й р. виступає власником 
заснованого 1898 р. князем Р.В. Сангушком Славутського тольового заводу 
(на 1911 р. при 12 робітниках випускалось продукціїна 15000 крб.)12, тобто 
був досить заможним підприємцем.

Принаймні орендар паперової фабрики у Славуті, неподалік 
Попонного13, М. Шапіро протягом 1880-1887 рр. виробляв фарфор і фаянс 
на Білотинському виробництві. Вірогідно, він знав власника Білотинської 
гончарні німця Лева, оскільки співпрацював з розташованими поблизу 
цукровими виробництвами Шепетівки і Клембівки14, куди постачав папір 
для фасування цукру. Спочатку завод виготовляв „різномедичний” посуд, 
для потреб лікувальних закладів Славути, настінні прикраси і невеличкі 
вироби із фарфору для домашнього вжитку15 (мається на увазі госпфаянс). 
1884 р. було випущено продукції на 70000 руб., 1887 р. на таку ж суму 
виговлено фаянсу. Між 1887 і 1889 рр. завод у Білотині був зруйнований, 
оскільки М. Шапіро зміг перебратися ближче до залізниці у Попонному 
і перевіз туди обладнання16 (порахувавши економіку транспортних витрат 
на гуж, у цей час зробив подібний крок і М. С. Кузнецов на Харківщині, 
переїхавши з Вовчої Поляни поблизу Люботина до Буд, де містилося 
виробництво протягом 1868-1886 рр.17, оскільки залізнична гілка 
вибудувалась осторонь). Попонне сполучалося з Славутою залізницею, в 
Славуті жила родина і знаходився інший бізнес, а також існували 
крамниці, які збували аптечну, паперову, будівельно-технічну продукцію.

Головний профіль керамічного виробництва Мойсея Шапіро кін. XIX ст. 
в Попонному - новомодний санфаянс. Невдовзі після викупу під приємства 
А. Ф. (Феліксом) Зусманом, що володів заводом протягом 1897-1915 рр., 
воно спеціалізується виключно на фаянсі18 та фігурує з 1901 р. під назвою 
„Мануфактура санітарного фаянсу”19. Саме у час модерну 1910 р. 
зароджується і друге в Україні виробництво санфаянсу і кам’яних виробів 
Ушера Сігала у м. Славуті на Волині, нині Хмельницької області. Після 
евакуації підприємства у 1914-1915 рр. у Курськ та Москву замість 500 
чоловік на фабриці 1917 р. працювало лише 57 робітників. За Ушера Сігала 
завод існував до 1918 р., поки власник не емігрував за кордон.

За статистикою 1927 р., до революційного перевороту Полонське 
виробництво випускало 30000 пудів санфаянсу на рік, Славутський 
санфаянсовий завод - 72000 пудів продукції на рік20.
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За даними довідника 1909 р. „Фабрично-заводські підприємства 
Російської імперії”21, під №307Б містилося оголошення, в якому фігурувало 
прізвище У. Сігала. До заснування заводу в Славуті він разом з відомими 
промисловцями А. Гуревичем22 та Е.Вінером входив до складу правління 
Акціонерного Товариства фабрики металевих виробів „Вавер”, заснованої 
1900 р. Місцезнаходження цього підприємства - с. Качи-Дул, поштова 
станція Вавер Варшавського повіту; склад готових виробів розташовувався 
по вул. Трембицькій, 10 у Варшаві. Основний капітал цього підприємства, 
що спеціалізувалося на випуску „залізних ліжок всілякого роду”, 
нараховував 200000 руб., штат складався зі 120-150 співробітників. 
Підприємство було облаштоване паровим двигуном у 55 кінських сил. 
Очевидно, закупівля складників для виготовлення продукції пов’язувала 
У. Сігала з Славутським чавунноливарним заводом князів Сангушків.

За іншою об’явою під №1385В, з якою найбільше була пов’язана доля 
У. Сігала на 1909р., рекламувався скляний завод „Руда Опалин” з основним 
капіталом у 150.000 руб., що знаходився на однойменній поштовій станції 
Холмського повіту23. Однак власник мав тут найманого директора 
Д .Язловського, а поштова адреса правління знаходилася в Одесі - на вул. 
Успенській, 50. Величезна фабрика була устаткована трьома паровими 
машинами у 94 кінські сили, кількість найманих працівників дорівнювала 
500. Серед виробів підприємства з річним виготовленням на 300.000 руб.: 
скляний домашній посуд, прилади для освітлення, аптекарський і хімічний 
скляний посуд. Завод було закладено 1864 р.

Як відомо із публікації П.Жолтовського за 1959 р. „Художнє литво на 
західних землях України в XVII-XIX ст.”24, - безстрижневі та стрижневі 
(„павуки”) люстри, менойри25, свічники, бра і ханукальні лампади, а також 
аптекарські металеві ступки найчастіше були пов’язані з потребами 
палацового побуту, православних храмів і синагог. Дослідник писав: 
„Основним матеріалом, з якого виготовлялись освітлювальні прилади, була 
мідь, латунь та зрідка олово. Відлиті деталі цих приладів обточувались на 
верстаті або оброблялись напильниками та шліфувались вручну. 
Виробництво освітлювальних приладів було пов’язане з токарним цехом, 
заснованим у Львові ще в XVI ст., хоч, безсумнівно, немало цієї продукції 
виготовлялось також ремісниками інших металообробних цехів”26. 
Переважна кількість церковного металу, яка збереглася, має ознаки 
„єврейського бароко” (О. Ш.) з відчутним компонентом східного і 
мавританського забарвлення.

Ушер Мойшевич Сігал, онук міщанина єврейського походження з 
Летичева Моті Сігала, виходець з німецького Дармштадту, власник 
посудного та цегельного завод ів в Одесі, каменоломень і курорту, Аркадія”, 
дачі між Малим і Середнім Фонтанами за Ботанічним садом на березі моря, 
великих склепів посуду у зоні Порто-Франко, був купцем першої гільдії і 
меценатом: його коштом збудовано лікарню міста Гайсина, нині Вінницької обл.
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(у Гайсині й Немирові проживала частина родини Сігалів, інші члени родини 
лишалися у Дармштадгі). Маючи акад емічну вишу освіту й навички технолога 
після закінчення Дармштадської Політехніки, Ушер Мойшевич впроваджував 
технологіїскляної та керамічної майоліки, секретами якої волод ів, на численних 
виробництвах: від Гусь-Хрустального (нині Владимирська обл., Росія) і скло- 
кришталевого заводу „Руда-Опалин” (Варшава, Польща) до Славутського 
фаянсового заводу (нині Хмельницька обл.).

Останній був відкритий на базі побудованого ще 1808 р. на власній 
землі князем Романом Владиславовичем Сангушком27 Славутського 
чавунноливарного і механічного заводу. Викуплене у Сангушків 1864 р. 
(того ж року, коли було засноване і скляний завод „Руда Опалин”, власником 
якого став виходець з німецького Дармштадту У.Сігал) німецьким 
акціонерним промисловим товариством механічних і гірничих заводів 
„Лільполь, Pay і Лівенштейн” підприємство, 1908 р., в зв’язку з ліквідацією 
виробництва, було придбане У. М. Сігалом за45000 крб. Місто знаходилося 
поблизу новоспорудженої залізничної гілки Київ-Брест-Варшава, на 
перетині двох старовинних торговельних шляхів, що йшли через Славуту: 
Київ-Чуднів-Полонне-Судилків-Заслав-Острог-Дубно-Радехів та 
Домбровиця (нині Дубровиця)-Сарни-Березне-Корець-Звягель- Житомир. 
Поруч, на території сучасного Славутського району, проходила дорога, що 
сполучала ці два великих шляхи: Межиріч-Корець-Берездів-Хлапотин 
/Красностав/-Славута-Заславль. Крім сухопутних доріг через найбільші 
мости, містами пролягав водний шлях по р. Горинь (якою діставалися 
Д ніпра й по ньому - Чорного моря).

Поступово завод, який виготовляв вальцеві машини для фарфоро- 
фаянсових і скло-заводів, запчастини, механізми для паперових і 
текстильних фабрик, був перепрофільований на випуск госпфаянсу, 
передусім сантехнічного (з 1910 р.) і побутового. Частина заводських 
складів знаходилась в Одесі на вул. Успенській, 50 (нині вул. Чичеріна, 
споруда збереглася); в Москві у Златоустівському провулку (будинок 
Бахрушина); Варшаві на вул. Лєшно, 6; у Могилеві-Подільському (нині 
Вінницької обл., богемський магазин Н.Зільбермана на 1914р.-про що 
відомо з листування архіві Славутського фаянсового заводу). На 1910 р. 
славутське підприємство У. Сігала має назву скляного, фарфорового та 
фаянсового заводу.

Власник запросив технологів з-за кордону, переважно з Німеччини, 
зокрема, відомого на той час спеціаліста-кераміка Салимона. Набрав штат 
близько 300 чоловік, який очолив Саул Літинський, управитель 
Кам’янобрідського фаянсового заводу зі стажем 35 років. Він, а також його 
син Мойсей, який мав 12 років досвіду праці на Полонському 
санфаянсовому заводі, за рік організували випуск продукції. За три роки 
було зведено п’ять печей об’ємом у 321 куб. м, розширені формувальні 
майданчики. На Славутському фаянсовому виробництві впроваджена
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унікальна для України технологія пластового формування (сухого 
пресування у форму) замість звичного ручного формування або лиття 
шлікера у форму. Сировина завозилася переважно з Німеччини. Глина і 
ґлей для капселів видобувалися в окрузі: Романінах, Кам’янці, Полонному 
та Хролині. Каолін постачався з Глухова від найкращого переробника - 
„Товариства Південно-Російського каолінового заводу А. Е. Адельгеймаі 
К ” глин Міклашевських-Скоропадських. Офіс заводу знаходився при 
станції Глухівці Південно-Західної залізниці (про що свідчить листування, 
за 1911р., архів Славутського фаянсового заводу).

Порошкова маса розчинялася у відстійниках, пропускалася через 
фільтрпреси, порційні коржі перероблялися на горизонтальній 
масом’ялці і далі вручну подавалися в гіпсові форми. Виготовлені 
частини потім склеювалися. Провадився подвійний випал: перший при 
температурі 1250° С, другий - глазурування - при 1160° С . Поливу 
застосовували свинцеву фритовану, яку отримували в готовому вигляді з 
Німеччини (розносили у відрах). Контроль за випалюванням провадився 
за конусами кераміка-технолога Зегера, доставленими, як і обладнання 
масозаготівельного цеху, з Німеччини. Обслуговуючий персонал печей був 
зобов’язаний суворо дотримуватися правил техніки безпеки і дисципліни, 
про що відомо з Правил внутрішнього розпорядку, які були додатком до 
розрахункової книжки на ім’я працівниці заводу Тетяни Поліщук за 1911 р. 
(нині зберігається у Славутському краєзнавчому музеї). Оскільки при вході 
до горновипалювальних приміщень на людях спалахували бушлати, а 
налагодження травмонебезпечного обладнання потребувало дотримання 
технічних вимог, робітникам суворо заборонялося виходити з своїх робочих 
приміщень. В цей час кількість робітників становила близько 300.

Для покращення технології 1912-1913 рр. було збудовано додатково 4 
печі об’ємом по 267 кв.м (3 фаянсових й 1 порцелянову), освоєно випуск 
будівельного фаянсу і шахових столиків. 1913 р. було зведено піч № 9 для 
випалювання фарфору і формувальний майданчик на фарфорову 
продукцію. Крім сантехнічного і господарського фаянсу, розпочався випуск 
електрофарфорових ізоляторів, посудин для рому та бальзаму, столових і 
чайних сервізів у стилі модерн. 1913р. чисельність працівників зросла до 
500 чоловік, продуктивність заводу-до восьми вагонів готових виробів 
на місяць. До Першої світової війни, протягом 1913-1914 рр. асортимент 
санітарних виробів складався з великих і малих рукомийників, пісуарів, 
унітазів, фонтанів, дитячої сантехніки. За свідченням нащадка У. М. Сігала28, 
відомого теплофізика О. І. Сігала, який проживає у Києві, існував каталог 
продукції, який, на жаль, не зберігся. За цим прейскурантом асортимент 
посуду і гігієнічної кераміки був набагато ширшим.

З 1913р. збереглася книга записів з деякими прізвищами співробітників. 
Там фігурують прізвища Влад. Краєвського, Тим. Казака, Подзюмчукова, 
Ад. Міллера, Манашека, Фран. Осемляка, Ром. Лясковського,Яворського, 

120



До питання виникнення перших спеціалізованих виробництв
промислового санітарного фарфору-фаянсу в Україні

Холосгояки,Шарц. Есмоніна,Кир.Харитонюка,Дин. Парфенчука, Мих. 
Лясковського, Єф. Гречі, Мар. Есмонт, Фр. Осешмок., Кутюка, Ант. 
Шиллера, Лиз. Линечука, Даши Сапрук, П. Петровича, Линевича, Єф. 
Есмонта, Ант. Міллера, Мар. Габрукової, Васильчукової, Шетепче, Іщук, 
Дм. Марчука, Степ. Захожій, Лошкевича, Леон. Лясковського, Ром. 
Лясковського, Лавренюка, Холостоцького, Дай. Парфенчука, Павловського, 
Ярошевського, Мик. Лясковського, Мих. Лясковського, Ватанькової, Мар. 
Есмонт29, Дан. Парфенч., Влад. Царука, Соколове., Никитюка, Малашека, 
Мих. Бирюковськ., Ватанька, Добнянсяка, Главацького, Кир. Геня.

31 серпня 1915 р. датовані бланки офіційної документації фабрики 
У. М. Сігала, за якими завод одержував високі нагороди на найбільших 
російських виставках. За даними родини, після одержаних нагород завод 
стає „поставщиком Двора Его Императорского Величества”. Це ставить 
виробництво У. М. Сігала в один ряд, вслід за Волокитиним і Межигір’ям, 
з постмезерівськими Городницею і Баранівкою, заводами Товариства 
М. С. Кузнецова. Ці підприємства віддзеркалювали найвищий рівень 
досягнень української промисловості в галузі художнього фарфор-фаянсу. 
Крім того, бланки мають зображення найбільшого в Україні заводу 
сантехнічної кераміки в Славуті початку XX ст., в асортименті якого 
переважали вироби для великих установ міста.

Фонтани у вигляді фестонованої пелюстки призначалися для 
мінеральної води, оскільки у місті була водолікарня і кумисолікувальний 
заклад князя Р. В. Сангушка для хворих на туберкульоз, катари стравоходів, 
жіночі та неврологічні хвороби, виснаження30, в яких оздоровлювалися 
близько 600 осіб щорічно (сезон тривав з травня по вересень). У лікувальні 
установи призначалися і шахи, якими розважалися приїзджі, кишенькові 
плювальниці для туберкульозників, асортимент чашок для мінеральної 
води, „губочних” чайників для напування хворих, всіляких „уток” і мисок 
для важкохворих, медичних слоїків, реторт, колб - на хімічні аналізи і 
мікроскопічні дослідження. Асортимент аптекарського і лабораторного 
начиння доповнювався скляними виробами, про що засвідчено у назві 
фабрики. Для кухні (тобто прообразів сучасних їдалень і ресторанів) завод 
У. М. Сігала виготовляв прекрасної якості столовий і чайний посуд 
вишуканої форми, оздоблений переважно деколями.

Ватерклозетні чаші різноманітних модерних фасонів ставилися на 
декорований, часто рельєфний, подіум; культура санітарно-гігієнічної 
кераміки була надзвичайно високою. Рельєфні білі унітази („біле на 
білому”), близькі до бельгійського варіанту Ар Нуво, виглядали як 
різноформатні вази з рослинними стеблами і квітковими мотивами, 
виконаними у дусі декору корон і фризів пічної кераміки епохи модерну. 
Ватерклозети, пісуари, рукомийники, фонтани оздоблювалися деколями і 
ручним розписом, аналогічними оформленню посуду. Ставлення до предметів 
туалету і омовінь було пієгетним, як до зручного модного нововведення. Вироби 
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оздоблювалися вензелями і торговими марками. На посуді двох трактирів міста 
малювали вензель „СЗ” - Славутський завод. Ексклюзивна маркірована 
сантехніка постачалася до Зимового Палацу й Павлово31.

Близько десяти предметів славутського санфаянсу з палацу князя 
Сангушка збереглося. Деякі форми клозетів були запозичені з Полонського 
виробництва. Принаймні, зразок з музею унітазів м. Києва, оздоблений 
маркою санфаянсової мануфактури А. Зусмана (Полонне), має 
маркірований аналог, вироблений на конкурентному виробництві у Славуті 
(музей заводу). Очевидно, рельєфний повтор фабрики санфаянсу У. Сігала 
варто пов’язувати з Мойсеєм Літинським, співробітником обох 
підприємств. У розробці дизайну гігієнічної кераміки Славутського 
фарфоро-фаянсового заводу, присутні дві лінії. Одна пов’язана з клозетами 
системи „Унітас” і напрямком рельєфних чаш (іноді з ліпниною). Інша - 
з розписними або декорованими деколями виробами з гладкою поверхнею 
типу російського бренду другої половини XIX ст. „Брати Млинарські”, з 
використанням візерункового прорізування, кулястих форм.

В Україні розповсюджується мода на проектування кахляних ванн і 
кухонь. В західній частині країни розробки стилістики сервантоподібних, 
мисникоподібних „меблів-плит” (на кшталт стола-тумби, стола-груби з 
керамічним підстінком ззаду та вибудованою духовкою й вмонтованою 
плитою) пов’язані перш за все з виробництвами у Глинсько Юліана 
Захарієвича й Арнольда Вернера (біля Жовкви), старовинним фаянсовим 
центром, і керамічною фабрикою Івана Левинського у Львові. Варіанти 
дизайну ванних приміщень розробляв особисто власник підприємства - 
архітектор, фабрикант, меценат і естет. На цей час проектуванням вбиралень 
у східній частині країни займався інший видатний архітектор епохи 
модерну, „Український Гауді”, автор „Будинку з химерами”, кращих 
нетривіальних садиб і великих музеїв, банків, тощо - Владислав 
Городецький.
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фабрика одного з найпотужніших виробників цегли для українського ринку 
Л. Рихерта (Риххерта) з основним капіталом 70000 руб. і виробничою потужністю 
50000 руб. на рік.

24. Жолтовський П. М. Художнє литво на західних землях України в XVII
XIX ст. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. - Вил. V. - К.: Вид-во АН 
УРСР, 1959.-С. 136-159.

25. П. Жолтовський писав: „Для освітлення великих будинків, як наприклад 
синагог, використовувалис монументальні міднолиті свічники - менойри. Серед 
них були справжні шедеври. Ці грандіозні світильники досягали двох і більше 
метрів висоти і були розраховані переважно на дев’ять свічок. <...> Найстаршою 
з пам’яток цього роду є менойра синагоги в Погребищах. Зроблена вона була в 
останньому десятиріччі XVII ст. бідним, невідомо звідки прибувшим до Погребищ 
майстром Борухом” (За М.Берсоном // „Kilka słów о dawniejszych bożnicach w 
Polsce”. Spraw, kom. do badań hist. Sztuki w Polsce. -1. VI. - S.338-339). За даними 
П. Жолтовського, декорувались вироби з художнього металу переважно птахами, 
півнями, орлами, оленями, кіньми, грифонами, левами, деревом життя, 
маскаронами, драконами, собаками //Там само. - С. 143.
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26. Там само.-С.137.
27. Славута була маєтністю князів Острозьких, після смерті останнього 

представника роду у XVII ст. поступово за шлюбними зв’язками переходить 
на початку XVIII ст. до князів Любомирських і Сангушків.

28. За даними на 03.11.2007 р., відомими з нашої розмови з Олександром 
Ісааковичем Сігалом, Ушер Мойшевич (Мошкович) Сігал похований на родинному 
кладовищі у Дармштадгі, Німеччина.

29. Е(й)смонти після більшовицького перевороту складали династію 
потомственних фарфористів Баранівки П Харченко И. А. Фарфор Полесья. - К.: 
Техніка, 1984.-С.83.

ЗО. 1904 р. у Славуті лікувалася Леся Українка, приїздив сюди на початку 
століття Михайло Коцюбинський, оскільки в місті проживав його брат Хома 
Коцюбинський з родиною. Див.: Ковальчук С., Ковальчук А. Славута. Минуле і 
сучасне. - К.: ВАТ „Вид-во „Київська правда», 2003. - 268 с., іл.

31. Там само, а також розмова з Олександром Ісааковичем Сігалом від 
03.11.2007 р., за матеріалами з історії Славутського заводу санфаянсу.

Висловлюємо подяку за фахові консультації й допомогу у написанні 
даного матеріалу Козловській Людмилі Леонідівні (завідувач художнього 
відділу Державного історико-культурного заповідника м. Острога), 
Бондарчук Ярославі Віталіївні (доцент Національного університету 
„Острозька академія”, м. Острог), Козаку Миколі Івановичу та Олексенко 
Зінаїді Володимирівні (головний художник і провідний художник 
Полонського заводу фарфору й фаянсу), Ковальчукам Альбертині й 
Станіславу (науковий співробітник і директор Славутського краєзнавчого 
музею), Михайловій Раді Дмитрівні (старший науковий співробітник 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 
м. Київ), Олександру Ісааковичу Сігалу та співробітникам Славутського 
заводу санітарної кераміки.
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З історії села Кудрин колишнього Острозького 
(Здолбунівського) повіту

У південній частині Рівненської області вузькою смугою по територіях 
Дубнівського, Здолбунівського та Острозького районів розтягнулися 
невисокі Кременецькі гори, зарослі мішаним лісом.

Північні схили Кременецьких гір круті та ерозійно розчленовані. 
Геологічну основу складають крейдові відклади туронського ярусу 
верхньокрейдового періоду. Вершини перекриті неогеновими вапняками, 
подекуди лесовими суглинками четвертинного періоду1.

До Другої світової війни в Мізоцькому (тепер Здолбунівському) районі 
із заходу на схід тягнулася низка поселень, де жили переважно поляки. Це 
села Гурби, Камінці, Кудрин, хутори Старі Будки, Нові Будки, Вільхава. 
Всі вони були розміщені на вершинах і схилах Кременецьких гір.

Природні умови Кременецьких гір з густими лісами приваблювали 
колоністів з Польщі, особливо тих, хто до переселення на Волинь займався 
у минулому лісовими розробками (добування поташу, смолокурні, тартаки), 
а не сільським господарством2.

Олександр Цинкаловський про с. Кудрин дає скупі відомості: “Кудрин, 
урочище, Дубенський повіт, Будеражська волость, 40 км від Дубна. На 
початку XX ст. було там 5 домів і 32 жителі. Гута скла”3.

В роки Першої світової війни царський уряд виділив в Кудрині земельні 
ділянки площею по 5 гадвом інвалідам війни Миколі Петровському (1892 
р. н.) і Клемасу Висоцькому, які були нетутешні. Пізніше Микола 
Петровський одружився з місцевою дівчиною Ольгою; подружжя 
обзавелось господарством.

Після радянсько-польської війни, з відходом Західної Волині до Польщі, 
поселення Кудрин розрослось і до Другої світової війни там уже стояло більше 
30-ти хат, зведених вихідцями з Польщі. Село було розкид ане по схилах трьох 
ярів, по дну яких протікали коротенькі струмки з джерельною водою.

Хати в селі були невеликих розмірів, більша частина їх була побудована 
у “стовпи” - це закопані в землю дубові стовпи з пазами по боках, в які 
вставлялися далі і виводилися стіни. Такі будівлі були найдешевші, не мали 
кам’яних фундаментів, а їх підлога була земляна. Біля хат стояли клуні 
для збіжжя і хліви для худоби. Колодязів в селі не копали, а воду брали з 
джерельних криничок, з струмків. Возили її бочками. Єдина криниця 
глибиною 40 м була викопана у 1935 р. на подвір'ї Віктора Войцехівського.

Населення Кудрина було в основній масі малоземельним. У кожного 
господаря, крім орної землі, був клаптик грабово-дубового лісу. Мало в 
якому дворі були один-два коні. Тримали по одній-дві корови, свиней. 
Худобу випасали по лісах, а зимою кормили соломою і січкою. Сінокосів у 
лісових урочищах не було.

125



Острозький краєзнавчий збірник, випуск З

Чоловіча частина населення села працювала в основному вирубках лісу, 
тесанні клепки та заготовці лісоматеріалів. Давніше тут займалися 
промисловою заготовкою поташу, про що свідчать назви двох хуторів- “Будки”.

В Кудрині була побудована чотирикласна школа для навчання дітей з 
навколишніх сіл та хуторів.

Школа була двоповерхова, дерев’яна, крита оцинкованою бляхою. 
Навчання проводилося у двох кімнатах першого поверху. В одній класній 
кімнаті займались учні 1 -2 класів, а в другій - 3-4. На другому поверсі була 
учительська і дві житлові кімнати для вчителів. Поряд з школою була 
джерельна криничка глибиною на два круги, звідки вода по трубі 
самопливом подавалася на другий поверх школи. В школу ходили діти із 
сусід ніх сіл Гурби, Камінці, хуторів Старі Будки, Нові Будки, Вільхава. За 
парти кожного навчального року сід ало до 60 дітей.

В різні роки в Кудрині учителювали Зеляж, Шеяк, подружжя Скибінських. 
З села Новородчиці в школу приїжджав ксьондз і викладав уроки релігії. Такі 
ж уроки проводив православний священик із сусіднього села Переморівка. 
Два рази на тиждень він зустрічався із учнями з українських сімей. Таких 
учнів в школі було сім-вісім (із сіл Камінці, Кудрин, хутора Вільхава).

Релігійні потреби польське населення задовольняло в костелі села 
Новородчиці. До костела ходили пішки, їздили підводами. Православні з 
Кудрина ходили в церкву святої Покрови села Переморівка. Поляки возили 
покійників д ля поховання в Новород чиці.

Околиці села Кудрин неодноразово заселялися ще за часів пізнього 
палеоліту (11-8тис. р.т.), в добу бронзи, раннього заліза. Про це свідчать 
археологічні знахідки цих культур, зібрані автором в кінці 1960 рр. Ці ж 
об’єкти були ним перевірені у 2006 р.

Околиці Кудрина протягом двох останніх тисячоліть епізодично були 
промисловим мікрорегіоном. Тут із болотної руди плавили залізо, про що 
свідчать розсипи шлаку по берегах струмків.

З вапняку, який виходить на поверхню на схилах глибоких ярів, добували 
будівельний камінь, вирубували жорнові камені. В сусідньому урочищі 
Пекло протягом декількох століть підземним способом добували заготовки 
жорнових каменів до ручних млинків, водяних та вітрових млинів. 
Підземний видобуток жорнових каменів припинився в урочищі Пекло 
наприкінці XIX - на початку XX ст. В роки Другої світової війни німці 
заборонили населеню молоти зерно в млинах. Серед населення масово 
стали поширюватися ручні млинки. Жорнові камені до них знову почали 
вирубувати з вапняку поблизу Кудрина.

Єврейка Береш із сусіднього села Переморівка (тепер Тернопільська 
область) в Кудрині звела три печі, в яких наймані робітники випалювали 
вапно. Вапняк не добували в кар’єрах, а збирали на схилах ярів. Проіснував 
цей промисел в селі до колективізації, яка відбулася на початку 1950 рр.
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В околицях Кудрина на дні ярів залягають поклади чистих кварцових 
пісків. З цих пісків, вапняку, маючи дешеві дрова, в XIX ст. було 
налагоджене виробництво посуду з гутного кольорового скла. Проіснував 
цей промисел до поч. XX ст.

Багато чоловіків в Кудрині займалися різними ремеслами. Але, на жаль, 
з плином часу загубилися імена багатьох майстрів. В селі було 4 кузні, де 
ковалі робили вози, плуги, борони, різні знаряддя та хатні речі. Деревне 
вугілля ковалі випалювали самі. Кузні були дерев’яні, криті дошками і мали 
по одному горнові, вимурованому з вапняку. Найкваліфікованішим ковалем 
села був Денефнер Франтішек.

П’ять майстрів займались бондарством - це Денефер, Висоцький 
Юліан, Петровський Микола (1892 р. н.), Альбін, Франтішек. Свої вироби 
бондарі розпродували на базарі в містечку Мізоч, іноді возили в Шумськ.

Два брати Сінковські столярували, Микола Петровський, крім бондарки, 
стельмахував - виготовляв до возів колеса.

Навколо Кудрина, на місці старих лісів, були поля, на яких сіяли жито, 
гречку, ячмінь, а ті, хто мав коні, ще й овес. Пшениці не сіяли, бо вона на 
бідних піщано-кам’янистих ґрунтах не родила. Жито давало хороші врожаї. 
Картоплі садили мало, бо не було чим вдобрювати землю - мало тримали 
худоби. Зерно возили молоти в села Мости, Переморівку, де були водяні 
млини. З олійних культур сіяли ріпак і ллянку, а з волокнистих - коноплі. 
Жінки з конопель сукали нитки. Полотно із своїх ниток давали ткати ткачам 
із сіл Андрушівка, Теремне. Коловоротки для сукання ниток купляли в 
сусідньому селі Камінці в майстрів Ожеховських. Багато таких майстрів 
було в польському селі Гурби. В ті часи у кожній сільській хаті стояв 
коловороток, за яким працювала жінка.Все сільське населення ходило в 
полотняному одязі.

В кожному господарстві держали 5-10 овечок, з яких стригли вовну. 
Баранів різали на м’ясо. З вовни сукали нитки, ткали сукно, з якого шили 
спідниці й штани. Вовну здавали в Мізочі ткачам, які з неї “били” сукно і 
шили “куцаки” (піджаки).

У деяких жителів Кудрина були пасіки. Наприклад, Микола Петровський 
мав пасіку з 27 бджолосімей.

В селі була невеличка лавка, яку утримував Ястремський. Гончарний 
посуд в Кудрин привозили гончарі з Вілії. Гміна, до якої належав Кудрин, 
знаходилася в с. Будераж. Солтисом в селі був Віктор Войцехівський.

Бідне польське село Кудрин жило своїм розміреним життям до вересня 
1939 р. Після німецько-польської війни з приходом “перших совєтів” життя 
в селі зазнало певних змін. За окупації України німцями частина юнаків і 
дівчат у 1942 р. були вивезені на роботу до Німеччини. В роки війни у 
масивах Гурбенських лісів з’явилися загони УПА, проходили з’єднання 
радянських партизанів, загони Армії Крайової. В школі с. Кудрин був 
розміщений госпіталь українських повстанців. Каральні загони окупантів
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здійснювали набіги на навколишні села. Ось витяг із інформаційного звіту 
ОУНзалистопад 1943 р.: “5.11.43р.вс.с.Мосги,БущуіКудринМізоцького 
р-ну приїхало около 200 осіб козаків (кавалерії), переодягнаних в мадярську 
уніформу. Зі Здолбунова на фірманках прибуло 100 осіб німців та ляхів. 
В співділанні з трьома літаками спалили: дорешти с. Мости, Бущу, 
Бущанські футорі. Шпиталь в Кудрині здемольовано та спалено коло Гурб 
скирти збіжжя. Жертв в людях: на футорі Петриковщині - 6 осіб, в тому 
числі трьох азербайджан, на Гурбах одного стрільця та одного селянина, в 
шпиталі двох тяжко ранених, всіх разом Юосіб.Огод. 18-тій повернули 
назад до Мізоча”.

В 1943 р. в лісах поблизу с. Теремне стояв радянський партизанський 
загін під командуванням А. 3. Одухи. Багато молодих поляків з Кудрина 
вступили бійцями в цей загін. В липні загін був оточений куренями УПА і 
після триденних боїв прорвався на схід. Після цих подій командуванням 
загонів УПА жителям Кудрина був поставлений ультиматум, щоб вони 
покинули село. За невиконання розпорядження грозили спалити село, а 
всіх мешканців розстріляти.

Село покинули всі жителі і перебралися в Мізоч і Здолбунів, де були 
сильні окупаційні гарнізони. З собою забрали худобу, сільськогос
подарський реманент. Пізніше деякі сім’ї вночі верталися в Кудрин і 
засівали свої ниви житом, садили картоплю.

Виїжджати з села відмовилися лише брати Сінковські. їх було троє 
і всі не жонаті. Юлько помер від інсульту перед війною. Вітолька з 
Франеком невідомі (говорять, що це були мародери) вивели за село, дали 
лопату, і ті викопали собі могилу. Більш жертв серед польського населення 
Кудрина не було.

31941 р. в покинутих підземних штольнях в ур. Пекло перераховувалися 
сім’ї євреїв. Це були купець Шейман з дружиною із Здолбунова, Гершко і 
Нецько з Дубно, Микола з сестрою. По ночах вони ходили на незібрані 
поля поляків, де копали картоплю і зривали колоски. Перетирали колоски 
в долонях, мололи вночі на жорнах і давали дружині Миколи Петровського 
муку, а та пекла їм хліб. Раз на тиждень вони закривали вікна хати, 
розпалювали піч і варили їсти. Так вони пересиділи в печерах до приходу 
радянських військ.

Після спалення Мостів і Бущі частина будинків в Кудрині була розібрана 
і перевезена в ці села. Деякі хати були спалені підлітками заради забави. 
Від села залишилося тільки три хати з українськими сім’ями.

На початку 1944 р. в Гурбенських лісах сконцентрувалися великі 
сили загонів УПА. Перед приходом радянських військ українське 
населення з Кудрина втекло в Гурби до вояків УПА, але вони повернули 
всіх назад, щоб запобігти жертвам під час боїв. Радянське командування 
кинуло проти повстанців декілька дивізій НКВД, танки, авіацію. Бої 
тривали кілька днів. Госпіталь в Кудрині бомбардували з “кукурузника”
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(По-2), але жодна із бомб не влучила в школу. Під час бомбардування 
загинула лікар Оксана Цибульська-Захаревич, яка втекла з Острога від 
німців і лікувала в Кудрині поранених повстанців. Убиту жінку Яків 
Мельничук із села Андрушівка поклав на воза і завіз у своє село 
Андрушівку, де вона була похована на кладовищі. Пізніше приміщення 
госпіталю було розібране і перевезене в Бущу.

В1944 р. загинув місцевий житель Войцехівський Віктор Миколайович 
(1881 р. н.), якого радянські солдати забрали з хати і повели в ліс, щоб він 
показав, де знаходяться криївки вояків УПА. Жодної криївки він не видав 
і за це розплатився життям.

Після війни землі навколо Кудрина були приєднані до села Півче, де 
був організований колгосп ім. Сталіна. Частина орних земель засівалася 
зерновими культурами, а інша служила випасом для громадської худоби. 
Поблизу хат звели літній табір для утримання великої рогатої худоби. Звели 
вівчарню, де протягом декількох років утримували овець. Пасли, доглядали 
і сторожували худобу місцеві жителі.

Напочатку 1960 рр. в Кудрині побудували лісовий кордон для лісника. 
Перший в ньому поселився лісник Гук Микола з хутора Вільхава.

В 1962 р. Федір Петровський побудував в Кудрині поблизу старої 
батьківської хати нову. Навколишні поля поступово стали засаджувати 
сосновим лісом. Сьогодні на місці села, полів ростуть молоді сосни, а там, 
де були хати, стоять старі яблуні, кущі бузку, і лише ці дерева нагадують, 
що тут колись жили люди.

Весною 2006 р. автор обстежував цей населений пункт. Чотири хати 
стоять порожні, і лише в одній самотньо доживає свій вік останній житель 
Кудрина Федір Миколайович Петровський (1936 р. н.).
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Острозький краєзнавчий збірник, випуск З

Постаті діячів українського визвольного руху 
першої пол. XX ст.

