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Олексій ВОЙТЮК,  
Юрій ПШЕНИЧНИЙ

Нові археологічні знахідки на території 
Парафіяльного костелу в Острозі

Дослідження просторово-планувальної структури Острога 
доби князів Острозьких принесли значні результати внаслідок 
охоронних археологічних досліджень широкими площами. 
Матеріальні комплекси виявлені під час цих робіт переважно 
опубліковані і слугують важливими джерелами для відтворення 
як історичної топографії Острога, так і вивчення матеріальної 
культури його мешканців. Слід відзначити публікації по цій 
темі Б. А. Прищепи [3; 4; 5], О. Войтюка [1], В. Чекуркова [7],                  
О. Бондарчука [4; 5], О. Позіховського [5].

Охоронні археологічні роботи на території Острога 
продовжуються надалі і дозволяють виявити нові об’єкти і 
матеріали варті уваги. Одному із таких нових місцезнаходжень і 
присвячена ця коротка публікація. 

У листопаді 2019 року було проведено нагляд за прокопуванням 
водовідвідної траншеї за адресою м. Острог, вул. Академічна, 10. 

Траншея глибиною 0,9 м шириною 0,4 м перетинає 
присадибну ділянку будинку по вул. Академічна, 10 і врізається у 
каналізаційний колодязь на дворищі костелу Успіння Діви Марії 
(рис. 1). При спостереженні зафіксовано потужний прошарок (по 
всій глибині траншеї) із сірого ґрунту і домішкою битої цегли та 
фрагментів скляного посуду ХІХ-ХХ ст. утворений у минулому 
столітті. На території дворища на краю колишнього схилу 
(читається досить слабо), зафіксовано скупчення фрагментів 
керамічних виробів.

Невелику кількість фрагментів керамічного посуду умовно 
можна поділити за наступними групами:

•	 Посуд кухонного призначення, характерний посудинами 
«архаїчного типу», вінця яких плавно відігнуті назовні, по 
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зовнішній стороні присутній чіткий манжет, поверхня гладка, в 
тісті домішка дрібного піску та кварцитів.

•	 Посуд столового призначення, презентований 
сіроглиняним посудом, вінця вертикально орієнтовані злегка 
відігнуті назовні, по внутрішній стороні ровик для кришки, 
черепок на зламі 3-х шаровий, поверхня гладка, в тісті домішка 
піску.

Досить чисельною була група архітектурно-декоративної 
кераміки. Це коробчасті пічні кахлі, з яких можна виокремити 
наступні зразки:

•	 Кахля коробчаста, лицева сторона з бортиком, по лицевій 
стороні чотири трипелюсткові квітки, які стеблами сходяться у 
центральній частині, бортик високий, лицева сторона вкрита 
блакитною поливою (рис. 2, 2). Кахлі прикрашені мотивом 
рослинних розеток, зокрема і чотирьохкінцевих, відомих під час 
досліджень волинських міст. Неодноразово траплялись вони і в 
Острозі [2, c. 15]. Хоча, порівняно із ритмікою і симетричністю 
малюнка таких зразків, дана кахля має, можливо, деякі архаїчні 
риси, виражені в її більших, ніж зазвичай. розмірах та грубуватій 
манері виконання орнаменту.  

•	 Кахля коробчаста із високим бортиком, на лицевій стороні 
присутнє рельєфне зображення – бутон з якого проростають 
три пелюстки з виділеними на них прожилками, бортик і квітка 
вкриті салатовою поливою, тло жовтою поливою, румпа сильно 
розходиться в сторони (рис. 2, 1).

•	 Фрагмент кахлі-дахівки, що по лицевій стороні має 
лускоподібний рельєф – імітація черепиці. Виріб вкритий зеленою 
поливою і є досить масивним за формовкою (рис. 2, 3). Подібні 
елементи декорування кахельних печей були виявлені в Острозі 
раніше, зокрема під час досліджень будівлі № 57 на проспекті 
Майдан Незалежності, 3, датованої другою половиною XVI ст.                                                                                                                                            
[4, c. 105, 106]. Подібно декорована кахля знайдена під час розкопок 
у Дубенському замку в підсипці подвір’я, яка сформувалася у 
другій половині XVI – на початку XVII ст. [6, c. 23, 24].  

Знайдені у траншеї кахлі за морфологічними характеристиками 
та особливостями художнього оздоблення належать до виробів, 
які побутували в XVI ст. Потрібно відзначити, що поліхромна 
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кахля, декорована квітковим бутоном відноситься до виробів, 
які не зустрічаються масово у комплексах цього часу. Можна 
згадати хіба кахлю з подібним елементом оздоблення, знайдену 
під час дослідження рову Рівненського замку. Такі вироби були 
прикладами високого рівня розвитку тогочасного кахлярства і 
мали відповідну вартість, тому перебували в ужитку соціально-
привілейованих верств населення. Це узгоджується із тим фактом, 
що досліджена ділянка розташована на території дворища 
костелу Успіння Діви Марії. З цього можна зробити припущення, 
що рештки печі, зафіксовані у траншеї належали до будівлі, яка 
входила в житлову забудову розташованої тут в XVI ст. плебанії. 
Умови проведення археологічних спостережень не дозволили 
дослідити цей обєкт повністю, проте вони локалізували його 
місцезнаходження, що дасть можливість закінчити вивчення цієї 
перспективної ділянки у майбутньому. 
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Рис. 1. Ситуаційний план ділянки на якій проводився нагляд. 

Олексій Войтюк, Юрій Пшеничний
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Рис. 2. Кахлі, виявлені під час нагляду.

Нові археологічні знахідки на території Парафіяльного костелу в Острозі
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Юрка КОПЦІК

Метрычны аспект і лакалізацыя знаходак 
артэфактаў Аршанскай бітвы 1514 г. на мясцовасці 

У даследванні разглядаецца метрычная праблема Аршанскай 
бітвы 1514 года, разглядаюцца гістарычныя крыніцы, якія 
ўтрымліваюць канкрэтныя ўказанні на адлегласці на мясцовасці 
датычна бітвы. Разглядаецца таксама праблема лакалізацыі 
на мясцовасці выяўленых артэфактаў узбраення і ахоўнага 
рыштунку, якія можна аднесці да Аршанскай бітвы 1514 г.

Ключавыя словы: Аршанская бітва, метрычны аспект 
Аршанскай бітвы, лакалізацыя месца Аршанскай бітвы, 
археалагічныя артэфакты.

Дату пачатку палемікі адносна месца Аршанскай бітвы 
можна адлічваць з публікацыі «Военной истории Российского 
государства» 1839 г. Зотава і першага больш-менш прымальнага 
для вывучэння плана бітвы (выява 1)1, калі не браць пад увагу 
вельмі адвольны, агульны і ўмоўны план Станіслава Сарніцкага 
(пасля 1575 года), апублікаваны Гедымінасам Лесмайцісам у    
2010 г.2 За прамінулы з 1839 г. час усе шматлікія публікацыі планаў 
Аршанскай бітвы, якія, з улікам перадруковак, ужо налічваюць 
каля двух дзясяткаў, насілі характар кабінетных распрацовак, 
пазбаўленых рэальнай прапрацоўкі і ўліку тапаграфіі мясцовасці 
паміж Оршай і Дуброўнай, дзе адбылася бітва, і прывязкі бітвы 
да яе асаблівасцяў, што абсалютна неабходна3. Яшчэ ў ХVIII 

1 Выява 1. Зотов. Военная история Российского государства. Ч. 1. – СПб: в 
типографии Александра Смирдина, 1839. План между с. 108-109.