Микола БЕНДЮК

Володимир Сальський
.........................................т ;  1 Народився 24 липня 1885 р. в м. Острозі у 

‘ М заможній українській родині. Закінчив 
І Віденське піхотне юнкерське училище (1906 р.), 

... І служив у 126-му піхотному Рильському полку, 
:.................... [ що базувався в місті Острозі. Після

І закінчення з відзнакою Миколаївської
. ° І академії Генерального штабу в 1912 р. стає

І командиром роти 132-го піхотного 
І Бендерського полку, потім - начальником 
І штабу піхотної дивізії. У роки Першої 

світової війни - офіцер Генерального штабу 
при розвідувальному відділі Київського 

військового округу, квартирмейстер 12-ї російської армії у Прибалтиці, 
полковник. Восени 1917 р. брав участь в українізації російських частин 
північного флоту. Прибув до Києва у січні 1918 р., призначений 
начальником штабу українських військ в столиці, що протистояли 
більшовицьким частинам Муравйова. За Гетьманату - начальник штабу 
першої Сердюцької дивізії, член комісії з організації військових шкіл та 
академій в Україні. Під час антигетьманського повстання у листопаді 1918р. 
разом з більшістю особового складу дивізії перейшов на бік Директорії. 
Займав посаду начальника штабу коменданта Києва. Потім увійшов до 
складу Головної шкільної управи Генерального штабу. Під час запеклих 
боїв з більшовицькою 12-ю армією у квітні 1919 р. очолював Запорізький 
корпус. Розгорнутий у Запорізьку групу, корпус під його командуванням 
успішно діяв у серпневій операції. Його частини першими вступили у 
столицю. У листопаді 1919 р. одержав звання генерал-хорунжого, 
призначений військовим міністром УНР (ним залишався до смерті в 1940 р.). 
В листопаді 1920 р. у складі уряду УНР емігрував до Польщі. Перебував 
у Калуші, а з 1924 р. - у Варшаві. Входив до Вищої Військової Ради 
Українського Центрального Комітету, Об’єднання вояків армії УНР. Був 
ініціатором відновлення “Січі” в Галичині. Виїжджав у 1926 р. в Париж 
на судовий процес над вбивцею Симона Петлюри. Під час слідства над 
учасниками СВУ (Спілки Визволення України) у Харкові в березні 1930 р. 
підготував заяву-протест зборів українських емігрантів у Варшаві. 
Написав спогади, низку статей з історії визвольних змагань. Помер 
5 жовтня 1940 р. у Варшаві.
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Микола БЕНДЮК

Леонід Ступницький
Народився 1892 р. у с. Романівка на 

Житомирщині у селянській родині. Після 
закінчення гімназії у м. Сквирі навчався на 
агрономічному факультеті Київського 
університету. Призваний до російської армії. На 
фронті присвоєно офіцерський чин - ротмістра 
кінноти. В українській армії - з 1918 р., 
командував сотнею, куренем. У складі 
Волинсько-Холмської групи Армії УНР - 
учасник боїв на більшовицькому фронті, 
підполковник. Особливо відзначився у бою за 
Коростень, де особисто очоливши кінну групу, 
сміливою атакою оволодів центром міста. Після 
невдалого бою під Мінками вивів групу без втрат 
до Польщі. У міжвоєнні роки проживав в Острозі по вулиці Бельмаж, 
працював агрономом на цукровому заводі в селі Бабин (1922-1940 рр.). 1940 
р. заарештований і ув’язнений органами НКВС, утримувався в Дубенській
тюрмі, сім’ю вивезено до Казахстану. В червні 1941 р. вийшов з тюрми, 
очолив школу української поліції м. Рівне, керував відділом суспільної 
опіки в адміністрації у м. Рівне. У березні 1943 р. з сином Юрієм та цілим 
поліційним відділком перейшов до УПА. Був призначений начальником 
штабу військової округи “Заграва”, групи УПА-Північ, командуючим 
Самооборони на Північно-Західних Українських Землях. Організатор 
старшинських і підстаршинських шкіл УПА. За рішенням Української 
Головної Визвольної Ради йому присвоєно звання генерал-хорунжого. 
Псевдоніми “Старий”, “Острізький”, “Гончаренко”. Загинув у бою з 
підрозділом НКВС ЗО липня 1944 р. поблизу села Дермань, де й похований
на сільському кладовищі.
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Острозький краєзнавчий збірник, випуск З

Микола БЕНДЮК, Генадій ІВАНУЩЕНКО

Іван Литвиненко
У Хоружівці Сумської області (малій 

батьківщині В. Ющенка) відкрито 
пам’ятний знак розвіднику Армії УНР 
Івану Литвиненку. Про дитячі роки Івана 
Литвиненка спогадів не збереглося, як і 
взагалі про його особисте життя. У 
метричній книзі Катерининської церкви 
села Хоружівка за 1891 р. зафіксовано, що 
4 січня (за старим стилем) у селянина - 
власника Данила Костянтиновича 
Литвиненка та його дружини Анастасії 
Кузьмівни, православних, народився 
хлопчик Іван. Родина була досить 
заможною і дала хлопцеві добру освіту - 
за деякими даними, після школи він 
закінчив комерційні курси у Москві і до 
Першої світової займався 
підприємництвом. Потім почався його 
шлях як воїна. Івана Литвиненка було 

мобілізовано, вже з фронту направлено до школи прапорщиків, він стає
офіцером. Лютнева революція застала Литвиненка у Києві. Він - учасник 
військових з’їздів і проголошення універсалів Центральної Ради. Тоді 
почалася його служба вже в українській армії. Спочатку - у складі 147-ї 
пішої Воронезької дружини. У грудні 1917р. був переведений до Першого
українського вартового полку, де служить командиром куреня. Полк на той 
час згадується як такий, що перебував у стадії формування. У лютому 1918р. 
підпоручик Литвиненко разом із залишками пошматованих 
червоногвардійцями українських військ вслід за урядом відступає 
житомирським шляхом. Але військові частини переформуються, і 
хоружівець стає одним із командирів 1-го Запорізького пішого полку імені 
гетьмана Дорошенка - одного з перших полків української армії. Жорстокі 
бої військ із значно більшими силами противника, безжальний тиф, що 
терзає армію, - це спонукає до нового переформатування. Розділившись 
на чотири підрозділи, Армія УНР вирушає у Перший зимовий похід тилами 
більшовиків і денікінців. Іван Литвиненко очолює Збірний запорізький 
кінний полк імені Богдана Хмельницького. За оцінками воєнних істориків, 
Перший зимовий похід Армії УНР є найгероїчнішою сторінкою військового 
мистецтва періоду національно-визвольних змагань в Україні 1917-1921 рр. 
Українське військо вперше вдало застосувало партизанські методи боротьби 
з численними ворогами. І головне - була збережена Армія УНР. Подальша
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доля полковника Литвиненка пов’язана з командуванням другою бригадою 
1 -ї Запорізької стрілецької дивізії Армії УНР. У визначений час він став 
головою військової делегації до армії генерала Врангеля. І хоча мав звання 
полковника, а у складі делегації були і генерали, саме його, селянського 
сина з Хоружівки, Головний отаман Симон Петлюра уповноважив 
проводити переговори з бароном. Історія мовчить про те, де і за яких 
обставин Іван Литвиненко став професійним військовим розвідником. За 
одними даними, для керівництва розвідувальною діяльністю проти СРСР 
він був відряджений до Рівного (також розпорядженням Симона Петлюри). 
Там, у 1923 р., розпочалася його робота як розвідника. Інші історики 
стверджують, що Іван Литвиненко - Морозенко, а саме таким стало його 
розвідницьке псевдо, залучений до роботи керівником спецслужб УНР 
МиколоюЧеботаревиму 1924р. Вбудь-якомувипадкуподальшадіяльність 
його тісно пов’язана з контррозвідкою Державного центру УНР в екзилі. 
Село Могиляни поблизу Острога, що знаходилося на самому польсько- 
радянському кордоні, стало місцем постійного проживання Литвиненка. 
Тут ніби він і закінчив свою розвідувальну діяльність у 1935 р. Потім 
перебрався до Варшави, і ще близько року перебував у розпорядженні 
іншого відомого контррозвідника-генерала Всеволода Змієнка. Причетний 
до розвідувальної діяльності в екзилі український військовий і політичний 
діяч Тарас Бульба- Боровець писав: “Полковник Іван Литвиненко мешкав 
тоді в Рівному. З наказу уряду УНР він керував українською розвідкою на 
польсько-радянському кордоні. Я одразу став його співпрацівником для 
виконання кур’єрних обов’язків. З наказу полковника Литвиненка наша 
молодь передавала на другу сторону директиви уряду УНР та літературу, а 
звідти отримувала різні матеріали, совєтську пресу та книжки. Ця наша 
робота була особливо пожвавлена під час великого голоду в Україні 1932
1933 рр. Ми приносили з-за кордону цілу масу зразків “хліба”, печеного з 
дерев’яної кори, листя, просяної лупи, буряків та інших складників... Ці 
експонати голоду в СРСР уряд УНР із меморандумами надсилав до Ліги 
Націй та поширював на весь світ, хоч той світ був на все глухий... Ми 
включились до антибільшовицької кампанії усією душею і проводили 
боротьбу всіма можливими засобами...” З цих же вуст отримуємо чи не 
єдину коротку характеристику Литвиненка. “Полковник Іван Данилович 
Литвиненко був одним із найактивніших членів нашої організації з-посеред 
старшої генерації. Військовою мовою - він був наче начальник штабу. Я 
заприязнився з ним ще в 1930-х рр. Це палкий патріот трудової України, 
відважний вояк, далекозорий політик, найщиріший товариш і батько вояка. 
Зразу після капітуляції Польщі, восени 1939 р., ми зустрілися з ним у 
Варшаві...”. Відомо, що з 1941 р., коли фашисти вже почали війну, очевидно, 
з метою конспірації Литвиненко працює директором млина в селі Межиріч 
Острозького району на Рівненщині. Згодом, у вересні 1943 р., він ще з 
двома колишніми полковниками Армії УНР переходить до Української
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Повстанської армії. Його організаторський хист і бойовий досвід стають у 
великій нагоді молодій українській формації, яка повела боротьбу проти 
гітлерівської Німеччини і сталінського СРСР. Він стояв практично біля 
витоків розвідки УПА, очоливши від діл розвідки крайового військового 
штабу УПА-Північ. Згодом був інструктором старшинської школи УПА 
“Дружинники”. Але прогресуюча недуга, отримана ще в тому далекому 
зимовому поході, змушує звільнитися з військової служби. Деякий час він 
перебував у підпіллі. А згодом Івана Литвиненка виявили і заарештували 
органи НКВС. Подальша його доля маловідома. Є версія, що був 
розстріляний в Лук’янівській в’язниці на початку 1947 р. У нелегкій, завжди 
оповитій серпанком таємничості, роботі розвідника Іван Литвиненко, окрім 
псевдо Морозенка, користувався йменнями Солончак, в УПА-Євшан. Про 
цього Морозенка досі не знала Україна і не оплакала його...

Микола Б ЕНДЮК

Микола Шугаєвський

М.С. Шугаєвський народився 1 жовтня 1872 року на Полтавщині.
Наказом гетьмана П. Скоропадського від 3 травня 1918 р. був 

затверджений склад нового Кабінету Міністрів. Міністерство народної 
освіти очолив відомий український історик і правник М.П. Василенко. 9 
травня 1918р. відбулася нарада членів Ради Міністерства освіти, на якій 
новий міністр сформулював основні принципи діяльності міністерства. Він 
підкреслив, що попередня робота Міністерства народної освіти 
“проводилася в глибоко національному напрямку і зроблено багато”. 
М. П. Василенко, зазначив, що його вступ на посаду міністра буде 
продовженням попередньої діяльності, а його метою є “розвиток 
української національної культури і утворення умов, сприяючих цьому 
розвиткові”. Департамент дошкільного виховання і позашкільної освіти 
очолив М. С. Шугаєвський.

Всі, хто перебували на державній службі або планували поступити на 
неї, мали скласти “урочисту обітницю” на вірність Українській державі. З 
липня 1918 р. було проведено урочисту присягу міністрів і товаришів 
міністрів. М.П. Василенко в серпні 1918 р. зобов’язав урядовців 
міністерства власноручним підписом затвердити окремий відбиток 
“урочистої обітниці”, який мав зберігатися в особових справах 
співробітників.

Після розгрому гетьманату в 1920-1921 рр. М.Шугаєвський 
переселяється до Острога і оселяється на вулиці Шевченка в будинку 
Балюків. Працював вчителем музики у приватній російській гімназії. 
В 1923 р. польська влада закрила гімназію, і тільки в 1925 р. Шугаєвський 
знайшов собі роботу у щойно відкритій українській семирічній школі. В 
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ній Микола Степанович викладав українську мову, літературу та історію.
З самого початку по приїзді до Острога Шугаєвський очолив острозьку 

“Просвіту”. Розміщувалось товариство на вул. .Лубенській, навпроти аптеки 
С. Жолтовського, в невеликому будиночку, що стояв поруч з будинком єврея 
Шейнерберга. В просвітницькій хаті було відкрито українську бібліотеку, 
книжковий та паперовий магазин. У великому залі будинку Шейнерберга, 
в якому була друкарня, збирались на репетиції дорослий та дитячий хори 
“Просвіти”. Шугаєвський сам писав пісні та вистави, диригував хорами та 
грав на скрипці. Драматичний гурток, яким керував Микола Степанович, 
ставив п’єси українських авторів: “Сватання на Гончарівці” Квітки- 
Основ’яненка, “Запорожець за Дунаєм” С. С. Гулака-Артемовського та ін. 
Осередки “Просвіти”, очолюваної Шугуєвським, діяли також у селах 
Острозького (згодом - Здолбунівського) та Кременецького повітів.

У1927 р. українську семирічну школу закрили, її учні змушенні були 
піти вчитися до польських шкіл. В цей же час Микола Степанович захворів 
і поїхав лікуватись у Варшаву але це не допомогло. Помер 2 червня 1927 р., 
похований в Острозі на бельмазькому кладовищі.

Микола БЕНДЮК, Ігор МАРЧУК

Оникій Богун
Оникій Тимофійович Богун - адміністративний старшина армії УНР, 

родом з села Білоусівка Лохвицького повіту Полтавської губернії, 1879 р. 
народження. О. Богун брав участь у двох зимових походах армії УНР під 
проводом Юрія Тютюнника.Ще у серпні-вересні 1921 р. він з 
розвідувальною метою обійшов Правобережжя. Відома праця В. Вериги 
повідомляємо 14вересня 1921 р. до головного повстанчого штабу прибув 
з України Оникій Богун. З інформації, поданої особисто Богуном Симонові 
Петлюрі, стало відомо, що в Україні йде повного ходою ліквідація 
повстанських організацій за допомогою різних провокативних методів. 
Оникій бачив реальний стан речей, але повернувся знову в Україну. З 
архівних матеріалів стає зрозуміло, що певний час Оникій проживав як 
військовий інвалід у місті Острозі Волинського воєводства і залишив дуже 
цікаві спогади та листи, які зберігаються в Державному архіві Рівненської 
області. Оникій Богун, колишній петлюрівець і великий патріот, помер і 
був похований в місті Острозі. Про це є згадка в періодичному журналі 
“Шлях”, який видавався у Луцьку. На жаль, де знаходиться сама могила, 
ми поки що не знаємо. Якщо хтось із старожилів осгрожан, можливо, щось 
знає про це, прохання звернутися в редакційну групу “Острозького 
краєзнавчого збірника”
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Василь ВИХОВАНЕЦЬ

Причини поразки української революції 
1917-1920 років

Вступ
Трагедія Української революції полягала в тому, що вона розпочалася 

не сама по собі, а була лише складовою значно масштабнішого й 
могутнішого світового соціального катаклізму, що фактично всі її вожді, і 
щирі, і лукаві, стояли під прапором всесвітньої соціалістичної революції. 
До того ж, ця революція була задумана і почалася як імперіалістична Перша 
світова війна з тією метою, щоб налаштувати величезні народні маси проти 
своїх державних урядів. Про свою потаємну мрію - світову чи хоча б 
європейську війну - В. Ленін розповів у листі до М. Горького на початку 
листопада 1913р.: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для 
революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятно, чтобы 
Франц-Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие»1. Як відомо, 
хтось все-таки підбурив студента-серба Г. Принципа вбити ерц-герцога 
Франца-Фердинанда 28 червня 1914р., івійна почалася.

Тому навіть і тепер, через стільки років, важко сказати: на щастя чи на 
жаль - саме соціалісти усяких мастей - соціалісти-революціонери (есери), 
ліві есери-«боротьбисти», праві есери-«трудовики», соціал-демократи 
(есдеки) українські, есдеки російські, соціалісти-самостійники, соціалісти- 
федералісти, соціалісти-автономісти, «офіційні соціал-демократи», «есдеки 
незалежні», народні соціалісти і навіть соціалісти позапартійні, хто як міг, 
керували українською революцією. У цьому зв’язку постає закономірне 
питання: чи могли вони зреалізувати багатовікове прагнення народу жити у 
своїй незалежній державі? Причому, жити за споконвічними духовно- 
моральними звичаями і традиціями? Від повідь, на основі історичних фактів, 
можна дати уже зараз: в самому цьому багатоликому українському 
соціалізмові, котрий охоче взяв на себе роль теоретично-ідеологічного вождя 
народних мас, і виникла, м’яко кажучи, непереборна суперечність щодо 
політичного курсу української держави.

Багато десятиліть вважалося, що основними чинниками, які 
спровокували революційні події в Росії 1917 р., були Перша світова війна, 
національні і класові антагонізми, прірва між багатими і бідними. Майже 
60 відсотків населення презирливо іменувалось інородцями; практично, 
не використовувався етнонім «українці», натомість в широкому вжитку були 
«малороси» і ін.

Все це справді було. Але... це зовсім не означає, що державний переворот 
в Росії був неминучим. Режисура переведення світової війни в громад янську 
була не в руках російських чи українських вояків, пролетарів і селян.
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І.
Продовжимо стисло відтворювати історичне тло, на якому відбувалася 

Українська революція. Початок 1917 р. позначився бурхливою 
революційною агітацією і активізацією революційного робітничого руху, 
селянських заворушень, антивоєнними виступами солдатів. Україна стала 
одним з провідних плацдармів соціальних битв, зокрема, переведення 
імперіалістичної війни у внутрішню, класову. Марксистам-соціалістам 
домогтися цього було нескладно, бо для вождя світового пролетаріату і 
його партії, а точніше - «на организацию Гражданской войны в России» із 
заходу надійшло «около 70 миллионов марок»2, що достатньо відкриває 
багатолітню завісу, звідки спонсорувалася революція в Росії. У цитованій 
книзі читаємо: «Одной из гениальнейших операций немецкой разведки 
была революция в России»3.

25.12.1922 г. в листі за №14270 Ф. Дзержинський інформував Й. Сталіна: 
«Известно, что «Кузьмич» (одна из партийных кличек Ленина) был 
действительно завербован представителем германского Генерального штаба 
(в 1915 году) Гельфандом Александром Лазаревичем (он же Парвус) [...]. 
Сейчас Людендорф (военный мозг Германии) заявляет, что большевистское 
правительство «существует по нашей милости»[...]. Ленин и его товарищи 
получили от правительства кайзера огромные суммы денег на ведение своей 
разрушительной агитации. Об этом я узнал еще в декабре 1917 года. Но я 
тогда не мог узнать, как велики были эти суммы денег... Теперь я абсолютно 
достоверно выяснил, что речь шла об очень большой, почти невероятной 
сумме, несомненно, больше пятидесяти миллионов золотых марок... Одним 
из результатов этого был Брест-Литовский договор.. .»4.

9 березня 1915 р. Парвус, ділок і революціонер, «соратник Ленина и 
агент немецкой разведки подготовил меморандум, план подготовки 
революции в России». Одним із пунктів його передбачалося: «Подстрекание 
антирусских настроений на Украине, в Финляндии и на Кавказе»5 і т. ін. 
Уже згаданий Людендорф в 1918 р. згадував: «Мы взяли на себя большую 
ответственность, доставив Ленина в Россию, но это нужно было сделать, 
чтобы Россия пала»6. Але... рівно через рік впала і Німеччина: 9.11.1918 
р. кайзер Вільгельм II зрікся престолу, рейхсканцлером став вождь соціал- 
демократів Еберт.

Цю цікаву інформацію подаємо з тим, щоб підкреслити: не для блага 
бідарів Росії і України задумувалась і робилась революція. Не вдаючись в 
деталі, хто такі майор Герварт і генерал-лейтенант - генерал-ад’ютант фон 
Гонтард,влистівід 16 серпня 1918 р. першого-другому читаємо: «Россия 
(в т. ч. і Україна. - Авт.) столь огромная область, что мы в одиночку явно 
не сможем ее эксплуатировать. [...] В этом гешефте нам нужен 
компаньон.. ,»7 - вони, очевидно, дуже сподівались, що їх маріонетковий 
уряд віддасть їм Росію...

Отже, «немецкие империалисты», котрі давали значні кошти на 
розпалювання громадянської війни і знищення великої держави, знали,
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що вони повернуться назад з величезними процентами. Такі сталося. За 
т. зв. Брестський мир, котрий був вкрай вигідний німцям, Росія радянська 
зобов’язалась виплатити останнім, крім всякої іншої контрибуції, 
«245 546 кг чистого золота»8, що становило 900 млн. марок золотом. 
«Всего в 1918 г. по договорным обязательствам РСФСР Германии было 
передано золота на сумму 124 835 549 руб. 47 коп.»9. То хіба ці кошти не 
потрібні були українським і російським пролетарям?

Чудова військово-фінансова операція плюс «свій уряд» на додачу. Чи 
не тому, що Рада Народних Комісарів була своя для німецьких імперіалістів 
і «существовала по их милости», не відрядила вона червоні війська проти 
австро-німецьких окупантів України? Але про це - далі. Крім німецьких, 
на крові, пролитій в Росії і Україні, нажилися й американські банкіри. За 
повідомленнями з названої вище книги, «заняв 12 миллионов русским 
революционерам в эмиграции, за четыре последующих года они получили 
600 миллионов золотых рублей»10.

Отже, до світових подій на початку XX ст. причетні, як мінімум, 
дві сили, які згодом вступили в смертельний конфлікт між собою - це 
т. зв. революційна сила і сила імперіалістична. Кожна з них мала свої 
цілі. Очевидно, що вони об’єдналися лише для знищення Російської 
імперії, взаємно використавши одна одну. Далі їх дороги розійшлися, 
особливо ж після листопадової 1918 р. революції в Німеччині. Уже 13 
листопада ВЦВК анулював всі умови Брестського миру. Долучившись 
до участі в цій, можна сказати, світовій колотнечі, Україна якоюсь 
своєю невеликою національно свідомою частиною хотіла домогтися і 
своєї мети - незалежності. І ось як це відбувалось і що з цього вийшло.

П.
Після Лютневого перевороту і зречення царем Миколою II 

імператорського престолу революційними подіями в Україні почали 
керувати самочинні організації - ради солдатських, робітничих і селянських 
депутатів, професійні спілки, студентські тощо комітети, об’єднання, 
товариства, групи тощо. З березня 1917 р. з ініціативи «старої гвардії» - 
Товариства українських поступовців (ТУП), яке сформувалося в Києві ще 
в 1908 р. з демократів-радикалів і соціал-демократів (в Раду ТУП входили 
С. Петлюра, М. Шаповал, В. Винниченко, С. Єфремов, Д. Дорошенко та 
багато ін.), за участю деяких нових, переважно із студентів, організацій у 
київському клубі «Родина» відбулися збори, на яких народилася ідея 
створити спеціальну організацію для координування власне українського 
визвольного руху. Логічною була пропозиція назвати її Центральною Радою.

Постання такого органу можна було б вважати першим надзвичайно 
важливим досягненням української революції, якби... - якби він був 
однорідний за складом і з чіткою національною програмою. Тупівці, справді 
старі, досвід чені кадри революційного українства як організатори ЦР хотіли 
взяти на себе і головну керівну роль у визвольних змаганнях. Проте інші
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учасники зборів настояли на тому, щоб новий орган формувати на засадах 
коаліції - з представників усіх національних організацій - і тих, що вже 
були, і тих, що лиш зароджувались. Що ж, з позицій демократії - це 
закономірно: різні партії, різні платформи, різні національно-політичні 
бачення майбутнього країни, з них - утворюються коаліція Ради і 
коаліційний уряд, оскільки, мовляв, усі об’єднання мають право на 
свої інтереси. Отже, далі справа за «малим»: домовлятися і шукати 
компроміси. Ось кілька варіантів, що з цієї коаліційної революції мало 
б вийти в кінцевому результаті, це: повна національна незалежність 
(самостійники), федерація з Росією (есери, есдеки, есефи), автономія у 
складі Росії (автономісти), нерозривна єдність з пролетарською Росією 
(усі соціалісти комуністичного спрямування) і в економічно- 
соціальному житті - соціалізм (за нього - більшість партій, за винятком 
Хліборобського конгресу; деякі ж соціалісти твердо стояли за повільну 
соціалізацію внутрішнього життя України). Як би там не було, 7 березня 
було сформовано президію ЦР на чолі з М. С. Грушевським і обрано голів 
комісій при ній.

Чи знали ці вожді народних мас - Д. Донцов, Л. Юркевич, В. Винниченко, 
С. Петлюра, С. Єфремов, Д. Антонович, М. Ткаченко, М. Ковальський, 
М. Порш, В. Чехівський, Б. Мартос, І. Мазепа та десятки і десятки інших, 
що соціалістично-комуністична ідеологія була розроблена лиш для того, щоб 
створити нову - відповідного забарвлення імперію? Більшість з них були 
провідними діячами Української соціал-демократичної робітничої партії 
(УСДРП)”; лише Єфремов належав до есефів12. Українське світило тих днів, 
М. Грушевський, будучи безпартійним, приєднався до Української партії 
соціалістів-революціонерів (есерів)13.

Але тоді Українська революція за своїм характером поки що все 
виразніше набирала національно-демократичних обрисів, мала на меті 
національне і соціальне визволення та відродження, створення власної 
державності. Можливо, що цього щиро прагнули і перераховані вище 
національні діячі. Але чи передбачалися названі цілі самою 
соціалістично-комуністичною ідеєю, яка зовсім не приховувала своїх 
всесвітніх амбіцій? Національно-державницька й інтернаціонально- 
соціалістична ідеології - абсолютно несумісні. Відтак, частина 
соціалістів робила одну справу - власне національну, інші - переводили 
її в те русло, яке передбачала соцідея.

Звичайно, що на початках всесвітньої - українці таки спромоглися на 
свою революцію та домоглися найголовнішого: Українська Народна 
Республіка постала. Проте це було дуже кволе дитя від чужого батька на 
ім’я соціалізм. Народившись 7 падолиста 1917 р., воно незабаром померло. 
Далі була підтримана німцями гетьманська, так би мовити, буржуазна 
Українська Держава, яку 29 квітня 1918 р. проголосив Хліборобський 
конгрес у складі 8 тисяч делегатів. Він передав усю повноту влади генералу
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П. Скоропадському, відновив приватну власність на землю, свободу торгівлі 
та підприємництва, гарантував права робітників.

Для керівництва антигетьманським переворотом було створено 
тимчасовий верховний орган - Директорію УНР. 18 листопада 1918 р. 
відбувся т. зв. Мотовилівський бій, в якому гетьманські війська зазнали 
повного розгрому від військ республіканських. Вцілілі гетьманські частини 
масово перейшли на сторону Директорії. Отже, за деякими даними, остання 
мала у своєму розпорядженні майже 300 тис. вояків. У грудні армія УНР 
контролювала майже всю Україну.

Український націоналізм чомусь зажив епітета «буржуазний». Але чому 
ж тоді народні маси не підтримали саме буржуазний Гетьманат? Та тому, 
що УНР за своєю суттю була соціалістичною. Для бідноти соціалізм був 
вершиною соціальної справедливості. «Буржуазність» згодом виявилася в 
прагненні... до державної незалежності, котра спочатку, аби лиш втягнути 
людей в революційний вир проти царського режиму, не тільки не була 
крамолою, а навіть і всіляко пропагувалася. Коли ж конкретно постало 
питання про абсолютно незалежну УНР, ось тоді українська самостійність 
стала буржуазним пережитком і вважалася таким аж до 1991 р.

Отже, після розгрому Гетьманату відбулося офіційне відновлення УНР, 
встановлення дипломатичних стосунків з багатьма державами світу; а 22 
січня 1919р.- проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР - це третє, найбільше 
і останнє, на жаль, лише політичне досягнення української революції. В. 
Винниченко не вважав Акт Злуки чимось надзвичайним. Член ЦР І. Мазепа 
про проголошення української соборності говорив, що «фактично воно 
мало декларативне значіння». І не лише тому, що ратифікацію домовленості 
мали здійснити Українські Установчі збори, яким так і не судилося 
відбутися. Злука носила морально-політичний характер і не привела до 
одного керівного українського центру: зунрівці вперто стояли за 
проголошення єдиної державної системи і організацію єдиної влади на 
згаданих зборах. На жаль, констатує історик М. Шаповал, Директорія 
згодилась на под ібну «злуку», а «з того потім виникли необчислимі нещастя 
для українського народу. Двоєвласгя - це найбільший ворог всякої єдности, 
а в злуці 22 січня двоєвластя було проголошено офіційно».

Проти молодої Української держави, як уже відзначалося, були 
більшовики із своїм гаслом: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», а також 
денікінці, що стояли «за єдіную і нєдєлімую». Хто ж був небезпечнішим? 
Зрозуміло, що носії, так би мовити, чистого соціалізму - і ті, що зовні, і ті, 
що всередині України. Бо національно свідома частина українців хотіла 
вільної, незалежної України, а найрадикальніші з соціалістів - більшовики 
поки що будували всесвітній соціалізм. Тим часом, лише місцеві організації 
Російської СДРП(б) відразу критично поставились до III Універсалу та 
проголошення УНР. Вони розгорнули інтенсивну кампанію з метою 
дискредитації як самого Універсалу, так і дій, що з нього випливали14.
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Найголовнішим критичним закидом більшовиків було питання: «Чи 
стоїть Ц. Рада на платформі пролетарсько-селянської революції чи на точці 
зору революції буржуазно-демократичної?». Уже в ту пору все 
марксистсько-ленінське, усе партійно-більшовицьке і видавалося, і 
вважалося найвищої пролетарсько-селянської проби. Зрозуміло, що 
Українська революція далеко не дотягувала до більшовицького 
радикалізму: в країні не допускалися тотальна влада і контроль 
комуністичних рад. А якраз з їх допомогою будівничі соціалізму і 
ламали будь-який щодо них спротив - на селі, в місті і в армії. Тим 
часом, більшість українських поміркованих соціалістів сприймали 
петроградські події як «злочинну і шкідливу для загальноросійської 
революції большевицьку авантюру»15.

Розвиток подій у грудні 1917 р. приносив дедалі новіші аргументи 
на користь самостійницького вибору поміркованих лідерів Української 
революції. 11-12 грудня 1917 р. відбувся у Харкові І Всеукраїнський 
з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів, які оголосили Україну 
Республікою Рад у складі РСФРР. Ленін негайно привітав цю т. зв. 
республіку і пообіцяв їй усіляку допомогу в боротьбі проти УНР. 
Провід УНР негативно оцінив рішення нелегітимного харківського 
з’їзду, котрий дав підстави для російської соціалістичної інтервенції. 
З цього приводу історик М. Шаповал писав: «Московська соціяльна 
революція пішла війною на українську соціальну революцію». На його 
думку, це сталося з «національних причин». Насправді ж причини були 
в характері української революції: московські й місцеві більшовики, 
переважно неукраїнських національностей, за висловом ще одного 
історика, Д. Дорошенка, «кололи очі українцям, що їхня Ц. Рада - 
буржуазна і контрреволюційна».

Отже, для українського уряду виникла надзвичайно складна ситуація: 
будучи соціалістичним, він мусів встановлювати в країні соціалістичний 
лад, мимоволі рівняючись на російсько-більшовицький експеримент. А це 
значить - «вся влада більшовицьким радам», що дорівнювало б політичному 
самогубству Ц. Ради, після чого - прощавай, українська державна 
самостійність. У цьому зв’язку, пише той же Дорошенко, «оця необхідність 
під тиском большевиків і власних соціялістичних партій одночасно 
переводити (проводити. - Авт.) соціяльні реформи якнайглибшого значіння 
і в той же час організовувати державу й старатись піддержати сякий-такий 
лад в країні, робила те, що [...] українське правительство не могло взяти 
якоїсь сталої лінії, хиталось, часто суперечило само собі і зрештою 
опинялось супроти хвиль революційної стихії в безпомічному і 
безпорадному стані, губило всякий грунт під ногами»16. Від себе додамо: 
ось що таке боротьба за самостійність всвітовому соціалістичному фарватері.

27 грудня 1917 р. київська міська конференція Російської СДРП(б) 
прийняла рішення про негайний збройний виступ проти ЦР УНР. Для
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боротьби з «буржуазною», себто самостійницькою ЦР був використаний 
інший вагомий привід: Ц. Рада мимоволі підтримала заколот Каледіна на 
Дону і навіть шукала в союзі з його козаками, також поборниками «единої 
і неподільної Росії», захисту від червоних «визволителів». Щодо останніх, 
то вони справді дивилися на українську революцію з властивою росіянам 
зверхністю, але через марксистсько-ленінські «окуляри»: «Хохлы - это те 
же русские, - наводить мову одного більшовика В. Винниченко. - Только 
хохлацкий национализм разъединяет единый русский пролетариат».

Ось як роз’яснює цю ситуацію В. Винниченко: «Своїм ніби строгим 
нейтралітетом [ми] ставали на бік донців. [...] Та державність, яку ми 
творили, була ближча до державности донців, рідніша до них, [ніж] 
робітничо-селянська державність».

11 грудня Ленін особисто дав головноверху М. Криленку вказівку вжити 
«всіх заходів, аж до найреволюційніших, для найенергійнішого руху військ 
і притому у великій кількості» в район Харкова для відсічі каледінським 
заколотникам. Тут мав бути збір революційних частин з усіх фронтів з тим, 
щоб далі іти на Ростов і Новочеркаськ. У перспективі планувалися військові 
дії проти УНРівського Києва, та вони відкладалися на невизначений термін. 
Ленін ще сам намагався вести переговори з ЦР, щоб вона «визнала 
контрреволюційність Каледіна і не заважала війні проти нього».

Тим часом, ЦР катастрофічно втрачала підтримку свой прихильників 
серед солдатів і народу, оскільки такі привабливі соціалістичні гасла, а 
головно - «Вся влада Радам!» нею відверто ігнорувалися. РНК ж у своїй 
резолюції від 19 грудня наголошувала: «Тільки Ради української селянської 
бідноти, робітників і солдатів можуть створити на Україні владу, при якій 
сутички між братніми народами будуть неможливі».

Як свідчить повний текст цього документа, Совнарком «понад усе 
непокоїло, як позбутись ворожості з боку ЦР, домогтися від неї хоча б 
невеликої прихильності у боротьбі РНК проти Каледіна». Але Петроград 
не добився конкретності від Києва у цьому питанні. Відтак, у постанові 
РНК від ЗО грудня 1917 р. зазначалося: «Ухилення Ради від відповіді на 
питання про те, чи припиняє вона пряму й посередню під тримку каледінців, 
зриває розпочаті нами мирні переговори і покладає на Раду всю 
відповідальність за продовження громадянської війни... А національні 
вимоги українців, самостійність їхньої народної республіки, її право 
вимагати федеративних відносин Рада Народних Комісарів визнає 
повністю, і вони ніяких спорів не викликають». Незгода УЦР порвати 
стосунки з Каледіним розцінювалась як «безумовна підстава для воєнних 
дій проти Ради». Так на початку січня 1918 р. з військово-політичних 
міркувань і було ухвалене рішення про наступ радянців проти головних 
сил ЦР з Харкова на Полтаву і на Київ.

До всього цього, зазначає історик В. Ф. Солдатенко, в кінці 1917 -на 
початку 1918 рр. сили ЦР «з катастрофічною швидкістю втрачали підтримку
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мас, а здеморалізовані військові частини хутко розбігалися, частіше за все 
ще до прямих збройних зіткнень з радянськими військами».

Ш.
Далі були бої, а хто і чому переміг - відомо. В. Винниченко пише: 

«Єдиною активною мілітарною нашою силою була наша інтелігентна 
молодь і частина національно-свідомого робітництва, яке гаряче стояло за 
українську державність, розуміючи за нами ту державність так само, як і 
ми її розуміли.. ,»17 Це рядки з його книги «Відродження нації». Що вони 
цілком достовірні, свідчать і тогочасні події в Острозькому повіті. Так, у 
квітні 1917 р. в самому Острозі, при місцевій гімназії волелюбна українська 
молодь організувалась у військово-спортивне товариство «Січ» імені І. 
Богуна. Штабом «Січі» був Острозький замок, над яким підняли жовто- 
блакитний прапор. Гімназисти, міська молодь були єдиною силою, що 
боронила порядок в Острозі. Частина юнаків з товариства загинула у 
волосному Кривині під час роззброєння на місцевій залізничній станції 
дезертирів-мародерів. Хлопців похоронено на Замковій горі. Тим часом, 
уражені анархізмом та більшовизмом солдати 82-го артполку, котрий 
певний час стояв у Кривині, проникали в навколишні села, в т. ч. і в Нетішин. 
Зрозуміло, що в селян їхня крамола особливої підтримки спочатку не 
знаходила. Проте незабаром кілька бідняків об’єдналися в так званий 
комнезам на чолі з більшовицьким активістом С. Я. Маленюком18.

А в Славуті під кінець того ж року страшні звірства творила друга 
гвардійська збільшовичена дивізія, яка дезертирувала з фронту. Комісарила 
в ній майбутня сваха українського письменника М.М. Коцюбинського 
Євгенія Бош. Більшовики штиками закололи престарілого благодійника 
Славутчини князя Романа Сангушка, здерли з нього одяг і черевики; 
спалили родове обійстя Сангушків. Між іншим, влада, яку викохувала теща, 
незабаром розстріляла її зятя, Юрія Коцюбинського, більшовика з 17 років - 
його загони громили війська Центральної Ради, репресувала в магаданські 
табори доньку Ольгу Бош, дружину Юрія.

Але повернімося до фактів з книги В. Винниченка. І вони вражаючі: 
«Я під той час уже не вірив в особливу прихильність народу до Центральної 
Ради. Але я ніколи не думав, що могла бути в йому така ненависть. Особливо 
серед солдатів. І особливо серед тих, які [...] були не латишами й не 
руськими, а своїми, українцями. З якою зневагою, люттю, з яким метливим 
глумом вони говорили про Центральну Раду, Генеральних секретарів, про 
їхню політику». Чи в цьому була винна більшовицька агітація, чи в народу 
не було національної свідомості? «І те, й друге пояснення не вірне, - 
продовжує В. Винниченко. - Вся причина в тому, що українська влада, вся 
керуюча партійна українська демократія розійшлася з своїми масами, що 
вона була соціально непослідовна, нерппуча, невиразна і не соціалістична».

Чи правий Винниченко? Щодо Ц. Ради, то їй справді дуже важко 
давалось бути і соціалістичною, і самостійницькою. Проте він явно
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недооцінював більшовицьку агітацію. Раз народ (переважно вояки) дійшов 
до глуму над колективним спільником віками вистражданої своєї держави, 
значить, він був просто зачарований найнятими на німецько-імперіалістичні 
марки комуністичними агітаторами і значно потужніше, ніж державної 
незалежності, хотів соціалізму - хай навіть і в складі Росії.

Дивує інше: Винниченко не розібрався, чому їх «керуюча демократія» 
була «не соціалістична». Адже це ж так зрозуміло, що під гаслами 
соціалізму оперативно створити сильну (не розвалену «до основанья», а 
потім хто зна коли відбудовану) самостійну Україну, з якою б рахувалися 
іноземні держави, було неможливо. Відтак, влада була «не соціалістична» 
тому, що вона понад усе добивалася самостійності і незалежності, звичайно, 
не відкидаючи соціалістичного устрою. Звернімо увагу на те, що РНК (див. 
вище) дозволяла для України самостійність лише федеративну.

У січні 1918р. ЦР зробила свій остаточний вибір курсу - це був курс 
антирадянський, антибільшовицький, а відтак, певною мірою - лише в 
царині політики - антисоціалістичний. А В. Винниченко дійшов навіть до 
означення «антинародний». На його думку, треба було приймати гасло «Вся 
влада - радам!», не йти всупереч з настроями мас (зісї-Авт.), замиритися з 
російськими більшовиками, аби лише зберегти владу в національно- 
українських руках. Суть же фактичного вибору ЦР звелася, за словами 
історика М. Шаповала, до наступного: «Не лише Республіка наша мусить 
бути самостійна, але самостійною мусить бути і наша соціальна революція».

Наведених свідчень, проаналізованих обставин уже достатньо, щоб 
зробити висновок: благі наміри певної частини лідерів-самостійників 
істотно губилися в революційному вихорі, що гіпнотизував бідноту т.зв. 
пролетарською єдністю, соціалістичними обіцянками, а головне - ще не 
знаним масами авантюрним відчуттям своєї особистої, робітничо- 
селянсько-солдатської влади, яка, як відомо, доводить до сп’яніння всякого, 
кому потрапляє до рук. Отже, частина ЦР була за ці ради, частина - проти.

Збуреним народом пройшла іскра, що без низових «совітів» (рад) 
неможлива кінцева, власне соціалістична самостійність держави. На 
аморфність такої самостійності і волі, яка, за словами Леніна, була можлива 
лише в прямому чи хоча б федеративному союзі з пролетарями 
великоруськими, ідеологічно й політично сп’янілі вояки уваги не звертали. 
Вони бачили одне: їхні російські колеги, перебуваючи під владою 
революційних рад, мають право знищувати ненависних буржуїв, а Ц. Рада 
їм такої влади не дає. Значить, вона таки справді буржуазна, антинарод на і 
т. ін. А що повнота влади в Росії була дана народу лише для знищення 
спротиву старих класів - цього ніхто не підозрював і про це ніхто не думав. 
Найбільшою геніальністю соціалізму було те, що далі народ переданою 
йому владою буде тримати в абсолютній покорі сам себе. Кожен, хто 
ворухнеться до якоїсь там демократично-національної свободи, буде 
проголошений ворогом народу з усіма можливими наслідками. Ця влада з
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народу уже не мала почуттів буржуазного лібералізму19, милосердя тощо, 
оскільки вона виросла з т. зв. класової ненависті. Остання ж є найсильшшим 
владним чинником, який гарантує відсутність найменшої пощади і не 
особливо вникає в склад злочину.

IV.
Майже вся керівна українська соціалістична верхівка емігрувала хто 

куди. Справді, ті, хто дійсно був за самостійну Українську республіку, 
мусили сходити з дороги тим, хто мав на меті негайний всесвітній соціалізм 
радянського зразка. Історія УНР, як і її Ц. Ради, виявилася не такою 
успішною, як би належало. Але відзначимо: поставши в щонайскладнішій 
ситуації перед проблемою вибору між політичними принципами і 
подальшим існуванням, УЦР обрала принципи і зійшла з політичної арени. 
Радянська історіографія завжди зображала ЦР як контрреволюційну, 
буржуазно-націоналістичну інституцію.

Тим часом, кожен, хто хотів скористатися загальним революційним 
моментом, змушений вести подвійну гру: націоналісти повинні були 
видавати себе за соціалістів, а переконані соціалісти до певного часу грали 
роль прихильників національної незалежності держав, що входили до 
складу двох найбільших тогочасних імперій - Австро-Угорської та 
Російської. Ось чому самостійницька ЦР зійшла з арени: її політичний 
ресурс вдаваної підтримки абсолютного соціалізму швидко вичерпався; 
ось чому українська влада, за словами Винниченка, «була нерішуча, 
невиразна й не соціалістична».

Також і ті, хто нібито був не проти національної самостійності, невдовзі 
переназвали її буржуазним націоналізмом. Ті ж, хто був за т. зв. повільний 
чи поміркований соціалізм, також були змушені завчасно емігрувати: це, 
зокрема, той же В. Винниченко, Б. Матюшенко, М. Порш, В. Левицький, 
І. Мазепа, С. Вікул й ін. Наймудріше в тій ситуації вчинив С. Петлюра, 
який ще в лютому 1919 р. взагалі вийшов зі складу УСДРП і став 
безпартійним головою Директорії УНР. З листопада 1920 р. він керував 
екзильним урядом УНР в Польщі, Австрії, Угорщині, Швейцарії, нарешті - 
у Франції (Париж), де 25 травня 1926 р. був підступно убитий 
більшовицьким агентом Шварцбартом.

Наприкінці 1919р. також і частина провідних есерів, вт. ч. М. Грушевський, 
М. Шраг, П. Христюк, М. Чечель, Д. Ісаєвич і ін. емігрували. В1920 р. вони 
створили у Відні «Закордонну делегацію»УПСР, яка виступалазаперетворення 
УНР в... -не здогадаєтесь! - в «радянську республіку». Це говорить про те, 
що початковіідеї соціалізму були справдідуже привабливими. 7 березня 1924р. 
М. Грушевський усе-таки повернувся в Україну, де мав і утиски, і арешти, а 
помер 25.11.1934 р. від зараження крові після нескладної операції.

Істинні соціалісти - «незалежні» ліві з УСДРП та ліві есери-боротьбисти 
(комуністи) 6 серпня 1919р. підписали акт про своє об’єднання і утворили 
Українську комуністичну партію (боротьбистів). На початку 1920 р. ця

145



Острозький краєзнавчий збірник, випуск З 

партія взяла активну участь у формуванні органів радянської влади, до 
участі в яких вона була допущена абсолютними соціалістами - 
більшовиками. Зрештою, останні незабаром повели рішучу боротьбу з усіма 
іншими конкуруючими партіями. Не пошкодували вони й колег 
«боротьбистів», які все ще обіцяли селянам «незалежність» УСРР, і 
розпочали їх ліквідацію як партії. Це спровокувало селянські 
антибільшовицькі виступи на Київщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. 
Оскільки боротьбисти мали певний вплив на частину селян (власне через 
гасло «самостійності»), то і В. Ленін пообіцяв, що УСРР буде «незалежною», 
а партію боротьбистів через Комінтерн схилив до саморозпуску і злиття 
(бажаючих) з КП(б)У. Таких виявилося близько 4 тисяч. За словами Леніна, 
це було «все краще, що знаходилось серед боротьбистів...» Практично, 
всі вони дочекалися «свого часу» - у 1930 рр. були репресовані.

На закінчення наведемо бачення Української революції очима тих, кого 
цікавила не «самостійність», в т. ч. й України, але «світовий пожар» і після 
нього - «новий соціалістичний світ». 29 березня 1919 р. в Києві голова 
Ради Народних Комісарів УСРР X. Раковський, виступаючи перед 
журналістами газет «Коммунист» та «Известия», заявив: «Общее 
стратегическое положение можно назвать блестящим. В общем можно 
констатировать, что удача сопутствует нам повсюду... Что касается 
внутренних врагов (борців за незалежну Україну. - Авт.), мы с ними не 
считаемся, ибо они сами себя изжили.. .»20, тобто мусили себе виявити, 
що вони зовсім не за світовий соціалізм, але за самостійну Україну, а від так, 
«зійти з політичної арени». Щоправда, в цьому випадку Раковський поки 
що видавав бажане за дійсне - попереду ще була війна з республіканськими 
силами, але все одно соціалізм переміг, і якщо не в усьому світі, то в окремо 
взятій країні - в СРСР, зрештою, і не в інтернаціональному сенсі, але у 
формі російського націонал-більшовизму.

Тим часом, III з’їзд КП(б)У відзначав, що «мировая революция есть 
неопровержимый факт...» - уже відбулися революції в Росії, Німеччині, 
Угорщині. Не дивлячись на такий ентузіазм більшовиків України, 2 жовтня 
1919р. ЦК РКП(б) ухвалив рішення про розпуск їхнього ЦК КП(б)У, бо 
останній, мовляв, не мав достатніх зв’язків з українським суспільством, в 
партії перебувало щонайбільше 7 відсотків українців. Нове-Зафронтове 
бюро КП(б)У не поліпшило справу. Партія і на листопад 1920 р. залишалася 
нечисленною і малоавторитетною, а головне - сприймалася як зовнішня 
окупаційна сила.

Висновки
З погляду творців «мировой революции» Українська революція - це 

контрреволюція, і навпаки. Але, як вважає цитований нами автор 
історичного нарису «Українська революція» В. Ф. Солдатенко, «революція 
і контрреволюція завжди перебувають в органічному зв’язку, і діалектика
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їх співвідношення набуває найрізноманітніших комбінацій». Відтак, одні 
дослідники поразки Української революції звинувачують «тактиків- 
самостійників», інші - «стратегів-автономістів», ще інші кивають на 
некомпетентність ключових фігур тогочасного українського руху, а також 
і на спротив «національно несвідомого селянства щодо відновлення 
державності»; дехто, і таких, мабуть, більшість, усе звалює на «москалів».

Ми ж показали, що боротьба українства, причому, далеко не всього, за 
торжество визвольних ідеалів, до того ж стимульована зовсім іншими цілями 
тактиків і стратегів соціалізму, і не могла перемогти остаточно. Є різниця між 
самостійною боротьбою народу за волю й державу і боротьбою попутною, 
боротьбою-ггідключенням до тих, хто має свої цілі. Такбулоіувипадку Другої 
світової війни... Результати відомі. Отже, революція, що починалася як 
всесвітня пролетарсько-соціалістична, з цілком об’єктивних причин жодним 
чином не могла в Україні завершитися як національно-самостійницька.

Практично, кожен, хто досліджує історію УР, не забуває відзначити, 
що в ЦР «не було, передусім, серйозно обгрунтованої, виваженої лінії, 
яка б враховувала інтереси, по можливості, ширших верств населення, 
привертала їх на свій бік, перетворювала на заінтересованих суб’єктів 
політики». І чомусь ніхто не говорить, що в Раді, яка складалася з 
представників 19 різноплатформних політичних партій (з них 17 - 
називали себе соціалістичними), і не могло бути конкретної державної 
лінії. Крім українських партій, представництво в УЦР мали російські, 
єврейські і польські політичні організації, які утворили в Раді власні фракції, 
а також по кілька мандатів мали молдавани, німці, татари, по одному - 
білоруси, чехи і греки. Ці політоб’єднання якраз і представляли різні 
верстви населення, безумовно, з різними інтересами. Попри всі 
звинувачення ЦР в буржуазності, вона і її уряд все ж таки були 
соціалістичними. Це абсолютно не підходило таким значним верствам, як 
велика і середня буржуазія, поміщики, український генералітет, різноманітні 
чиновники, які, безумовно, мали свої партії й улещували австро-німецьких 
«союзників» ЦР щодо їх «ласкавого заступництва перед ненависним 
соціялістичним урядом» УНР.

Отже, багатофракційний парламент, де кожна фракція є «лебедем, раком 
і щукою» і ще хто зна ким, а також двовладдя після Злуки - друга вирішальна 
причина поразки УНР.

Третя причина - всезагальні міжпаргійні підозри, недовіра, а головне - 
катастрофічний брак часу на пошуки міжфракційних компромісів і, 
нарешті, втрата підтримки ЦР з боку значних верств населення.

Що таке багато чи хоча б кілька партій в країні і фракцій в парламенті - 
добре розуміли більшовики, відтак, запровадили диктатуру пролетаріату і 
оперативно розправилися з усіма іншими «колегами по революції» (а потім 
лиш чинили «зачистки»). І лише після цього могли вести єдину партійно- 
державну лінію, яка, крім іншого, полягала і в тому, щоб не враховувати
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інтереси різних, зрозуміло, антиреволюційних верств населення, а 
ліквідовувати ці верстви разом з їх інтересами, пам’ятаючи, що ніколи не 
буде спільних інтересів у великої, середньої чи навіть дрібної буржуазії і 
компартійної номенклатури, а також робітників і селян. Тому і будувалася 
ця партія переважно з останніх, а до «грамотної» інтелігенції, традиційно 
податливої до різних есерівсько-есефівських тощо «демократичних бацил», 
завжди була насторожі.
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Оксана ПРОСТОПЧУК

Відкриваючи завісу мовчання
(Спогади Ганни Прокопчук про Голодомор 1932-1933 рр. у селах кол. 

Острозького повіту по радянську сторону міжвоєнного кордону)

На її долю випало чимало випробувань. Та, напевно, найстрашнішою 
сторінкою її життя став голод 1933 р. Спогади про її голодне дитинство 
донині не дають спокою, бо вона була свідком тих далеких подій, жертвою 
жорстокості тоталітаризму тодішньої системи, яка свідомо знищила
мільйони українців. Усвідомлення цього дають жінці силу і терпіння, а ще 
неабияку мужність розповідати про побачене і пережите. Народившись 
6 серпня 1926 р. в с. Лисиче Славутського району на Хмельниччині, 
маленькій шестирічній Ганні довелося рано забути про веселість і 
безтурботність дитинства. Часи були важкі, особливо для багатодітної 
родини, адже їх у сім’ї росло семеро. Тому доводилося усім працювати по

наймах, аби заробити шматок хліба. 
«Коли мені було 6 років, служила я в 
селі Новий Кривин, - розповідає 
Ганна Данилівна, - пасла корову у 
людей. У сім років пішла в перший 
клас у своєму селі. Ходити було 
далеко, майже чотири кілометри. 
Хазяйка будила ранесенько, щоб я ще 
корову встигла напасти. Напасу, а тоді 
їла чи не їла - біжу в школу, щоб не 
запізнитися на уроки. Відпочивала 
біля кожного стовпа, бо сил-то не 
було, і бігла, бо хотілося вчитися. А 
потім служила в селі Українка, куди 
мене забрала батькова сестра перед 
війною. А там почалася війна. Мама 
мене й забрали додому. Ходила в 
колгосп на роботу. Була ланковою, 
скородила коровою поле. Діти

працювали нарівні з дорослими хоча й повний світловий день, бо ж всі 
розуміли, що війна, але сіяти та збирати хліб треба комусь, - продовжує 
свою розповідь пані Ганна. - У колгоспі мене і ще трьох дітей судили за 
невироблений мінімум трудоднів. А ми ж були неповнолітніми. Та це суд 
не спинило, бо наші батьки були вислані, і ми вважалися дочками, так званих, 
ворогів народу. Суд нам присудив до 2-х років примусових робіт у колгоспі
або на видобуванні торфу в с. Стригани. Ті троє лишилися в колгоспі, а я
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поїхала на торф. Подумала собі, що в колгоспі працюватиму даремно, а на 
торфі, хоч і вираховуватимуть за судимість, проте і копійку якусь матиму. 
Заробляла мізерні гроші і все віддавала мамі, бо мама платили великі 
податки - 40 кг м’яса, 300 штук яєць і 500 літрів молока потрібно було 
здати державі. Мене, як засуджену, поставили на роботу в кар’єр копати 
торф. Дали штикову лопату в руки і працюй. О, Боже, яка ж вона тяжка 
була та штикова лопата для мене, 12-річної дівчинки, - сумно зітхає Ганна 
Прокопчук. - Я копала, копала, втомилася, лопата вислизнула з рук і попала 
в барабан. А десятник був чоловік суворий, більшовик, став на мене 
кричати, що я засуджена і нібито спеціально кинула лопату. Я плакала і 
говорила, що лопата вислизнула з рук випадково. Тоді забрали мене із 
кар’єра нагору знімати крошку. Так я й відбувала свій термін покарання», 
- підсумовує Ганна Давидівна.

Проте у безпросвітності тих важких торф’яних буднів доля не залишила 
її напризволяще, та й сама дівчина не опускала рук, боролася за краще 
життя, бо знала, що не заслужила такого покарання, не скоїла злочину, 
який повинна так тяжко спокутувати. Тому, на відміну від колгоспників, 
які у той час паспортів не мали, Ганна, як працівниця промислового 
підприємства, здобула такий документ. Маючи на руках паспорт, 
працевлаштувалася в Острозі санітаркою у пологовий будинок. Згодом 
закінчила медичні курси і трудилася медсестрою. 52 роки трудового стажу 
у медицині - це не просто цифра д ля Ганни Давидівни, це роки наполегливої 
праці. Та поряд з робочими буднями у білому халаті, жили і народжувалися 
сімейні свята і традиції. Бо ж за плечима і одруження, і народження доньки 
та сина, будівництво власного будинку, в якому проживає і донині з 
чоловіком Олексієм Даниловичем, який теж добре пам’ятає голодні роки 
33-го і коржики з тирси. Але всі ці роки жили у її пам’яті спогади про те, 
як від голоду у 33-му померла її молодша сестричка Марія, як yd її четверо 
сестер поневірялися по наймах, виконуючи будь-яку роботу за їжу, як 
старший брат Афанасій пас 15 корів за скибочку хліба, але сам ніколи її не 
їв, а приносив і ділився з ними, з сестрами. Зі сльозами на очах розповідає 
Ганна Давидівна про трагічну долю свого талановитого брата, який, 
працюючи у 1936-37 рр. в редакції Славутської районної газети, змушений 
був після виселення в Сибір батька виїхати у Дніпродзержинськ. У роки 
війни загинув на фронті. «Виїжджаючи, Афанасій наказував нам берегти 
його рукописи з віршами, - згадує пані Ганна, - але як село під час окупації 
німці зібралися палити, то наша родина тікала у Мощаницю Острозького 
району, і я, поспішаючи, заховала рукописи брата в коноплях. У поспіху 
про це забула. Коли повернулися, то на листках нічого не можна було 
прочитати - дощ усе знищив”, - змальовує жінка ще один фрагмент із 
тисячі споминів. Ще однією пекучою сторінкою у спогадах Ганни 
Прокопчук є доля батька. Про нього вона розповідає з особливою теплотою 
і любов’ю, а ще з невимовним болем. Бо не може заспокоїтися її душа від
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того, що батько, переживши поневіряння на засланні, так і помер, не 
дочекавшись реабілітації. «Мій батько був грамотний, а таких тоді 
сталінський режим не щадив. Примусили його написати заяву в колгосп. 
Всіх тоді залякували. Хата в нас була покрита соломою. А в моєї подруги 
Процюк Євгеніїі (вона ще жива)хата була покрита жеспо, то забрали батька 
і матір, а дітей було троє, дві дочки і син, синові було 3 роки. Вночі викинули 
їх з хати, ночували під плотом. Моїх батьків теж забрали як куркулів, але 
маму відпустили, бо нас було семеро, і всі маленькі. Тільки через багато 
років прийшла бумага, що батько був не куркуль, а хазяїн,—продовжує 
моя співрозмовниця. - Батько повернулися з Воркути такий страшний, 
худий, як говориться, були на ньому тільки шкіра та кістки. Був дуже схожий 
на жебрака. Довго татусь не могли своїх дітей розрізнити, навіть забули 
наші імена, так було йому тяжко у таборі, ледве вижили. Розказували, як 
завезли їх у Воркуту, навкруги непроглядний ліс, мороз 30-40° С. Різали 
ліс, будували бараки, здирали з сосни кору, варили і пили. Ранком встанеш, 
через трупи неможливо було пройти. Страшно нам було слухати його 
розповідь, але вірили кожному слову, бо самі бачили на свої очі, як вмирали 
люди з голоду. Не довго тато пожили з нами, 2 липня 1979 р. померли, а 
27 квітня 1991 р. на підставі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» його було реабілітовано. Як жаль, що 
справедливість восторжествувала так пізно! Лише пам’ятник у нашому 
селі скорботними стелами височіє у небо, нагадуючи про пережите”, - 
з болем завершує свою розповідь Ганна Давидівна.

Гірких і болючих сторінок історії не перепишеш, звичайно, але знати і 
пам’ятати про ті трагічні часи ми повинні, щоб не повторилися такі 
страхіття знову. У цьому твердо переконана і моя співрозмовниця, тому і 
не відмовляється від зустрічей з молод дю, виступає на мітингах, повідуючи 
правду про те, що багато літ було під чорною завісою мовчання.
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Дорогою зраненої пам’яті

Від створення світу і до наших днів людська пам’ять комп’ютеризує 
все бачене і почуте, що творилося навколо неї.Від ставлення людини до її 
духовного комплексу залежить сила пам’яті.Коли екскаваторник 
Володимир Гарбуз зачерпнув ковшем своєї машини шмат ґрунту з котлована 
на будівництві житлової споруди в Негішині, з його рук ледь було не випало 
кермо екскаватора: на землю посипалися людські кістки. їх було багато. 
Серед “експонатів” фашистського нищення мирних людей були й дитячі 
речі. Особливо вражаюче, до потрясіння душі, виднілися серед купи 
людських останків дитячі черевички з тоненькою кісточкою ніжки маляти 
віком 3-4 років.І подумалось мені: якби не війна, не фашистська окупація 
краю, тій божій дитині було б нині за 60 років. Вона б зустріла XXI ст., 
бачила б його початок в незалежній Україні, мала сім’ю, дітей, тішилася 
життям. Але трапилось інакше. На нашу долю навалилася фашистська орд а - 
безжальна смертовбивця людей.

В1933 р. Гітлер у розмові з президентом гданського сенату Раушингом 
сказав: “Мы обязаны истреблять население. Если меня спросят, что я 
подразумеваю под истреблением населения, я отвечу, что имею ввиду 
уничтожение целых расовых единиц”.

20 січня 1942 р. під Берліном відбулася Ванзейська конференція з 
остаточного вирішення єврейського питання в Європі. На цьому 
фашистському зібранні були присутні 14 осіб високого рангу Третього 
райху. Конференція ухвалила постанову про знищення в Європі та 
Радянському Союзі, в т.ч. Україні, 11 мільйонів євреїв. За роки Другої 
світової війни німецькі фашисти та їх сателіти розстріляли, задушили в 
газових камерах 6 мільйонів євреїв Європи, Радянського Союзу, в т.ч. 1,6 
мільйона євреїв України. В 2001 р. вийшла друком моя книга “Незагоєна 
рана”. Це третя книга про геноцид єврейського народу, в яких виступають 
десятки свідків трагедії мирного населення Славутчини,теренів 
Хмельницької, Рівненської та інших областей України і Республіки 
Білорусь.

Ось що пише про книгу “Незагоєна рана” харківський вчений Олександр 
Круглов: “... Це свого роду протокол про знищення окупантами та їхніми 
посібниками в 1941-1944 рр. єврейського населення в північній частині 
Хмельницької області: в Славуті, Берездові, Красноставі, Ганнополі, 
Киликієві, Ізяславі, Шепетівці, Білогір’ї. Це перша публікація про масове 
знищення наших співвітчизників, громадян України”.

В містечку Красностав Славутського району до війни проживало понад 
1000євреїв. Це були вчителі, лікарі, працівники побутової сфери, колгоспники. 
Фашисти зруйнували містечко і знищили все його єврейське населення.
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Ось що розповідає жителька Красностава Тетяна Голотюк: “Наприкінці 
літа (ЗО серпня 1941р.) розпочалося знищення євреїв Красностава. 
Насамперед, зібрали і стратили у лісі (Макарисько) здорових і сильних 
мужчин. Це було за 2-3 тижні до поголовного знищення.

Рано-вранці поліцаї почали виганяти з усіх будинків євреїв різного віку 
до клубу (жінки з дітьми, молодь, старики). З’явилися німці, які разом з 
поліцаями погнали євреїв до лісу. В лісі на них чекала глибока довга яма, 
викопана примусово жителями села. Почалася страта, падали в яму живі і 
мертві. На прохання і винагороду не зважали. Три дні ворушилася земля і 
чувся стогін. Вишукували і страчували дітей із змішаних шлюбів. Так 
загинули сестри Рая і Ніна, діти голови сільради Бондарчука Василя, жінка 
якого була єврейкою. Батько дівчат був на фронті. Баба і тітка від переживань 
померли ітаких випадків було безліч”.

Вищий фюрер СС і поліції в Південній Росії 4 серпня доповів в Берлін: 
“4 числа в ході підготовки єврейської акції в Бердичеві було розстріляно 
всю єврейську молодь -1303 чоловіка, в т. ч. 876 єврейок старше 12 років”. 
В серпні 1942 р. фашисти і поліцаї в Славуті розстріляли 12 тисяч євреїв 
міста і району в т. ч. близько трьох тисяч дітей.

Науковий співробітник Хмельницького обласного товариства з охорони 
пам’яток історії і культури пише в книзі “Незагойна рана”: “Від спогадів 
очевидців тих подій холоне кров і сьогодні. В одну із п’ятниць 1942 р. 
перестало битися серце майже 12 тисяч безвинних людей. Вони не хотіли 
помирати, а лише жити довго і щасливо. Тож хіба можна чи маємо право 
про них забувати?”.

На могилах жертв фашизму на Славутчині стоїть 17 пам’ятників. 
Більшість з них знаходиться в занедбаному стані, на узбіччі громадської 
пам’яті. Обстежуючи їх стан, я відвідав пам’ятник в урочищі “Бутяк” 
Дяківської сільської ради. Там стоїть пам’ятник - весь в бур’янах, без 
меморіальної металевої плити, яка була раніше на обеліску.

Біля магазину кооперації я зустрівся з двома дівчатками - ученицями 
серед ньої школи. На моє запитання про Голокост вони відповіли, що нічого 
про це й не знають, біля пам’ятника не були. Відверто кажучи, я іншої 
відповіді не чекав. У шкільних підручниках із всесвітньої історії згадується, 
що події Голокосту відбувалися в різних країнах Європи, але не в Україні. 
Дослідниця Олена Іванова, вивчаючи сприйняття Голокосту українськими 
школярами, зробила висновок, що для них єврейський Голокост 
залишається дуже абстрактною та чужою подією, яка не має жодного 
стосунку до національної пам’яті.

Крім підручників, на історичну пам’ять і свідомість школярів впливають 
інші вагомі джерела інформації про національну історію України, як от 
родини, учителі, ЗМІ та фільми. Звісно, брак інформації про український 
контекст Голокосту має парадоксальні результати: з одного боку, українське 
населення мало певний зиск з конфіскації і грабунку єврейського майна,
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що його зорганізувала окупаційна влада, з другого боку, українці і поляки 
переховували та врятували сотні євреїв.

В книзі “Незагоєна рана” є розповідь про славутчанку Марію Українець, 
яка врятувала єврейську дівчинку. На відзнаку її подвигу, уряд країни 
присвоїв їй звання “Праведник народів світу”, а в Єрусалимі росте дерево 
праведника Марії Українець.

Ось що розповідає хроніка Голокосту на Рівненщині:
підрозділи першої піхотної дивізії СС розстріляли євреїв Острога -
4 серпня 1941 р. - 957 чоловік;
15 жовтня 1941 р. - 2000 чоловік;
16 жовтня 1941 р. - 900 чоловік;
17 жовтня 1941 р. - 300 чоловік;
29 жовтня 1941 р. - 150 чоловік;
2 листопада 1941 р. - 2500 чоловік;
11 жовтня 1941 р., Мізоч - 1500 чоловік і 200 душ згоріло в хатах;
9 листопада 1941 р., Рівне - 15000 євреїв міста.
Корець, 21 червня 1942 р. - 2350 чоловік;
Дубно, 27 червня 1942 р. -4385 чоловік;
Радзивилів, 29 червня 1942 р. -1350 чоловік;
Вербка, 30 червня 1942 р. - 350 чоловік;
Костопіль, 21 червня 1942 р. - 4480 чоловік;
Березне, 25 червня 1942 р. - 1800 чоловік;
Соснівка, 26 червня 1942 р. - 1000 чоловік.

Така сама картинаГолокосгу 19414942рр. булав Сарнах, Володимирці, 
Олександрії, Дубровиці, Гощі, Здолбунові, Рокитно та інших містах області. 
В Дунаївцях Хмельницької області в фосфорній шахті фашисти і поліцаї 
замурували 2500 жінок, дітей і чоловіків, в Сатанові цієї ж області у такий 
спосіб було знищено 350 чоловік.

В Хмельницькій області до 22 червня 1941 р. проживало 121335 євреїв. 
Згідно перепису населення 1959 р. було всього 19050 євреїв. Це разом з 
тими, що вернулися з евакуації і фронту. На Рівненщині до початку Другої 
світової війни нараховувалося 112 тисяч осіб єврейського населення згідно 
перепису населення в 1959 р. в живих залишилося 2600 євреїв. У Львівській 
області до початку війни проживало 335 євреїв, в 1959 р. було 3030 чоловік.

Чимало “істориків” Xолокосту талдичать проте, що в газових камерах 
не знищували євреїв. В управлінні СБ України в Хмельницькій області 
зберігаються документальні матеріали стосовно фашистських посіпак, які 
душили в газових камерах євреїв. Неможливо залишатися спокійним, 
читаючи пожовклі аркуші піввікової давності.

Із протоколів допиту колишнього вахмана Ємельянова В. А.: “20 грудня 
1942 р. з навчальної команди СС при таборі Травники мене направили на 
службу в команду СС, що діяла у спеціальному німецькому таборі міста 
Белз (близько 20 км від м. Рава Руська). В період моєї восьмимісячної
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служби команда СС в таборі Белз здійснювала знищення євреїв шляхом 
отруєння в спеціальних газових камерах. За моїми особистими 
підрахунками, з липня 1942 р. по лютий 1943 р. в таборі Белз було знищено, 
як мінімум, триста п’ятдесят осіб. Я особисто брав участь в отруєнні 
матерів з немовлятами. Смерть наступала через 15-20 хвилин. В процесі 
отруєння працював потужний двигун, встановлений на фундаменті під 
навісом, біля задньої стінки приміщення з газовими камерами, куди 
подавався газ з двигунів”.

Виникає питання: який публічний знак мови рівнозначний такому 
явищу? Геноцид, знищення роду, нації. Ніяке примирення не дає право 
викреслити з пам’яті расову ідеологію фашизму і нелюдів, які її 
зд ійснювали. Нещод авно на славутському “Полі Пам’яті”, де спочиває прах 
150 тисяч радянських військовополонених - жертв з німецького “Грос- 
лазарету № 301” і 12 тис. євреїв Славутчини, закатованих фашистами в 
роки війни, відбулося перепоховання останків солдатів вермахту, які 
прийшли на нашу землю вбивати і грабувати. Церемонія перепоховання 
була оприлюднена місцевою владою подібними у такому випадку 
ритуалами. Тепер в одній землі, священній для українського народу, лежать 
два супротивники: один, що загинув від рук нацистів, та інший, що 
сповідував нацизм і жорстоко чинив злочини.

В 1990 р. Славутська міська рада народних депутатів ухвалила 
рішення № 115 про увічнення пам’яті жертв фашизму на території району. 
В першому пункті цього документа записано: “Площу землі розміром 42,2 
га від старої водонапірної башти до обеліску жертвам фашизму оголосити 
“Полем Пам’яті”.

Дізнавшись про перепоховання солдатів вермахту на всенародному 
“Полі Пам’яті”, громадськість Славутчини була до болю обурена, але 
публічно висловити свій протест не мала змоги. Місцеві засоби масової 
інформації це болюче питання озвучили по нотах місцевої влади. Сам 
факт перепоховання солдатів верхмату на нашій землі, на якій вони чинили 
злочини - це нібито акт примирення з ворогом, на що акцентували увагу 
організатори фарсу.

Наш народ ніколи не забуде свою трагічну долю в роки Другої світової 
війни.Пам’ять про жертви фашизму повинна бути сердечною святинею. 
Помисли і роздуми над цією вічною заповіддю повинні стати критерієм 
порядності людини будь-якого покоління, котра прийшла у світ заради 
життя на землі.
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Село Оженин в роки німецької окупації

... Відкрий свої сторінки, Україно, 
Прийшла пора, тепер найліпший час 

Назви нам пращурів до першого коліна, 
Зміцни, о земле, давниною нас.

Євген Сааді

Історія рідного краю - невіддільна частина усієї історії. Як малі струмки 
живлять великі ріки, так історія людства складається з окремих фактів і 
подій кожної області, району, міста, села.

За радянської доби події Другої світової війни були надто загероїювані. 
Прагнути встановити об’єктивність подій на території села Оженин 
Острозького району Рівненської області - наше завдання. Власне, в роботі 
хотілося висвітлити події Другої світової війни, спираючись на літературні 
джерела, свідчення очевидців подій, копії і оригінали документів.

31920 р. землі Західної України: Холмщина, Надсяння, Лемківщина, 
Підляшшя, Волинь відійшли до складу Польщі. Друга світова війна 
об’єднала українські землі. Трохи більше, ніж за два тижні після нападу 
Німеччини на Польщу (1 вересня 1939 р.), радянські війська Українського 
фронту під командуванням С. Тимошенка о третій годині тридцять хвилин 
ранку 17 вересня почали займати вихідні позиції вздовж польсько- 
радянського кордону. Після захоплення мостів через р. Горинь, на територію 
Польщі вступили перші радянські підрозділи. Опір Червоній Армії чинили 
батальйони польського Корпусу Охорони Прикордоння.

Кордон проходив за 4 кілометри від села Оженин. Місцеві жителі 
пам’ятають, як радянські війська прямували до села зі сторони 
с. Стадники, а управитель пана Єловицького зібрав необхідне добро в 
бричку і втікав в напрямку Рівного. Польські війська залишали село. Старші 
виходили і зустрічали радянських воїнів хлібом-сіллю, маючи надію на 
волю і краще життя. Таким чином, був реалізований таємний протокол 
пакту Молотова-Рібентроппа від 23 серпня 1939 р.

28 вересня 1939 р. був укладений німецько-радянський договір, який 
остаточно розмежував зони німецько-радянської окупації колишньої Польщі. 
Кордон збігався в основному з «лінією Керзона». В жовтні 1939 р.були 
проведені вибори до Народних Зборів ЗахідноїУкраїни. Вибори проводилися 
під пильним наглядом радянських військ і партійної влади. Всі кандидати 
належали до „блоку і безпартійних». Депутатом від с. Оженин була обрана 
селянка-наймичка Уляна Василівна Єфімчук-Дячук родом з села Стадники.

1 листопада 1939 р. Верховна Рада СРСР «задовольнила» прохання 
Народних Зборів Західної України включити західних українців до складу
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УРСР. З 3 грудня 1939 р. м. Рівне стає обласним центром. Село Оженин 
ввійшло до Острозького району новоствореної області.

Радянська влада створювала нові органи влади. Головні економічні 
перетворення зводилися до націоналізації й колективізації. Обережно нова 
влада зміцнювалася у проведенні земельної реформи. Після Народних 
Зборів проголошено конфіскацію землеволодінь поміщиків, монастирів і 
державних чиновників. Земля передавалася селянським комітетам, яким 
належало поділити її серед безземельних і малоземельних селян. Василь 
Семенович Давидов, 1928 р. народження, згадує, як восени 1939 р. в парку 
панів Єловицьких селяни в присутності представника з району обирали 
голову сільського комітету. Ним став селянин-бідняк Огородник Павло.

В селі було роздано 332 га поміщицької землі 182 малоземельним і 
безземельним дворам, а на 5 грудня 1940 р. у селі 182 двори мали у своєму 
користуванні 525,5 га землі, в тому числі - 419,6 га - орної. У лютому 
1941 р. у 20 господарств об’єдналися в артіль ім. Ворошилова. В березні 
1941 р. колгосп мав у своєму розпорядженні 161 га землі, 12 пар коней.

Поля допомагали засівати трактори Оженинської МТС, яка була 
організована в 1940 році в колишньому маєтку пана Єловицького. 
Кілька дівчат, серед них Олімпія Савич, Євгенія Войтович закінчили курси 
трактористів і працювали механізаторами. Таким чином, насильницька 
колективізація розпочалася з 1940 р. На 1 січня 1941 р. МТС мала 9 
тракторів, 1 автомашину, 20 тракторних плугів, 4 тракторні сівалки, 4 жатки, 
7 молотарок.

Важливим для радянського режиму було встановлення контролю над 
потенційно-ворожим йому суспільством. З приходом радянської влади 
Острог залишили монахи-капуцини з отцем Габріелем Бонасем. Вони 
поселилися при Оженинському римо-католицькому костелі Найсвятішого 
Серця Господа Ісуса. Богослужіння в храмі відбувалися до 1943 р.

В1940 р. залізнична станція Острог стала пунктом збору для депортації 
польського населення на Схід - в Казахстан. Події репресій та депортацій 
ще потребують пошукової роботи.

В1940 р. в Оженині було створено сільську раду. Головою був обраний 
Сорочинський І. Ф. В грудні 1940 р. відбулися вибори до місцевих рад. 
Цього ж року утворилась комсомольська організація, секретарем якої був 
обраний Олександр Юрченко.

З 1 жовтня 1939 р. по 22 червня 1941 р. організатором і директором 
першої семирічної школи був Щепцов В. Я. Школа знаходилася в панському 
будинку. Бернацька Ганна, 1927 р. народження, свідчить: «З’явились нові 
вчителі. Пам’ятаю Добровольську Наталю, Пелех Олену Сергіївну, 
Перцмана Абрама Мойсеєвича. Але найстрашнішим було те, що в школі 
вчителі казали, що Бога немає і не треба ходити до церкви». У сільському 
клубі, який відкрив двері на початку 1940 р. в одному з колишніх приміщень 
маєтку пана Єловицького, почали працювати гуртки художньої
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самодіяльності. Туг можна було прочитати свіжі радянські газети, журнали.
Недовго довелося жити «по-новому». 22 червня 1941 р. Німеччина 

напала на СРСР. З перших хвилин війни Волинь стала ареною запеклих 
боїв. Німецька армія групи «Південь» швидко просувалася у напрямку 
Житомира і Києва. ЗО червня фашистські війська були вже під Острогом.

На оборону з Шепетівки були кинуті військові частини 16-ої армії 
генерала Лукіна. Це були 381-ий мотострілецький полк підполковника 
А. І. Підіпригори, частини 109-ої мотострілецької дивізії і різні зібрані по 
лісах військові підрозділи, які вціліли в боях з танками Клейста. Пізніше 
до них приєдналися частини 213-ої мотострілецької дивізії. З 26 червня по 
2 липня тривала жорстока битва за місто Острог. Оскільки Оженин 
розташований за 12 кілометрів від районного центру, то вже 3-го липня 
фашисти вступили в село. Десантні групи німців діяли в тилу 
деморалізованих радянських військ, безкарно нищили живу силу і техніку. 
Село оповив морок фашистської окупації.