2 Lesmaitis G. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės samdomoji kariuomenė   XV a. 
pabaigoje – XVI a. II pusėje. – Vilnius, 2010. –  P. 80. Пазней быў апублікаваны сам 
рукапіс – Sarnicki S. Księgi hetmańskie, opr. M. Ferenc. – Kraków: Towarzystwo 
Wydawnicze Historia Jagellonica, 2015.

3 Голицын Н. С. кн. Русская военная история. Ч. 2. – типография 
товарищества «Обшественная польза», С-Пб., 1878. План; Górski K. O rozwoju 
sztuki wojennej w Polsce wieku XV // Biblioteka warszawska. 1890. T. 3. – Warszawa, 
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ст. на гэты конт была выказана такая афарыстычная думка: 
«У историка, не имеющего в руках географии, встречается 
претыкание»4. Прыклад такой работы па пошуку месца бітвы і 
прывязкі гэтай бітвы да канкрэтнай мясцовасці быў дадзены 
ў 1966 годзе публікацыяй матэрыялаў працы комплекснай 
экспедыцыі па пошуку месца Лядовага пабоішча 1242 г.5 Гэтае 
пытанне патрабуе больш шырокага і адмысловага даследвання, 
якое выходзіць за межы гэтай работы.

У межах дадзенага даследвання можна разгледзець пытанне 
наратыву, дзе згадваюцца прамеры адлегласці ад Оршы да 
мяркуемага месца Аршанскай бітвы, бо, як справядліва адзначыў 
расійскі даследчык Аляксей Лобін, ніякіх іншых населеных 
пунктаў у іх не згадваецца, хаця неаспрэчна адно: бітва адбылася на 
абшарах паміж гарадамі Орша і Дуброўна6. Адзін такі прамер дае 

1890. Mapa i plan; Военная энциклопедия, т. ХVII. – Петроград, 1914. – С. 187; 
Laskowski O. (red.) Orsza // Encyklopedia wojskowa. – Warszawa: Towarzystwa 
wiedzy wojskowej i wojskowego instytutu naukowo-oświatowego, 1937. T.VI. –                 
S. 162, 163; Herbst S., Walicki M. Obraz bitwy pod Orsza. Dokument historii sztuki 
i wojskowości XVI w. // Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki. T. I. 1949. –                   
S. 34; Разин Е. А. История военного искусства. VI – XVI вв. – М.: Наука, 1957,           
Полигон – АСТ, 1999. – С. 353; Orsza // Mała encyklopedia wojskowa. – Warszawa, 
1970. T.2. S. 541; Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. – Мн.: БелЭН, 1993. –  С. 
187; Чарняўскі М. Гісторыя Беларусі ў ілюстрацыях. На Крапіўне пад Воршай… 
// «Маладосць», № 10, 1993. – С. 254; Беларуская энцыклапедыя. Т. 1. – Мн.: 
БелЭН, 1996. – С. 537-538; Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. Т. І. – 
Мн.: БелЭН, 2007. – С. 250; Dróżdż P. Orsza 1514. – Warszawa: Dom Wydawniczy 
Bellona, 2000. – S. 196-197; Военная история Государства Российского. 
Ратные дела Отечества: Русь и юная Россия VI-XVI вв. – M.: Animi Fortitudo,                                                                                                                      
2004. – С. 435; Лобин А. Битва под Оршей 8 сентября 1514 г. – С-Пб.: Общество 
памяти игумении Таисии, 2011. – С. 254-255. Черкас Б.  Битва під Оршею. Князь 
Острозький проти князя Московського // Історична правда. 24 липня 2013 –  
https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/07/24/131707/ Рэжым: 06.12.20; Князі 
Острозькі. – Київ: Балтія-Друк, 2014. – С. 71-72.

4 Болтин И. Н. Примечания на историю древний и нынешния России г. Леклерка, 
сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. Т. ІІ. – С-Пб., 1794. – С. 20.

5 Караев Г. Н. (ред.) Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспедиции 
по уточнению места ледового побоища. – М., Л.: Наука, 1966. 

6 Лобин А. Н. Малоизвестный источник о битве 1514 г. (К вопросу об 
уникальности сведений раннего списка холмогорской летописи) // Война и оружие: 
новые исследования и материалы. Труды Седьмой Международной научно-
практической конференции. 18-20 мая 2016 года. – СПб, 2017. – С. 291, 293.

Метрычны аспект і лакалізацыя
 знаходак артэфактаў Аршанскай бітвы 1514 г. на мясцовасці

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%86/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%97%d0%91%d0%86%d0%a0%d0%9d%d0%98%d0%9a%202020/%d0%9a%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%ba/ 
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Тыпаграфскі летапіс, што паслужыў Лобіну галоўным апірышчам 
для сваёй лакалізацыі бітвы ў раёне цяперашніх вёсак Стахоўка 
і Брылі7 : «Побиша Литва под Оршею, за пять верст, великого 
князя воевод и многих поимаша воевод, князя Михаила Голицу 
с товарищи»8. Даследчык узяў за ўзор 700-сажанную вярсту, і ў 
яго выйшла каля 7,5 км ад Аршанскага замка, «что в очередной 
раз указывает на границы оршанского поля». Але карысталіся 
ў Новы час, наколькі можна верыць даведніку, 500-сажаннай 
пуцявой вярстой і 1000-сажаннай межавой вярстой9, але ў нашым 
выпадку важна, што першакрыніцай інфармацыі для аўтара 
Тыпаграфскага летапісу паслужыла сведчанне яго сучасніка (хто 
б ён ні быў – купец ці непасрэдны удзельнік падзеі) «на ўскідку», 
па памяці, без дакладнага прамеру гэтай адлегласці.

Між тым С. Герберштэйн таксама пакінуў свае прамеры 
адносна лакалізацыі Аршанскай бітвы. А. Лобін, праўда, пакінуў 
іх па-за сваёй увагай, бо яны разыходзяцца з ягоным варыянтам 
лакалізацыі бітвы. У адрозненне ад аўтара Тыпаграфскага 
летапісу, які карыстаўся інфармацыяй з даступнага яму кола, 
не быў на мяркуемым месцы бітвы і не мог сам займацца 
прамерамі на мясцовасці, Герберштэйн быў на месцы бітвы. І 
таму, што ён быў не толькі ўласна дыпламатам і паслом свайго 
манарха ў Маскву, а яшчэ і абазнаным службоўцам-афіцэрам 
імператара Максіміліяна І (у 1506 г. удзельнічаў у паходзе 
супраць венграў, затым у паходзе супраць Венецыі; у 1514 г. за 
дастаўку правіянта ў абложаную венецыянцамі крэпасць Марана 
і вызначэнне ў баі ў час яе абароны быў пасвечаны імператарам 
у рыцары і пачаў прыдворную дыпламатычную службу10), 
Герберштэйн выконваў яшчэ і функцыі дасведчанага разведчыка. 
Ён не проста праязджаў па той ці іншай тэрыторыі, але, сярод 
іншага, пастаянна рабіў прамеры адлегласцяў паміж населенымі 
пунктамі з замкамі, рэкамі, і фіксаваў гэтыя прамеры. Усё гэта 

7 Он же: Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. К 500-летию сражения. – 
СПб: Общество памяти игумении Таисии, 2011. – С. 254-255.

8 Типографская летопись // ПСРЛ. – М., 2000. – С. 217.
9 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. Изд. 2-е. – М: Высшая 

школа, 1975. – С.87-88.
10 Ельницкий А. Е. Герберштейн, Сигизмунд. // Русский биографический 

словарь А. А. Половцова. Т. 5. – СПб, 1916. – С. 1-9.
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было важнай разведвальнай інфармацыяй для імператара, які з 
хаўрусніка вялікага князя маскоўскага мог скора ператварыцца ў 
яго праціўніка, таму сведчанні пасла заслугоўваюць безумоўна 
большага даверу, чым аўтара Тыпаграфскага летапісу. 

Адлегласць паміж Оршай і Дуброўнай, паводле Герберштэйна, 
складала чатыры нямецкія мілі. Уважліва чытаем яго: «В восьмой 
день сентября месяца 1514 года Константин, настлав мост, 
переправляет пехоту через Борисфен возле города Орши; конница 
же переправляется по узкому броду под самой крепостью Оршей». 
Заўважым: і пяхота, і кавалерыя перапраўляюцца праз Дняпро блізу 
самой Оршы, што адзначае і А. Лобін11. Чытаем далей: «(…) Меж 
тем приближалось Литовское войско, соединенное с Поляками 
и иностранными воинами, и когда оно подвинулось на четыре 
тысячи шагов от Орши, оба войска остановились»12. Іншымі 
словамі, войскі Астрожскага прайшлі ад Оршы да месца бітвы 
чатыры тысячы крокаў, г. зн. практычна тыя ж чатыры нямецкія 
мілі; нямецкая міля – гэта ад старажытнарымскіх mille passus 
(тысяча падвойных крокаў). «Класічная» нямецкая міля ХІХ ст. 
змяшчае 7420 метраў13. Праблема ў тым, якога памеру нямецкай 
міляй карыстаўся тады сам Герберштэйн? У яго час у германскіх і 
аўстрыйскіх землях бытавала міля абсалютна розных памераў – ад 
1000 метраў (Вісбадэн) да 11100 метраў (Вестфалія)14. Паглядзім, 
якою міляю карыстаўся сам імперскі пасланнік: возьмем ягоныя 
дадзеныя і параўнаем з сучаснай адлегласцю ў кіламетрах. У яго 
горад Орша «отстоящего от Смоленска на ХХІІІІ Немецких мили», 
а Орша і Дуброўна «отстоят между собою на четыре Нем[ецкие] 

11 Лобин А. Н. Малоизвестный источник о битве 1514 г. (К вопросу об 
уникальности сведений раннего списка холмогорской летописи). – С. 292.

12 Герберштейн С. Записки о московитских делах, составленныя 
Сигизмундом, вольным бароном в Герберштейне, Нейперге и Гюттенгаге. – 
СПб: типография Углянова, 1908. – С. 18.

13 МИЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, или НЕМЕЦКАЯ (Geographical mile) –  
длина 1/15 градуса экватора. Если принять Землю за шар, объем которого равен 
объему Земли с размерами Бесселя, то географическая миля выходит равной 
7420 м (или приближенно 7 верстам) – Самойлов К. И. Морской словарь. – 
М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,       
1941. – С. 500.

14 https://ru.qwe.wiki/wiki/Obsolete_German_units_of_measurement Рэжым: 
08.02.20.
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мили»15. Паміж Оршай і Смаленскам сёння 109 км напрамкі, 123 
км – па аўтатрасе Мінск-Смаленск. Паміж Оршай і Дуброўнай 
18 км; дададзім 2 км на сучасную забудову – 20 км16. Шляхам 
дзялення 123 на 24 і 20 на 4 атрымліваем каля 5 кіламетраў. Гэта і 
ёсць нямецкая міля Герберштэйна. Такім чынам, 4 тысячы крокаў 
у яго – гэта практычна адлегласць ад Оршы да Дуброўны. Іншымі 
словамі, бітва мела месца зусім блізка ад Дуброўны, на захад ад 
яе. Гэта абшар ад р. Крапіўны на захадзе да р. Табола на ўсходзе, 
што ў кіламетры на захад ад Дуброўны (выява 2).

Сумбурныя і супярэчлівыя развагі некаторых даследчыкаў 
аб лакалізацыі Аршанскай бітвы пакідаюць уражанне 
непрафесійнасці і не спрыяюць вырашэнню праблемы, а хутчэй 
толькі больш заблытваюць яе17. Логіка (не блытаць з лагістыкай) 
падзеяў 1514 г. была простая: Астрожскі мог выбіраць толькі 
месцы пераправы сваіх войскаў праз Дняпро. Далей ён ужо быў 
не вольны ў выбары месца бітвы – яно заведама было абранае 
Чалядніным і Булгакавым-Голіцай. Маскоўскія войскі ўжо былі 
сканцэнтраваныя там, дзе было адносна роўнае і не занятае лесам 
поле, таму і далі Астрожскаму бесперашкодна перайсці на левы 
бераг Дняпра (магчыма А. Лобін і мае рацыю калі піша, што 
пераправу пяхоты і артылерыі прыкрывала ад неспадзяваных 
атак непрыяцеля кавалерыя Атрожскага, якая раней перайшла па 
броду18, хаця практыка начных атак на малавядомай тэрыторыі 
да гэтага маскоўскімі военачальнікамі практычна не ўжывалася), 
і толькі суправаджалі яго пераход да абранага імі месца бітвы, 
магчыма толькі перакрываючы яму непажаданыя напрамкі руху і 
пакідаючы адкрытым пажаданы маскоўскім ваяводам шлях уздоўж 
Дняпра. Гэта адказвае на сумненні А. Лобіна: «Следовательно, 
польско-литовские войска переправились на поле между Оршей 
и р. Крапивной. Они никак не могли оказаться на правом берегу 

15 Герберштейн С. Записки о московитских делах. – С. 18, 19.
16 Flagma.ru > rasstoyanie-smolensk-orsha / Рэжым: 08.02.20. 
17 Казакоў А. Дзе адбылася Аршанская бітва // Герольд Litherland, № 20, 2014; 

ten sam: Bitwa pod Orszą 1514 r.: kwestia lokalizacji // Biblioteka Epoki Nowoźytnej 
T. III. – S. 127-141; ён жа: Аршанская бітва 1514 г.: пра што спрачаюцца 
гісторыкі? // Беларускі гістарычны часопіс, № 11, 2017. 

18 Лобин А. Н. Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. – М.: Фонд 
«Русские витязи», 2015. – С. 43.
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Крапивны – для этого им надо было на глазах русских боевых 
порядков пройти несколько миль по пересеченному рельефу и 
еще раз переправиться через реку с крутыми склонами»19.

Па-першае: даследчыка не бянтэжыць перасечаны рэльеф і рака 
са стромкімі схіламі (ў дадзеным выпадку маецца на ўвазе ручай 
Водзьбіца) для размяшчэння ім на гэтым прасторы Аршанскай 
бітвы20, затое бянтэжыць пераход войскаў Астрожскага па гэтай 
тэрыторыі. Ніводны з палкаводцаў не стаў бы ўвязвацца ў бітву 
з непрыяцелем на непрыдатнай для гэтага мясцовасці, якая была 
б у аднолькавай ступені небяспечная для абодвух праціўнікаў. 
У гэтым плане заслугоўвае ўвагі ўказанне «Хроники Литовской 
и Жмойтской» аб вайне 1508 года, калі ў падобных абставінах 
пасля пераправы войскаў вялікага князя Жыгімонта на левы бераг 
Дняпра князь Міхаіл Глінскі ўгаворвае маскоўскіх ваяводаў: 
«напоминал гетманов московских, абы къролеви до битвы 
поле дали, обецуючи им певное и велми снадное звитязство»21. 
Здаецца, гэта якраз той самы выпадак, калі «неразработанность 
источниковой базы, а также недостаточный учет белорусскими 
историками вопросов военно-практического характера» датычыць 
больш самога Аляксея Мікалаевіча22. Па-другое, ўказаныя вышэй 
абставіны даюць нагоду па-іншаму зірнуць на прыведзеныя 
Герберштэйнам словы І. А. Чалядніна, якія звычайна проста 
ігнаруюцца многімі даследчыкамі: «Подождем до тех пор, пока не 
переправится все войско, ибо наши силы настолько велики, что, 
без сомнения, и без большого усилия мы можем или смять это 
войско, или окружить его и гнать вплоть до Москвы, как скот»23. 
Імперскі дыпламат у час свайго перабывання ў Вільні наведаў 
І. А. Чалядніна і кн. М. Булгакава-Голіцу з іншымі палоннымі 
ваяводамі, меў з імі гутарку і нават пазычыў ім некалькі залатых. 