Згідно декрету Гітлера від 20 серпня 1941 р., на більшій частині України 
створювався т.з. РейхскомісаріатУкраїни. Комісаром було призначено ката 
польського і українського народів гауляйтера Прусії Еріка Коха. Для 
управління цією територією було створено систему каральних 
адміністративних та інших органів влади.

На території станції Острог розмістилася німецька комендатура. 
Загарбники нещадно грабували населення, вони забрали 196 корів, 12 
коней, 36 свиней. Селяни ставали наймитами нової влади. В селі було 
створено сільське господарство - Держмаєток. Жителі села орали, сіяли, 
пололи буряки, здавали свої «ставки» зерна. В1941 році в Оженині почалося 
будівництво шосейної дороги Острог-Рівне через с. Тайкури. Будівельні 
роботи, вела фірма «Гельмус», база якої розташовувалася в полі, навпроти 
вулиці Шамраївка. Жителі села працювали на залізниці (станціях 
Шепетівка, Здолбунів, Оженин), пункті «Заготзерно», «Ротсмайстернях» 
в Хорівському лісництві.

Жахливими подіями наповнилося життя села восени 1941 р.У вересні- 
жовтні, протягом трьох днів, німецькі солдати гнали військовополонених 
з міста Шепетівки, через Оженин, в сторону Рівного. Бернацька Ганна, 
1927 р. народження, свідок тих подій, згадує:«... це була страшна картина. 
Осінь холодна, дощова. Майже роздягнені, голодні, тягнули одне одного 
як могли. А котрі були безсилі, пад али, німці їх розстрілювали. Коли колони 
проходили, то наші селяни підбирали тіла і хоронили». Більш конкретну 
інформацію нам повідомляють документи. В документі «Известные 
обстоятельства расстрела советских военнопленных возле леса, неподалеку 
от села Оженино Острожского района Ровенской области», складеного 
дільничим інспектором Острозького РВВС у с.Оженин 6 травня 1986 р., 
записані жителі села, які були свідками та учасниками поховань в лісі, 
поблизу дороги Оженин-Країв (так звані «Савчуковіх кущі»: С. Макаревич,
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Л. Макаревич, Є. Панчук, М. Онищук, Ф. Кондратюк, М. Дробенюк, 
Є. Троцький, В. Козак, В. Марискевич). Полонені поховані в двох могилах: 
в першій - вісім, в другій - шістнадцять чоловік. В 1977 р.школярами 
Оженинської восьмирічної школи встановлено пам’ятний знак на місці 
поховання.

Німецькою владою були створені спеціальні загони поліції - 
айнзацгрупи. Вони повинні були «прочищати» райони від євреїв, 
комуністичних діячів, різних агентів та інших небажаних елементів із 
соціальних, політичних чи расових причин, щоб гарантувати «політичну 
безпеку». Єврейське населення зганялося в гетто, а потім - в концтабори. 
Гетто було створено і в Острозі. Тут у нелюдських умовах утримували 
євреїв. Всіх їх (крім тих, яких врятувало місцеве населення) знищували 
фашисти. Євреї приходили і на хутори с. Оженин зі сторони Рівного- 
Острога. їхніми рятівниками стали родини Онищуків, Козаків, 
Макаревичів, Сорочинських, Кондратюків. Відомо, що сім’я Сорочинських 
за роки війни переховувала та надавала допомогу 15-тьом, а сім’я 
Кондратюків - 17-тьом євреям. А ось свідчення Івана та Людмили 
Макаревичів: «Люди зверталися до нас по допомогу. Були такі, які 
приходили, щоб помитися, поїсти і йшли далі, інші тимчасово 
переховувалися вдома. А були і такі, які з нашою допомогою викопували в 
лісі «схрони»-землянки, де і жили. Тих, хто помирав, хоронили в лісі.

Мій старший брат Володимир працював на залізниці черговим по 
станції, він добре знав німецьку мову, тому, коли фашисти передавали дані 
про облаву, Володя попереджав наших квартирантів, і вони сиділи у 
землянках. Був також випадок, коли ми складали на горищі сіно, Мотель 
Ключник саме прийшов за їжею. В цей час наїхали німці. Ми Мотеля 
заложили сіном, гітлерівці походили по садибі, позаглядали, а Володя, який 
був у формі, з ними про щось поговорив, і вони пішли. Через деякий час 
ми допомогли Мотелю вибратись з сіна, і він пішов у ліс.

А було і так. Мотель був у нас вдома, в хаті лишив свої чоботи. Його 
брат Юра вийшов з лісу і, підходячи до хати, помітив фашистів. Чоботи ми 
швидко сховали в хліві, біля якого був прив’язаний собака. Коли німці 
підійшли до хліва, собака гавкав і не пусках їх. Вони його подражнили, 
посміялись і пішли. До цієї пори зі страхом згадуємо цей випадок і той 
страх, який перенесли ми і два єврейські хлопці, тому що якби німці 
знайшли братів, то не пощадили б ні їх, ні нашої сім’ї.

А ще пам’ятаю, коли у нас дома ховався єврей Гольдман. Він був дуже 
розумною і хорошою людиною; розбирався в техніці, відремонтував двигун 
в селі Країв. У Гольдмана був радіоприймач, і ми слухали новини з фронту».

Товариством єврейської культури України та Фондом «Пам’ять жертв 
фашизму» присвоєно звання Праведників народів світу таким оженинським 
сім’ям: Макаревичам Кузьмі та Марії, їх брату Степану; Кондратюкам 
Лук’яну Феодосійовичу і Федорі, їх сину Лук’яну; Сорочинським Петру
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Мироновичу і Ксенії Яківні та їх сину Борису. Комісією, створеною при 
Національному інституті пам’яті катастрофи і героїзму Яд-Вашем 
(Ізраїль), вони нагороджені почесною грамотою та медаллю Праведника 
народів світу. Згідно рішення цієї ж комісії їхні імена викарбувано 
на Стіні пошани в Алеї Праведників Яд-Вашем.

З осені 1941 року по 1943 рік в одному з приміщень польського маєтку 
пана Єловицького діяла Вища Народна школа. Директором школи був 
Шаповал Г. П., а завучем Аделя Козловська. Після закриття школи діти 
ходили вчитися до вчителів додому. Під час війни провадились 
богослужіння в православній церкві Святого Архистратига Михаїла. 
Настоятилем церкви був отець Влодек Людкевич (уніат).

Німецькою владою складалися реєстри жителів села для вивезення до 
Німеччини. В реєстрах громадян (жінки) с. Оженин Острозького району 
1922 р. народження зазначено 15 чоловік, 1923 р.н. - 23, 1924р.н. - 17, 
1925 р.н. -18. Реєстр громадян (чоловіки) 1922 р. народження записано- 
14 чоловік, 1923 р.н. -10,1924 р.н. -15,1925р.н.-22. Вказувалося місце 
проживання, фах, місце роботи, становище, сімейний стан. Завірено 
головою району Мотренком, перевірено і скореговано старостою села 
Оженин Романським 28 квітня 1943 р.

Збереглися донесення старости Романського Районному голові Острога. 
В одному з них повідомляється, що робітники 1923, 1924, 1925 років 
народження не приїдуть на «комісію поборів». Вони працюють у фірмі 
«Гельмус», Державному маєтку, Ротсмайстернях ,і їх шефи заявили, що 
робітників своїх не відпустять на роботи до Німеччини; вони ж заборонили 
підписувати лист від 2 червня 1943 р. та особисто їхати на комісію в м. Рівне.

Давидов Василь Семенович згадує, як восени 1941 р. до Німеччини 
забрали трьох людей: Савчука Дмитра, Бабонько Олександра та сина 
Просяновської, інші повтікали.

Сваволя окупантів викликала стійкий опір жителів Оженина. Вони йшли 
до лав ОУН-УПА чи радянських партизанських загонів. З 1942 року в 
нашому краї, неподалік сіл Теремне і Оженин діяли партизанські загони 
з’єднання Героя Радянського Союзу А. 3. Одухи. Для більш ефективної 
боротьби в населених пунктах району створюється мережа підпільних 
організацій. В самому селі діяла підпільна група, яка виникла на початку 
1942 року і увійшла до складу Острозької підпільної організації. Очолював 
групу заступник голови Острозького підпільного комітету К. М. Дмитрук.

В 20-х роках Карно Дмитрук перебрався до Радянської України, а в 
1942 р. повернувся і влаштувався працювати на залізничну станцію села 
Оженин в пункт Заготзерна. Звідти і вів розвідувальну діяльність. Згодом 
до підпільної роботи залучив техніка В. Г. Бузюна, який жив на станції і 
міг спостерігати за рухом поїздів вночі. Таким чином, спостереження велося 
цілодобово. Розвідувальні дані передавалися в Острозький підпільний 
комітет, а потім-партизанському загонові А. 3. Одухи. Підпільники всіляко
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шкодили окупантам - засипали вагони піском, сміттям, битим склом, 
робили отвори в підлозі, щоб перешкодити відправленню зерна до 
Німеччини. У1942 р. на північно-західній околиці села було пущено під 
укіс ворожий ешелон із спорядженням.

В липні 1943 р. К. М. Дмитрук разом з В. Г. Бузюном і робітником 
пункту Заготзерна М. Шведом зібрали розвідувальні дані про розташування 
вогневих точок на залізничній лінії, стан охорони залізничного мосту через 
р. Горинь, що поблизу села Бродів. Після відповідної підготовки диверсійна 
група партизанів зробила спробу підірвати міст. Диверсія була невдалою. 
Рух ворожих поїздів на залізничній лінії Здолбунів-Шепетівка було 
перервано лише на добу.

В1943 р. в с. Оженин прибули три угорські військові частини, у складі 
яких були словаки і солдати «Русской Освободительной Армии». Вони 
розмістилися в приміщеннях маєтку панів Єловицьких. Підривна діяльність 
на залізниці визначала їх головне завдання - и охорону. За селом, в напрямку 
Здолбунова було вирізано 200 квадратних метрів лісу вздовж залізниці. 
Прихід мадяр перетворив життя селян в справжнє пекло: проводилися 
облави, арешти, розстріли людей.

Шостак Іларіон Онуфрійович з с. Стадники свідчить: «В 1943 р. 
прийшли угорські військові, «мадяри», як їх ми називали. Вони жили в 
Оженині, їздили по селах і проводили облави. Влітку, перед жнивами, їхали 
вони в сторону мосту р. Горинь, і хтось навздогін їм вистрелив із села. 
Мадяри почали палити село, вбивати людей. Одна вулиця згоріла повністю, 
в селі загинуло 18 чоловік. Потім палили вулиці в селах Бухарів і Колесники. 
Назад поверталися в Оженин з худобою, яку забрали в людей.

Мого діда не було вдома. Коли почули, що в хліві реве корова, забрали 
і повели. Батько просив, щоб корову вернули, але ніхто на нього не звертав 
уваги. Спокійного життя не було».

Організувавши збройну боротьбу за відрод ження української держави, 
ОУН-УПА кинула клич: «Воля народам, воля людині». Українська 
Повстанська Армія (УПА), що сформувалася в жовтні 1942 р. на Поліссі, 
як єдине ціле, ділилась на чотири великі групи: УПА-Південь, УПА-Схід, 
УПА-Захід, УПА-Північ. Остання охоплювала Західну Волинь і Полісся. 
Поблизу Оженина проходила одна з ліній зв’язку Південної військової 
округи УПА-Північ: Верхів-Плоска-Вишеньки-Країв-Колесники-Бугрин- 
Сергіївка. Командиром Південної військової округи УПА був полковник 
П. Олійник-Еней.

В окрузі села діяли повстанські групи М. Федорця, Горбатюка, 
Ф. Дмитрука. Учасник визвольних змагань Бернацька Ганна згадує: 
«Робота в УПА була законспірована. Я працювала зв’язковою, ходила в 
розвідку. У нас було правило: «Здобудеш Українську державу, або загинеш 
у боротьбі за неї. Ні просьби, ні погрози, ні смерть не змусять тебе зрадити 
таємниці», і ми йшли за дорученням своїх керівників, ми вірили в перемогу,
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знаючи, що попереду нас чекає каторга або смерть.» Була засуджена до 
десять років каторги, відбувала покарання з 1946 р. в Архангельську, а в 
1949-1955 рр. в таборах Іркутської області. В «Книзі Пам’яті Волині» (том 
6) повідомляється про оженинців-учасників національно-визвольних 
змагань, серед яких 27 було репресовано і 25 - загинуло.

За словами гауляйтера України Еріка Коха передбачалося, щоб поляк 
при зустрічі з українцем убив його і, навпаки, щоб українець хотів убити 
поляка, а якщо при цьому вони по дорозі уб’ють по одному євреєві, то 
німецька влада досягне того, що їй потрібно. Польська верхівка вже від 
перших днів більшовицької (1939-1941рр.) і гітлерівської окупацій, як і 
раніше, вороже ставилася до українського визвольного руху та української 
державності взагалі. В. Сергійчук в своїй книзі «Поляки на Волині», 
досліджуючи тему польсько-українського конфлікту, пише, що уважне 
вивчення документів дає підставу стверджувати, що окупанти зуміли 
зіштовхнути між собою українців і поляків Волині після того, як українська 
поліція за наказом ОУН перейшла в підпілля, в ряди УПА в 1943 р. 
Компромісу між обома сторонами так і не було досягнуто. В «Выписке из 
разведсводки штаба соединения партизанских отрядов Камянец- 
Подольской области от 1-го июня 1943 года №7, карта 1:100000, хут. 
Гороховый, г. Славута» читаємо: «В лесах Острожского, Шумского и 
Мизочского районов националисты активизируют свои действия против 
немцев.... Польская полиция, находящаяся на службе у немцев, 
спровоцирована выступить против националистов».

В донесенні керівника радянських партизанів Рівненської області В. 
Бегми начальнику УШПРТ. Строкачувід 14 липня 1943 р. йшламовапро 
об’єднання зусиль поляків у боротьбі! проти гітлерівців та українських 
націоналістів: «Договорились полностью о совместных действиях против 
немецких гарнизонов, диверсии на железных дорогах и против украинских 
националистов».

Давній міжнаціональний конфлікт поляків і українців, що поглибився 
втручанням гітлерівців і більшовиків, призвів до трагічних наслідків для 
обох народів. Відбувалися відплатні збройні акції з обох сторін. 
Жорстокими були спільні каральні дії проти мирного населення німців і 
поляків. Василь Семенович Давидов згадує: «В той час мені було 15-16 
років. Я був свідком тих подій на території с. Оженин. А мій батько, Давидов 
Семен Іванович, 1904 р. народження, вів щоденник». Ось окремі епізоди з 
щоденника мовою оригіналу: «... 1943 р. 11 серпня. Спалено хутори с. 
Оженин і с. Бродів німцями і поляками (шуцманами):

1. Федора Савича спалено хату і клуню;
2. Миколайчука Івана: хата і хлів, замордували його дочку Софію і 

вкинули в вогонь;
3. Василюка Панаса: спалено хату, клуню і вбили коня. Самого Панаса 

шуцмани хотіли спалити в огні живцем, але він був настільки міцним, що
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чотири шуцмани не могли з ним справитися. Тоді поляки його застрелили 
і тіло вкинули у палаючу хату;

4. Дулевич Ганни згоріла хата;
5. Михалюка Оверка хата і клуня;
6. Фурманець Мелашки спалено хату;
7. Болтович Марію живу вкинули у вогонь. Був страшний пожар...
18 листопада 1943 р. села палили венгри, без німців і поляків. Ніхто не 

загинув, бо завчасно заховались по лісах.
В книзі «Трагедія Волині» В. Сергійчука наводяться факти: „27 грудня 

1943 р.курінь Ясеня знищив польську колонію Вітольдівку, де вбито 
кільканадцять осіб. Втрати українських повстанців - 4 вбитих і 2 поранених». 
В організації самооборони хутора Вітольдівки у 1943-1944 рр., брав участь 
священик місцевого костелу Габріель Банась. Він займався організацією 
доставки фуражу, одягу, продуктів, мав контакти з іншими групами 
самооборони, які знаходились в Оженині, угорцями і словаками.

Перед наступом Червоної Армії західноукраїнські землі стали тереном, 
де взаємно поборювали одна одну водночас чотири сили: німецькі 
окупанти, УПА, польська Армія Крайова та «червона» партизанка. Кожна 
з цих сил мала на меті завоювання (чи збереження) свого військово- 
політичного контролю над Західною Україною, щоб у майбутньому 
втримати її у своїй державі.

Наближався січень 1944р. Повертався фронт. В щоденнику С. І. Давидова 
записано: «1944 рік, 18 січня. Німці з венграми відступили в сторону 
Здолбунова. Люди с. Оженин і навколишніх сіл розпочали забирати додому 
зерно з німецьких складів. О годині 11 дня із сторони Тайкур-Новосілок 
приїхали чотири бронемашини і одна грузова машина німців з поляками. Без 
усякого попередження почали стрілянину по людях. Загинуло шість осіб: 
1. Савіч Соловей Петрович; 2. Савіч Устина; 3. Бернацький Кузьма (21 рік); 4. 
Алексіюк Марія; б.Федорець Галя (13 років); 6. Дмитрук Володимир (Юроків). 
Багато людей загинуло з інших сіл, ще більше було поранено. Під час 
стрілянини люди намагалися заховатись. Хто сховався в клуню чи хлів, 
польсько-німецька банд а підпалювала будинки».

Савич Антоніна Степанівна, 1930 р. народження, згадує: «18 січня 1944 
рік. Зранку було тихо. Люди йшли до церкви. А потім десь появилися німці 
і поляки. Стрілянина. Село горить. Люди біжать до лісу. Жінки боялися, 
що підпалять церкву^ і пішли, по сусідству, до одного господаря - 
Бернацького Матвія. Його син Кузьма в цей час спав у хаті. До хати вбіг 
німець і запитав: «рус партизан». Моя мама, Савич Устина, сказала, що 
нема нікого. Кузьма вибіг і хотів втекти через двір сусіда Савича Петра. 
Але його наздогнала німецька куля. Німець повернувся у хату і застрелив 
мою маму: її на драбині принесли додому. Мене послали в ліс, до дядька 
Кузьми, щоб зробив домовину. Коли переходила залізницю, почула навколо 
себе свист; то стріляли з бронепоїзда. Але коли побачили, що дитина,
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припинили обстріл. Дядько Кузьма не зміг прийти, тому що німці вбили 
його тещу. Домовину зробили вдома. Того дня було вбито восьмеро людей.

19 січня. Стрілянина стихла. Вісім домовин на санчатах привезли до 
церкви. Відправи не було. Вбитих неможливо було поховати через обстріли 
бронепоїзда, що курсував по залізничній колії. Люди тиждень копали 
могили. До поховання домовини стояли у церкві».

Рятівним притулком для людей були ліс та погреби. І Божею волею 
вважали, коли озвірілим окупантам не вдавалося зірвати защіпку з дверей 
або ж просто вони обминали хату. Близько двох тижнів, до приходу 
радянської армії, село потерпало від звірств каральних акцій німців, 
поляків, мадярів. 24 січня 1944 р. командування Першого Українського 
фронту (командуючий М.Ватутін) прийняло рішення провести Луцько- 
Ровенську операцію силами 13 і 60-ї армій.

Наступ розпочався 27січня 1944р. 287стрілецькадивізіящд командуванням 
генерал-майора Й. Панкратова одержала наказ форсувати Горинь на смузі 
шириною в 10 кілометрів (від залізниці до міста Острога) з тим, щоб звідти 
просуватися в напрямку Здолбунів-Рівне. В складі 287стрілецької дивізії було 
З стрілецькі полки - 866, 868, 870, а також 850 артилерійський полк. 866 
стрілецький полк щд командуванням полковника І. Акимова наступав на місто 
Острог, 868 - під командуванням О. Тарасова- в напрямку села Хорів, 870- 
під командуванням А. Писарєва - в напрямку села Оженин. Найсерйозніший 
опір противника зустрів 870стрілецький полк, якому довелося вибивати сильно 
укріплені в селі Оженин і на станції Острог два батальйони фашистської піхоти. 
Фашисти відступили в напрямку Здолбунів-Рівне. 5 лютого Оженин був 
звільнений від німецької окупації. Василь Семенович Давидов свідчить: «28 
січня 1944р. під час фронтових боїв від німецького бомбардування з літаків 
загинуло 16 людей с. Оженин і багато військових».

В селі була відновлена радянська влада. Головою сільської ради у 1944р. 
був призначений Дивак Т. С. І зразу ж почалася мобілізація. 85 жителів 
села пішли до лав Червоної Армії. Приблизно стільки ж, тих хто раніше 
був зв’язаний з ОУН-УПА переховувалося, а частина безпосередньо 
знаходилася у діючих відділах УПА.

Були і свої особливості мобілізації на фронт. Ветеран війни Іларіон 
Онуфрійович Шостак згадує: «В 1944 р. почалася мобілізація до армії всіх, 
хто народжений до 1926 р. Але забирали і молодших. Забрали і мене. 
Прийшли вночі, підняли з постелі і повели у хлів. Там тримали цілу ніч 
під замком. Вранці, під конвоєм, всіх повели в Оженин, а потім до Острога. 
Там загнали у тюрму і вели допит. З міста знову ведуть до залізничної 
станції, посадили в товарні вагони і відправили на військову підготовку.»

Тому 1944-1945 рр. стали не менш стражденними для нашого люду. 
Мабуть не було такої родини, сім’ї, яку б обминуло горе. 45 жителів села 
загинули на фронтах війни.В село приходили похоронки з фронту на 
батьків, синів та братів, які загинули. В їх пам’ять, поблизу залізничної 
станції, в 1964 р. місцевою владою поставлено обеліск Слави.
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Не давали спокою і енкаведисти (як вони казали «вылавливаем и 
уничтожаем бандеровских бандитов»).Важко було жителям села пережити 
ті часи. Вдень не давали спокою енкаведисти, а вночі з’являлись повстанці 
зі своїми вимогами. В 1945 р., в своїй хаті, був вбитий голова сільської 
ради Дивак Т. С. Продовж 1944-1945 рр. місцева сільська рада розподіляла 
між селянами землю; виступала ініціатором змагання за збирання врожаю; 
організовувала збір продуктів шахтарям Донбасу; виділяла лісоматеріал 
для будівництва хат родинам військовослужбовців та демобілізованим.

В лютому 1944 р. відновила роботу Оженинська МТС, яка укладала 
договори з селянськими родинами та бідняцькими господарствами на 
виконання тракторних робіт. Восени цього ж року запрацювала семирічна 
школа. Сільську бібліотеку та клуб було вирішено відкрити в кінці 1945 р.

Давно відійшли в минуле події Другої світової війни. Але скільки б 
років не минуло після війни, вона ніколи не забудеться. Ще й досьогодні 
не все відомо про ті страшні часи. Наше завдання продовжувати розпочату 
роботу, встановлювати нові факти, знаходити нові імена, щоб без 
перекручень трактувати історію рідного краю. Знати і поважати минуле - 
повинно жити в нашій свідомості, в нашій пам’яті, примножуватися новими 
подіями і передаватися із покоління в покоління.
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Українська Повстанська Армія на теренах 
Західної України

Друга світова війна, розв’язана Сталіним і Гітлером, принесла для 
України заміну одних окупантів іншими. У вересні 1939 р. польських 
окупантів на Західній Україні замінили московсько-большевицькі. 
Влітку 1941 р. московсько-большевицьких окупантів замінили 
німецько-фашистські, які протягом 1942 р. зайняли всю Україну. Літом 
1943 р. московсько-большевицькі окупанти знову почали витісняти з 
України німецько-фашистських, і протягом 1944 р. вдруге окупували 
Західну Україну. Всі окупанти несли українському народові неволю, 
розбій і пограбування, а, мобілізуючи українське населення до своїх 
армій, вимагали від нього ще й жертв для ворожих Україні 
загарбницьких цілей.

Відтак, український народ вимушений був стати в обороні свого життя 
і нації, і для відсічі усім і всяким загарбникам-завойовникам, створити 
власну збройну силу. Нею стала Українська Повстанська Армія, яку 
організувала єдина існуюча під час війни організована політична 
українська самостійницька організація - ОУН (Організація українських 
націоналістів).

Для власної збройної сили потрібна була зброя, і ОУН намагалася 
використати обставини воєнного часу для якнайбільшого її 
нагромадження, як далекоглядний і передбачений запас. Під час відступу 
польських військ у вересні 1939 р. українські бойові групи, створені 
членами ОУН, роззброювали менші відділи польського війська і 
позбирали покинуту в паніці зброю. Влітку 1941 р. велику кількість зброї 
і боєприпасів залишила, відступаючи, розбита німцями Червона Армія. 
ОУН підібрала ту зброю. Так зібрана польська і совітська зброя дала 
можливість озброїти перші відділи УПА, щоб нову зброю при потребі 
здобути вже в боях.

Здобута в наступних роках визвольної боротьби зброя, особливо під 
час відступу з України німецьких та союзних з ними угорських і румунських 
військ, уможливила озброєння нових відділів УПА, а також створення 
необхідних запасів, які поповнюючись свіжоздобуваною зброєю, без 
допомоги ззовні дозволили ОУН і УПА ставити збройний опір ворогові 
ще десять післявоєнних літ.

У квітні 1942 р. відбулася друга Конференція ОУН, на якій було 
прийнято рішення творити і розбудовувати власні військові сили. Провід 
ОУН очолював тоді Микола Лебедь. Він вирішив створити на північно- 
західних українських землях сітку Самооборонних Кущових Відділів 
(СКВ), силою від рою до чоти на село, для оборони від грабіжницьких 
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нападів німецьких військ, польської поліції, совітських червоних 
партизанів, що проникли з Білорусії та від боївок, що їх створювали 
з місцевих селян агенти чекістів...

Так, Самооборонний Кущовий Відділ УПА на чолі з повстанцем 
“Миколою” діяв і в Мощаниці на Острожчині. До Мощаницького 
Кущового відділу УПА під кермом “Миколи” - Ткачука входили 
також кінні козаки з Могилян, повстанці з сіл Черняхів, Сіянці, 
Милятин, Бадівка, з хуторів Баранівка, Вільбівщина, Сутець. Кожний 
курінь, загін, сотня і навіть невеличка боївка УПА мали 
пропагандистів, котрі при кожній нагоді збирали сільські сходи, віча 
і усвідомлювали населення національно. Найбільше пропагандистів 
було родом із Східної України, котрі були свідками сталінських 
злочинів і, таким чином, вони багато що мали сказати людям.

Варто наголосити, що по Острозькому району пропагандистом 
УПА був референт зв’язку Михайло Мельничук, родом з Милятина. 
А Мощаницький Кущовий відділ УПА мав ще й свого “власного” 
пропагандиста. Ним був безстрашний і відважний повстанець 
Олексій Красновський, котрий свого часу закінчив Острозьку 
семінарію, за Польщі певний час вів “Просвіту” у Мощаниці. Коли 
пізніше енкаведисти вели в Острозі його на розстріл, Олексій на 
повен голос співав “Ще не вмерла Україна”. Про це розповідав 
авторові живий свідок, повстанець Степан з Вельбівного.

У вересні 1942 р. Провід ОУН прийняв рішення про організацію 
мобільних збройних відділів - сотень для постійної допомоги 
місцевим сільським боївкам (СКВ). Першу таку сотню зорганізував 
військовий референт, Крайового Проводу ОУН ПЗУЗ Сергій 
Качинський - Остап у жовтні 1942 р. в Дивинському повіті на 
Берестейщині. В листопаді 1942 р. другу сотню організував поблизу 
Луцька поручик Іван Перегійняк (Довбешка, Коробка), третю - в 
районі колки - Степань хорунжий Ярема. В грудні 1942 р. четверту і 
п’яту сотні зорганізували: Дорош в Пустомитських лісах і Крук на 
Кременеччині.

Початковою роботою по створенню перших відділів УПА керував 
Крайовий Військовий Штаб ОУН, яким керував військовий референт 
Проводу ОУН майор Дмитро Грицай - Перебийніс. В грудні 1942 р. 
після ув’язнення Д. Грицая німцями військовим референтом Проводу 
ОУН став сотник Роман Шухевич, батько повністю осліплого в 
совєтських концтаборах Юрія Шухевича-Березинського...

В лютому 1943 р. УПА перейшла до наступальних акцій проти 
німецьких окупантів. Сьомого лютого 1943 р. одна із сотень здобула 
місто Володимирець. В березні і квітні того ж року відділи УПА з 
боями взяли міста Степань, Топоровиці, Людвипіль, Деражне, 
Цумань, Горохів, ліквідували німецьку адміністрацію в районах
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Мізоч, Острог, Шумськ, Верба, Кременець, розгромили німецькі 
«державні господарства» по селах у цих районах.

У травні 1943 р. знищили командуючого військами СА Віктора Лютце. 
Влітку 1943 р. упівці ліквідували німецьку адміністрацію на 
Житомирщині, в Західній Київщині, на Вінниччині і Кам’янець- 
Подільщині, на Поліссі, розгромили німецькі гарнізони в Камінь- 
Каїпирському, Любатові і Дивині. Велика каральна акція німецьких СС 
проти УПА під командуванням генерала фон зен Баха закінчилася 
цілковитою невдачею СС. В усіх цих визвольних боях брав участь 
повстанець Степан Гілянчук з Мощаниці. До липня 1943 р. німці 
втримували на Волині і Поліссі тільки найбільші міста і залізничні шляхи, 
решта території була під контролем УПА. До речі, залізничні шляхи, що 
охоронялися німцями на Волині, дуже часто руйнувала диверсійна група 
Мощаницької бо'івки УПА під керівництвом хорунжого Антона Халупки, 
чеха за національністю. До його групи, зокрема, входили Андрій Манчук 
з Мощаниці, глухонімий повстанець Микола Мокляк з Бадівки та інші 
(за свідченням повстанки Зінаїди).

Ще одним фронтом для УПА була боротьба з большевицькими 
червоними партизанами-ковпаківцями й одухівцями, які грабували 
українських селян і винищували симпатиків українського самостійницького 
руху. Наприклад, в селі Єльне Кпесівського району Рівненської області 
большевицькі партизани-ковпаківці вбили 53-х мирних селян, які 
протистояли грабежу. З весни і до зими 1944 р. Червона Армія вдруге 
окупувала Західну Україну, і УПА вступила в найважчий період своєї 
визвольної боротьби.

Від квітня 1944 р. до червня 1945 р. московсько-большевицькі 
окупаційні сили в Україні, поряд з червоними партизанами, провели три 
величезні офензивні операції проти УПА. У квітні 1944 р. під Гурбами 
відбувся величезний трьохденний бій, в якому взяло участь з 
большевицького боку ЗО тисяч вояків. 13 травня 1944 р. відбувся великий 
дводобовий бій вояків УПА з Острожчини з червоними партизанами- 
одухівцями під Стриганами Славутського району Хмельницької області. 
Майже всі повстанці загинули в бою.

Великі бої відбулися зимою 1944 р. в Карпатах за участю декількох 
дивізій військ НКВД. Взимку 1946 р. большевицькі окупанти влаштували 
в Карпатах велику блокаду, під час якої декілька дивізій військ НКВД 
розташували гарнізонами по всіх селах.

В боях большевицьких банд з УПА на Острожчині, за Мощаницею, під 
Сіянецькою горою і Милятином большевики втратили у лютому 1944 р. 
пораненого генерала М. Ватутіна. У травні 1946 р.на Станіславщині 
повстанцями сотні Утича (угорця за походженням) вбито генерала МВД 
Москаленка. Його було вбито в автомобілі-броньовику. З травня 1946 р. з 
протитанкової гармати повстанцями з куреня “Месники” було вбито
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невідомого генерал-майора. В блокаді, що тривала до липня 1946 р., брало 
участь понад 50 тисяч військ МВД. Крім того, в грудні 1944 р. повстанцями 
був убитий ще один генерал НКВД Федоров.

Відома письменниця і поетеса Галина Гордасевич, котра свого часу 
спілкувалася з повстанцями й зазнала переслідування чекістів, в одному із 
своїх творів у прозі - “їх називали просто хлопцями”, пише про те, що 
переважна більшість воїнів УПА - це були хлопці й дівчата, які мали перед 
собою чітку ідею визволення України з-під сталінського ярма і чобота, і 
тільки тоді припинити боротьбу, коли не стане тирана в московському 
Кремлі. З цього приводу не можу не згадати мужніх повстанського 
художника Ніла Хасевича з двома його побратимами, що загинули в бункері 
по-козацьки, але не здалися енкаведистам...

Щодо більшого і глибшого пізнання визвольних змагань ОУН-УПА за 
самостійність України, її Свободу, то цікавих читачів автор відряджає 
шанобливо до документальної історичної розповіді-книги “Голгофа” 
письменника Миколи Руцького, виданої у “Світанковій зорі” в Рівному 
1996 р. Це видання, щодо пізнання в місцевому колориті діянь ОУН-УПА 
становить велику історичну і краєзнавчу цінність.
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Наш земляк - патріот, поет, композитор, 
священик з села Михалківці 

Христофор Блонський

Людина, непересічний талант якої 
розтоптали окупаційні режими. Ми 
познайомимося з поетом, композитором і 
священиком, нашим земляком 
Христофором Антоновичем Блонським, 
який з 1943 по 1971 рік був настоятелем 
церкви в селі Михалківці Острозького 
району. Це була високоосвічена і талановита 
людина. Його твори віддзеркалюють дух і 
настрої часу, в який жив автор. Маючи 
власну художню цінність, вони водночас є і 
документом епохи боротьби українського 
народу з іноземними зайдами. Із глибоко 
ліричного поета-романтика, яким за 
складом душі і обдаруванням був

Христофор Блонський, жорстока дійсність зробила борця, якого тільки 
Провидіння Господнє вберегло від розстрілу чи Колими. Однак він був 
приречений на інше: позбавлений можливості творити відкрито, під 
власним іменем. А для митця подібна кара є чи не найжорстокішою.

Христофор Блонський був автором багатьох псалмів і колядок, які навіть 
до цього часу виконуються в церквах у нас в районі, але їх авторство було 
завжди приховане. Христофор Антонович Блонський народився в 1883 р. 
в селі Горохові Волинської губернії в сім’ї священика. Сім’я була 
інтелігентною, хлопчика навчали музики з дитинства, а коли йому 
виповнилося шість років - подарували скрипку.

Христофор швидко опанував гру на скрипці, гітарі, піаніно. Навчаючись 
у Житомирській гімназії, бере участь у музичному гуртку, продовжує 
опановувати інструменти, співає в хорі. Згодом, провчившись 4 роки в 
духовній семінарії, вступає до Вищих курсів політехніки в Києві. Там він 
знайомиться з Миколою Гоголем, з родини славнозвісного письменника. 
Саме Микола привів Христофора Блонського до Українського клубу. Там 
вперше Христофор почув вірші О.Олеся, які глибоко запали йому в душу, 
вперше він близько сходиться з молодими високоосвіченими людьми, які 
розмовляють українською мовою, цінують і поважають українські звичаї, 
народні традиції. Саме тоді в свідомості майбутнього священика відбувся 
перелом - він зрозумів, що він є не малорос, а українець.
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Душа, як чайка над водою, 
Чогось шука, чогось скиглить, 
Кудись невпинно все летить, 
Бажає щастя та спокою - 
І все стражда, і все болить!

Душа, як чайка понад лугом, 
Когось, ридаючи, зове, 
І день, і ніч когось гукає, 
І кожний час когось чекає, 
І день, і ніч в журбі живе.

З часом обставини змінюються. Загострюються стосунки між 
вільнодумним Христофором і його батьком. Батько мріяв бачити сина 
священиком, і потяг Христофора до музики, літератури, поезії були йому 
не до вподоби. Зрештою, він припиняє матеріально утримувати сина, рве з 
ним стосунки. Христофор потрапляє на Балтійський флот. Два роки 
провчився там в “Учебном артиллерийском училище”. У1914 р. отримує 
скерування на корабель “Петропавловск”. Почалася Перша світова війна. 
Христофор брав участь у бойових операціях, служив і на під водному човні. 
Згодом проходив службу на крейсері “Аврора”, причому в 1917 р.?

Після поранення, у 1918 р. повернувся до батьків у село Заріцьк 
нинішнього Рівненського району. У1923 р. одружується. Працює регентом 
при Густинській церкві. Зокрема, в 1929 р. створює в селі Кустин народний 
хор кількістю сто душ. Репертуар складають українські народні пісні та 
пісні патріотичної тематики - “Не пора, не пора”, “За річкою, за Дунаєм” 
та інші. У1935 р. на фестивалі “Волинські торги”, який проходив у Рівному, 
густинський хор виступив з великим успіхом. Пізніше учасники хору 
створили свій власний самодіяльний театр, завдяки чому кустинці побачили 
на сцені п’єси Карпенка-Карого, Старицького, Квітки-Основ’яненка.

Зо всіх слов ’ян, народе мій, В твоїм житті лиш сльози й кров,
Лиш ти один живеш в неволі, Сплели вінок на твоє чоло,
Лиш ти один не знаєш долі Кайдани звісились навколо, 
І тяжкий хрест несеш ти свій. І піт кривавий ллється знов.

У1940 р. більшовики вивозять на заслання вісімдесятирічного батька 
Блонського. Заарештовують і самого Христофора. Правда, через деякий 
час його відпускають на волю.

Спогад дочки Наталії Блонської: “Це було десь числа 7-8 травня 1942 
року в селі Кустині нинішнього Рівненського району, де мій батько тоді 
працював регентом при місцевій церкві. Прийшовши додому від подруги, 
я побачила, що біля хати стоять два ровери. Зрозуміла, що приїхали чужі 
люди. Тут же їх і побачила - один високий, стрункий, симпатичний хлопець 
років 26 з голубими очима, другий-років 35, невисокого зросту. Мама, 
яка клопоталася біля самовара, попередила, що до тата приїхали Улас 
Самчук (той, що старший) та Мисечко з газети.