19 Лобин А. Н. Малоизвестный источник о битве 1514 г. (К вопросу об 
уникальности сведений раннего списка холмогорской летописи). – С. 292.

20 Он же: Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. К 500-летию сражения. 
–  С. 254-255.

21 Хроника Литовская и Жмойтская // ПСРЛ. Т. 32 – М.: Наука, 1975. –                     
С. 103.

22 Он же: Битва под Оршей 1514 г. в современной белорусской историографии 
и проблема критики исторических источников // Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana, № 2 (10), 2011. – С. 33.

23  Герберштейн С. Записки о московитских делах. – С. 18.
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Так што прыведзеныя Герберштэйнам словы Чалядніна з вялікай 
доляй верагоднасці былі пачутыя ім непасрэдна ад самога ваяводы 
Чалядніна24. 

Да таго ж ёсць вялікая верагоднасць таго, што абшар на 
захад ад сучаснай в. Брылі ў ХVI ст. быў заняты лесам. На гэта 
ўказвае частка мапы Аршанскага павета, скарыстаная К. Гурскім 
у 1890 г. для свайго варыянту плана Аршанскай бітвы, дзе нас 
цікавіць не сам план, а мясцовасць навокал25. Безумоўна, гэта 
не з’яўляецца бясспрэчным доказам існавання лесу на ўказанай 
тэрыторыі ў ХVI ст., але гаворыць за вялікую верагоднасць таго 
і абумоўлівае выбар Чалядніным і Булгакавым-Голіцай месца на 
правым беразе р. Крапіўны. На карысць гэтага таксама і тое, што 
аўтарам у 1992-1993 гг. ад мясцовых старажылаў быў зафіксаваны 
мікратапонім Залессе датычна поля паміж Водзьбіцай і 
Крапіўнай, тады як ніякага лесу блізу гэтага поля ўжо даўно не 
было. Абгрунтаванне немагчымасці вядзення баявых дзеянняў 
у раёне сучасных вёсак Пашына, Стахоўка, Сяглава і Брылі, г. 
зн. на левым беразе Крапіўны, з-за тапаграфічных асаблівасцяў 
мясцовасці, нават калі б там не было лесу, аўтар даў раней26. 
Астатнія прамеры у рускіх летапісах адносна бітвы адсутнічаюць. 
Указанне Архангелагародскага летапісца Усцюжскага летапісу 
аб месцы пераправы войскаў Астрожскага адносіцца да бою на 
Беразіне ў канцы жніўня-пачатку верасня: «А сами литва вверх 
по Беризине за 15 верст выше перевезошася к москвичем, и 
приидоша литва сторонь безвестно на москвичь»27; адносіць 
яго да Аршанскай бітвы беспадстаўна. Мяркуючы па тым, што 
адразу за гэтым паведамленнем ідзе не звязаны з ім тэкст ужо 
непасрэдна аб Аршанскай бітве, тут яўна маецца страта часткі 
тэксту пратографа летапісу, які дайшоў да нас у спісах ХVII ст.28  

24 Там же, с. 19.
25 Выява 3. Górski K. O rozwoju sztuki wojennej w Polsce wieku XV // Biblioteka 

warszawska, t. 3, 1890. – Warszawa, 1890. Plan.
26 Копцік Ю. Праблема лакалізацыі Аршанскай бітвы 1514 г. // Запісы 

Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. Выпуск 4. – 
Рыга: Інстытут беларускай гісторыі і культуры, 2014. – С. 49-50, 55.

27 Устюжская летопись. Архангелогородский летописец // ПСРЛ, т. 37. – Л.: 
Наука, 1982. – С. 101.

28 Там же, с. 3-4.
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Калі ўважліва вывучаць С. Герберштэйна, то можна знайсці 
адказ і на пытанне аб месцы пастраенняў супрацьстаячых 
войскаў на месцы Аршанскай бітвы. Ён піша: «…есть река по 
имени Кропивна; предавшись бегству по ее опасным и крутым 
берегам, Московиты потонули в таком количестве, что течение 
реки замедлилось»29. Разумець гэта можна дваяка: што маскавіты 
ўцякалі праз (цераз) берагі Крапіўны або ўздоўж берагоў ракі. 
Выраз «по ее опасным…берегам» гаворыць хутчэй за другое. І ў 
такім разе пастраенне войскаў яскрава чытаецца – Астрожскага 
«пусцілі» стаць спіной да Дняпра і правым флангам да Крапіўны, 
у яўна нявыгадную пазіцыю, якая нагадвала тую пазіцыю, якую 
ён меў у Ведрашскай бітве 1500 года: вялікая рака за спіной 
яўна абмяжоўвала манеўры войска і пагражала яму катастрофай 
у выніку паражэння. Затое войскі вялікага князя маскоўскага ў 
такім разе стаялі тварам да Дняпра і левым флангам да Крапіўны, 
але і ўцякалі яны пасля бітвы менавіта па берагах Крапіўны, а не 
праз іх, г. зн. перасякаючы іх.

Яшчэ адной крыніцай, дзе ўказаны адзін прамер, што датычыць 
непасрэдна Аршанскай бітвы, з’яўляецца эпісталярый сакратара 
біскупа кракаўскага Пятра Таміцкага Станіслава Гурскага. Нас 
цікавіць яго ўказанне на тое, што бітва адбывалася непасрэдна 
на беразе р. Крапіўны: «Sed etiam in flumine Kopriwna limoso ac 
riparum preruptarum in quatuor milliariis a loco pugne tantus in illia 
fuga Moscorum numerus una cum equis submersus est, ut fluminis 
cursus cadaveribus submersorum impeditus restagnaret; unde nostril, 
urgente siti, aquam sanguinolentam galeis haurientes potare coacti 
fuerint»30. («Але нават у глеістым рэчышчы ракі Крапіўны і на яе 
абрывістых берагах на адлегласці чатырох міль ад самога месца 
такой вялікай бітвы ў бок уцёкаў маскавітаў яны ляжалі мёртвыя 
разам з коньмі ў вадзе патопленыя так, што з таго часу трупы ў 
вадзе цячэння затрымалі бег і яно разлілося.») А. Лобін пераклаў 
фразу «in quatuor milliariis a loco pugne» як «у чатырох мілях 
ад месца бітвы» ў тым сэнсе, што «даже в таком удаленном от 
битвы месте, как русло Крапивны, в четырех милях от сражения, 

29 Герберштейн С. Записки о московитских делах. – С. 19.
30 Górski S. Anno domini millesimo quingentessimo quartodecimo // Acta 

Tomiciana. – Posnaniae, 1853, № I, T. III. – P. 5.
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находили трупы… Крапивна находилась к востоку от построений, 
за спиной у русских войск»31. Але пераклад гэтай лацінскай 
фразы мае некалькі значэнняў – у чатырох мілях, на чатыры мілі, 
да чатырох міль – і трактаваць напісанае Гурскім можна і ў сэнсе 
«на працягу чатырох міль»32. І ў такім разе запіс Гурскага ўскосна 
пацьвярджае, што бітва адбывалася на беразе Крапіўны.