Погода була чудова, все буяло життям, птахи заливалися щебетом. Я 
припала до вікна і з цікавістю спостерігала за гостями. Вони спочатку 
сиділи в саду на лавочці і тато читав їм свої вірші. Гості з захопленням
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слухали, емоційно схвалювали. Улас Самчук запропонував татові відібрати 
деякі найбільш патріотичні вірші, і серед них обов’язково вірш 
“Маніфестація”, для опублікування їх у газеті “Волинь”.

Далі розмова йшла за чаєм з варенням. Говорили про газету, про 
політичну ситуацію в Україні, про арешти серед патріотів-українців.

Мій батько - Христофор Блонський - тоді не дав своїх віршів до друку 
і постарався пояснити гостям, чому саме. Казав, що не відчуває України 
незалежної, а після арешту Степана Бандери взагалі не вірить німцям.

Розмова була довгою, відвертою, щирою. Потім тато провів тих гостей 
на шлях. Через декілька місяців Мисечко ще раз приїжджав у село, коли 
тато приймав сан священика. Пізніше тато не раз згадував про оті відвідини. 
А вечорами вголос читав нам Самчукову книгу “Марія” ”.

1941 рік 
Маніфестація 20. VII. Рівне

Здійснилась мрія дитяча - 
Мають, мов ліс, прапори. 
Лине молитва гаряча,
Сонце нам світить згори.

Тільки і чуєш: “Вкраїна ”, 
“Слава " - лунає весь час.

Ця незабутня хвилина 
Кличе до бою всіх нас.

Мають скрізь жовто-блакитні, 
Серцю про щось гомонять, 
Усмішки сяють привітні, 
Радістю очі горять.

Рвуться всі душі до чину, 
Клятви лунають слова. 
Знов ти воскресла, Вкраїно! 
Слава козацька жива!

У1943 р. Христофор Блонський висвячується, переїжджає з сім’єю в 
село Михалківці на Острожчині настоятелем місцевої церкви. Будучи 
священиком, він не тільки щоденно ніс Слово Господнє до своїх парафіян, 
а й щиро переймався всіма болями й проблемами людей. Ні одна бідна 
сім’я, ні один жебрак не лишалися без його допомоги, як моральної, так і 
матеріальної. Його чуйна душа озивалася виболеними піснями на кривди і 
утиски, що їх чинили в рідному краї чужоземні зайди.

Німці чинять страшні розправи. Молодь із навколишніх сіл пішла в 
повстанські загони, почався визвольний рух. “У нашій хаті в Михалківцях, - 
згадує дочкаХ. Блонського Наталія,-українськіповсганці були частими гостями. 
Батько тоді написав пісню “О спіть ви, сини України”, її співали в повстанських 
загонах. Батько особисто був знайомий з повстанськими ватажками “Енеєм”, 
“Грабом”, “Батьком” -вони ночували в нашій хаті і перед боєм в мого батька 
сповідалися. Тоді ж з’явився в батька вірш “О честь вам і слава, завзяті герої!”. 
Надходить 1944р. З села Михалківці більшовики за однутільки ніч вивезли на 
Сибір десять родин. X. Блонський важко переживав події. Мучився, страждав у 
душі. Саме тоді написаний вірш “І знов весна, а край в неволі”.
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Більшовики жорстоко розправлялися з нашими людьми: кров, сльози, 
тюрми. Раптом з’явилася звістка, що повстав Деркач. Химерна надія на 
визволення. В тому ж 1945 р. Блонський написав вірш “Шалійте, лютуйте, 
прокляті кати, в кайдани вам нас не закути!” але прийшла зима - і знову 
вивезення людей на Сибір. А невдовзі і загибель сотника Деркача. Поет в 
розпачі, в глибокій душевній депресії пише вірш “Думи мої, думи, думи 
невеселі...”

“Думи мої, думи, думи невеселі...”

Думи мої, думи, 
Думи невеселі. 
Цілу ніч томлюсь я 
На своїй постелі.

Як закрию очі - 
Жах проймає душу. 
Стану на молитву - 
Заридати мушу.

Чую всюди стогін. 
Сльози скрізь я бачу. 
Плачуть всюди люди - 
З ними сам заплачу.

Гляну у віконце - 
Ніч страшна чорніє, 
Мряка скрізь і холод...
Серце кам’яніє.

І нема надії, 
Що ця ніч минеться, 
Що веселий ранок 
Людям усміхнеться.

Дай же, Боже милий, 
Ранок нам зустріти, 
Сонцем золотистим 
Душу обігріти.

Лист із тюрми

Не плач, моя мамцю, не плач, не ридай - 
Життя молодеє віддам я за край.
За край свій коханий, за любу Вкраїну. 
Не плач дорогенька, я сміло загину.

Ні смерть, ні тортури, ні страшна тюрма - 
Ніщо мені мамцю! Хай згину сама, 
Та ворог не вирве від мене нічого.
Не зраджу я, мамо, не видам нікого.

Ще вчора питали прокляті кати, 
Щоб я їм сказала, де друзі-брати. 
Як мучили мене, як тяжко знущались!..

Та й слова від мене кати не діждались.
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Не думай, мамусю, що я тут сама - 
Дівчаток багато нас, повна тюрма. 
Як хочеться жити! Як хочеться волі! 
Як серце страждає та рветься від болю!

Тепер, моя мамцю, прошу лиш одне: 
Не плач, не журися, молись за мене 
І вір, дорогенька, в останню хвилину 
До тебе душею і серцем я лину.

Цей вірш присвячено дівчині-зв’язковій Тані Євчик із села Михалківці 
Острозького району. Таня була напівсиротою. Вона виконувала всі 
доручення, які їй давали повстанці. Її заарештували восени 1946 р. Вона 
загинула у сталінських катівнях, не видавши нікого з друзів. Було їй тоді 
всього вісімнадцять років.

Визвольний рух був придушений. Більшовики утвердилися на нашій 
землі і розповсюд или свої закони, які особливо жорстокими були стосовно 
священиків. X. Блонський до кінця свого життя глибоко страждав від 
моральних утисків влади. Неодноразово його позбавляли документів на 
право відправляти богослужіння, нівечили, принижували, топтали його 
людську гідність. Пригадавши, що він свого часу служив на отому самому 
крейсері “Аврора”, запропонували піти на компроміс із совістю - виступити 
в пресі, зректися Бога. За це обіцяли персональну пенсію. Священик 
відмовився.

Доживав старість у селі Милятин Острозького району. Останні 
роки дуже хворів: спричинився йому інсульт. Помер 14 грудня 1971 р. в 
глибокій журбі за долю рідного Краю.

Його твори були на устах тисяч людей. Однак йому випала зла 
доля повстанського поета і композитора, якому обставини не 
дозволили жодного разу відкрито назвати своє авторство навіть 
окремим односельцям. За все життя - жодного разу!

В останні роки написав молитву (слова і музику), яку співали по 
навколишніх селах і не знали, хто автор.

Молімося всі, бо близький час, 
Господь прийде у славі, 
Тоді почне судити нас 

За наші помисли лукаві.

175



Острозький краєзнавчий збірник, випуск З

Леся БЕНДЮК

Слідами своїх предків

Бажаючи дізнатись більше про своїх рідних 
та їх дільність в УПА, я попросила Ваколюка 
Миколу Корнійовича, який добре знав моїх 
родичів, поїхати зі мною в Дермань, щоб 
походити місцями, де відбувалися події 
шістдесятипятилітньої давнини. Наступного 
дня ми сіли в машину і поїхали. Дорогою пан 
Микола розповідав про місця боїв з 
окупантами, як коричневими, так і червоними.

З’їхавши з асфальтованої траси в районі 
с.Верхів, грунтовою дорогою ми в’їхали в ліс, 
прямуючи до с. Дермань. Якими чудовими 
краєвидами довелося нам милуватись! Напевно 
мені не вдасться описати їх краще, ніж це 
зробив виходець з цих земель, майстер 
художнього слова, видатний письменник Улас 
Самчук: „Дорожина біжить серединою 
вкритого житом і пшеницею поля, що тікає від 
зору і десь там на обрію западає в долину. 
Направо - моє, наліво - моє! Один лише вітер

Софія Бендюк (Васильєва) має пРав0 ТУТ топтатись,збивати хвилю, 
жбурнути нею до сусідньої межі і тікати злякано 

далі. Навколо соняшна тиша, бринять у збіжжі сині голівки моторних волошок. 
У далечі, на сході, півночі і заході сталевою масою застигли ліси.”

Далі ми їхали у пошуках місця, де колись знаходився хутір мого прадіда - 
Чаволянка. Хоча хутора уже багато років як немає, проте всі перехожі, до яких 
звертались за допомогою, вказували нам вірний шлях. їхати довелось через 
поле, вибоїнами та горбами, наш автомобіль повністю вкрився пилом. Але, 
прибувши на місце, ми ні на мить не пошкодували, що вирушили в цю поїздку.

Завдяки спогадам Миколи Корнійовича знайшли ту галявину серед лісу, 
в центрі якої зеленіло ряскою невеличке озерце, навколо нього колись 
стояли хати, клуні та хліви.На цьому хуторі жив мій прадід Бендюк Мирон 
з сім’єю. Пан Микола, будучи ще зовсім юним, часто бував тут, тому зміг 
розповісти багато цікавого. Вся сім’я Бендюків брала активну участь в 
повстанському русі. Сам хутір служив своєрідним центром зв’язку. Моя 
двоюрідна баба Софія в свої 16 років була старшою зв’язковою, передавала 
важливі послання (грипси) таким добровольцям як Микола Ваколюк, ховаючи 
їх у дупла дерев. Через зв’язкових також передавалися листівки, журнали
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(але ті здебільшого закопувались під деревами, які були великих розмірів і 
не вміщалися в дуплах). Дід Микола розповідав, як одного разу, несучи грипе 
на хутір Чаволянку, побачив у лісі незнайомих людей, які викликали у нього 
підозру, тому він заховав повідомлення, написане на цигарковому папері, в 
роті. Потім з’ясувалося, що це були повстанці, але від вологи фарба на папері 
розпливлася, і напис уже неможливо було прочитати. Зіпсутий папірець він 
повернув станичному, розповівши про подію в лісі.

Дід Мирон і баба Настя (його дружина) були досить освіченими людьми, 
вдома у них була зібрана власна бібліотека, серед книжок якої можна було 
зустріти й „Історію України” М. Грушевського. А в потаємних підвалах 
під клунею зберігалися боєприпаси (міни, гранати - „комарівки” та 
патрони). Микола Корнійович розповів історію поход ження назви гранат - 
„комарівок”. Неподалік в лісі стояв будинок багатого лісничого, в якому 
повстанці організували майстерню по переробці мін на гранати. Керував 
виробництвом повстанець Комар, від його прізвища пішла назва гранат.

В 1944 р. після Гурбенського бою до органів НКВД донесли, що на 
Чаволянці проводилась підпільна діяльність. І одного разу, серед ночі, на 
хуторі з’явився загін НКВД-ів. Вони підпалили хутір разом з усіма людьми, 
що перебували в хатах. Дорослі і діти швидко повибігали на вулицю 
роздягнені, босі. Прадід, швидко зметикувавши, вийшов через інші - тильні 
двері, маючи намір якнайшвидше дістатися до лісу і повідомити про це 
інших повстанців, що переховувалися в криївці. Проте один з солдатів 
помітив чоловіка, який щодуху тікав в напрямку лісу, і, розвернувши 
тачанку, на якій стояв кулемет, випустив чергу, тричі влучивши. Поранений, 
знесилений, прадід ще біг лісовою стежкою до криївки (місцева назва - 
балган), біля якої згодом його і знайшли мертвим, швидше за все, він випив 
кухоль води, що й прискорило його смерть.

Тим часом на хуторі палали хати, коли вогонь дістався підвалів, почала 
вибухати схована зброя. Один з солдатів азіатського поход ження вигукнув 
до лейтенанта: „ -Я сєчас етіх бандьор разтрєляю!”. Проте командир 
карального загону заборонив це робити. Дочекавшись, доки догорять 
споруди, НКВД-исти поїхали, залишивши на згарищі жінок і дітей.

Баба Настя з дітьми пішла в сусіднє село Лебеді, де жили її родичі, що 
допомогли їй побудувати хату „врємянку”, в якій вона і дожила до смерті.

Поїздка виявилась цікавою. Перед тим, як їхати додому, ми ще раз 
оглянули галявину і знову виринули з пам’яті слова УласаСамчука: „Чекайте! 
Зараз із того темного дубового гаю, зі співами гімнів вийдуть величні люди 
у довгих, білих одягах. Вони пройдуть повільно, урочистою ходою нивою 
гречки і зупиняться на килимі конюшини. Д звони литимуться просто з небес, 
сонце співатиме величне „Гльорія”, тіні хмарин, що нечутно торкаються 
землі, торкнуться співу, підхоплять його і віднесуть, віднесуть...”.
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Оксана ПРОСТОПЧУК

Два нариси про земляків-повстанців

Живе надією “Надійка”
Людмила Євдокимівна Касянчук, корінна хорівчанка 1922 року 

народження, на собі відчуває нинішнє ставлення до колишніх 
повстанців і стверджує, що німці так само знищували їх, як і совєти, 
тому і розмови про тісну співпрацю з фашистами перебільшені. Хоч 
каже, що і в ті часи не обходилося без пристосуванців та прислужників. 
У її пам’яті збереглися картини національного піднесення у 1941 році, 
коли молодь організувала свій курінь, освячувала українські прапори 
в соборі Острога, могили в Оженині, співала патріотичних пісень, 
ставила українські вистави, концерти. В організації всіх цих заходів 
їй успішно допомагав місцевий учитель Борис Баришнюк. Німці, 
звичайно, за це по голові не гладили. Знаходилися і зрадники. За 
словами моєї співбесідниці, їх і арештували тоді через донос односельця; 
її друзів Федора Баришнюка та Павла Новака розстріляли, братів Миколу 
і Федора Ярошуків та Петра Грицуня вивезли в Шубківський табір, звідки 
ті незабаром втекли.

“Мене, Олексія Фрідріха і Ольгу Курніцьку випустили, - згадує жінка, - 
проте Альошу та Олю одразу ж забрали на примусові роботи в Німеччину”.

Людмилі Євдокимівні тоді пощастило уникнути такої участі. Напевно, 
тому, що доля готувала їй інші випробування. Щоправда, назавжди 
запам’ятала, як мордували одного з в’язнів, а її привели, щоб дивилася на 
ці тортури. Чи залишився той хлопець живим, жінка так і не знає, бо її 
непритомну винесли з камери.

Після арешту працювала у підпіллі аж до 1946 року під псевдо 
«Надія», але всі звали її «Надійкою».

“У 1946 році ми вже знали, що нічого не доб’ємося, - розповідає 
колишня зв’язкова, - але здаватися не хотіли. 24 серпня наша невеличка 
група повинна була перетнути кордон й уникнути арешту чи розстрілу. 
Батьків моїх було вже арештовано, тож додому повертатися не можна 
було”. Але в Тесові, куди вона прийшла з подругою, їх затримали. 
Людмила Євдокимівна згадує перебування у камері-одиночці, як у неї 
намагалися вивідати імена спільників, підсаджуючи сексоток, про що 
в’язні сусідніх камер вчасно попереджали азбукою Морзе. Згадує допити, 
суд, адже не відмовлялася, що працювала в ОУН, політику якої вважала 
правильною. Пригадує дев’ять довгих років ув’язнення у таборах суворого 
режиму. Розповідає про нелегке, але не пусте табірне життя, бо хоч їм, 
молодим дівчатам, і важко було працювати на будові, проте знаходили час 
і сили для святкування Різдва, Пасхи, колядували, співали українських
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пісень. Після звільнення 20 червня 1955 року залишилася в Кімертау на 
будівництві, бо в Україну тоді повернутися не дозволяли. Там же поховала 
сина. Тюремні роки не дали їй щастя народити здорову дитину, та й пізні і 
важкі пологи не сприяли цьому. Спочив у чужій землі і чоловік Петро, теж 
колишній в’язень, а пані Людмила, вийшовши в 1979 році на пенсію, у 
1983-му приїхала до одинокої сестри в Хорів, яку півтора року назад 
поховала.

Всі ці роки переписувалася з подругами, зберігає старі світлини, 
на яких закарбувалися і веселі, і сумні моменти її життя. З вдячністю 
згадує родину у Зозулинцях, яка виходила її від тифу у 1945 році., але 
прізвище у круговерті років, на жаль, у пам’яті Людмили Касянчук не 
збереглося, про що жінка дуже шкодує. Каже, що у її віці після всього 
пережитого, не треба багато грошей, адже має пенсію, звання «Ветеран 
праці», посвідчення про реабілітацію, соціальний працівник відвідує 
регулярно, проте зізнається, що хотілося б простої людської уваги, доброго 
слова, та й статусу учасника війни жінка так і не має. Задоволена молоддю 
після Помаранчевої революції і каже, що вона гідна продовжувати їхню 
справу, за яку так багато життів віддано. Виписує і читає «Волинь», «Україну 
молоду», «Експрес», дивиться телевізор, слідкуючи за подіями в світі. 
Надіється, що слова Президента України Віктора Ющенка про примирення 
усіх ветеранів таки будуть виконуватися на всіх владних рівнях, і всі 
ветерани будуть оточені од наковою увагою та повагою.

І тюрма - як плата за патріотизм
Роман Іванович Парфенюк - корінний плосківчанин з 1923 року і один 

з небагатьох у селі ветеранів УПА, хто вижив у сталінських таборах. Зі 
сльозами на очах згадує вже сивий чоловік своїх побратимів, бої і події, 
свідком яких довелося бути. Каже, що коли у село прийшли німці, то тоді 
було просто зрозуміти, хто є хто, бо в неділю до церкви хлопці приходили 
у вишиванках, хоч німці теж не любили націоналістів. Тоді ж, у 1941-му, за 
словами мого співрозмовника, і створилася сільська організація ОУН, яку 
очолив Дмитро Дукан. «Нас було шестеро наймолодших, і вишкіл проводив 
з нами Федір Лавренюк, під прикриттям ним же організованої пожежної 
команди, - згадує тодішні події Роман Іванович, - але не все було так 
просто, бо зрадників не бракувало. Саме від них найбільше потерпали наші 
хлопці». Роман Парфенюк пригадує, як 8 листопада 1943 року розстріляли 
всіх учасників наради в лісництві. Вирватися вдалося лише кільком. Каже, 
що дедалі важче було працювати, бо і німці, і совіти були нещадними до 
націоналістів, тому останні змушені були працювати у підпіллі. І коли в 
1943 році створювалася сотня Чорноморця, то Роман Парфенюк із другом 
Петром Гетьманчуком, як члени ОУН, пішли у сотню одними з перших. 
Села Грозів, Білапгів, Дерев’янче, Галівка - місця дислокації їхньої сотні, 
адже на місці не стояли - це було небезпечно. Пригадує мій співбесідник,
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як перед жнивами в тому ж 1943-му стояла їхня сотня на місці, де зараз 
розташована військова частина А 3948, так звана в народі «Дика дивізія», 
лісничим там на той час був Красовський. «Я у сотні був аж до Паски, - 
розповідає чоловік, - і там захворів на запалення легенів. Одягу ж у нас 
теплого не було, шинель італійська тоненька, взуті у дерев’янки. Привезли 
мене до сестри, яка мене й виходила у балгані. Хотів вертатися у сотню, та 
хлопці поставили в селі станичним (старостою). Я ще був замолодий для 
такої посади, але старші мені дуже помагали. З травня по 13 березня 
працював на цій посаді, але більшовики були добре поінформовані, і 
працювати надалі було небезпечно. Довелося пробиратися у Дермань, де 
розміщувався штаб Повстанської Армії. По дорозі нас і заарештували», - 
підсумовує свою розповідь колишній станичний.

За його словами,якби енкаведисти при арешті знали хто він, то 
розстріляли б на місці, а так отримав 10 років трудових таборів та п’ять 
років спецпоселення. Неохоче згадує цей час Роман Іванович, адже жилося 
їм у «Берлагу» (Береговий режимний табір) на Колимі, як особливо 
небезпечним злочинцям, ой як несолодко. Це не єдиний табір, де довелося 
за довгих десять літ побувати і набачитися та пережити всього. Єдиною 
відрадою на чужині, за словами мого співрозмовника, був йому “Кобзар», 
бо з д итинства любив читати. Розповід ає, як батько, шанована у селі люд ина, 
був тричі обраний солтисом, йому з братом виписував дитячий часопис 
«Дзвіночок» львівського видавництва та інші українські газети. Роман 
Іванович каже, що тодішні публікації настільки вразили його д итячу душу, 
що тепер його вже ніхто не переконає, що Україна може бути чиєюсь 
власністю чи колонією. Він твердо переконаний, що його народ, його країна 
гідні кращої долі, і Україна повинна бути вільною і незалежною, сильною 
і багатою.

«Уже після звільнення у листопаді 1950-го ще три місяці не відпускали 
мене додому, а поселили в Сусумані - районному центрі, де потрібно було 
щомісяця відмічатися.

Лише після смерті Сталіна з’явилася надія на повернення додому. Проте 
це стало можливим лише у 1956 році. Батька я вже не застав живого, лише 
маму, - продовжує розповідь колишній в’язень, - влаштувався у 3долбунові 
майстром в ательє. Так і пропрацював у побуткомбінаті закрійником аж до 
пенсії. І трудова книжка у мене ще з Колими». Розповідає, що сам хату 
будував, у якій і зараз живе з дружиною Тамарою Йосипівною, з якою 
одружився у 1957-му. Було важко, адже непросто було з відміткою про 
судимість у паспорті жити у ті часи, бо ж реабілітували його з братом Іваном, 
який теж відбував покарання за «злочин перед народом», лише у 1998 
році. Проте вважав, що не має права падати духом після того, що пережив 
у сталінських таборах. Так виховував і дітей, навчаючи їх любити рідну 
землю і мову. Сини Василь і Роман - військові. Дочка Галина - стоматолог. 
«Всі троє мають вищу освіту, - з гордістю говорить про дітей Роман
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Іванович, - бо я розумів, що якщо людина грамотна, то і на світ по-іншому 
дивиться, і до неї відносяться зовсім інакше. Я ж усього п’ять польських 
класів закінчив, бо вчитися у ті часи було не так просто. Але скільки себе 
пам’ятаю, то завжди любив читати, і донині люблю, тільки от уже не бачу. 
Та й у післяперебудовний період брав активну участь у політичному житті 
села, України. Лише хвороба вибила мене з колії...», - підсумовує свою 
розповідь Роман Іванович. А ще каже, що гордиться тим, що є українцем. 
Адже їм, патріотам сорокових років, ніхто не платив за боротьбу, єдиною 
платою для тих, хто не загинув, стали тюрми. Але і це випробування вони 
несли з гідністю, не плазували перед ворогом, не просили пощади і 
змилування, бо вірили, що рано чи пізно Україна воскресне, бо любили її 
понад усе.
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Іван ГЛУШМАН

Рафаель Шпізель - лікар від Бога

Життя Рафаеля Срульовича Шпізеля 
обірвалося на 79 році у липні 2006р. Наш 
край поніс непоправну втрату, бо з жит
тя пішов талановитий хірург, подвиж
ник лікарської справи, відомий краєзна
вець. Острожани пам’ятають Рафаеля 
Шпізеля, як людину енциклопедичних 
знань, ерудита, який все своє життя на
пружено працював для людей. Він гли
боко досліджував складні випадки 
хірургічної практики, історію медици
ни у нашому краї, життя видатних лю
дей та інші питання життя міста і дер
жави. Без сумніву, ця неординарна лю
дина залишила помітний слід у історії 
міста та держави: більше 300 наукових 
праць з хірургії, психіатрії та краєзнав
ства, дві книги, кандидатська дисерта
ція, безліч врятованих людських 

життів... Писати про цю людину і легко, і важко, бо сказавши, що він був 
висококваліфікованим спеціалістом, прекрасною людиною - це, хоч об’є
мна характеристика, але далеко не повна.

Народився майбутній лікар і краєзнавець у м. Бричани (Молдавія) 
2 грудня 1927 р. Можна сперечатися, чи впливає ім’я людини на її майбутню 
долю. Але давши синові ім’я Рафаель, яке перекладається зі 
староєврейської, як Рафа - лікувати, а Ель - Бог, батьки ніби заклали 
програму, яку син зумів, у повній мірі, реалізувати. Думаю, що ім’я, а в 
подальшому і вдало обраний фах, історична та культурна спадщина нашого 
міста сприяли тому, що Рафаель Шпізель зумів досягти значних результатів 
у праці і отримати щире визнання людей. Лікар від Бога, медик-науковець, 
історик-краєзнавець, добра і щира людина - таким залишиться він назавжди 
у пам’яті людей.

Після нападу німецько-фашистських загарбників у 1941 р. він зазнав 
долі багатьох євреїв. Чотирнадцятирічному Рафаелю тільки чудом вдалося 
вижити після масового розстрілу євреїв фашистами на Вінничині. Двічі 
смерть дивилася йому у вічі через приціл автомата. Та все ж доля була 
прихильною до нього, даючи шанс робити для людей добро. Обравши 
професію лікаря з цим завданням він, без сумніву, у повній мірі, упорався. 
Доля подарувала йому життя, і присвятив він його людям. Беручи участь в
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одній з наукових конференцій у Вінниці, Р. С. Шпізель побував на місці 
масового розстрілу мирних громадян і знайшов на встановленому там 
обеліску жертвам злочинів фашизму викарбуване і своє ім’я.

Після закінчення у липні 1950 р.Чернівецького медінституту був 
направлений до Рівненської області у селище Стенань, де був призначений 
на посаду лікаря-хірурга. У мешканців старшого покоління Степаня, 
незважаючи на час, залишилося чимало спогадів про діяльність молодого 
і енергійного хірурга. Незабаром він очолив хірургічне відділення, а по 
суті - став головним лікарем району. Як пригадувало подружжя Потоків, які 
тоді також працювали в Степані, молодий хірург вже там проявив неабиякі 
вміння та професійні амбіції. За короткий час роботи він зумів знайти 
визнання у мешканців волинського краю.

Перші історичні згадки про Степань датуються ХІП століттям. З початку 
XV століття цей населений пункт входив до складу володінь князів 
Острозьких. Тут був побудований великий замок, що, не зберігся до наших 
днів. Древній Степанський монастир зіграв важливу роль у розвитку 
духовного життя Волині. Міщанські традиції в Степані довго зберігалися. 
Знамениті степанські базари, що проводилися 6 разів на рік, залучали 
велику кількість торговців з багатьох країн.

У 50-х роках Степань був одним з районних центрів на півночі 
Ровенської області. Це місто знаходиться на лівому березі ріки Горинь, яка 
в першій половині XX ст. служила одним з головних шляхів сполучення 
області, а також найбільш зручним шляхом доставки продуктів, 
промислових товарів і людей. Тоді на території району залізниць не було, 
а найближча станція (Малинськ) розташовувалася на відстані майже 20 
км, і не було ніяких постійних засобів транспорту, що зв’язали ці населені 
пункти. Добиратися до Степаня було дуже незручно і важко. Рафаель 
Срульович згадував, що єдиним шляхом доставки важкохворих або 
консультантів з обласного центру слугувала санітарна авіація. Санітарні 
літаки типу В-2 здійснювали посадку на поле поблизу районної лікарні.

Перші враження про зустріч з місцем своєї першої самостійної роботи 
лікаря залишили великий слід у його пам’яті. Степань у ті роки був великим 
селом, яке ще не залікувало рани, нанесені війною. Не усе ще було 
відновлено. Щоб добратися до центру, доводилось переходити або 
переїжджати через аварійний міст. Навіть центральна площа райцентру не 
мала твердого покриття і була лише засипана товстим шаром піску. На цій 
площі розташовувався районний комітет партії, райвиконком, чайна, 
магазин, якісь руїни і «фанерний» кінотеатр. Недалеко від центральної 
площі розташовувався весь комплекс медичних установ району, що 
складався з районної лікарні з поліклікою, санітарно-протиепідемічною і 
протималярійною станціями.

Районна лікарня склад алася з 8 окремих буд инків і будиночків сільського 
типу. Усі вони розташовувалися на одній загальній території, хоча якого-
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небудь зв’язку між собою не мали. Територія лікарні не була асфальтована, 
але бруду там ніколи не було через товстий шар піску на всій території. У 
лікарні працювали всього два лікарі. Крім головного лікаря, що за 
сумісництвом виконував функції лікаря-хірурга, працювала ще Слашко 
Олена Степанівна, яка виконувала обов’язки лікаря дерматолога- 
венеролога, але обслуговувала усіх хворих терапевтичного профілю, дітей - 
інфекційних хворих. Допомогу очним хворим, хворим гінекологічного 
профілю та пацієнтам із захворюваннями вуха-горла-носа надавав хірург. 
Основне навантаження по обслуговуванню хворих припадало на досвідчених 
фельдшерів з великим стажем роботи і запасом практичних знань.

Рафаель Шпізель вважав, що для нього, молодого лікаря, досвідчені 
медики були вчителями, наставниками і надійними помічниками в роботі. 
Основні труднощі для нього викликали випадки, коли необхідна була 
допомога при ускладнених вагітностях і пологах. При допомозі акушерки 
Кончакової йому вдалося з успіхом вперше зробити багато екстрених 
оперативних утручань. У місцевій газеті тоді широко висвітлили класичний 
кесарів розтин вдома, який зробив Р. Шпізель. Операція закінчилася 
успішно. Так народився син у родині із села Погулянки. У селі Велике 
Вербче йому вдалося справитися з вправлянням матки, що змістилась після 
пологів. У самому Степані успішно був проведений поворот на ніжці при 
поперечному положенні плоду та інші операції.

В окремому будиночку розташовувався затишний пологовий будинок, 
але окремого лікаря там не було. Пологи приймали досвідчені акушерки. 
За увесь час роботи ні від кого не було нарікань на їхню роботу.

Інфекційне відділення також знаходилося в окремому будиночку і мало 
8 ліжок. В разі необхідності там лікарі також працювали по черзі.

У будиночку, пристосованому під жіночу консультацію, одна кімната 
була виділена під бухгалтерію та касу.

Разом із співробітниками лікарні Рафаелю Шпізелю вдалося самостійно 
прибудувати до основного корпусу операційну, обкласти підлогу і стіни 
кахельними плитами, виготовити дерев’яний операційний стіл, на якому 
потім оперували ще багато років. Усе було підготовлено до початку 
оперативного втручання. За присутності всіх районних хірургів на чолі з 
обласним хірургом Г. А. Клешканем урочисто відкрили операційну і 
провели першу операцію 26 березня 1951р. Перші операції успішно були 
проведені у призовників весняного призову. Після цього почалася 
інтенсивна планова хірургія і часто стали проводитися оперативні 
втручання. Оскільки до цього в районі не було хірургічної служби, 
поступово почали лікувати пацієнтів із запущеними формами різноманітних 
захворювань. Так, довелося оперувати хворих з гігантськими 
паховомошонковими грижами, нижній полюс яких опускався нижче колін, 
водянки яєчка, що містили багато рідини. Тоді Рафаелю Шпізелю довелося 
вперше зустрітися з зачеревинною флегмоною в 10-річної Ліди, при
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розпізнаванні і лікуванні якої лікар мав чимало проблем. Коли таке 
захворювання йому довелося лікувати в іншого хворого, то він уже швидко 
розпізнав його і легше вилікував 8-річну Таню. Ці два спостереження та 
їхній аналіз, а також порівняння з даними наукової літератури, дозволили 
кмітливому молодому лікарю під готувати статтю, що була надрукована в 
спеціалізованому журналі.

У1962р. Степанский район був ліквідований, а його територія включена 
до складу Костопільского і Сарненського районів. Районна лікарня 
перепрофільована в дільничу лікарню Сарненского району. У даний час 
вона значно розширена і займає одне з провідних місць серед лікарень 
Сарненского району і всієї Рівненської області.

Поворотним етапом у житті талановитого лікаря став переїзд зі Сгепаня 
до Острога. Це древнє місто має славну історію. Тут працювало багато 
талановитих людей, які внесли значний вклад у розвиток світової науки і 
культури. Маючи гострий розум, феноменальну пам’ять, високу 
працездатність, постійне прагнення до пошуку і наукових відкриттів, 
бажання рухатись вперед, він не міг залишити все це поза своєю увагою. 
Наполеглива робота і невтомний пошук незабаром дали свої результати. З 
кожним кроком приходив ще більший інтерес, бо відкривалися досі невідомі 
факти, які спонукали до подальшої роботи. Публікації у пресі, виступи на 
наукових і практичних конференціях стали звичними явищем для нього.

Наприкінці 1953 р. Р. Шпізель очолив хірургічне відд ілення Острозької 
ЦРЛ. На цій посаді Рафаель Срульович працював майже 34 роки 
приділяючи велику увагу питанням організації невідкладної хірургії, 
диспансеризації і лікування пацієнтів із захворюваннями печінки, жовчного 
міхура і шлунка. Приділяв він також увагу лікуванню і профілактиці гнійних 
захворювань. Матеріали спостережень за хворими та результати їх 
лікування постійно узагальнювалися, обговорювалися на численних з’їздах, 
форумах хірургів і в медичній періодиці. На основі здобутого досвіду і 
накопичених матеріалів Р. С. Шпізель захистив кандид атську дисертацію 
та видав монографію “Острые воспалительные заболевания 
околотолстокишечного отдела клетчатки забрюшинного пространства 
(параколиты)”. А на схилі літ написав і видав книги “Медики Острога” та 
“Нариси з історії медицини Острога”. Планував випуск ще двох праць, та, 
на жаль, не встиг... Ґрунтовно дослідивши історію медицини у нашому 
краї, він прославив наше місто, як один із наукових центрів України, де 
також заклад алися основи сучасної медицини. Можливо, що чимало з того, 
що ми нині знаємо про наше місто, його визначних людей, назавжд и кануло 
б у Лету, якби не було подвижницької роботи Рафаеля Шпізеля. Острог і 
острожани мають бути вдячні цій людині за те, що зберіг він для нащадків 
і дослідив багато невідомих сторінок з минулого міста.

У нашому місті зростала його майстерність, як хірурга. Неприродним 
для Рафаеля Шпізеля було тупцюватися на місці. Планував він займатися і
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далі науковою роботою, для цього мав намір перейти працювати до 
медичного інституту. На жаль, а може й на щастя, тоді йому чомусь 
відмовляли. Щастям для Острога стало те, що ця талановита людина 
залишилась працювати у нашому місті, де він врятував життя та здоров’я 
незліченній кількості острожан та виростив покоління хірургів, які і 
сьогодні продовжують його справу.

У газеті “Життя і Слово” його колега і друг Шейнбаум писав, що, 
можливо, він не продовжив свою кар’єру медика-науковця через своє дещо 
незвичне для нас “по-батькові”. Заперечувати цього не буду, але припускаю, 
що причиною того, що Шпізель залишився назавжди в Острозі, була також 
і його безпартійність, і дещо нешанобливе ставлення “до керівної і 
спрямовуючої сили”. Як пригадує один із його друзів, - Шпізель, як 
завідувач відділенням, хоч і не був членом партії, але обов’язково мав 
відвідувати партійні збори. Як правило, там він щось писав, заповнював 
історії хвороби, ніби демонструючи байдужість до партійних зборів. Наведу 
для прикладу розказаний мені випадок. У лікарню привезли ледь живого 
сина парторга одного із колгоспів. Той запитав: “Жити син буде?”, на що 
Шпізель зопалу відповів “Молись, і якщо Бог є - син житиме”. Хлопчик 
залишився живий, а керівник парторганізації демонстративно вийшов із 
партії. Думаю, що навіть такі незначні факти не залишилися поза увагою 
партійних та інших, як говорили, компетентних органів. І коли вирішувалася 
справа про перехід на іншу роботу, то писали щось таке, що не давало 
можливості талановитому науковцю продовжити свою подальшу кар’єру 
в медичних інститутах. Можливо, просто не хотіли відпускати талановитого 
лікаря з району. Як би там не було, радянська наука втратила талановитого, 
природженого науковця, а зате древній Острог міг і може пишатися тим, 
що тут працював Рафаель Шпізель.

- Наша сім’я вдячна Р. С. Шпізелю за те, що свого часу він врятував нашу 
маму, -пригадуєжурналісті краєзнавець Олександр Гладуненко. -У неї були 
важкі пологи, і тоді ще початкуючий хірург Степанської лікарні зумів зробити 
складну хірургічну операцію, після якої вона прожила більше ігів-віку.

Пригадую, як цього острожанина вітали науковці США, Канади, 
Польщі, Румунії, Ізраєлю на одній з наукових конференцій, де він виступав. 
Рафаель Шпізель мав феноменальну пам’ять - він міг детально пригадати 
події, які були у його дитинстві, молодості. Знав він поіменно всіх своїх 
пацієнтів та їхні колишні болячки. Смерть цієї людини - це велика втрата 
для нашого міста і людства загалом.

Подібних свідчень можна знайти тисячі. Хірург Рафаель Шпізель був 
справжнім професіоналом, доброю і щирою людиною. У його домашньому 
кабінеті зберігалися підшивки багатьох медичних журналів та газет, які 
давали можливість бути йому у курсі найновіших досягнень медицини. 
Важливою рисою хірурга Шпізеля було також те, що він не боявся 
експериментувати, шукати нові і нестандартні під ходи до своєї діяльності.
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Звичка робити все ґрунтовно, докопуватися до першоджерел були 
притаманні усій його діяльності. Поєднання професійності, знань і 
рішучості рятували життя і повертали здоров’я чисельним його пацієнтам. 
Але не тільки цим жив Рафаель Шпізель. Великий внесок зробив він у 
розвиток краєзнавства на Острожчині.