Другой актуальнай праблемай вывучэння праблемы 
лакалізацыі бітвы стала пазначэнне на мясцовасці знаходак пэўных 
артэфактаў або вусных сведчанняў іх знаходак. Да іх найперш 
трэба аднесці знаходкі прадметаў узбраення і ахоўнага рыштунку 
ваяроў, якія можна больш-менш упэўнена аднесці да часу бітвы 8 
верасня 1514 года. Гэтую праблему ўпершыню аўтар абазначыў 
у 2007 г. і пачаў вырашаць некаторыя аспекты пазначаных 
праблем у 2014 г.33 Аднак неабходна адзначыць, што, на жаль, у 
зборніку «Запісы Таварыства аматараў беларускай гісторыі…» 
публікацыя сталася надта непрафесійна адрэдагаванай: подпісы 
пад выявамі іканаграфіі артыкула пераблытаныя, колькасць выяў 
скарочана, з-за чаго мапа з лакалізацыяй знаходак прыведзеных 
артэфактаў сталася бескарыснай, і мела толькі характар сучаснай 
мапы цікавячай нас мясцовасці. Разам з тым за прамінулы час 
назбіралася інфармацыя аб новых знаходках артэфактаў на 
азначанай тэрыторыі, якая патрабуе публікацыі іх з лакалізацыяй 
на мапе. Гэтаму і прысвечаны наступны матэрыял. 

Нумарацыя знаходак артэфактаў, якія можна аднесці да 
Аршанскай бітвы 1514 года.

№ 1. Пад артэфактам №1 разгледзім выяву абламанай ў месцы 
злучэння з абухом сякеру. Знойдзена на полі ў 1 км на поўнач ад 
в. Шугайлава аршанскім краязнаўцам А. Шынкевічам 05.06.0534. 
Памеры: 16х12х0,8 см. Наколькі яе можна адносіць да зброі? Сам 

31 Лобин А. Н. Малоизвестный источник о битве 1514 г. (К вопросу об 
уникальности сведений раннего списка холмогорской летописи). – С. 291-292.

32 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1976. – 
С. 502.

33 Копцік Ю. Аршанская бітва і Аршанскі фэст: гісторыя. – Орша: Цэнтр 
імя Філона Кміты, 2007. – С. 4-5; Ён жа: Праблема лакалізацыі Аршанскай 
бітвы 1514 г. // Запісы Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава 
Ластоўскага. Выпуск 4. – С. 56-57.

34 ///f:\a.шинкевич.оршанщина.природа и старина.сборник; calameo.
com>books/Calameo-2013_Очерки о земле Оршанской_01.
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Шынкевіч мяркуе, што можна на падставе таго, што яе шырыня ў 
месцы злому мае толькі 0,8 см, і гэта мала для гаспадарчай сякеры. 
На карціне «Бітва пад Оршай» з Нацыянальнага музею Польшчы 
ды іншых выявах ХVI ст. маскоўскія вершнікі часта ўзброены 
сякеркамі бліжняга бою падобнага памеру35. Аднак форма ляза 
сякеры пакідае поле і для сумненняў36, таму ўмоўна аднясем яе да 
артэфактаў Аршанскай бітвы са знакам пытання (?) Хаця, з іншага 
боку, паводле кшталталогіі А. Двурэчанскага, сякера адносіцца да 
кшталту 4а37. Паверхня ляза ад вокіслаў металу не расчышчана.

№ 2: наканечнік рагаціны. Памеры: даўжыня агульная 47,5 
см; пяро: даўж. 33 см, шыр. 4,9 см; тулья (утулка): дыяметр 3,7 
см. Знойдзены ў 1983/1984 гг. трактарыстам А. Казімірскім у 
наваколлях в. Крапіўна. Месца знаходкі не ўстаноўлена. Выяўлены 
аўтарам у 1994 г. у музеі Крапівенскай сярэдняй школы, адкуль 
пазней трапіў у фонды музейнага комплексу Оршы. Знаходзіцца 
ў фондасховішчы музейнага комплексу «Гісторыя і культура 
Аршаншчыны». Адзінка захоўвання КП3462. Без характэрных 
для рагацін ХV-XVI ст.ст. рожак у месцы злучэння пяра з 
тульяй. Паводле А. Двурэчанскага адносіцца да кшталту 138, але 
бясспрэчна артэфакт адносіцца да вырабу з Цэнтральнай ці нават 
Заходняй Еўропы, таму як адносіцца да яскравага пяхотнага 
ўзбраення, а з боку маскоўскіх войскаў пяхота ў Аршанскай бітве 
не ўдзельнічала. Няма інфармацыі і аб удзеле ў бітве пяхоты 
войска літоўскага. Артэфакт яўна мае некаторую дэфармацыю 
верхняй часткі пяра, але паверхня ў значнай меры не расчышчана 
ад вокіслаў металу, што перашкаджае атрымаць поўнае ўяўленне 
аб асаблівасцях металапластыкі артэфакта.

№3: пляскатая сякера праразной фігурнай коўкі ў выглядзе 
ідучага каня ў поўны рост, з-за чаго памеры вызначаюцца 

35 Напрыклад: Московский воин. Гравюра 1579 г. // Лобин А. Н. Взятие 
Смоленска и битва под Оршей 1514 г. – С. 39.

36  Выява 4-1, 4-2: Висковатый Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск. Ч. I. – СПб.: тиопграфия «В. С. Балашев и Ко», Фонтанка, 95, 
1899. Иллюстрации 69, 70.

37 Двуреченский О. В. Холодное оружие Московского государства                                 
XV-XVII вв. – Тула: музей-заповедник «Куликово поле», 2013. – C. 147.

38 Двуреченский О. В. Холодное оружие Московского государства XV-XVII 
вв. – С. 108.
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варыянтна. Знойдзена на школьным агародзе в. Гразіўка вучнем 
школы В. Сідаровічам у 1975 г. Выяўлена аўтарам у 1994 г. у 
музеі Крапівенскай сярэдняй школы. Знаходзіцца ў музеі школы. 
На пляскатым мацавальным штоку ў вяглядзе гарызантальна 
ўзнятага хваста каня маюцца дзве адтуліны для мацавання сякеры 
ў прапіле рукаяці. Супастаўная з узорамі сякерак маскоўскіх 
вершнікаў на карціне «Бітва пад Оршай» ды іншай іканаграфіі 
ХVI ст. З-за індывідуальных асаблівасцяў формы не ўваходзіць 
ні ў адзін кшталт сякер паводле А. Двурэчанскага. Захаванасць 
добрая, вокіслы металу мінімальныя.

№4: баявы нож. Выяўлены аўтарам у 1994 г. за ўскраінай 
правабярэжнай часткі в. Крапіўна на закінутай частцы ворнага 
поля. Памеры: 10х2,5 (рукаяць), 24х2 (клінок) см. Клінок 
абаюдавостры. Пад’ёмны матэрыял. Знаходзіцца ў калекцыі 
аўтара. Адпавядае апісанаму С. Герберштэйнам сярод узбраення 
маскоўскіх ратнікаў першай траціны ХVI ст. баявому нажу39, а 
таксама ўзорам узбраення маскоўскіх ратнікаў ХIV-ХVII ст.40 
Паводле А. Двурэчанскага, адносіцца да падсаадачных нажоў, 
хаця такая форма нажа не аналагічная прыведзенаму ім адзінаму 
ўзору кароткаклінковай зброі бліжняга бою дадзенага кшталту41. 
Артэфакт значна дэфармаваны. Па цэнтру пляскатай рукаяці 
часткова захавалася заклёпка мацавання бакавых накладак. Край 
канца клінка пашкоджаны прамакутнай адтулінай. Захаванасць 
здавальняючая, мае пакрыццё вокісламі металу.