- Кандидат медичних наук Рафаель Шпізель є одним із організаторів 
Острозького науково-краєзнавчого товариства “Спадщина” імені князів 
Острозьких, і до останніх днів свого життя він був активним краєзнавцем, - 
говорить заступник директора Державного історико-культурного 
заповідника м. Острога, нинішній керівник “Спадщини” Микола Манько. 
- Він був незмінним учасником щорічно організованих товариством 
краєзнавчих читань, на яких виступав із своїми чисельними матеріалами. 
Як член краєзнавчого товариства брав активну участь у під готовці книги 
“Острозькі просвітники ХУІ-ХХ ст.”, виданій Національним університетом 
“Острозька академія”. Важко перерахувати всі наукові конференції, де ми 
спільно представляли краєзнавців-дослідників Острога. Його виступи 
завжди сприймалися з інтересом, бо завжди несли нову, достовірну і цікаву 
інформацію.

Впродовж багатьох десятиліть завдяки сотням його статей у 
найвідоміших наукових медичних журналах України і зарубіжжя 
громадськість дізнавалася про Волинські Афіни, безперервність наших 
просвітницьких і наукових традицій. Рафаель Срульович був великим 
другом місцевого історико-культурного заповідника. Він регулярно 
працював з матеріалами, які зберігаються у фондах заповідника. Його 
досвід і знання, отримані в ході багатолітньої клопіткої праці на ниві 
дослідження історії медицини, допомогли нам в організації виставки 
“Медицина єсть енциклопедія життя”, яка з успіхом експонувалася в 
Острозі та Луцьку.

Плодами його напруженої дослідницької діяльності стали дві 
підготовлені і видані книги “Медики Острога” та “Нариси з історії 
медицини Острога”, які доктор історичних наук, професор Микола 
Ковальський назвав енциклопедією медичного життя Острожчини. Саме 
завдяки Р. С. Шігізелю історію медицини у нашому краї можна вважати 
найбільш ґрунтовно дослідженою. Пам’ять про видатних медиків назавжди 
залишиться у пам’яті вдячних нащадків. У цьому ряду чільне місце слід 
відвести також кандидату медичних наук Рафаелю Шпізелю.

У планах Рафаеля Срульовича був намір під готувати ще дві книги (про 
найбільш складні і цікаві випадки з його лікарської практики та про єврейську 
общину Острога, визначних єврейських вчених, просвітників, лікарів), але, 
на жаль, не встиг... Смертельна хвороба зруйнувала всі його плани...

Уже перебуваючи у важкому стані, Р. Шпізель не переставав цікавитися 
життям міста, заповідника, справами місцевих краєзнавців. Ми, група 
журналістів та працівників Державного історико-культурного заповідника 
м. Острога, завітали до його дому, щоб поспілкуватись, під тримати. Доктор
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Шпігель, як ми всі його називали, тримався бадьоро, навіть жартував. Коли 
ми розповіли про нові публікації його матеріалів у газетах, майбутні 
краєзнавчі читання, він щиро радів цьому, і лише шкодував, що не може 
взяти участь у науковій конференції, просив передати збірник матеріалів 
конференції до 90-річчя краєзнавчого музею в Острозі, який тоді готувався 
до друку. І це у той час, коли він уже був смертельно хворий. Кому, як не 
йому, лікарю, було відомо, що найближчим часом трапиться, але мужність 
також була його рисою.

- Батька поважали люди, - говорить дочка Раїса Гуцал. -Я, звичайно, 
не рахувала, але за період останніх місяців його життя, коли батько лежав 
хворий, його відвідало не менше 200 близьких, колег та знайомих. 
Надходило чимало листів підтримки, телефонували знайомі та колишні 
пацієнти. Люди пропонували допомогу...

Поряд із професійною діяльністю та краєзнавством у його житті чільне 
місце належало громадській діяльності та хобі. Він активно переймався 
долею острозької синагоги, збереженням пам’яток історії та культури, зберіг 
від знищення довоєнний архів Острозької лікарні. Щиро рад ів відновленню 
в Острозі Національного університету “Острозька академія”.

- В 60-80-ті роки в Острозі активно діяло товариство філателістів, яке 
нараховувало біля 20 членів, - розповідає реставратор по кераміці 
Державного історико-культурного заповідника м. Острога Олександр 
Романчук. - Коли ми збиралися, то завжди цікаво було слухати Р. С. Шпізеля, 
який мав одну з найбільших в районі колекцій марок та інших 
філателістичних матеріалів. Все було належним чином систематизоване і 
доглянуте. Він міг годинами розповідати про кожну марку, особливо, якщо 
вона була присвячена медицині. Його енциклопедичні знання, феноменальна 
пам’ять, володіння мовами завжди захоплювали нас. Крім того, він збирав 
значки, присвячені медицині, паперові гроші та монети, ордени, медалі та 
інші відзнаки. Зібрані ним більше 2 тисяч афоризмів, анекдотів та байок про 
знаменитих людей могли у будь-який момент розвеселити оточуючих...

Немає сумніву, Рафаель Шпізель вписав яскраві сторінки в історію 
Острога, зробив значний внесок у розвиток та вивчення історії міста. 
Його праця наблизила славне минуле міста до нащадків. Найплідніший 
період свого життя він провів саме у нашому місті і зробив дуже багато 
для нього. Я пропонував назвати вулицю, на якій мешкав Р. С. Шпізель, 
його іменем та встановити меморіальну дошку, але чомусь до цієї 
пропозиції ні депутатський корпус, ні виконавчий комітет міської ради не 
прислухалися, а шкода. Чимало з них, їхніх дітей і батьків були пацієнтами 
доктора Шпізеля і могли б віддячити цій людині у такий спосіб.

Хоч не часто, але з’являються на світ люди, які своїм життям визначають 
епоху в певній галузі людської діяльності. Амосов - в кардіохірургії, 
Корольов - у космонавтиці, Л обановський - у футболі, і цей перелік можна 
безкінечно продовжувати. Насмілюся сказати, що 60-90 роки минулого
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століття були епохою Рафаеля Шпізеля в хірургії Острога. Поряд з 
професійними, науковими і освітніми досягненнями він разом з дружиною 
Майєю Абрамівною виростив і виховав двох дітей, які продовжили справу 
батьків - стали лікарями.

Осмислюючи життя і діяльність Рафаеля Шпізеля, я намагався 
визначити його провідну рису. Без сумніву, ця людина володіла великим 
набором прекрасних людських рис. Думаю, небайдужість - ось його 
провідна і визначальна риса. Ця людина впродовж всього свого життя, ще 
у дитинстві зазнавши багато фізичних страждань, двічі будучи під прицілом 
ворожого автомата, ніколи не могла залишитися байдужою до горя і 
страждань ближніх. Весь свій талант і вміння він направляв на служіння 
справі збереження життя, здоров’я та історичної правди. Саме небайдуже 
ставлення до своєї праці зробило його визнаним майстром у хірургії, 
знавцем історії медицини на Острожчині і краєзнавства, визнаним 
авторитетом у колі медиків-хірургів не лише на Рівненщині. Сьогодні 
чимало талановитих хірургів вважають себе учнями Шпізеля. Характерно, 
що він ніколи не замикався лише на своїй спеціалізації. Як згадують його 
колеги, кожне медичне видання він уважно переглядав, читав, а з 
найцікавіших матеріалів, не обов’язково хірургічного профілю, робив копії, 
занотовував. Красномовним є спогад учительки-пенсіонерки із Степана: 
коли на невідому хворобу захворіла її колега, а в обласній лікарні не змогли 
дати ради хворобі, Шпізель взявся досліджувати невідоме шкіряне 
захворювання, а потім самостійно виготовив мазь. В кінцевому результаті 
недуга відступила, і вдячна вчителька все життя розповідала, що у Степані 
працював лікар, який зміг вилікувати навіть те, з чим не справилися в 
обласній лікарні.

Небайдужість до долі і життя людей штовхала його робити оперативні 
втручання навіть у, здавалося б, безнадійних випадках. Як згадував сам 
Рафаель Шпізель, ще на початку 60-х років минулого століття за викликом 
він потрапив до одного з від далених сіл Острозького району. Там він побачив 
жахливу картину. Хворий перебував у надзвичайно запущеному стані. 
Займаючись самолікуванням, він опинився на межі життя та смерті. Навіть 
родина, не витримавши смороду, який йшов з гігантського прорваного нариву 
на шиї, помістила його у прибудову біля хліва, де він уже чекав своєї смерті. 
Оцінивши стан хворого, хірург повідомив родині, що хворому без негайного 
оперативного втручання залишилося жити кілька годин. Дороги до лікарні 
він не витримає і єдиний шанс врятувати життя - оперувати на місці, в 
польових умовах. Родичі без вагань дали згоду і разом з медсестрою стали 
асистентами хірурга. Цілком зрозуміло, що у випадку смерті пацієнта в лікаря 
було б багато проблем, але тоді про це він не думав. Головне - врятувати 
життя людині. Як вже пізніше він сам згадував, були сумніви щодо успіху 
тієї операції, але він не міг дати хворому померти без надії. На диво, хворий 
вижив, долікувався в стаціонарі і жив ще тривалий час.
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Улюблені слова Рафаеля Шпізеля “А цікаво...” давали поштовх до нових 
досліджень. Він прагнув не зупинятися на досягнутому, завжди шукав 
оригінальні шляхи вирішення назрілих проблем, постійно розширював коло 
своєї професійної діяльності, вчився і самовдосконалювався. Стикнувшись 
зі склад ним випадком і знайшовши шляхи вирішення проблеми, він готував 
матеріали для галузевих видань, виступи на конференції та з’їзди, таким 
чином, свій досвід робив доступним і широкому колу хірургів. Плідна 
співпраця склалася у нього з іншим острозьким лікарем, кандидатом 
медичних наук Євгеном Свіріпою, а на краєзнавчій ниві - з Миколою 
Маньком, Олександром Гладуненком, Олександром Романчуком та ін. 
Вперше свої спостереження і їх аналіз, а також порівняння з даними 
наукової літератури він опублікував у журналі “Хирургия” (№ 6 за 1955 р.). 
Кожну унікальну операцію лікар не забував, здавши історію хвороби в архів, 
а ще тривалий час опрацьовував за допомогою наукових джерел. З часом 
його стали запрошувати майже на кожен з’їзд хірургів СРСР. Там він 
познайомився з майбутнім керівником своєї кандид атської дисертації. Не 
буде перебільшенням сказати, що лікаря з провінційного Острога знали і 
поважали провідні хірурги країни.

Ще однією визначною рисою Рафаеля Шпізеля було вміння ґрунтовно 
аналізувати, а пізніше - систематизувати, здавалося б розрізнені, незначні 
факти, на які пересічний читач, не звертав жодної уваги. Потрапивши 
працювати у древній Острог, Шпізель не міг залишитися байдужим до його 
історії, зокрема історії медицини. “Потягнувши” за од ну ниточку, з’являлося 
чимало цікавих і досі незнаних фактів, які Шпізель, з властивою йому 
пунктуальністю, зумів знайти і зберегти для нащадків у своїх 
багаточисельних матеріалах та виданих книгах. Працюючи в архівах 
колишнього СРСР, бібліотеках, фондах музеїв з розрізненої мозаїки, 
незначних фактів, він зумів створити цілісну картину історії медицини на 
Острожчині. Таким детальним дослідженням історії своєї галузі на 
Острожчині може похвалитися хіба що Острозька академія та Державний 
історико-культурний заповідник м. Острога.

Не став би Шпізель тим, ким він залишився у пам’яті людей, без 
великого працелюбства. Кожен матеріал, дослідження відбирали величезну 
кількість часу. Його розуміла і підтримувала в цьому родина, в першу чергу - 
вірна супутниця життя, лікар-окуліст Майя Абрамівна Йоффе. Як розповіла 
дочка Раїса Рафаелівна “...батька було важко побачити вдома. Навіть у 
неділю чи вночі, коли він не чергував у лікарні, його могли викликати на 
невідкладну операцію. Він ніколи не нарікав, а поспішав на допомогу 
людям. Батько дуже нас любив і кожну вільну хвилину намагався 
присвятити нам з братом, але лікарська практика, численні його захоплення, 
хобі та дослідження все ж залишали нам мало часу. Але час, проведений з 
ним, запам’ятовувався надовго. Він умів бути дуже добрим, але разом з 
тим суворим і вимогливим. Коли ми лягали спати, як правило, батько довго 
ще працював вночі, друкуючи щось на друкарській машинці”.
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Один з читачів газети “Замкова гора” зауважив, що я надто ідеалізую Р. 
Шпізеля. В нього також, мовляв, були невдалі операції і помилки у 
краєзнавчих матеріалах. Заперечувати це не беруся. Гірко і важко лікареві 
повідомляти родині про смерть близької людини. Але, напевно, жодного 
хірурга не минула ця важка ноша. Навіть доклавши максимум зусиль, весь 
свій талант і вміння, і Шпізелю не завжди вдавалося вирвати людину з 
тенет смерті. Пригадую, якось ми говорили про це. До речі, Рафаель 
Срульович мав прекрасну пам’ять, і часто при зустрічах розповідав про 
різноманітні випадки із своєї практики. Якось до лікарні привезли хвору із 
ускладненим перитонітом. Амбулаторної картки хворої не знайшли. 
Операція була термінова, бо кожна хвилина була дорога. Лише на 
операційному столі з’ясувалося, що у хворої алергія на один із препаратів. 
Як не боролась бригада медиків за життя пацієнтки - її врятувати не 
вдалося, бо у неї виникла сильна алергічна реакція. Якось до лікарні 
потрапив хворий. Операція, здавалося б, не складна. Але, як з’ясувалося, у 
хворого було аномальне розміщення кровоносних судин. Перший же розріз 
призвів до пошкодження великої кровоносної судини. Бригаді медиків в 
додачу до перитоніту довелося боротися ще й із значними втратами крові. 
Пацієнт залишився живий, але скільки часу і сил було на це потрачено, 
порахувати вже ніхто не зможе. Тож і мій опонент погодився з тим, що 
ніхто не зможе дорікнути лікареві у тому, що він не докладав максимум 
зусиль і вмінь, щоб пацієнт з лікарні пішов власними ногами.
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Іван ГЛУШМАН

Петро Яремчук: патріот, будівельник і політик

Після важкої хвороби 20 жовтня 2006 р. з життя пішов патріот 
України, громадський діяч, справжній майстер будівельної справи Петро 
Якимович Яремчук.

Народився він 2 липня 1937 р. у с. Плоска Острозького району в 
родині Якима Олександровича та Феодосії Степанівни Яремчуків. З 
дитинства в сім’ї закладалися основи патріотизму і національної 
свідомості. Мама Петра Якимовича ще у молодості була активісткою 
сільської “Просвіти”. Разом з іншими просвітянами ходила до Острога 
за книгами, багато читала, розповсюджувала книги серед сільських 
просвітян, брала активну участь у всіх заходах, які проводилися 
просвітянами, зокрема, співала в церковному хорі. У газеті “Волинь” №14 
від 31 березня 1995 р. надрукована світлина кінця 20-х років минулого 
століття, де сільські просвітяни, хористи церковного хору та учасники 
драматичного гуртка сфотографовані у національних строях. У центрі 
знімку, на почесному місці портрет Т. Г. Шевченка. Серед плосківських 
просвітян є і юна Феодосія Яремчук.

У сім’ї, де зростав Петро Яремчук, було 4 дітей. Коли Петрикові 
виповнилося сім років, на фронті Другої світової війни, у Польщі поблизу 
Варшави, загинув батько. Нелегко довелося Феодосії Яремчук, щоб 
виростити дітей. Працювала у місцевому колгоспі. Діти змалечку 
допомагали матері, працювали і добре вчилися. Феодосія Степанівна 
виховувала дітей у дусі українського патріотизму, навчала дітей українських 
пісень і традицій.

Після закінчення середньої школи, з 1953 р. П. Яремчук навчався у 
Львівському політехнічному інституті, де опанував основи будівельного 
фаху. Свою трудову діяльність розпочав у 1959 р. майстром будівельної 
дільниці Львівської залізниці у Рівному. Потім працював виконробом на 
будівництві Здолбунівського залізничного заводу Облколгоспбуду, головним 
інженером Здолбунівського райміжколгоспбуду, азі968 р. і до виходу на 
пенсію у 1998 р. очолював Острозький райміжколгоспбуд, згодом 
перейменований в райагробуд. Короткий період впродовж 1986-1988 рр. 
працював заступником голови по будівництву та реконструкції Острозького 
районного агропромислового об’єднання. За час керівництва Петром 
Якимовичем будівельними організаціями і за його діяльної участі в області 
та районі зведено десятки об’єктів господарського, соціально-культурного 
та адміністративного призначення. Знаючи П. Яремчука як професіонала 
високого рівня, справжнього менеджера будівельної справи, на його думку 
зважало навіть партійне керівництво радянських часів. Це яскраво свідчить
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про те, що Петро Яремчук користувався повагою в колективах, де працював, 
і серед краян. За високі показники у роботі нагороджувався медалями “За 
доблестный труд ’ ’ та “Затрудовое отличие”, чисельними грамотами та преміями.

Після виходу на пенсію Петро Якимович продовжував активно 
працювати. Зокрема, керував будівництвом котеджів Національного 
університету “Острозька академія”, долучився до зведення споруди храму 
євангельських християн-баптистів в Острозі.

В1962 р. одружився з економістом за фахом Марією Олександрівною з 
родини Домашуків, що меншала в Грем’ячому на Острожчині і становище 
якої було дуже схожим із сім’єю Яремчуків. Батька Олександра 
Опанасовича було мобілізовано на фронт і кинуто, як і тисячі таких же, як 
і він, “неблагонадійних” із Західної України, на передову, де його було 
смертельно поранено восени 1944 р. Мама Ярина Семенівна працювала в 
колгоспі і самотужки виховала чотирьох доньок.

Марія Олександрівна і Петро Якимович народ или і виховали двох дітей. 
Старший син Олександр - лікар-кардіолог міської лікарні №8 у Києві, 
Віталій - кандидат історичних наук, доцент Національного університету 
“Острозька академія”. Дочекалися трьох онуків - Олексійка, Юлю та 
Яринку. Згідно родинних традицій, у сім’ї Петра Якимовича завжди 
панувала злагода, взаємоповага, культивувався дух українського 
патріотизму, пошани до української історії та культури.

- Батько знав багато українських пісень і при нагоді їх співав, прищепив 
нам любов до історичної літератури та спорту, - говорить молодший син 
Віталій. - В людях особливо цінував порядність і працелюбність. Він не 
був “м’якою”, “комфортною” людиною. І в професійних чи громадських 
справах, і вдома називав речі своїми іменами. Тому мав не тільки друзів і 
симпатиків, а й численних ворогів. На Рівненщині батька шанували як 
професійного будівельника! справжнього патріота України. Займаючи 
активну життєву позицію, він був серед тих, хто ліквідовував наслідки аварії 
на Чорнобильській АЕС - будував селище на Київщині. До речі, там батько 
познайомився з Віталієм Луценком, батьком нині знаного політика і діяча 
сучасної України Юрія Луценка, який також тоді брав участь у ліквідації 
аварії на ЧАЕС. В. Луценко присвятив і подарував батькові вірша.

З кінця 1980-х Петро Яремчук був активним учасником політичного 
життя району. Будучи членом Народного Руху України, а пізніше, очолюючи 
Острозьку районну організацію НРУ та районну організацію 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів, був кандидатом у депутати до 
Рівненської обласної ради від блоку В. Ющенка по багатомандатному 
виборчому округу №4. Вважав, що участь у політиці - це можливість 
власними зусиллями сприяти поліпшенню життя українського народу та 
добиватись більш ефективної діяльності влади. Пропонував не шукати 
винних, а переходити до конкретних справ. У багатьох в пам’яті його виступ 
на мітингу, присвяченому щойно прийнятій “Декларації про державний
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суверенітет України” у липні 1990 р., коли ще існував Радянський Союз і 
багато людей боялися відкрито висловлювати свою думку. У своїй 
політичній діяльності підтримував ті політичні сили, які орієнтувалися на 
європейські та національно-демократичні цінності.

В 1999 р. очолював районний штаб кандидата на посаду Президента 
Євгена Марчука. Був діяльним учасником виборів у 2002 та 2004 рр.

- Його організаторські здібності дуже допомогли нам в організації 
виборчого процесу у дні Помаранчевої революції на теренах нашого 
краю, - говорить Євген Ярмолюк, керівник штабу кандидата у 
Президенти України Віктора Ющенка у 2004-2005 рр. - Петро Якимович 
працював заступником керівника Острозького штабу. Хоч через поважний 
вік він менше займався безпосередньо агітаційною роботою, але зробив 
багато для організації виборчого процесу та активного протистояння 
спробам фальсифікації виборів.

Важко переживав Петро Якимович втрату на початку третього 
тисячоліття мами, а потім і двох братів. Не зміг змиритися зі смертю 
дружини у червні 2005 р. Коли природний для Петра Якимовича оптимізм 
і загартованість до випробувань долі брали гору, підступно підкралася важка 
недуга, яка, попри всі зусилля лікарів і близьких, виявилася смертельною.

На завершення повторю слова міського голови Тараса Пустовіта з його 
некрологу після смерті Петра Якимовича Яремчука: “Нехай пам’ять про 
цю чудову людину збережеться надовго у серцях наших краян”.

Література
1. Волинь (Рівне).-1995.-31 березня.
2. Агітаційні матеріали 2002 року кандидата до обласної ради Яремчука П. Я.
3. Спогади сина В. П. Яремчука.
4. Спогади керівника виборчого штабу “Наша Україна” 2004-2005 рр. 
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Преса м. Нетішина на переломі ХХ-ХХІ ст.

Пресу нині по праву називають трибуною демократії і гласності, дійовим 
засобом боротьби за утвердження соціально-економічних перетворень, 
виразником громадської думки. Засоби масової інформації вносять значний 
вклад в очищення суспільства від рутинерства і застою утверджуючи 
атмосферу викорінення негативних явищ в нашому суспільстві, пошуку 
нових форм процесу демократизації та втілення в життя економічних 
реформ.

Преса є могутнім знаряддям впливу на людей, їх цю свідомість. З од ного 
боку, вона доводить до свідомості людей сутність політики держави, 
управлінських рішень, орієнтує їх у масі соціальних подій, формує 
громадську думку, утверджує систему соціальних цінностей, зразків 
поведінки. З іншого - вона є знаряддям «зворотного зв’язку» - виявлення 
ставлення мас до рішень державних інститутів та політичних лідерів до 
подій у державі і за рубежем, а також каналом надходження пропозицій і 
критичних зауважень, сигналів про функціонування різних органів 
управління і їх керівників.

Цей короткий екскурс про періодичні друковані видання в Нетішині, 
перша спроба висвітлення історії як ЗМІ, що виходять зараз, так і про вже 
забутих, а декому і зовсім невідомих газет, які в свій час видавалися у місті 
енергетиків.

У1981 р., коли масштаби будівництва почали інтенсивно зростати, 
партком, об’єднаний будівельний комітет, комітет комсомолу та Управління 
будівництва Хмельницької АЕС вирішили започаткувати свій друкований 
часопис, який би висвітлював хід будівництва ХАЕС. На той час це було 
нормою. Всі великі радянські будови обов’язково мали власну газету, на 
шпальтах якої від дзеркалювалися трудові здобутки та життя робітничих 
колективів, висвітлювалися підсумки соціалістичного змагання, 
друкувалися виступи як керівників, так і простих робітників, багато іншої 
різноманітної інформації й фотоілюстрацій.

Перший номер газети апарату управління будівництва ХАЕС під 
редагуванням В. Басирова побачив світ 1 грудня 1981р. На першій сторінці 
зі статтею «Сила слова» виступив секретар парткому О. І. Лапко. Він 
підкреслив, що це спільне видання розпочинає літопис атомного гіганта 
не тільки на Хмельниччині, але й в республіці.

«Наша преса- гостра зброя партії. Тому дуже важливо, щоб на сторінках 
газети всебічно показувати досягнення нашого економічного та соціально- 
політичного розвитку, виховувати у людей почуття гордості за великі 
завоювання соціалізму, який зв’язав в одне ціле інтереси особистості з 
інтересами всього суспільства.
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Радянські журналісти - правофлангові нашого ідеологічного фронту, бійці 
його передової. Бути завжди попереду, партійним словом запалювати маси 
на трудові звершення, мобілізовувати та організовувати їх - в цьому редакція 
газети «Знергостроитель» повинна бачити свій першочерговий обов’язок».

На першій сторінці також були надруковані привітання колективу 
редакції, авторам та читачам газети від відділу пропаганди та агітації 
Хмельницького обкому Компартії України, редакції обласної газети 
«Радянське Поділля», бюро обласної організації Союзу журналістів 
СРСР та редакції газети «Молодь України».

Друга сторінка заповнена виступами: начальника управління 
будівництва І. Малюка, голови об’єднаного будкому А. Третяка та 
бригадира комплексної комсомольсько-молодіжної бригади, депутата 
обласної Ради народних депутатів, делегата XXVI з’їзду КПРС 
В. Бобрової, у яких говорилося про трудові здобутки, темпи будівельно- 
монтажних робіт, трудову дисципліну, удосконалення форм та методів 
соціалістичного змагання.

У кореспонденції «На орбіті дружби» польський спеціаліст П. Капчик 
підбив підсумки спільної роботи на інтернаціональній будові, наголосивши, 
що у спільній співпраці радянських і польських будівельників можна буде 
добитися високих виробничих показників та зміцнити братню 
інтернаціональну дружбу.

«Ударній комсомольській - ударну працю!» - такий заголовок 
третьої сторінки. Вона відкривається матеріалом з першої 
комсомольської звітно-виборної конференції, в якому надруковані тези 
зі звітної доповіді секретаря комітету комсомолу Юрія Орла, подано 
виступи делегатів конференції: механіка ЖБУ-2 Я. Тихана, комісара 
оперативного комсомольського загону Д. Сперкача та маляра- 
штукатура Т. Бойка. На цій же сторінці надруковано склад 
новообраного комітету комсомолу та список делегатів на XXXIX 
міську конференцію, які були обрані на І конференції комсомольської 
організації будівництва Хмельницької АЕС.

Четверта сторінка підготовлена журналом «Ранок». Тут привітання 
від шефів - редакційної колегії журналу ЦК ЛКСМ України «Ранок» 
та його головного редактора Володимира Бурбана, поезії Миколи 
Сингаївського, Василя Моргуна, Володимира Мордана та ліричні 
замальовки інших авторів.

Перший номер щотижневика «Знергостроитель» був 
віддрукований тиражем 2000 примірників, і протягом майже 26 років 
ця цифра постійно змінювалася. Найбільшим тираном був у середині 80-х 
років минулого століття і становив більше 5000 екземплярів. Подальший 
вихід часопису тісно пов’язаний з виробничою діяльністю УБ ХАЕС, 
життям та дозвіллям трудового колективу, мешканців міста енергетиків. 
Згодом з російської газета поступово перейшла на українську мову. В даний
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час газета «Енергобудівник» є друкованим органом Управління буд івниц тва 
Хмельницької АЕС, виходить на восьми сторінках тиражем 1010 
примірників. Ось імена редакторів часопису: Валерій Басиров, Микола 
Заріцький, Олександр Радишевський, Михайло Ільчук, Микола Панасюк. 
Зараз газету редагує Петро Войтович.

На Ічервня 2007 р. у світ випущено 1322 номери.
Під час масових акцій протесту громадкості проти нарощування 

потужностей на Хмельницькій АЕС, у кінці 80-х - на початку 90-х років 
минулого століття перед Дирекцією та колективом Хмельницької АЕС 
постало питання щодо інформування населення про стан справ на 
електростанції та рівень гамма-випромінення у 30-км зоні. Так з’явився 
«Інформаційний бюлетень», підготовлений та випущений 
лабораторією охорони навколишнього середовища та відділом 
охорони праці і техніки безпеки Хмельницької АЕС. Згодом до цієї 
акції приєдналися інші відділи та служби, зокрема - відділ ядерної безпеки, 
служба засобів диспетчерського та технологічного управління тощо.

На сторінках цього видання виступали провідні спеціалісти в галузі 
атомної енергетики, друкувалася різноманітна статистична інформація про 
роботу АЕС, результати роботи комісії АН СРСР на ХАЕС, постанови, 
що стосувались роботи енергетичного комплексу, наводилися техніко- 
економічні показники роботи ХАЕС, таблиці результатів контролю доз 
гамма-випромінення на місцевості навколо станції. Протягом 1990 р. було 
випущено всього п’ять номерів, кожен з яких був надрукований тиражем 
3000 екземплярів, об’ємом 0,5 друкованого аркуша. Відповідальною за 
випуск була Ірина Бочкова.

У липні 1991 р. вийшов сигнальний номер газети «Хмельницкая АЭС», 
засновником якої стали адміністрація та трудовий колектив Хмельницької 
АЕС, а у вересні - перший номер часопису. 31994 р. газету перейменовано 
у «Перспективу». Протягом всього цього періоду журналісти інформують 
читачів Нетішина про виробничу діяльність спочатку першого, а в даний 
час - обох енергоблоків ХАЕС, хід планово-попереджувальних ремонтів, 
друкують виступи та інтерв’ю з спеціалістами станції, цікавими людьми 
свого підприємства і міста. Подають багато культурно-освітньої та 
спортивної інформації, висвітлюють та коментують події з життя трудового 
колективу АЕС, міста, звіти профспілкових конференцій, семінарів, нарад 
та сесій міської ради.

Зараз газета «Перспектива» щотижня виходить українською та 
російською мовами, на восьми сторінках, обсягом 1,44 друкованого аркуша, 
тиражем 3000 екземплярів і розповсюджується безкоштовно.

Першим редактором видання був Ігор Петровский, а з грудня 1991 р. і 
по сьогоднішній час - Віктор Гусаров, член Національної спілки 
журналістів України, секретар Нетішинської міської журналістської 
організації. На 1 червня 2007 р. у випущено 823 номери газети.
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Перший сигнальний номер «Нетішинського вісника» - друкованого 
органу міської ради народних депутатів вийшов ЗО вересня 1991 р. Як і 
прийнято у таких випадках, на першій сторінці нового часопису - звернення 
редакційного колективу до читачів, напутнє слово голови Нетішинської 
міської ради народних депутатів Івана Гладуняка, опитування мешканців 
міста на тему: «Якою ви хочете бачити нову газету?».

На другій сторінці - інтерв’ю з головним архітектором Нетішина 
Володимиром М’ясніковим, нотатки про нашу духовність і культуру.

Третя сторінка заповнена матеріалами про заготівлю овочів на зиму 
базою робітничого постачання ХАЕС, до 125-річчя з дня народження 
Михайла Грушевського та розповіддю про «гірку долю баби Марії з 
вулиці Горького».

Четверта сторінка відкривається літературним куточком, 
друкуються кросворд та церковний календар.

Наступний, другий номер «НВ» був віддрукований у листопаді, і 
до кінця 1991 року газета більше не виходила. Тираж кожного номера 
складав 3000 примірників. Редактором був уродженець с. Крупець 
Володимир Баталов.

Регулярний випуск часопису розпочався з січня 1992 р. Газета виходила 
щосуботи. Виконував обов’язки редактора Андрій Кантонісгов. З листопада 
цього ж року редактором став Микола Заріцький. Згодом газета виходила 
двічі на тиждень, тираж її зріс майже до 14 тисяч примірників, і газета 
розповсюджувалась не тільки у Нелінійні, але й у Славутському районі.

З самого початку свого виходу газета була рупором міської влади, і на 
своїх сторінках редакція газети намагалася бути у центрі подій міста та 
регіону. Журналісти бралися за різноманітні теми з професійної та 
виробничої діяльності влади, трудових колективів підприємств та 
організацій, приватних структур малого та середнього бізнесу тощо. Газета 
також друкувала тематичні сторінки.

Нині засновниками газети є міська рада і трудовий колектив 
редакції газети. Шістнадцятисторінковий щотижневик широко 
висвітлює життя Нетішина, здобутки та проблеми, які повсякденно 
супроводжують громаду міста на тернистому шляху державного 
будівництва. Сьогодні тираж «НВ» складає 2800 примірників, обсяг 
одного - 4 умовні друковані аркуші. На 1 червня 2007 р. вийшло 1313 
номерів. Редактор газети - Ольга Мороз, член Національної спілки 
журналістів України, депутат міської ради п’ятого скликання від партії 
«Наша Україна».

12 жовтня 1991 р. мешканцям Нетішина було запропоновано перший і 
останній номер міської російськомовної громадсько-політичної газети 
«Утро Полесья», котру заснувала колегія керівників промислових 
підприємств м. Нетішина. На сторінках газети розміщено матеріали про 
цілі і завдання, які поставили перед собою її засновники та редакційний
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колектив, інтерв’ю з працівниками Хмельницького монтажного управління 
«Теплоенергомонтаж»; розповіді про прикордонника Славутського 
Червонопрапорного прикордонного загону О. В. Артамонова та голову 
міської ради ветеранів війни Г. В. Шеліванову. Привертала увагу стаття 
про гостру політичну боротьбу між різними новонародженими партіями, 
фоторепортаж про місто над Горинню.

Тираж цього видання склав 3000 екземплярів. Редагував газету Віктор 
Гусаров.

У другому півріччі 1993 р. у в місті енергетиків виходив рекламно- 
інформаційний огляд «Шанс». Засновником виступив колектив 
редакції, а спонсорувало випуски ВП «Атоменергоремонт». Це видання 
на чотирьох сторінках форматом А-3 було суто рекламно- 
інформаційним. Проіснувало воно недовго: було видано вісім номерів. 
Газета друкувалась українською та російською мовами два рази на 
місяць. Редагувала її Ніна Бойко.

На початку третього тисячоліття число міських газет поповнилось 
досить незвичним часописом під назвою «Вісник малозахищених». 
Видала його Хмельницька обласна громадська організація «З’єднання 
борців за справедливість»; загалом це був додаток до газети «Точка 
зору. Рівне». Він вийшов у липні 2001 р.; редактор-А. Войтко. Наступний 
номер вже вийшов як газета Хмельницького обласного «З’єднання борців 
«За справедливість». Згодом видання реформувалось, і тепер це - 
«Загальнодержавна інформаційна громадсько-політична газета». Засновник 
- все та ж громадська організація «З’єднання борців «За справедливість.»

На своїх сторінках видання намагається порушувати злободенні питання 
малозахищених верств населення та громадян, які потребують практичної 
та юридичноїдопомоги.У газеті започатковано рубрики: «Діалогз владою», 
«Дискусійний клуб політичного прогнозування», «Дискримінація 
малозабезпечених» та інші. Основні принципи, тематична спрямованість: 
захист інтересів скривджених, принижених, знедолених і несправедливо 
ображених; надання юридичних консультацій. Газета видається на гранти 
міжнародних благодійних організацій за проектами, що здійснюються 
при підтримці «Фонду сприяння демократії», Посольства США в Києві, 
Фонду Ч. С. Моттана та «Єднання» в рамках програми «Загальні цілі», 
Фонду розвитку українських ЗМІ того ж таки Посольства США.

Крім цього, редакційна рада «ВМ» видає додаток «Гаряча інформація», 
який виходить у зв’язку з надзвичайними подіями в місті та регіоні. Тепер 
газета видається за фінансової підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження,» періодичність - два рази на місяць, тираж 3000 примірників. 
Формат видання А-3 на чотирьох сторінках. На 1 червня 2007 р. випущено 
88 номерів. Очолює колектив голова редакційної ради Анатолій Войтко.

Ще одна безкоштовна щотижнева рекламно-інформаційно газета - 
«Нетішинські оголошення». Е засновником та редактором є Володимир
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Харченко. Це видання розповсюджується, крім Негішина, ще й у Славуті 
та Острозі. Воно побачило світ 17 лютого 2004 р. друком на двох сторінках, 
форматом A-З, накладом 2000 примірників. Нині, газета видається 
щовівторка на восьми сторінках, тираж 3000 примірників. На 1 червня 
2007 р. випущено 169 номерів.

«Час Молоді» - міська молодіжна газета; видається з вересня 2006 р. 
Але підвалини цього видання були закладені ще на початку 2001 р., коли у 
«Нетішинському віснику» було вміщено сигнальний номер спецвипуску 
газети для молоді «Тінейджер». Це видання відкрило двері для творчої та 
обдарованої молоді, яка може тут розкрити свій талант, проявити себе, 
знайти нових друзів. За допомогою газети молодий та енергійний 
редакційний колектив докладає зусиль, щоб молодь не стояла осторонь 
життя міста, а брала в ньому якнайактивнішу участь.

Творчі доробки газети - це статті, кореспонденції, замальовки, 
вірші учнів загальноосвітніх шкіл міста енергетиків та інших 
дописувачів газети, які не байдужі до проблем та життя підростаючого 
покоління, котре уособлює майбутнє нації, держави, зрештою, батьків. 
Основна мета творчого колективу - допомогти представникам «країни 
дитинства» ввійти у світ дорослих, вийти на самостійну життєву дорогу 
не лише з точки зору громадського, а насамперед, морального 
обов’язку.

Постійні рубрики газети, які припали до вподоби читачам, - 
«Парад особистостей», «Молодь і місто», «Знайди себе», «Що? Де? 
Коли?», «Мистецький мікс», «Справи житейські» та інші. На шпальтах 
молодіжки також друкуються різноманітні конкурси, вікторини, 
довідник ерудита тощо.

Газеті дали життя і продовжують посильно допомагати фінансово 
приватні підприємці, вони ж її співзасновники Олександр Ситник та 
Валерій Преподобний. До складу сігівзасновників також входять молодіжна 
громадська організація «Нетішинська молодіжна біржа», відділ у справах 
сім’ї та молоді виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Молодіжний часопис виходить двічі на місяць, форматом А-4 на 12 
сторінках, тиражем 1500 екземплярів. Редактор газети Руслана Чернюк. 
На 1 червня 2007 р. випущено 42 номери.