№ 5: частка наборнага ахоўнага рыштунку воіна (?). Выяўлены 
аўтарам у 1994 г. за ўскраінай правабярэжнай часткі в. Крапіўна на 
закінутай частцы ворнага поля. Памеры: 28х2,6х0,2 см. Пад’ёмны 
матэрыял. Знаходзіцца ў калекцыі аўтара. Артэфакт абламаны на 
месцы круглай адтуліны па цэнтру пласціны і дэфармаваны. На 
захаваным канцы пласціны маецца цыліндрычнай канфігурацыі 
фігурны штыфт з шыйкай у выглядзе зашпількі. Захаванасць 
добрая, пакрыццё вокісламі металу нязначнае. Сярод вядомых 
набораў ахоўнага рыштунку аналагаў не выяўлена.

39 Герберштейн С. Записки о московитских делах. – С. 75.
40 Выява 5: Висковатый. Историческое описание одежды и вооружения 

российских войск. Иллюстрация 64.
41 Двуреченский О. В. Холодное оружие Московского государства XV-XVII 

вв. – С. 70.
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№ 6: два фрагменты ахоўных пласцін бехцера (бахцера). 
Выяўлены аўтарам у 1994 г. на закінутай частцы ворнага поля 
за ўскраінай правабярэжнай часткі в. Крапіўна. Пад’ёмны 
матэрыял. Знаходзіцца ў калекцыі аўтара. Два фрагменты пласцін 
бехцера абламаны на месцы круглых адтулін па цэнтры пласцін. 
Адпавядае вядомым узорам бехцераў ХV-XVI ст.ст.42 Захаванасць 
здавальняючая, пакрыццё вокісламі металу нязначнае.

№ 7: накладка на канец лука. Выяўлена аўтарам на правым 
беразе р. Крапіўны блізу вусця ў 2019 г. Памеры: 113х16 
мм. Пад’ёмны матэрыял. Знаходзіцца ў калекцыі аўтара. На 
вастраканечным канцы накладкі маецца адтуліна дыяметрам 
5 мм для прапускання цецівы лука. Паводле А. Мядзведзева 
складанасастаўныя лукі ХV-ХVI cт.ст. мелі набор накладак, у 
тым ліку і накладак на канцы лука, апісанне каторых адпавядае 
разглядаемаму намі артэфакту43. Праблема ў тым, што фрагменты 
лукаў гэтага перыяду насёння за адным выключэннем амаль не 
вядомы, а накладкі лукаў наогул невядомыя44. Такім чынам, мы 
маем справу з унікальнай насёння жалезнай накладкай на канец 
лука гэтага перыяду. Захаванасць здавальняючая, пакрыццё 
вокісламі металу на ўнутранай паверхні накладкі даволі значнае. 
Мяркуючы па тым, што аўтар знайшоў накладку на верхняй 
тэрасе правага берага Крапіўны блізу ворнага поля разам з 
іншымі часткамі металічных вырабаў ХІХ-ХХ ст.ст., можна 
зрабіць наступную выснову датычна месца знаходкі артэфакта: 
накладка была выяўлена на прымыкаючым да берага ракі 
ворным полі чорнакапальнікамі з дапамогай металадэтэктара. 
З-за таго, што яны не змаглі вызначыць атрыбуцыю знойдзенага 
артэфакта і не зразумелі ягонае значэнне, ён быў кінуты разам з 
іншымі фрагметамі металічных вырабаў, не ўяўляючымі для іх 
каштоўнасці. Таму з вялікай доляй верагоднасці месца знаходкі 
накладкі лука можна пазначыць на прылягаючым да месца, дзе 
яна была выяўлена, ворным полі ў радыусе 400-500 метраў. 

42 Висковатый. Историческое описание одежды и вооружения российских 
войск. Иллюстрация 93, 94.

43 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел 
VIII-XIV вв. // Свод археологических источников. Е1-36. – М.: Наука, 1966. – С. 12.

44 Двуреченский О. В. Холодное оружие Московского государства XV-XVII 
вв. – С. 249.
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№ 8: наканечнік стралы. Пачынаючы з гэтага артэфакта 
разглядаецца ўся інфармацыя, якую на дадзены час удалося 
атрымаць адносна фактаў знаходжання артэфактаў, якія могуць 
разглядацца ў рэчышчы пазначанай праблемы. Гэты наканечнік 
стралы быў выяўлены на ворным полі паміж в. Гацькаўшчына 
і правым берагам вусця р. Крапіўна ў 2013 г. чорнакапальнікамі 
з г. Дуброўна з дапамогай металадэтэктара. Гэта прыкладна там 
жа, дзе быў выяўлены і артэфакт № 7. Выказваю ўдзячнасць 
краязнаўцу Андрэю Аляхновічу з г. п. Крупкі Мінскай вобласці, 
дзякуючы ветліваму спрыянню якога ў 2014 г. удалося атрымаць 
гэтае фота з камеры мабільнага тэлефона. Наколькі можна 
меркаваць па фотаздымку, жалезны наканечнік стралы адносіцца 
да кшталту чаранковых, і паводле А. Двурэчанскага паводле віду 
працінацеля можа быць аднесены да кшталту 2 ці 8. Паводле ж 
віду аснавання пяра і плечыкаў з яскрава выражаным упорам 
наканечнік можна цвёрда аднесці да віду 1.2а. Паводле сячэння 
пяра наканечнік адносіцца да авальнага віду45. Артэфакт мае 
дрэнную захаванасць, абламанае вастрыё і моцную акісленасць 
металу. Месцазнаходжанне артэфакта насёння не ўстаноўлена.

№ 9: кальчуга. Згодна вуснай інфармацыі былога жыхара в. 
Крапіўна Барыса Шалухі, у 1930-я гады ў час асушэння балота 
блізу в. Заложжа (цяпер паўночная палавіна правабярэжнай часткі 
в. Крапіўна) сялянамі з зямлі была паднята жалезная кальчуга. 
Аб стане артэфакта, ягонага апісання і далейшага лёсу аўтару 
нічога высветліць не ўдалося, але, паколькі вядома прыкладнае 
месца выяўлення кальчугі, неабходнасць унесці гэты артэфакт у 
дадзены спіс бясспрэчная і відавочная.

№ 10: як мінімум некалькі прадметаў ручной зброі невядомага 
выгляду. Паводле вуснай інфармацыі згаданага вышэй Б. Шалухі, 
у 1930-я гады земснарадам прачышчаўся фарватар на ўчастку 
Дняпра паміж Оршай і Дуброўнай для бесперашкоднага руху 
пасажырскага парахода Магілеў – Дуброўна. Б. Шалуха сам 
бачыў, як земснарад у час работы насупраць месца ўпадзення ў 
Дняпро р. Крапіўна (вусця) разам з рачным пяском выкінуў на 
правы бераг Дняпра цэлы шэраг прадметаў старадаўняй ручной 

45 Двуреченский О. В. Холодное оружие Московского государства XV-XVII 
вв. – С. 265-266.
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21

зброі – шабляў, сякер, нажоў ці мячоў і да т. п. Лёс артэфактаў 
невядомы.

№ 11: нагрудны бронзавы абразок. Паводле інфармацыі жыхара 
Оршы А. Антонава, (мае лецішча на левым беразе р. Крапіўна), у 
2008 г. чорнакапальнікамі на пойменнай лугавіне правага берага 
Крапіўны паміж мастом аўтадарогі Орша – Дуброўна і Дняпром 
з дапамогай металадэтэктара быў выяўлены нагрудны абразок з 
выявай невядомага святога. Апісанне і лёс артэфакта ўстанавіць 
не ўдалося. 