На початку листопада цього року колектив ред акції газети «Нетішинські 
вісті» буде відзначати першу річницю з часу виходу свого першого номера. 
Засновник і видавець нової газети - підприємець, депутат міської ради 
п’ятого скликання від Партії Регіонів Володимир Соснов. Це 
«новоспечене» видання в основному є опозиційним до місцевої влади і на 
своїх сторінках намагається пропагувати позицію «регіоналів», нав’язуючи 
іноді читачам матеріали шовіністичного спрямування. Постійно критикує 
місцеву владу за прорахунки в прийнятті кадрових рішень та недолугості 
деяких чиновників, які своїми вчинками дискредитують місцеву владу.
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Безперечно, у деяких випадках, ця критика є конструктивною, але інколи і 
навпаки - робиться багато невиправданого галасу.

Позиція редакції загальнополітичної, інформаційної газети 
«Нетіппінські вісті» в більшій мірі спрямована на критику влади, а не на 
забезпечення конструктивізму в подоланні негативних явищ у нашому 
суспільстві, пошуку спільних і дієвих варіантів та пропозицій стосовно 
виходу із ситуацій, які виникають на шляху побудови демократичного і 
цивілізованого суспільства.

Газета виходить два рази на місяць українською та російською 
мовами, верстається та друкується в багатьох кольорах, за власні 
кошти і на обладнанні приватного підприємця Н. Соснової. Тираж 
складає 1000 примірників, обсяг видання - 3 умовні друковані аркуші 
А-4. На 1 червня 2007 р. випущено 13 номерів.

Ось короткий огляд історії, змісту і тематичного спрямування 
нетішинської періодики. Частина міських ЗМІ виставлена у вітрині в 
залі історії м. Нетішина і ХАЕС, звідки також можна дещо дізнатися 
про історію головних часописів міста-супутника, а також про окремих 
журналістів та їх внесок у розвиток преси атомобудівників та енергетиків.
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Ярослава БОНДАРЧУК

Перша реставрація чудотворної родової ікони 
князів Острозьких „Богородиця - Одигітрія” в

Свято-Троїцькому монастирі в с. Межиріч

Найбільшою святинею нашого краю є чудотворна родова ікона князів 
Острозьких „Богородиця Одигітрія”, що знаходиться в монастирі Св. Трійці 
с. Межиріч, куди була принесена останнім представником цієї династії 
князем Янушем на поч. XVII ст.

Ікона була створена місцевими майстрами в останній чверті XVI ст. - 
„епоху академії” - період найвищого розквіту культури та мистецтва 
Острозького осередку. У ній яскраво переплелись ідеї та художні традиції 
середньовічної греко-візантійської та ренесансної західноєвропейської 
культури. Образи Богородиці та Христа намальовані на іконі у стилі 
візантійської іконографії за канонічною схемою часів Палеологів. На лівій 
руці Богоматір тримає Ісуса, а вільною рукою, ледь торкаючись ніжки сина, 
показує на нього, ніби закликаючи всіх людей йти його дорогою, жити за 
його заповідями. Христос згідно з візантійською традицією зображений з 
лицем дорослої люд ини, як пред вічний Бог. В одній руці він тримає сувій, 
а іншою - благословляє Матір і весь світ, який врятує своїми муками. 
Жестами рук, поглядами очей Богородиця та Христос звертаються до 
людей. Вони не відречені від земного світу. Але світлом своїх душ 
підносяться над ним у безмежжя небес, за межі земного людського 
існування. Вони апелюють до найбільш таємничих глибин людської 
психіки, виносячи її за межі земного просторового та часового контініуму 
до інших духовних вимірів. Спрямованість у навколишній світ з’єднує їх 
з мистецтвом Ренесансу, а вища надприродна мудрість, трагічність та 
містичність єднають з філософією середньовіччя. У їх аскетизмі є 
нездоланне прагнення протиставити самодостатній ситій плоті - духовність, 
ствердити надбіологічний сенс життя. Адже християнство з моменту свого 
з’явлення на світ, відкривши нову духовну люд ину, проголосило “боротьбу 
з низькими стихіями в ім’я духовного виковування людської особистості”1. 
Щоб краще усвідомити значення життя небесного, необхідно було забути 
про життя земне; щоб всі помисли направити до Господа, необхідно було 
забути про себе, про все, що зв’язує із землею. Одухотвореність - незмінна 
основа етичного та естетичного ідеалу середніх віків, не мислилася без 
упокорення плоті, оскільки дух протиставлявся матерії. Чим більше 
аскетичними і виснаженими були обличчя, тим сильніше просвітлювало 
крізь їх матеріальну оболонку духовне начало. Аскетизм стверд жував силу, 
владу та перемогу духу над плоттю. “Складається враження, що тілесне 
життя Христа та Мадонни завмерло в очікуванні вищого одкровення, до
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якого воно прислухається”2. Образи матері та сина нерухомі, тому що 
наповнені надлюдським Божественним змістом, введені в непорушний 
спокій Божественного існування. У них втілюється людське єство, що живе 
не власним, а надриродним життям, отже, їх стан передає не припинення 
життя, а, навпаки, його найбільшу напругу і силу.

Середньовічна греко-візантійськаконцепція образів Христа та Богородиці 
як найвищих носіїв Духу, поєднується з ренесансним прагненням до передачі 
їх матеріальної тілесної досконалості. Тому в зображенні облич та постатей 
Богородиці та Христа майстер використовує як середньовічні засоби, 
скеровані на підкреслення духовності образів, так і ренесансні, направлені 
на втілення їх земної краси. Пластика облич досягається, як білильними 
“оживками”, накладеними на опуклі освітлені місця, що характерно для 
середньовіччя, так і тонкими кольоровими градаціями рожево-червоних тонів 
на щоках та рудувато-коричневих тонів - на затінених місцях облич, що 
характерно для Ренесансу. Золоте сіяння тла, що нагадує надприродне світло 
потойбічного світу, пов’язує ікону з середньовіччям, а рваний по левкасу 
рослинний орнамент, який виявляє красу природи, наближує до мистецтва 
нового часу. Ікона стає не тільки об’єктом поклоніння, але й об’єктом 
замилування. На старому грунті поступово проростають перші паростки 
нового стилю, які дають сподівання на його розквіт у недалекому 
майбутньому. Отже ікона „Богородиця Одигітрія” з Межиріцького монастиря 
має не тільки величезну духовну, історичну, але й художню цінність, як 
великий твір мистецтва. Фактично вона є найбільшим шедевром митців 
Острозького іконописного осередку доби академії.

Велике значення для збереження цього шедевру мала перша реставрація 
ікони, проведена в 1961 р. художником-реставратором Київського музею 
образотворчого мистецтва Хлопцевою Гэнною Василівною. Коротка творча 
біографія цієї майстрині є в Словнику художників України 1973 р. Ганна 
Василівна народилася 4 березня 1923 р. в с. Водяники Черкаської області. 
У1949 р. закінчила Київське училище прикладного мистецтва, де навчалася 
у відомих килимарниць Наталії Вовк та Марії Глущенко. У1950-60 рр. 
вона плідно працює в галузі художнього ткацтва та майоліки. Найвідоміші 
з її робіт - створені в традиціях народного мистецтва килими: „Портрет С. 
А. Ковпака” (1949 р.), в Державному музеї українського народного 
декоративного мистецтва, „Хліб-сіль” (1967р.), „Степом-степом” (1969 р.), 
„Мальви” (1970 р.), „Лісова пісня” (1971р.) в Музеї Лесі Українкив Києві, 
а також керамічні скульптури, створені по мотивам поезій Тараса Шевченка: 
„Сова” (1961 р.), „Тополя” (1961-64 р.), „Катерина” (1964 р.) в київському 
музеї Т. Г. Шевченка3. Крім того, закінчивши курси реставраторів у Москві 
і отримавши диплом художника-реставратора темперного та олійного 
живопису, з початку 1960-х рр. Ганна Василівна працює художником- 
реставратором у Київському музеї образотворчого мистецтва.

У цей час музей проводив обстеження церков і монастирів України з 
метою виявлення в них ікон, які мають велику художню цінність. Влітку
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1961 р. працівники музею приїхали в Межиріч, щоб оглянути храм Свято- 
Троїцького монастиря. Серед музейних співробітників була Ганна 
Василівна Холопцева. Свої спогади про від відування храму та реставрацію 
ікони художниця залишила у своєму листі, написаному 16 грудня 2004 р. в 
Острозьку академію до автора цих рядків.

Ганна Василівна пише, що коли вони зайшли до церкви, в центральній 
частині іконостасу, над царськими вратами, побачили старовинний образ 
Богородиці, який опускався на стрічках донизу у найбільші свята. Ікону 
було важко розглянути тому, що вона була закрита срібними шатами. Тоді 
Ганна Василівна попросила священика Володимира Бобровницького 
спустити образ, щоб подивитися, чи не пошкоджений він під окладом. 
Виявилося, що на іконі є невеликі випади фарби в місцях, де були цвяхи. 
Крім того, ікона була запорошена. На ній осів пил століть, адже їй було 
понад 400 років. Гості почали переконувати священика від дати ікону до 
музею, але Ганна Василівна шепнула йому: “Не віддавайте!”. І отець 
Володимир ікони не віддав. Головна святиня нашого краю залишилася в 
церкві. Проте Ганна Василівна як спеціаліст бачила, що вона потребує 
негайної допомоги, тому вирішила повернутися в Межиріч і реставрувати 
її. Невдовзі вона сама приїхала в село і зупинилася в хаті отця Володимира, 
біля церкви. Ікону реставрувала у колишній трапезній монастиря. “Я все 
зробила з боку реставратора, - згадує художниця у своєму листі, - Промила 
обережно ватою з скипидаром, протерла, загрунтувала ті місця, де були 
випади фарби, затонувала їх і знову протерла образ сухою ватою”4. Вона 
почистила також срібний оклад, після чого ікону знову підняли над 
царськими вратами. Наступного дня, в неділю, в церкві було багато людей. 
І всі звернули увагу на те, що ікона сяє на всю церкву, ніби оновилась. В 
кінці проповіді отець Володимир, звертаючись до людей, запитав: ”Чи 
знаєте ви, хто зробив нашу ікону такою гарною? Винуватиця цього є тут у 
храмі”, - і показав на Ганну Василівну, яка скромно стояла в кінці церкви, 
біля дверей. Всі разом обернулися до неї і в ту мить вона відчула таке 
щастя, ніби на неї зійшла благод ать Святого Духа. Це була для неї найбільша 
подяка і нагорода. Адже вона реставрувала ікону не за чиєюсь вказівкою, 
не за гроші, а за покликом своєї душі, для того, щоб оновити цей образ і 
зберегти його для наступних поколінь. Нині Холопцева Ганна Василівна 
проживає в Києві, їй 82 роки. Нехай ці скромні рядки будуть доказом щирої 
вдячності за її безкорисну благородну працю.

Джерела
1. Бердяев Н. А. Смысл истории - М.:Мысль, 1990. - С. 102.
2. Трубецкой Е.И. Три Очерка о русской иконе. - М.: Инфро-Арт, 1991. -С.19.
3. Словник художників України.-К.: Головна редакція УРЕ, 1973.-С.243.
4. Лист Г. В.ХолопцевоїдоЯ. В.Бондарчук від 12.ХП. 2004 р.-Фонди Центру 
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Анастасія ХЕЛЕНЮК

Острог в творчості та науково-організаційній 
діяльності проф. Л. Винара

Професор Любомир Винар із США належить до тих вчених, що 
відіграють важливу роль в розвитку української науки в діаспорі. В 
міжнародному науковому світі Л. Винар відомий як вчений широкого 
діапазону (він є автором цінних праць з історії української козачини, 
історії культури, історіографії, джерелознавства, методології 
історичного досліду, бібліографії та інших спеціальних історичних 
дисциплін) та організатор наукового життя в діаспорі. В1963 р. професор 
Винар ініціював створення журналу “Український історик”, який згодом 
став друкованим органом Українського історичного товариства (далі-УГГ), 
заснованого в 1965 р. До сьогодні УІТ належить провідна роль у 
нарощуванні знань, розв’язанні дискусійних питань, координації 
історичних досліджень в діаспорі.

За останні роки постаті Л. Винара, зокрема характеристиці його 
наукової та організаційної діяльності, а також історії становлення, 
діяльності УІТ та журналу “Український історик” присвячено чимало 
наукових публікацій українських та зарубіжних дослідників1.

В межах даної статті ми спробуємо висвітлити лише один з аспектів 
багатогранної наукової та організаційної діяльності Л. Винара, що в 
майбутньому допоможе здійснити об’єктивне ґрунтовне дослідження 
постаті вченого. В науковому доробку проф. Л. Винара присутні 
дослідження, які безпосередньо, і опосередковано пов’язані з історією 
нашого міста. Проте найбільше проф. Винара з Острогом пов’язує його 
діяльність як президента УІТ, а саме ініціатива створення та організація 
діяльності осередку Товариства в Острозі. Тому метою цієї статті є 
висвітлити значення м. Острога в житті та творчості Л. Винара. Досягнення 
даної мети передбачає розв’язання ряду завдань: дати аналіз публікацій 
дослідника, які стосуються історії Острога; висвітлити історію Острозького 
осередку Товариства, виокремити основні етапи становлення та 
проаналізувати напрямки його д іяльності; визначити роль УІТ та Л. Винара 
особисто у розвитку Острозької академії.

В якості джерел при написанні даної статті було використано, 
насамперед, листування професора Л. Винара з доктором історичних наук, 
професором М. Ковальським, опубліковане в збірнику наукових праць 
“Осягнення історії”2 (тематично ці листи охоплюють особисті і родинні 
справи, наукову діяльність, заплановані історичні праці М. Ковальського 
та УІТ, постання осередку Товариства в Острозі і його розвиток в Україні 
та ін.); статті М. Ковальського, опубліковані в “Українському історику” та
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інших періодичних виданнях, які інформують про заснування та 
організаційну структуру осередку3, а також публікації вченого, присвячені 
аналізу наукової діяльності Л. Винара4; наукові праці та публікації 
Л. Винара, присвячені історії українського друкарства, гасла Енциклопедії 
України (Encyclopedia of Ukraine). Матеріали рубрики “Хроніка” журналу 
“Український історик”, в якому з 1995 р. періодично з’являлась інформація 
про співпрацю УІТ і Острозької академії та діяльність осередку Товариства 
в Острозі, набули значення джерельних матеріалів і також були використані 
з цією метою.

Ряд українських дослідників, що вивчають історію історичної науки 
в діаспорі зверталися в своїх працях до історії діяльності УІТ і в цьому 
контексті згадували острозький осередок УІТ. Так А. Атаманенко 
присвятила ряд публікацій історії УІТ загалом5 та Острозького 
осередку зокрема6, а також в окремій статті проаналізувала вищезгадане 
листування Л. Винара та М. Ковальського. Л. Сакада, аналізуючи історію 
становлення журналу “Український історик”, характеризує діяльність УІТ 
та його осередків в Україні7. Ю. Макар проаналізував співпрацю УІТ та 
наукових установ в Україні. ~

Як уже зазначалось, Л. Винар є непересічним науковцем. Його 
творчість є дуже багатогранна. Крім ґрунтовних досліджень з історії 
та історіографії, в його науковому доробку присутні важливі студії і 
довідкові видання, присвячені вивченню української та інших етнічних 
спільнот в США. Окремою ділянкою його наукової праці є 
дослідження життя і творчості Михайла Грушевського, він 
започаткував нову наукову галузь - грушевськознавство, що сьогодні 
розвивається спільними силами науковців в Україні та діаспорі.

Місто Острог в творчості Л. Винара згадується в контексті 
висвітлення певних історичних подій. У 1963 р. вийшла його 
монографія “Історія українського раннього друкарства 1491-1600”8. 
Окремий розділ праці присвячений історії Острозької друкарні, яку 
вчений назвав найвизначнішим друкарським осередком в Україні. 
Автор детально відтворив історію створення Острозької Біблії, а також 
коротко охарактеризував інші острозькі друки. Окрім згаданої 
монографії, історія та розвиток українського друкарства відображені 
Л. Винарем в циклі статей.9

Окрему увагу в своїй творчості Л. Винар присвятив дослідженню 
вид атних постатей в українські історії. Серед них - Северин Наливайко - 
випускник Острозької академії, сотник кн. Острозького. Зокрема вчений 
зазначає: “.. .Наливайко зумів об’єднати біля себе козакуючи людей і 
зорганізувати нове козацьке товариство, нову козацьку формацпо, яка 
відіграла важливу ролю в історії України і суміжних країн у 1594-1595”10. 
Досліджуючи історію козацтва, Л. Винар неодноразово звертався до постаті 
кн. К.-В. Острозького. Зокрема в контексті опису подій молдавських походів 
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козаків у 90-х рр. XVI ст. та загалом ролі козаків у зовнішній політиці Речі 
посполитої. Так, Л. Винар згадує кн. Острозького як впливового 
політичного діяча в дослідженні про дипломатичну місію Олександра 
Комуловича в Україну 1594 р. Крім того, серед джерел, які Л. Винар 
використовував, досліджуючи козацькі походи в Молдавію, знаходимо 
листування кн. Острозького з кн. Радзівілом, листи С. Наливайка та 
Г. Лободи до кн. Острозького. В працях Л. Винара згадується і князь 
Януш Острозький, а саме його роль у заохоченні козаків до походів 
на Туреччину11.

Професор Винар також є автором понад 100 гасел в Encyclopedia 
of Ukraine (Енциклопедія України) - українознавчого англомовного 
видання, опублікованого на основі “Енциклопедії українознавства”. 
Енциклопедія є цінним джерелом про Україну. В ній Л. Винар помістив 
гасла, що безпосередньо стосуються історії Острога. В одному з них 
висвітлюється історія роду князів Острозьких12. Л. Винар називає одну з 
версій його походження - від турово-пінської лінії династії Рюриковичів і 
вказує на те, що більшість науковців дотримуються саме цієї версії 
походження великого руського роду. Називає також всіх князів роду від 
Данила Дмитровича, коротко характеризуючи діяльність кожного з них, 
називаючи при цьому зміни у володіннях, титули та роль, яку відігравали 
Острозькі у політичному житті держави. Постать князя Костянтина-Василя 
Острозького Л. Винар характеризує в окремій статті13. Він називає його 
найбільш впливовою політичною фігурою в Литовсько-Руській державі 
та, згодом, Речі Посполитій. Вказує на його стійку політичну позицію щодо 
українців під час підписання Люблінської унії (1569), а також зазначає його 
роль як оборонця православ’я. Крім зазначених гасел, Л. Винар є також 
автором інших енциклопедичних статей з історії України XVI-XVII ст., які 
в певній мірі стосуються історії Острога ранньо-модерного періоду14.

Науково-огранізаційна діяльність Л. Винара, охоплює його редакторську 
працю, діяльність в українських та американських наукових установах і 
університетах, організацію і участь в наукових конференціях. Сьогодні Л. 
Винар як голова УГГ проводить активну науково-організаційну діяльність в 
Україні, яка пов’язана насамперед із заснуванням та організацією діяльності 
українських осередків УІТ, що діють переважно при університетах і 
об’єднують істориків різних генерацій. Діяльність цих осередків, що 
коорд инуються з центральної управи, пов’язана з організацією і проведенням 
наукових конференцій та семінарів різних рівнів, співпрацею в журналі 
“Український історик”, спільними видавничими проектами тощо. В Україні 
осередки УІТ діють у Львові, Києві, Дрогобичі, Чернівцях, Одесі, Луцьку, 
Чернігові, Кам’янці-Подільському, Ужгороді, Донецьку. В1995 р. осередок 
УІТ був створений і в Острозі.

Власне, зі створенням Острозького осередку УГГ розпочинається плідна 
співпраця Л. Винара з М. Ковальським, яка пізніше переросла в співпрацю
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УГГ та Острозької академії. Загалом можна виділити основні напрямки, в яких 
ця співпраця проходила: науково-організаційний та науково-видавничий. 
Перший пов’язаний насамперед із роботою по створенню Острозького 
осередку УГГ. Острозький осередок постав 29 листопада 1995 р. завдяки 
особистим контактам проф. Л. Винарайпроректоразнаукової роботи тоді ще 
Острозького колегіуму Національного університету “Києво-Могилянська 
академія”, відомого вченого проф. Миколи Ковальського. Ґенезу знайомства з 
М. Ковальським Л. Винар висвітлив в коментарі до одного з листів вченого, 
опублікованого в “Наукових записках” Національного університету “Острозька 
академія”15. Спочатку вчені спілкувалися між собою по телефону, пізніше 
зав’язалося листування. Розпочалася співпраця в “Українському історику”, аз 
1994р. з ініціативи Л. Винара М. Ковальський був включений до редколегії 
журналу. Власне в цей час відбувається активна робота щодо створення 
Острозького осередку УГГ при Острозькому Вищому Колегіумі Національного 
університету “Острозька академія”. З листування двох вчених можемо 
відтворити поступовий процес підготовки та організації до становлення УГГ 
в Острозі. М. Ковальський ділився з Л. Винарем як успіхами, так і проблемами 
та перешкодами, які поставали в процесі створення установи.

25 листопада 1995 р.відбулися збори ініціаторів-засновників 
Острозького осередку УІТ. Ініціативна група складалася з 9 осіб. Про 
створення осередку М. Ковальський писав до Л. Винара: “Наприкінці 
листопада 1995 р. в Острозі за дорученням та рекомендацією д-ра проф. 
Л. Винара ми створили Острозький осередок УІТ та кореспондентський 
пункт “Українського історика”. Наш осередок поширює свою діяльність 
на весь регіон Великої Волині”16. На першому засіданні обрано керівні 
органи осередку - його головою М. Ковальського, заступником 
П. Кулаковського, секретарем А. Атаманенко. Тоді ж було затверджено і 
статут, що складається з семи розділів (І - Загальні положення, II - Мета і 
завдання, III - Членство, IV - Права членів, V - Виключення і вихід з 
осередку, VI - Керівні органи, VII - Розпуск осередку). Згідно статуту 
метою Острозького осередку УІТ є об’єднання дослідників історії, 
культури, етнології Волині, а також активних прихильників-українознавців 
вивчення історії України в цілому й свого краю зокрема. Варто зауважити, 
що Острозький осередок став першим в Україні, який на основі статуту 
УІТ розробив власний статут, який став основою для створення статутів 
інших осередків в Україні17.

Про появу Острозького осередку громадськість було оповіщено 
редакційним повідомленням на сторінках “Українського історика”. 
Зокрема було зазначено: “Виникнення Острозького осередку УГГ на Волині 
має велике значення в розбудові українського наукового життя і історичної 
науки в Україні”18.

Паралельно із залагодженням питань, що стосувалися організаційної 
роботи осередку, почалася підготовка конференції до 130-річчя від дня 
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народження М. С. Грушевського “Велика Волинь у науковій та громадській 
діяльності М. С. Грушевського”. Про перебіг підготовки конференції 
дізнаємося з листів М. Ковальського до Л. Винара. До участі в конференції 
планувалось залучити широке коло дослідників, які представляли б всі 
регіони України, але зголосилась лише частина. Вони представляли Київ, 
Львів, Кам’янець-Подільський, Житомир, Рівне. Серед зарубіжних гостей, 
запрошених на конференцію, були: Л. Винар, Д. Грабович, Ф. Сисин, 
3. Когут, та учень М. Ковальського, на той час співробітник КІУС С. 
Плохій19. Конференція відбулася 28 вересня 1995 р. Відповідно до 
програми, було виголошено 16 доповідей грушевськознавців. Пізніше 
частина з них була опублікована в “Українському історику”. Результатом 
конференції стало започаткування “волинського грушевськознавства”, що 
в свою чергу уможливило розширення тематики цієї важливої галузі 
українознавчої науки. В інформаційній статті по перебіг конференції 
А. Атаманенко зокрема зазначила: “Можна без перебільшення ствердити, 
що завдяки посиленій праці проф. М. Ковальського, голови осередку УІТ 
в Острозі і його співробітників, конференція в Острозі дала тривалий вклад 
в наукову дисципліну грушевськознавства”20.

По проведенні конференції був складений план подальшої 
діяльності осередку. В одній із статей, присвячених висвітленню 
діяльності Острозького осередку, М. Ковальський зазначив, що завдяки 
підтримці науковою літературою головної управи УІТ, насамперед проф. 
Л. Винара “розповсюджуємо останні числа “Українського історика” в місті 
й регіоні серед членів та симпатиків УІТ. Ставимо питання про ширше 
залучення до написання статей до “Українського історика” острожан, 
співробітників академії та місцевих краєзнавців. На базі Острозького 
осередку УІТ планується створити лекторій і науковий семінарій із 
біоісторіографїї...”21. Про успішність роботи Острозького осередку УІТ 
говорить Л. ВинарулисгідоМ. Ковальського від 17 березня 1996р.: “Радію, 
що під Вашим проводом Осередок так гарно розвиває працю - за це 
Президія УІТ і усі ми Вам дуже вдячні. Спільними силами причинимося 
до справжнього відродження нашої наукової історіографії...”22.

Окремо варто відзначити діяльність управи Товариства та особисто 
Л. Винара у поповненні фонду бібліотеки Острозької академії. В одному з 
листів до М. Ковальського Л. Винар писав: “Я вірю, що в короткому часі 
Острозька академія стане центральним науковим осеред ком в Україні і УІТ, 
в міру спроможності, допоможе академії в її науково-академічній праці.... 
Ми хочемо також розбудувати Вашу бібліотеку і радо з Вами і Паном 
Ректором підпишу звернення до громадянства і установ українських в 
Америці, Канаді, Європі”23. В “Українському історику” за 1997 р. знаходимо 
інформацію про те, що при Острозькій академії вирішено заснувати 
Бібліотеку УІТ, в якій будуть зберігатися усі видання товариства та, що “.. . 
Українське історичне товариство одночасно бажає допомогти Острозькій
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академії в розбудові їхньої університетської бібліотеки... Просимо усі 
українські видавництва в діяспорі і усіх членів УІТ допомогти в розбудові 
бібліотеки Острозької академії”24. Окрім повного комплекту “Українського 
історика” та цінних видань УІТ, що надійшли до Острозької академії, 
Л. Винар періодично надсилає до університету книги з власної бібліотеки, 
що поступово сформували окрему приватну колекцію УІТ та проф. 
Любомира Винара. Передані Л. Винарем англомовні видання поповнили 
фонд ресурсного центру.

Пам’ятною подією став подарунок острозькому Музею книги та 
друкарства від Анни та Любомира Винарів: в червні 2000 р. родиною 
Винарів була передана колекція книжкових мініатюр, яка і нині 
користується великою популярністю серед відвідувачів музею.

Віхою розвитку Острозького Осередку УІТ стало святкування 70-річного 
ювілею М. Ковальського. Науковці і ректорат Острозької академії ухвалили 
укласти і видати збірку праць на пошану ювіляра. До цієї справи долучився 
й проф. Л. Винар, який очолив редколегію видання.

Перший візит Л. Винара до Острога у 1999 р. сприяв подальшому 
зміцненню стосунків Острозького осередку з головною управою УІТ. 
24 серпня 1999 р. було прийнято ухвалу про надання проф. Любомиру 
Винару почесного звання Академіка Острозького Академічного Братства25. 
Під час свого перебування в Острозі Л. Винар мав нагоду особисто 
зустрітися з членами Острозького осередку та обговорити питання 
майбутньої співпраці.

В цьому ж році на чергових зборах Острозького осередку УІТ було 
ухвалено дату проведення чергової конференції університету 
“Острозька академія” спільно з УІТ, присвяченої 100-річчю від дня 
народження О. Оглоблина26. Як і було заплановано, конференція відбулася 
22-23 травня 2000 р. в університеті “Острозька академія”. В роботі 
конференції взяв участь і Л. Винар. Тоді ж відбулася презентація спільного 
видання УІТ і “Острозької академії” - першого тому серії “Оглобліяна” 
“Олександр Оглоблин: дослідження та матеріали. До століття від дня 
народження історика”27.

Існування осередку УІТ при Університеті “Острозька академія” сприяло 
поглибленню контактів між установами не лише у науковій, а й видавничій 
сферах. Ідея спільних видань УГГ та Острозького колегіуму була висловлена 
Л. Винарем у листах до М. Ковальського ще в 1996 р.28. Пізніше вона 
обговорювалася вченими протягом 1998 р. В листі до ректорату академії 
Л. Винар зазначив: “ми бажали б у майбутньому спільно видавати деякі 
видання з тим, що видатки за друк і папір УІТ взяло на себе”29. Першим 
спільним виданням Острозької академії та УІТ став вже згадуваний вище 
збірник на пошану М. Ковальського. А в 2003 р. за підтримки видавничої 
комісіїУВАН було опубліковано “Лекції з джерелознавства” В. Антоновича, 
зредаговані та підготовлені до видання М. Ковальським30. У передмові до 
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видання Л. Винар зокрема зазначив: “ Видання цієї важливої праці стало 
початком співпраці наших установ, і вірю, що причиниться до її 
майбутнього розвитку в науково-видавничій і академічній ділянках”31. 
З перспективи часу можемо ствердити, що сподівання Л. Винара 
справдилися - у співпраці Острозької академії та УІТ було видано ряд 
цінних монографій32, “Наукові записки” університету (серія “Історичні 
науки”)33, крім того, з 2003 р. в університеті діє редакційне бюро журналу 
“Український історик”.

З розвитком діяльності Острозького осередку УІТ при Острозькій 
академії зріс інтерес до вивчення української діаспори. Рішенням вченої 
ради університету в 2002 р. було створено Інститут дослідження української 
діаспори. Метою діяльності Інституту є вивчення різних аспектів життя, 
діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають на 
еміграції, а також розширення й поглиблення наукових та культурних 
зв’язків із українською громадськістю поза межами України. Від початку 
заснування Інститут тісно співпрацює з УГГ, зокрема в реалізації одного із 
напрямків роботи установи - організації та проведенні наукових 
конференцій, під час яких розглядалися важливі проблеми дослідження 
діаспори та співпраці з нею. Так в 2003 р. відбулася Міжнародна наукова 
конференція, присвячена 40-річчю журналу “Український історик” (1963
2003) за активної організаційної підтримки Інституту досліджень 
української діаспори, Українського історичного товариства, Острозького 
осередку УІТ, Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців 
та Історичної Секції Української Вільної Академії Наук у СІЛА. В 
підсумках конференції було прийнято ряд резолюцій, в яких визначено 
внесок журналу УІТ в збереження та розвиток єдиної історичної науки, 
роль його засновника і редактора - проф. Л. Винара, а також його колег- 
співробітників у виданні журналу, розповсюдженні наукового часопису в 
Україні та створенні наукових осередків.

У вересні 2004 р. відбулася перша міжнародна наукова конференція 
“Українська діаспора: проблеми дослідження”, в якій взяли участь науковці 
з України, Німеччини, Канади, США та інших країн, в тому числі і керівники 
наукових установ. На заключному засіданні конференції проф. Л. Винара 
за заслуги перед українською наукою й значний внесок в розбудову 
Національного університету “Острозька академія” було нагороджено 
срібним орденом князя Костянтина-Василя Острозького34.

Друга міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: проблеми 
дослідження” відбулася 22-23 травня 2006 р. В ній взяли участь понад 80 
учасників з України, країн Європи, США, Канади, які обговорили важливі 
проблеми наукового дослідження української діаспори та співпраці між 
українцями світу.

Згадані конференції, які довели і підкреслили необхідність ґрунтовного 
вивчення феномену української діаспори, систематичні дослідження
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української діаспори як явища, проведені в університеті, започаткування 
викладання кількох навчальних курсів, пов’язаних з життям української 
спільноти за кордоном, тісна співпраця з українськими науковими 
установами в діаспорі дали підстави для створення в Національному 
університеті “Острозька академія” кафедри історії української діаспори. 
Відкриття першої як в Україні, так і в діаспорі кафедри такого типу 
відбулося 12 жовтня 2007 р. Проф. Л. Винар став почесним завідувачем 
кафедри та її почесним професором.

Як бачимо, м. Острог займає певне місце і в житті відомого українського 
вченого Л. Винара. Він частково звертався до історії Острога в своїх працях та 
є автором енциклопедичних статей, присвячених історії роду князів Острозьких.

Крім того, Л. Винар тісно пов’язаний з містом і через свою науково- 
організаційну діяльність, щодо створення Острозького осередку УІТ при 
Острозькій академії. З перспективи 12 років можемо ствердити, що 
співробітництво між двома установами, починаючи з 1995 р. від заснування 
осередку УГГ в Острозі до створення кафедри історії української діаспори, 
еволюціонувало, вийшло на якісно новий рівень. Співпраця УІТ в особі 
його президента Л. Винара та Національного університету “Острозька 
академія” розкриває нові можливості для поглиблення контактів і 
порозуміння українців у світі, є вагомим внеском в поглиблення 
діаспорознавчих дослід жень вУкраїніта розвиток української історичної 
науки загалом.
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Володимир КУЧЕРУ К

На відстані серця
(про вивчення історії та літератури рідного краю 

в загальноосвітній школі)

Тут тільки те, що хочу зберегти, 
сучасникам й нащадкам передати 

за грані, за провали, за мости, 
за світлі дні і за печальні дати.

Хай роки дзвонять колосом в полях 
І в наших душах розквітає слово.

Тут те, без чого я - уже не я, 
перед тобою, друже, моя сповідь.

На часі становлення людини сьогодення найважливіше значення 
надається формуванню її освіченості, духовності, характеру, який вимагає 
життя. Поряд з високою освіченіс тю важливим є вміння людини 
співіснувати в суспільстві, творити його і себе. Серед складових пріоритет 
надається формуванню громадянина-патріота, який поважаючи 
загальнолюдські інтереси, має оберігати рідну культуру, мову, духовність, 
тобто те, що робить людину людиною.

Видатний педагог сучасності В. Сухомлинський писав про це: «Сила 
духу як моральна цінність починається з віри в моральні святині нашої 
Вітчизни, народу. Людина, яка не вірить ні в що, не може бути ні духовно 
сильною, ні морально чистою, ні мужньою. Віра в ці святині дає людині, 
починаючи з юного віку, виключно цінні духовні якості: бачення і відчуття 
великого світу суспільного життя, прагнення жити в цьому світі».

Сім’я, школа, інші громадські та духовні інститути покликані будувати 
людину-творця, яка змогла б у нелегких умовах сьогодення відстоювати 
інтереси свої і національні, не піддаючись на різні негативні впливи. Життя 
дає для цього немало цінного матеріалу. Ми поведемо мову про викладання 
історії і літератури рідного краю в загальноосвітній школі і значення його 
для виховання підростаючого покоління.

Історичне минуле нашого краю, зокрема Острожчини, дає потужний 
потенціал для виховання національно свідомих українців. Хоча в перебігу 
часу змінювалися межі адміністративних одиниць Волині але в наших 
предків завжди жила і передавалася від покоління до покоління думка про 
етнічну спільність і приналежність краян до єдиного українського народу.

Важливим компонентом шкільної історичної освіти є знання учнів про 
минуле рідного краю. Починається набування цих знань з молодших класів,

216



На відстані серця (про вивчення історії та літератури рідного краю 
в загальноосвітній школі)

де учні, складаючи свій родовід, дізнаються про події минулих років, 
десятиріч. Вивчення в подальших класах історії рідного краю ставить за 
мету посилити державотворчий потенціал вітчизняної історії. Вона сприяє 
вихованню національної свідомості учнів.

Мусимо визнати, що тут на вчителів і вихователів чекають значні 
труднощі. Адже за часів існування компартійного режиму любов до рідного 
краю трактувалася як український буржуазний націоналізм, таврувалася і 
переслідувалася. І лише після розпаду СРСР і утворення суверенної 
держави України ми перестали бути українськими буржуазними 
націоналістами і не боїмося називати себе щирими українцями.

Отже в цьому плані нині слід починати майже з азів. Добре те, що 
українська діаспора надає допомогу. Негативним чинником є обмаль 
літератури: наукової, популяризаторської та метод ичної. Так, навчальний 
посібник «Історія нашого краю» для учнів 7-11 класів загальноосвітніх 
шкіл і нових типів закладів освіти Рівненської області за авторством 
В. І. Тхора, В. М. Сніцаревича та В. К. Троцюка вийшов 2001 р. в Рівному 
накладом всього ...1000 примірників. І це при тому, що в області функціонує 
748 шкіл. А цінна праця Я. О. Пури «Край наш у назвах» видрукувана 
тиражем 300 примірників.

Відтак тут є де проявити свої можливості вчителям історії, краєзнавцям. 
Зокрема варто було б взятися за написання історико-краєзнавчих нарисів 
про населені пункти району, залучати до цього учнівську молодь. Поки що в 
нашому районі вийшов невеликим накладом історико-краєзнавчий нарис 
про село Білашів. Впевнений, що освітяни в цьому питанні будуть одержувати 
дійову і результативну допомогу від працівників Острозького історико- 
культурного заповідника, районного відділу освіти, інших органів місцевого 
самоврядування. Потрібно також активізувати роботу шкільних музеїв.

Дещо краще, порівняно, становище з вивченням літератури рідного 
краю. Вивчення літератури рідного краю в школі має важливе значення 
тому, що воно «оживляє» літературну освіту і самоосвіту, максимально 
наближаючи їх до життя: учні дізнаються про тих письменників минулого, 
творчість яких пов’язана з нашим краєм, і про тих, що живуть і творять 
нині, з якими можна зустрітися, ознайомитися з секретами їх творчості. 
Разом з тим, школярі починають краще сприймати і розуміти історію 
рідного краю, його особливості, в них виховуються риси національної 
самосвідомості, що так важливо нині та, безперечно, і завжди. Поетичне 
слово стає ближчим, зрозумілішим, сприяє інтенсивному розвитку творчого 
мислення, деякі учні самі пробують писати поетичні і прозові твори, бо 
знайомство з книгами краян, зустрічі з місцевими авторами породжують в 
них почуття впевненості у власних силах. Про це свідчать альманахи 
учнівської літературної творчості.
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Знайомство з багатою та різноманітною літературою Волині 
починається у початкових класах. Тут воно носить дещо фрагментарний 
характер, але, разом з тим, має більше емоційне навантаження. Дітям цікаво 
дізнаватися про те, що у минулих сторіччях на Рівненщині, а також на 
Острожчині, побували, жили і творили Тарас Шевченко, Леся Українка, 
Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський, Улас Самчук, Олекса 
Стефанович, Олена Теліга та ін.

Ближчими і зрозумілішими стають школярам твори сучасних 
письменників, коли вчитель, наприклад, скаже, що Любов і Микола Пшеничні 
мешкають у селі Мирогоща Лубенського району. Запам’ятають вони і те, 
що автори творів для дітей, як Євген Шморгун, Ростислав Солоневський, 
Євген Цимбалюк, Сергій Рачинець та інші проживають за декілька десятків 
кілометрів, що вони, хто раніше, хто пізніше, працював чи працює в 
школі.Принагідно варто сказати дітям, що більшість сучасних письменників 
поєднує літературну діяльність з роботою в навчальних закладах, лікарнях, 
культосвітніх установах, в промислових та сільськогосподарських 
підприємствах, у торгівлі. Це сприяє кращому розумінню процесу 
літературної творчості, зв’язку її з повсякденним життям.

Починаючи з п’ятого класу вивчення літератури рідного краю, як і історії 
рідного краю, стає більш систематизованим, з кожним роком 
конкретизується, ускладнюється і розвивається. Важливе значення в 
кожному класі мають перші уроки, які націлюють учнів на самостійну 
роботу, дають їм методичні алгоритми, спонукають поповнювати власні 
бібліотеки. Чимало при цьому допомагають державні книгозбірні, приватні 
бібліотеки вчителів.

Покращенню ефективності і результативності навчального процесу 
сприяють зустрічі з письменниками-сучасниками, екскурсії до місць 
народження і проживання видатних майстрів слова минулих часів: Острога. 
Дерманя, Дубна, Кременця, Почаєва, Новоград-Волинського та ін. 
Непогано прислужиться і місцева преса, яка знайомить широкий читацький 
зал з творчістю місцевих літераторів.

І, врешті, на уроках літератури рідного краю слід згадувати і про краян- 
представників інших мистецтв: музики, образотворчого, скульптури, 
архітектури, які відображають життя іншими способами і засобами. При 
цьому необхідно акцентувати, що всяке справжнє мистецтво потребує 
любові, самовідданості, постійної праці, самовдосконалення.

Вивчення літератури рідного краю на сучасному етапі вимагає нового 
підходу, проведення нетрадиційних уроків. Безперечно найкращі результати 
дають зустрічі з місцевими літераторами. Можна використовувати авторські 
уроки, читацькі конференції, де автори розповідають про своє життя,
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знайомлять зі своїми новими творами. Хороші наслідки дають інтегровані 
уроки, уроки рольової гри, уроки-спогади, уроки-бесіди. У молодших 
класах добре запам’ятовуються уроки-концерти і уроки-подорожі, які 
сприяють мистецькому розвиткові учнів, прищеплюють у них нахили до 
літературно-краєзнавчої роботи.

Вчителі старших класів можуть проводити уроки-семінари, уроки- 
роздуми, уроки-дослідження, бінарні уроки. Це спонукає учнів до розвитку 
самостійності, сприяє виробленню в них умінь і навиків критично і реально 
оцінювати обраний матеріал.

На уроках літератури рідного краю може добре прислужитись участь і 
допомога вчителів музики, образотворчого мистецтва, народознавства і 
українознавства, історії та географії.

І, що найголовніше, для отримання бажаних результатів необхідно 
активізувати учнів на самостійне вивчення творів місцевих літераторів.
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Оксана КОНОНЮК

Музейний менеджмент у сучасному 
соціокультурному середовищі

Музеї як інституції, в просторі яких 
час ніби завмирає, мусять теж змінюватися, 

реагувати на зміни світу, 
щоб не втратити зв ’язку з ним, 

впливу на нього.
Зеновій Мазурик, 

голова Асоціації музеїв і галерей м. Львова

За останнє сторіччя музеї України пережили декілька етапів у своєму 
розвитку. Період тотальної ідеологізації з обов’язковими елементами 
висвітлення щасливого радянського сьогодення в експозиціях музею 
змінився періодами занепаду. На сучасному етапі можна спостерігати 
своєрідний ренесанс музейної справи. Звісно, залишається погане 
фінансування, відсутність чіткої державної політики. Проте з’являються 
нові музеї, реставруються та ремонтуються старі.

Новий час диктує музеям нові правила та умови. Музеї повинні 
гідно витримати конкуренцію із своїми віртуальними замінниками.

Тому змінюються не лише форми подачі матеріалу, а й сфера 
пропонованих музеєм послуг.

З огляду на це, надзвичайного важливого змісту набуває музейний 
менеджмент. А якщо бути точнішими, менеджмент стратегічний, який 
стосується відносин музею із суспільством. Адже поступово 
замінюється “парадигма суспільної місії музеїв: від збирання заради 
збереження для майбутніх поколінь - на служіння суспільству і його 
розвиткові” [2;27]. Звідси випливає і необхідність формулювання місії 
музею. “Через формулювання місії музей повідомляє зовнішньому 
світові: ми такі, і ми прагнемо цього. Формулювання місії також має 
внутрішні цілі. Для персоналу музею місія є базовим принципом, на 
якому ґрунтуються всі види діяльності” [1,4].

Формулювання місії допомагає відповісти, насамперед, на 
найважливіше запитання: для чого існує музей та яке місце займає у 
суспільстві? Без чіткого усвідомлення місії музею важко визначитися в 
основних напрямках свого подальшого розвитку.

До прикладу: міський краєзнавчий музей м. Нетішина до своєї місії - 
“Музей відчиняє двері всім” (місія просвітницько-комунікативна) - ішов 
від початків свого існування. Не дивлячись на несолідний вік нашого музею,
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ми маємо у цьому напрямку значні успіхи. Науковими співробітниками 
музею розроблені та реалізуються проекти “Музей - школі”, “Музей для 
дошкільника”, “Лабораторія юного дослідника”, “Музейний день у школі”, 
творчі проекти “Літературна кав’ярня”, “Нетішинських талантів дивоцвіт”, 
місцевий прес-клуб.

Це ні в якому разі не означає, що музей втрачає наукову функцію, або ж 
виступає замінником якихось навчальних чи розважальних закладів. 
“Завдання музею виразно відмежовані від завдань тих інституцій, які 
буцімто виконують подібну функцію” [2;240]. Порівняно з іншими 
комунікаційними закладами спосіб його комунікацій - демократичний, 
білатеральний (у напрямі до відвідувачів та зворотному від них) та 
мультилатеральний (відвідувачів між собою).

Не треба боятися елементів розважальності, адже в такому напрямку 
зараз рухаються більшість закордонних музеїв, які розвивають напрямок 
сайеншнтермент: гібрид слів science (наука) і entertainment (розвага).

Повертаючись до формування місії, ще раз наголошую на тому, що 
кожен музей вирішує це питання індивідуально.

Не можна вивести і сформулювати універсальну місію для всіх музеїв 
без винятку. Колекція, персонал, навіть місце розташування - всі ці чинники 
відіграють суттєве значення при формуванні місії. Місія може бути 
короткочасною чи носити довготривалий характер, може поєднувати в собі 
декілька складових (своєрідних підмісій). Зрештою, всі музеї дійдуть до 
етапу необхід ності визначення своєї місії.

Не менш важливою складовою стратегічного музейного менеджменту 
є визначення стейкхолдерів музею.

Стейкхолдер - “будь-яка особа або установа, яка підпадає під вплив 
музею чи отримує від нього якісь вигоди, і навпаки” [1;5].

Виділяють 4 основних групи стейкхолдерів. Перша - і чи не 
найголовніша - стейкхолдери внутрішні, тобто, персонал музею. Навряд 
чи ми зробимо відкриття, стверджуючи, що саме від спеціалістів, які 
працюють у музеї, залежить успіх всієї справи.

Як справедливо відмітив Фрідріх Вайдахер, “Музеям..., як і кожному 
підприємству,... потрібні працівники з відповідною освітою, які є 
справжніми професіоналами, люблять свою професію та постійно 
удосконалюють свій фах. Сюди належить також усвідомлення того, що 
робота в музеї - це служіння на користь суспільства” [2;27].

Системи вишколів (курси, семінари) поступово повертаються у наше 
життя. І це є надзвичайно позитивним моментом, оскільки навіть 
найдосвідченіші музейники мають потребу у підвищенні свого 
професійного рівня.

Гарним прикладом можуть слугувати творчі лабораторії для працівників 
державних музеїв, які проводить Рівненський обласний краєзнавчий музей. 
Тематична лабораторія стосується основних моментів організації 
музейного життя.
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З метою інтенсивного обміну досвідом сучасної музейної роботи, 
результатом чого має стати краще усвідомлення місії та можливостей музею 
в сучасному суспільстві, якісне збагачення арсеналу підходів на практичних 
методах роботи, в Україні з 2005 р. реалізується проект Матра (Музеї 
України, ініційований Міністерством Закордонних справ Королівства 
Нідерландів).

У рамках цього проекту проводять конференції, семінари, тренінги для 
працівників музею.

Як показала практика, участь музейних працівників у подібних проектах 
є своєрідним поштовхом для виведення музейної роботи на новий рівень.

Не менш важливою групою стейкхолдерів є всі організації, керівні 
установи та компанії, з якими музей підтримує зв’язки.

До прикладу, постійними стейкхолдерами Нетішинського музею є 
місцеві засоби масові інформації, які допомагають пропагувати музей, 
висвітлюючи заходи, які відбуваються у музеї. У свою чергу музей також 
виступає стейкхолдером місцевих ЗМІ. У серпні 2008 р. у музеї було 
відкрито прес-клуб, проведена фотовиставка журналістів Хмельниччини.

Своєрідними стейкхолдерами виступають також керівні установи 
культури з огляду на те, що музеї в більшості своїй є державними, тому 
перебувають у прямій (насамперед, фінансовій) залежності від керівних 
органів.

До цієї групи стейкхолдерів відносяться також ряд інших організацій, 
з якими співпрацює музей.

Ще однією потужною групою стейкхолдерів є публіка. Це чи не 
найважливіші стейкхолдери. Адже музеї - це заклади публічні, насамперед. 
До цієї категорії стейкхолдерів відносяться і поодинокі відвідувачі, і 
організовані групи, і колеги, і освітні установи.

Знову ж таки на прикладі Нетішинського музею хочу зупинитися на 
співпраці із колегами. Хоча наш музей існує зовсім недовго, склалася гарна 
традиція проведення виставок із фондів інших музеїв.

Так, завдячуючи співпраці Нетішинського музею з музеями 
Хмельницького, Рівного, Острога, Луцька, нетішинці мали змогу побачити 
виставку батіку, робіт Миколи та Людмили Мазурів, виставку жіночого 
портрету із фондів Хмельницького обласного художнього музею, виставку 
хатньої ікони із музею Волинської ікони, виставку “Кобзарів” із фондів 
Острозького державного історико-культурного заповід ника.

Спільно із Острозьким музеєм книги наш музей щорічно проводить 
акції, аналогу яким, напевно, в Україні немає. Це книжкові виставки- 
одноденки.

Ці виставки (із фондів Острозького музею) мають тематичне 
спрямування (книги-мініатюри, букварі, Біблії і тд.) та обов’язково 
супроводжуються екскурсіями.
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Остання група стейкхолдерів: спонсори. Із цією групою співпрацює в 
тій чи іншій мірі кожен музей. Хоча недосконалість нашого законодавства 
(відсутність Закону про спонсорство і меценатство) не дозволяє працювати 
із цією групою на повну силу.

Ще один елемент стратегічного музейного менеджменту - СВОТ 
аналіз. До цього методу вдаються практично всі організації та фірми, 
незалежно від їх підпорядкування та джерел фінансування. СВОТ - це 
абревіатура, складена з перших букв англійських слів: сила, слабкість, 
можливості та ризики). СВОТ може здійснити сам керівник або ж долучити 
до цього колег.

Проте, і СВОТ, і стратегічне планування, і маркетинг, і фінансовий 
менеджмент у музейній справі - це матеріал для більш глибокого 
дослідження.

Тож, підсумовуючи, все ж хочу наголосити на тому, що певні речі 
із стратегічного музейного менеджменту на перший погляд здаються 
незрозумілими і непотрібними. Та ми мусимо пам’ятати, що музеї 
мають пам’ятати про свою відповідальність перед суспільством, і не 
дивлячись на те, що “біг на місці є дуже загальнопримирюючим”, 
розвиватись та рухатись вперед.
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Олена ШЕРШНЬОВА

Перспективи участі громадських організацій 
Острожчини в розвитку туризму в регіоні

Законом України “Про затвердження Загальнодержавної програми 
розвитку малих міст” визначено: стимулювання розвитку малих міст 
забезпечуватиметься на засадах концентрації державних та місцевих 
ресурсів у регіонах з метою досягнення найбільшої ефективності їх 
використання, конкурентності, партнерства, яке передбачає співпрацю 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
недержавними організаціями та суб’єктами господарювання в 
питаннях розвитку малих міст1.

З огляду на це, доцільно розглянути основні проблемні точки та 
перспективні напрямки діяльності громадських організацій Острожчини 
щодо розвитку міста Острога та регіону його розташування.

Перш за все, слід зазначити, що Острог займає 47/48 місце в рейтингу 
“Краще місто країни” серед 50 міст України, який було проведено 
щотижневиком “Фокус”. За індексом ’’Фокуса“ (який виведено на основі 
експертної оцінки: Державний комітет з туризму, журнал “Міжнародний 
туризм”, “Українська туристична газета”, туроператори “Кандагар”, “Клуб 
мандрівників”, “Лик-тур”, “Нью Лоджик”, “Проланд”, “САМ”, Tez Tour, 
Sky Travel BTI Ukraine, портал Tume.com.ua) туристична привабливість 
міста Острога складає ІЗ2. Цей факт сам собою вказує на реальні 
можливості міста та регіону в сфері туристичної діяльності.

З огляду на те, що переважна більшість малих, особливо історичних, 
міст втратила основні д жерела прибутків після розпаду Радянського Союзу, 
доцільно здійснювати пошук останніх з альтернативних джерел 
фінансування (“виживання”). Так, для молодіжних організацій 
Острожчини цілком перспективною є проектна діяльність.

За кордоном поняття “файндрайзинг” або “файндрейзинг” (технологія 
залучення ресурсів, здебільшого позабюджетних, для розвитку організації) 
є усталеним та досить поширеним. Для України ж ці процеси є достатньо 
новими та невідомими.

В умовах трансформації соціально-економічних інститутів, які 
відбуваються в нашій країні за останні півтора десятка років, суттєвого 
значення набуває проблема ефективного менеджменту чи управління 
як молодіжними громадськими організаціями (їх докладний перелік 
можна знайти в мережі Інтернет3, цей факт - дійсно радує!), так і 
організаціями культури (для Острожчини це - окрім закладів Державного 
історико-культурного заповідника м. Острога, що охороняє значну ісгорико- 
культурну спадщину міста, бібліотеки, будинки культури тощо).
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Цікавим є написання так званих “культурних проектів”4. Вони 
засновуються на комплексному підході до питання розвитку.

При розв’язанні будь-якої проектної проблеми необхідно вирішити два 
основних питання: “Що потрібно робити?” (зміст) та “Як це робити?” 
(процес). Відповідно, до змістового наповнення культурних проектів 
відноситься розвиток культури, мистецькі заходи, збереження історико- 
культурної спад щини, розвиток туристичної та екскурсійної діяльності. До 
першого кола питань доцільно створювати “карту думок”, це полегшить 
початок подальшої роботи. Стосовно другого кола питань “Як це зробити?”, - 
постають питання, темою яких є процес проекту:

Хто що робить в проекті? Які функції кожен з учасників проекту повинен 
взяти на себе? Як працюють проектна і лінійна організації разом? Хто 
підходить для ролі співпрацівника проекту? Хто ще задіяний у проекті?

Як орієнтуватися кожному з учасників проекту? Запланована і фактична 
затрата часу? Заплановані та фактичні витрати? Просування роботи?

Як структурувати проект? На які окремі завдання можна розбити 
проект? Хто відпрацьовує окремі завдання?

Як звучать мета і завдання проекту? Скільки коштує проект? Скільки часу 
потрібно на реалізацію проекту? Як виглядає план термінів?

Роль інформації між учасниками проекту? Досьє про загальний проект? 
Завдання і протоколи? Адже добре функціонуюча інформаційна мережа є 
основою успішного ведення проекту. Чим більш повноцінно і швидше 
протікають потоки інформації між учасниками проекту, тим впевненіше 
при труднощах будуть діяти відповідальні за проект і тим більшим є 
задоволення працівників роботою, а з ним і мотивація. Жвавий 
інформаційний обмін думками (горизонтальний і вертикальний) між усіма 
задіяними у проекті може тільки позитивно впливати на вирішення проблем, 
і тому йому потрібно всіляко сприяти (розмови у кафетерії, 
інтердисцеплінарні зустрічі поза організацією проекту і т. д.).

Які можна застосувати інструменти? Наявне програмне забезпечення 
ПК? Наявні формуляри?

Всі ці попередні кроки є дуже важливими для правильного створення 
малих проектів, наприклад, в сфері розвитку туристичної діяльності чи 
збереження культурної спадщини.

На сьогодні досить часто формування сучасної економічної політики 
регіональними органами влади має два зустрічних напрямки:

• ініціатива громад, яка ґрунтується на єднанні трьох секторів - влади, 
бізнесу і громадськості;

• підтримка громад на загальнодержавному рівні, формування 
сприятливого законодавчого підґрунтя для реалізації їх ініціатив5.

В розвитку такої взаємодії зацікавлені як органи публічної влади, так і 
молодіжні громадські організації. Діяльність, спрямована на реалізацію 
цього завдання, може здійснюватись на таких рівнях:
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• взаємне інформування про свою діяльність: на сьогодні в ресурсах 
мережі Інтернет можна знайти досить багато інформаційних повідомлень 
про діяльність молодіжних громадських організацій на Острожчині.

Як приклад, “11 січня 2007 р. з ініціативи Острозької районної 
організації Молодіжного Націоналістичного Конгресу було створено 
Коаліцію “Молодь Острожчини”. Того ж дня голови організацій підписали 
декларацію про створення КМО та прийняли її Статут. В коаліцію увійшли 
районні організації „Молодіжний Націоналістичний Конгрес”, „Молодий 
Рух”, „Українська народна молодь Рівненщини”, „Українська студентська 
спілка”, „Спілка української молоді”. Метою об’єднання є консолідація 
активної молоді Острожчини для вирішення основних проблем молодого 
покоління”6. Однак такі заходи спрямовані виключно на вирішення питань 
співпраці. Питання, які потрібно було б розвивати, такі, як: розвиток 
національної свідомості, збереження історико-культурного надбання 
Острожчини, участь в процесах розвитку регіону, залишаються від критими.

• надання он-лайн-послуг та консультацій: досить часто такою діяльністю 
займаються фонди регіонального розвитку та інші неприбуткові організації. 
Так, 18 травня 2007 р. в Рівному відбувся „Форум сталого розвитку”. На 
ньому були обговорені шляхи та перспективи діяльності в напрямку розвитку 
місцевих громад, розглянутий досвід впровадження методик сталого 
розвитку польськими та українськими організаціями й реалізації проектів, 
направлених на активізацію місцевих громад7.

Або ж ще, як приклад, в рамках проекту „Популяризація діяльності 
громадських організацій Рівненської області” за підтримки Фонду ім. 
Стефана Баторія та з метою підвищення рівня поінформованості 
місцевих громад про діяльністю громадських організацій розміщено 
сторінки громадських організацій Рівненщини8.

Звичайно, ці практичні кроки громадських організацій Рівненщини 
не повинні бути сліпим прикладом для наслідування молодіжними 
організаціями Острожчини, однак можуть слугувати приблизними 
орієнтирами на майбутнє;

• інтерактивна участь громадських організацій у процесах прийняття 
рішень органами влади: одним із ефективних методів інтерактивної 
взаємодії громадських організацій та органів державної влади є відкриті 
обговорення, зокрема, круглі столи та дискусії.

Так, 20 вересня 2007 р. було проведено круглий стіл „Стан та 
перспективи розвитку туризму в малих містах Рівненщини” за участі 
представників владний, громадських та бізнесових структур. Його метою 
було здійснити аналіз сучасного стану туристичної інфраструктури та 
окреслити основні шляхи розвитку цієї галузі в малих містах Рівненщини.

Усвідомлюючи нагальні проблеми та перспективи розвитку туристичної 
діяльності, учасниками круглого столу було визначено, що пріоритетними 
напрямками роботи щодо становлення туризму в регіоні повинні стати:
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1) . розробка, затвердження та постійний контроль за впровадженням 
Стратегії сталого розвитку туризму та курортів регіону, а також 
спеціальної стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини;

2) . удосконалення Регіональної програми розвитку туризму до 2010 р. 
та доповнення її заходами щодо святкування Року туризму та курортів на 
регіональному рівні, адже відповід но до Указу Президента України № 136/ 
2007 від 21 лютого 2007 р. „Про заходи щодо розвитку туризму і курортів 
в Україні” 2008 рік оголошено Роком туризму та курортів в Україні;

3) . створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для 
розвитку сфери туризму і діяльності курортів;

4) . запровадження дієвих механізмів стимулювання для будівництва 
нових та реконструкції наявних об’єктів туристичної та курортної 
інфраструктури Рівненської області;

5) . створення наскрізної інформаційної бази даних, яка б містила 
інформацію аналітичного та довідкового характеру про історико- 
культурний, рекреаційний, інвестиційний тощо потенціал регіону;

6) . стимулювання творчої активності представників творчих та 
аматорських колективів регіону;

7) . активна участь у розвитку туризму, особливо в малих міста 
Рівненщини, молодіжних та громадських організацій творчого, 
спортивного та культурного спрямування;

8) . сприяння та заохочення створення громадськими організаціями 
проектів, які спрямовані на розвиток туристичної інфраструктури 
малих міст Рівненщини (можуть, вміють та хочуть писати культурні 
проекти). Як зауважив Олександр Осовець, під час круглого столу, якщо 
будуть цікаві проекти, то інвестори обов’язково знайдуться9.

9) . створення розвиненої мережі інформування потенційних туристів 
через засоби масової інформації, засоби Internet;

10) . розвиток регіонального кадрового та наукового потенціалу з 
розвитку туристичної діяльності;

11) . створення постійно обновлюваних web-сайтів та web-сторінок 
малих міст Рівненщини в мережі Internet, які б містили інформацію 
довідкового та позиційного характеру;

12) . активне сприяння розвитку туристичних інформаційних центрів в 
малих містах Рівненщини, які стануть координаційними пунктами розвитку 
туризму на місцях.

На жаль, рішення дискусій, круглих столів та інших різновидів 
відкритих обговорень мають лише дорадчий та рекоменд аційний характер.

• громадський контроль за діяльністю органів державної влади та 
місцевого самоврядування10: може здійснюватись як безпосередньо, так і 
опосередковано - громадськими організаціями.

Отже, перспективною діяльністю молод іжних організацій Острожчини 
може стати історико-культурна та туристична. Адже, молодь - це локомотив,

227



Острозький краєзнавчий збірник, випуск З

який спрямовує основні сили на досягнення поставлених цілей. Головне 
на сьогодні - правильно визначити цілі та доцільно розставити акценти в 
стратегічних планах молоді.
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Ольга ХЕЛЕНЮК

Особливості етнічного складу населення 
Острога (кінець XIX - початок XXI століття)

Особливістю національного складу населення України є його 
багатонаціональність. Кожен четвертий громадянин нашої держави не є 
етнічним українцем. Однак усі вони належать до українського народу, 
мають свою історію, логіку розселення, своє право репрезентувати 
українську політичну націю. За даними Всеукраїнського перепису 
населення, на території країни проживають представники понад 130 
національностей і народностей. Така етнічна строкатість населення вимагає 
розробки і проведення відповідної державної політики. Варто зауважити, 
що Україна щодо етнічних меншин провадить виважену політику, яка 
відповідає міжнародним правовим нормам. Усі прийняті в нашій державі 
правові документи у цій сфері - Закон “Про мови в Українській РСР” (1989), 
Декларація прав національностей України (1991), Закон “Про національні 
меншини” (1992), Конституція України (1996), Закон “Про біженців” (2001) 
та інші цілковито відповідають світовим стандартам і дістали схвалення з 
боку міжнародних правових організацій. Україна приєдналася до основних 
міжнародних пактів з прав меншин, зокрема до Європейської хартії 
регіональних мов і мов меншин. З боку держави національним меншинам 
надано правову можливість для самоорганізації. Право на участь меншин 
у прийнятті важливих для них рішень реалізується через раду представників 
громадських організацій національних меншин при Президентові України.

Як бачимо, в такій ситуації ґрунтовне систематичне вивчення етнічних 
меншин українського суспільства є важливим науковим завданням.

В даній роботі зроблено спробу дослідити особливості етнічного складу 
населення м. Острога. Для цього необхідно реалізувати ряд завдань: 
охарактеризувати населення Рівненської області та його етнічний склад; 
здійснити порівняльну характеристику етнічного складу населення усіх 
районів області; дослідити етнічний склад населення Острозького району 
та м. Острога і визначити його особливості у порівнянні з іншими районним 
центрами області.

Аналіз даних Всесоюзного перепису населення, проведеного 1989 р. 
та Всеукраїнського перепису населення 2001 р. є основними джерелами 
для цього дослідження, що дає змогу прослідкувати динаміку зміни 
етнічного складу населення на досліджуваній нами території.

Рівненська область знаходиться на північному заході України. Рівне 
віднесено до групи міст в Україні, в яких проживає понад 50 тис. осіб 
(населення міста- 248,8 тис. осіб). За даними Всеукраїнського перепису 
2001 р. щільність населення регіону становить 59 осіб/км2. Рівненщина є
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однією з трьох областей України, кількість населення яких порівняно із 
переписом 1989 р. не зменшилася. На території області проживає 1 млн. 
173,3 тис. громадян, понад 70 національностей. Це складає більш як 50% 
від загальної кількості національностей, що населяють нашу країну.

Порівнюючи дані перепису 1989 та 2001 рр., можна виокремити ряд 
демографічних змін в області. Так, кількість міського населення за 
результатами Всеукраїнського перепису складало 549,7 тис. осіб, або 47%, 
сільського - 623,6 тис. осіб, або 53 %. Порівняно з 1989 р. міське населення 
збільшилося на 19,7 тис. осіб, сільське - зменшилось на 16,0 тис. осіб. В 
адміністративно-територіальному устрої регіону відбулися такі зміни: 
утворився Демидівський район, збільшилася кількість міст - смт. Березне 
набуло статусу міста, м.Острог переведено в розряд обласного 
підпорядкування. Збільшилася кількість сільських рад та сільських 
населених пунктів - відповідно 35 і 5.

З числа постійного населення кількість громадян України становить 
1169,6 тис. осіб, громадян інших країн -1,8 тис. осіб, в тому числі громадян 
країн СНД-1,7 тис. осіб.

У національному складі регіону переважають українці, чисельність яких 
становить 1123,4 тис. осіб, або 95,9% від загальної кількості населення.

Кількість 
(тис. осіб)

У % до підсумку 2001 рік 
у % до 19892001 рік 1989 рік

По області 1171,4 100,0 100,0 100,6

Українці 1123,4 95,90 93,25 103,5

Росіяни 30,1 2,57 4,61 56,2

Білоруси 11,8 1,01 1,38 73,5

Поляки 2,0 0,17 0,26 67,0

Євреї 0,5 0,04 0,14 28,6

Молдавани 0,4 0,03 0,04 85,8

Вірмени 0,3 0,03 0,02 У 1.6 р

Азербайджанці 0,3 0,02 0,02 102,6

Чехи 0,3 0,03 0,06 50,7

Татари 0,2 0,02 0,03 60,8

Цигани 0,2 0,02 0,02 108,5

Німці 0,2 0,02 0,02 93,0

Грузини 0,2 0,01 0,02 84,4

Болгари 0,1 0,01 0,01 90,4

Інші національності *) 1,4 0,12 0,12 92,6
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Друге місце за чисельністю посідають росіяни. їх кількість порівняно 
з переписом населення 1989 р. зменшилася на 43,8% і нараховувала на 
дату перепису 30,1 тис. осіб. Зменшилася питома вага білорусів та поляків 
в загальній кількості населення області відповідно на 0,37 та 0,09 
відсоткових пункти.

Українську мову вважають рідною 97,0% населення регіону, що на 3,0 
відсоткових пункти більше, ніж за даними перепису 1989 р.

Віковий склад населення, зафіксований Всеукраїнським переписом 
населення, характеризується такими даними:

Вік
Кількість постій
ного населення, 

тис.осіб

У % до підсумку

2001 рік 1989 рік

Все 
населення 1171,4 100 100

0-9 154,1 13,2 17,2
10-19 194,7 16,6 15,5
20-29 173,9 14,9 14,8
30-39 161,0 13,7 14,1
40-49 165,0 14,1 10,5
50-59 110,4 9,4 12,5
60-69 111,6 9,5 8,9
70-79 78,7 6,7 4,4

80 і старші 22,0 1,9 2,1

Зменшення частки дітей у загальній кількості населення поряд з 
підвищенням долі осіб у віці, старшому за працездатний, значно 
ускладнюють сучасну демографічну ситуацію в регіоні і зумовлюють 
наростаюче постаріння населення.

Результати Всеукраїнського перепису населення засвідчили тенденцію 
до підвищення рівня освіти населення, зростання кількості осіб, які мають 
вищу і повну загальну освіту.

Кількість населення, яке мало вищу та повну загальну середню освіту, 
складала 952,2 тис. осіб, що перевищило відповідний показник перепису 
населення 1989 р. на 11,5%2.

Серед національно-культурних товариств, зареєстрованих у Рівненській 
області, д іють товариство російської культури “Баюн”, товариство польської

Вік
Кількість постійного 

населення, тис. 
осіб

У % до підсумку

2001 рік 1989 рік

Молодший за працездатний 269,6 23,0 26,8
Працездатний 665,0 56,8 54,2
Старший за працездатний 236,8 20,2 19,0
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культури, яке функціонує в Рівному, товариство німців “Відергебурт”, що 
охоплює міста Рівне, Дубно, Острог та Кузнецовськ, Рівненська єврейська 
община, російська община, громадське об’єднання “Національна згода” 
(м. Кузнецовськ), товариство “Білорусь”, регіональне представництво 
Конгресу азербайджанців України в м. Рівному, обласна культурно-освітня 
організація “Матіца словенська”3.

В області функціонують класи з російською мовою навчання, де вчаться 
близько 700 учнів. Майже ЗО тис. учнів вивчають російську мову як предмет, 
а 3,2 тис. - факультативно. Відкрито 4 недільних школи, в яких близько 
200 учнів вивчають польську мову, майже ЗО - єврейську, стільки ж - чеську 
і словацьку.

За сприяння відділу з питань національностей та міграції при главі 
облдержадміністрації створена Рада представників національних меншин 
області.

Аналізуючи результати перепису 2001 р. щодо національного складу 
населення по районах області, приходимо до висновку, що лідируючими є 
українці, росіяни, поляки та білоруси, але показники по районах істотно 
різняться між собою. Так, більшість поляків зосереджені в Здолбунівському, 
Корецькому, Костопільскому, Рівненському та Рокитнівському районах. 
Натомість відсоток росіян у всіх районах представлений практично 
рівномірно, і чисельно поступається лише українцям. Представники 
білоруської нації проживають у всіх районах області за винятком 
Радивилівського, Острозького, Корецькогота Демидівського.

Населення Острозького району є відносно однорідним у національному 
складі і нараховує понад 31,3 тисячу осіб. Особливо за кількісним складом 
виражені дві національності - українці 31 тис. та росіяни 0,2.

Місто Острог є невелике за площею та кількістю його мешканців (за 
даними Всеукраїнського перепису населення в місті проживає 14325 тисяч 
осіб). За адміністративним значенням воно має статус районного центру.

Кількість 
(тис. осіб)

У % до підсумку 2001 ріку 
% до 19892001 рік 1989рік

Острозький район 31,3 100 100 68

українці 31 99 95,8 70,4

росіяни 0,2 0,6 2,6 20

Загалом в місті проживають представники 23 національностей, але варто 
наголосити, що в кількісному відношенні вони представлені нерівномірно. 
Основну частину населення складають три національності, серед яких: 
українці -13598 тис. осіб, росіяни - 394 особи та поляки, яких налічується 
248 осіб.

Найбільш активними в місті є польська та єврейська громади. 
Свідченням цього є існування та діяльність римо-католицького костелу, де
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У якості рідної вказано мову

Національність Стать українська російська мова своєї 
національності

Українці
Ж 7565 14 7565
Ч 6005 14 6005

Білоруси Ж 5 3 6
ч 5 2 5

Башкири
ж - - 1
ч - - -

Болгари
ж - 1 -

ч - - -

Вірмени ж - - 3
ч - - 3

Євреї ж 2 3 -
ч 2 1 1

Казахи ж - - -
ч - 1 -

Комі ж - 1 -
ч - - -

Латиші ж 1 - -
ч - - -

Молдовани
ж 2 - -

ч 3 - -

Поляки
ж 125 2 7

ч 109 1 4

Німці
ж 3 - -

ч 3 1 -

Росіяни
ж 51 153 153

ч 50 140 140

Татари ж 1 1 -
ч 2 2 -

Туркмени ж 1 - -
ч - - 1

Удмурти
ж - 1 -
ч - - -

Цигани
ж 1 - -
ч 2 - -

Азербайджанці ч - 1 -
Грузини ч 1 1 1
Китайці ч - - 1
Корейці ч - 2 -
Чехи ч 1 - -
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на службах завжди присутня велика кількість парафіян, а також активна 
діяльність товариства польської культури, зареєстрованого як громадська 
організація. З 1994 р. в Острозі діє міська єврейська община. Один з її 
представників - Григорій Аршинов є відомим у місті підприємцем, 
засновником та директором будівельної компанії “Вежа”, він активно бере 
участь у громадському житті міста, обраний депутатом міськради, 
займається благодійною діяльністю.

До безперечно позитивної тенденції відносимо те, що 13 939 тис. осіб 
визнали своєю рідною мовою українську. Детальнппі дані щодо мовної 
ситуації в місті наведено в таблиці нижче:

Національність Загальна 
кількість Чоловіки Жінки

Всього проживає в місті 14 325 6365 7960
1. Українці 13 598 6019 7579
2. Білоруси 26 12 14
3. Башкири 1 — 1
4. Болгари 1 — 1
5. Вірмени 3 3 —
6. Євреї 9 4 5
7. Казахи 1 — 1
8. Комі 1 — 1
9. Латиші 1 — 1
10. Молдовани 5 3 2
11. Поляки 248 114 134
12. Німці 7 4 3
13. Росіяни 394 190 204
14. Татари 7 4 2
15. Туркмени 1 1 —
16. Удмурти 1 — 1
17. Цигани 3 2 1
18. Азербайджанці 1 1 -
19. Г рузини 1 1 -
20. Китайці 1 1 -
21. Корейці 1 1 -
22. Чехи 1 1 -
23. Узбеки 1 1 -

В контексті даної роботи цікавим, на нашу думку, є провести порівняння 
кількості сучасного населення міста з демографічною ситуацією в місті 
Острозі в кінці XIX ст. В енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона 
знаходимо відомості про етнічний склад м. Острога станом на 1 січня 1896 р. 
Кількість мешканців міста становила 11758 осіб, з них - 5545 чоловіків та 
6213 жінок. Православного віросповідання (до них слід віднести українців 
та росіян, що проживали тоді в Острозі) -2 578, римо-католиків (в основному 
поляки)-1612, євреїв-з 7 368, магометан (в основному татар)- 39. Як бачимо,
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різниця в загальній кількості населення міста за 105 років становить 2567 
осіб. Однак етнічний склад населення міста зазнав суттєвих змін. Це, 
передусім, фактичне зникнення представників єврейської національності - 
7368 в 1896 р. до 9 осіб в 2001 р. В місті не залишилося представників 
вірменської громади, татар. Однак залишилася досить чисельною польська 
община. Істотно збільшилась кількість осіб, що ідентифікують себе 
українцями.

Всі ці демографічні зміни були спричинені насамперед історичними 
подіями: перебування міста в складі різних держав, дві світові війни, 
винищення людей у фашистських та сталінських концтаборах, міграційні 
процеси в СРСР та ін. Таке порівняння, в даному випадку на прикладі м. 
Острог, наочно ілюструє, наскільки істотно змінилася демографічна 
ситуація в Україні за останні 100 років. Ця інформація є важливою 
насамперед для розуміння історії формування української нації та її 
етнічного складу.

Отже, шляхом аналізу даних переписів населення 1989 та 2001 рр., 
приходимо до наступного висновку. Рівненщина є однією з трьох областей 
України, кількість населення яких порівняно із переписом 1989 р. не 
зменшилася. На території області проживає 1 млн. 173,3 тис. громадян, 
понад 70 національностей. Це складає більш як 50% від загальної кількості 
національностей, що проживають в Україні. У національному складі регіону 
переважають українці, чисельність яких становить 1123,4 тис. осіб, або 
95,9% від загальної кількості населення. Українську мову вважають рідною 
97,0% населення регіону, що на 3,0 відсоткових пункти більше ніж за 
даними перепису 1989 р. Населення Острозького району є неоднорідним 
у національному складі і налічує понад 31,3 тисячу осіб. Населення міста 
Острога є досить строкатим. Загалом в місті проживають представники 23 
національностей. Найбільшою національною меншиною є росіяни. 
Суттєвою ознакою, що відрізняє місто від більшості інших районних 
центрів, є незначна кількість білорусів, натомість досить чисельною є 
польська громада. Переважна більшість населення міста рідною мовою 
визнають українську. За останні 100 років місто зазнало суттєвих змін в 
національному складі населення.

Джерела
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