№ 12: металічная прысядзельная сумка (?) з неўстаноўленым 
змесцівам. Паводле інфармацыі жыхара Оршы Л. Марозава, 
чорнакапальнікамі з Оршы ў 2019 г. з дапамогай металадэтэктара 
на зарослым пясчаным астраўку на Дняпры справа ад месца 
ўпадзення Крапіўны была выяўлена металічная прысядзельная 
сумка (?) з неўстаноўленым змесцівам. Сумка была пакінута на 
месцы знаходкі, змесціва сумкі было вывезена на тэрыторыю РФ і 
прададзена ў Маскве. Гэтымі ж чорнакапальнікамі ў 2018-2019 гг. 
на правым беразе Крапіўны таксама быў выяўлены абломак мяча, 
але паколькі нават прыкладнае месца знаходкі не ўстаноўлена, 
улічваць гэты артэфакт у дадзеным даследванні мы не будзем.

Мапаграфаванне пранумераваных артэфактаў ажыццёўлена 
на ўчастку мапы N-36-XVI 1991 г. выдання46.

Падсумоўваючы мапаграфаванне разгледжанага археалагічнага 
матэрыялу можна адзначыць наступнае: канцэнтрацыя месцаў 
знаходак артэфактаў, якія магчыма звязаць з Аршанскай бітвай 
1514 г. менавіта на правабярэжжы Крапіўны і супрацьлеглым 
беразе Дняпра дае падставы з вялікай доляй упэўненасці 
прывязаць месца бітвы да правага берага р. Крапіўны. Хаця 
пытанне лакалізацыі Аршанскай бітвы нельга лічыць канчаткова 
вырашаным, тым не менш варта адзначыць, што толькі бой          
1508 г. паміж часткай войска польска-літоўскага і маскоўскім 
абозам меў месца на абшарах паміж Оршай і Дуброўнай47, але 
ён не мог пакінуць такую колькасць артэфактаў на абмежаванай 
тэрыторыі правага берага Крапіўны, якія і праз 500 гадоў пасля 

46 Выява 2.
47 Bielski M. Kronika Polska. – Kraków: w drukarni Jakoba Sibeneychera, 1597. 

– S. 510.
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бітвы ўсё яшчэ працягваюць выяўляць. У той жа час візуальнае 
абследванне аўтарам на працягу шэрагу гадоў свежаўзараных 
палёў у наваколлях сучасных вёсак Пашына, Шугайлава, 
Стахоўка, Брылі і Сяглава не далі ніякіх знаходак, якія можна было 
б прывязаць да разглядаемай бітвы. Гэтаксама, як не выяўлена 
вусных сведчанняў нейкіх знаходак мясцовым насельніцтвам 
артэфактаў зброі ці ахоўнага рыштунку ў названым рэгіёне. У той 
час як ад старажылаў вёсак Гацькаўшчына і Крапіўна аўтарам 
зафіксаваны ў 1992-1995 гг. цьмяныя паданні аб тым, што «калі 
даўно нашы дзяды аралі навакольныя палі, дык знаходзілі многа 
пабітых людзей» (чытай – парэшткаў людзей). А гэта ўсё не 
пацьвярджае апошнія афіцыйныя версіі лакалізацыі Аршанскай 
бітвы48. 

Коптик Юрка. В исследовании рассматривается метрическая 
проблема Оршанской битвы 1514 года, рассматриваются 
исторические источники, содержащие конкретные указания на 
расстояния на местности относительно битвы. Рассматривается 
также проблема локализации на местности обнаруженных 
артефактов вооружения и защитного снаряжения, которые можно 
отнести к Оршанской битве 1514 г.

Ключевые слова: Оршанская битва, метрический 
аспект Оршанской битвы, локализация Оршанской битвы, 
археологические артефакты.

Koptik Yurka. The study examines the metric problem of the Battle 
of Orsha in 1514, examines historical sources containing specific 
indications of distances on the ground relative to the battle. The 
article considers the problem of localization of discovered artefacts of 
weapons and protective equipment on the ground also, which can be 
attributed to the Battle of Orsha in 1514.

Keywords: Battle of Orsha, metric aspect of the Battle of Orsha, 
localization of the Battle of Orsha, archaeological artifacts.

48  Насевіч В. Бітва пад Оршай (08.09.1514 г.) // Гістарычны атлас Беларусі. 
Беларусь ад старажытных часоў да канца XVIII ст. Т. 1. – Варшава, Мн.: БелЭн, 
2008. – С.73; Цемушаў В. Аршанская бітва. 8 верасня 1514 г. // Вялікі гістарычны 
атлас Беларусі. Т. 1. – Мн.: БелЭн, 2009. – С. 75;  Лобин А. Битва под Оршей 
8 сентября 1514 г. – С. 254-255; Дзярнович О. Оршанська битва 1514 року і 
Костянтин Острозький // Князі Острозькі. – С. 70.
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Тарас ВИХОВАНЕЦЬ

Джерела до біографії князя 
Костянтина Івановича Острозького 

з Кривинського архіву князів Яблоновських

Фамільні документальні зібрання у давнину становили 
важливу складову «життєвого простору» і заможних магнатських, 
і бідніших шляхетських родин. До них із часом потрапляли 
королівські, великокнязівські чи інші дозволи, зокрема, на право 
користуватися певними прибутками; ретельні описи маєтків, 
документи щодо купівель, продажів, застав, передач в оренду 
майна; пов’язані з господарськими чи іншими ситуаціями судові 
справи, вироки тощо.

З роками документів додавалось, їх кількість помножувалась. 
І якщо власники не переймалися впорядкуванням всієї цієї 
паперово-пергаментної маси, то швидко знайти у разі потреби 
якийсь текст ставало дедалі важче. Запопадливіші й заможніші 
наймали для цієї марудної роботи архівістів, котрі давали 
лад іноді просто грандіозним родинним зібранням. Плани 
місцевостей, листування, родоводи, судові процеси, документи 
щодо тих чи інших маєтків могли об’єднуватись у тематичні 
пачки – фасцикули. Укладались покажчики. Впорядкований архів 
перетворювавсь на важливий, дієвий засіб збереження суспільної 
позиції, інструмент юридичного захисту власності від посягання, 
зрештою, скарбницю родової пам’яті.

Сьогодні такі зібрання у складі державних архівів, бібліотек, 
музеїв являють собою безцінні комплекси історичних джерел. З 
них повною пригорщею користають фахові науковці й краєзнавці. 
Серед фамільних колекцій чи не найпопулярнішою серед 
дослідників Острогіани загалом і біографії князя Костянтина 
Івановича Острозького зокрема є архів князів Санґушків, який 
нині зберігається у м. Кракові (Польща). Частина цього комплексу, 
серед якого й документи до життєпису згаданого історичного 
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персонажа, з’явилася друком й активно використовується1. 
Поодинокі джерела до біографії великого литовського гетьмана 
трапляються і в інших зібраннях2. Родинний архів князів 
Яблоновських теж міг би прислужитись дослідникам не одним 
приємним відкриттям, дати відповідь на чимало запитань з історії 
Волині. Міг би.

Кривин разом із деякими сусідніми селами й половиною 
м. Острога відійшов до Яблоновських наприкінці XVII ст.3 
Напевне, приблизно тоді ж у маєтку з’явилось і магнатське 
помешкання – двір4. Згодом, як вважається, житлову будівлю 
реконструювали. В одному з приміщень Кривинської резиденції 
мала бути бібліотека, при якій, очевидно, формувався й архів 
тутешньої гілки роду Яблоновських гербу Прус ІІІ5.

Найраніше знане нам повідомлення про Кривинський архів 
датується 1757 р. Воно походить із мемуарів князя Антонія-
Барнаби Яблоновського. Магнат пише про те, що після переміни 
місця резиденції з Плужного на Кривин він поглиблював 
свої знання щодо юридичних питань в архіві6. Зібрання було 
вже почасти впорядковане уповноваженою для цієї справи                            
людиною – паном Шелютою під наглядом княжого покойового 

1 Перелік-покажчик опублікованих документів з архіву Санґушків, що, серед 
іншого, стосуються князя К. І. Острозького, див.: Archiwum książąt Sanguszków 
w Sławucie / Wyd. B. Gorczak. – Lwów, 1897. – T. 5. – S. III-CXVI.

2 Див., напр.: Вихованець Т. Документальна збірка «Папери Пісочинських» 
Дзиківського архіву Тарновських як історичне джерело (матеріали до історії 
руського відділу Коронної канцелярії, землеволодіння на Волині та інших 
українських землях у XIV – XVII ст.) // Острозький краєзнавчий збірник. – 
Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 44.

3 Сташевский Е. История докапиталистической ренты на Правобережной 
Украине в XVIII – первой половине XIX в. – Москва, 1968. – С. 117-118; 
Бирук М. Села Острозької волості в кінці XVII ст. // Національний університет 
«Острозька академія». Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог, 
2012. – Вип. 19. – С. 51-68.

4 Betlej A. Sibi, Deo, posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku. – Kraków, 
2010. – S. 135-141.

5 Бетлей А. Резиденція равського воєводи Станіслава Вінцентія 
Яблоновського в Кривині у світлі першоджерел // Архітектурна спадщина 
Волині. – Рівне, 2012. – Вип. 3. – С. 10-15.

6 Pamiętnik księcia Antoniego Jabłonowskiego kasztelana krakowskiego 
/ Wyd. A. Bielowski. – Lwów, 1875. – S. 38.
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урядника – пана Мольського7. На нашу думку, з різною метою та 
за різних обставин до архіву «по допомогу» зверталось не одне 
покоління Яблоновських, чия доля, маєтки так чи інакше були 
пов’язані з Острожчиною.

Не завжди, схоже, вдавалося «по гарячих слідах» зібрати й 
додати до комплексу юридично завірені копії документів щодо 
тих чи інших судових справ, маєткових суперечок тощо. Тож, 
князь А.-Б. Яблоновський у 2 пол. XVIII ст., певне, воліючи 
розширити свої знання щодо належних йому маєтків, делегував 
свого покойового – Єзерського «на кверенду» до Луцька8. Слуга 
повинен був з’ясувати, які в луцьких судових установах юридичні 
справи торкаються маєткових інтересів його пана чи когось 
іншого, та, можливо, замовити їх офіційні скріплені печатками 
копії…

В 1839 р. Александер Пшездзецький, згодом відомий 
дослідник волинської й подільської старовини, відбував офіційну 
поїздку нашими краями. Якогось дня дорога привела його до                       
Кривина – маєтку князя Максиміліана Яблоновського. Між 
рядками його коротеньких спогадів читається враження від того, 
що він побачив: палац, парк, чистоту вуличок. Та найбільше, 
здається, припали йому до душі бібліотека й архів. «Бібліотека 
містить не одну цікаву працю; але в архіві є багато чудових 
пам’яток. Давні генеалогії кн. Острозьких, поділи та інші 
трансакції, описи острозького замку, оригінальні листи королів 
і відомих людей…», – написав пан Александер і додав: «І так 
у Кривині поєднується минуле з сучасністю; в архівах, як у 
склепі, історична пам’ять; на поверхні землі розкіш садового 
мистецтва»9.

Подорожній не залишився байдужим до побаченого. Чи під 
час мандрівки, чи вже пізніше він мав у розпорядженні низку, 
очевидно, копій документів із тутешнього зібрання. Через 
кілька років у співпраці з Міхалом Ґрабовським пан Александер 
опублікував І-й том документального збірника «Джерела з історії 

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Przezdziecki A. Podole, Wołyń, Ukraina: obrazy miejsc i czasów. – Wilno,             

1841. – T. 1. – S. 26-29.
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Польщі»10, до якого із Кривинського архіву ввійшло кілька текстів 
щодо ранньої біографії роду князів Острозьких11. В передмові 
до видання впорядники зазначили: «Прагнучи зберегти від 
втрати розпорошені по різних місцях історичні джерела, 
яким щохвилі загрожує небезпека, ми надумали оголосити 
їх друком…»12. Їхні побоювання виявились недаремними.                                                                                              
В ІІ-му томі, котрий побачив світ наступного року13, 
Пшездзецький разом з іншим співупорядником видрукували ще 
низку «кривинських» документів, які стосуються біографії князя 
Костянтина Івановича Острозького14. Історичні джерела з архіву 
Яблоновських А. Пшездзецький використав й у своїй праці 
«Пригоди Гальшки княжни Острозької, приятельки польських 
Яґеллонок»15.

На один з опублікованих Пшездзецьким і Ґрабовським 
документів із Кривинського архіву звернули увагу дослідники 
Вацлав Руліковський та Зиґмунд Люба Радзимінський у своїй 
праці, присвяченій князям Острозьким і Заславським16. Панові 
Радзимінському були відомі не тільки оприлюднені документи 
із Кривинського архіву. У величезній документальній спадщині, 
що залишилась після його смерті та зберігається у Львівській 
національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, є близько двох 
десятків копій матеріалів, позначених припискою: «з Кривина»17. 

10 Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Grabowski, A. Przezdziecki. – Wilno, 
1843. – T. 1. 

11 Ibidem. – S. 145-146, 162.
12 Ibidem. – S. V.
13 Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Malinowski, A. Przezdziecki. – Wilno, 

1844. – T. 2.
14 Ibidem. – S. 387-388.
15 Przezdziecki A. Przygody Halszki księżnej Ostrogskiej, towarzyszki Jagiellonek 

Polskich // Przezdziecki A. Jagiellonki Polskie w XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu 
Zygmunta I i Zygmunta Augusta królów polskich. – Kraków, 1868. – T. 2. – S. 46, 
50 та ін.

16 Rulikowski W. Radzimiński Z. L. Kniaziowie i szlachta między Sanem, 
Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnemi 
stokami Karpat osiedleni. Opowiadania historyczne, heraldyczno-genealogiczne i 
obyczajowe. – Kraków, 1880. – T. 1. – Cz. 2: Kniaziowie na Ostrogu i Zasławiu 
Ostrogscy i Zasławscy herbu własnego. – S. 23-25.

17 Львівська національна наукова бібліотека (далі – ЛННБ) України 
ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів Радзимінських, спр. 181, ч. 5, 
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Вони становлять вагому частку зібраної ним документальної 
Острогіани.

Опрацьовуючи матеріали відділу рукописів згаданої бібліотеки, 
ми натрапили на низку виписок. При деяких із них є вказівка на 
те, що вони зроблені з матеріалів Кривинського архіву18. Деякі 
не мають спеціальних обмовок, та суть законспектованого там 
короткого змісту документів майже не дозволяє сумніватись 
у тому, що вони походять із того самого джерела: привілеї, 
видані Дому Яблоновських; документи, що стосуються князя 
Максиміліана Яблоновського; матеріали, які ілюструють 
історію Острога та багато іншого19. Уважне прочитання цих 
записів дозволяє припустити, що їх зробив хтось із дітей князя                                                                                    
А.-Б. Яблоновського20. У Кривинському архіві зберігались і спогади 
власника Кривинського маєтку князя Станіслава-Вінцентія 
Яблоновського. Про це довідуємося з коментарів до збереженої у 
Львові їх рукописної копії21. Можливо, з цього документального 
зібрання походить і ще одна добірка реґестових нотаток22.

Вдалося виявити 14 текстів документів з Кривинського архіву 
князів Яблоновських, що стосуються біографії Костянтина 
Івановича Острозького. Вони датуються 1508 – 1537 роками. 
13 із них з’явилися за життя князя, ще один – після його 
смерті. При цьому нам, на жаль, не трапився жодний оригінал. 
Умовний комплекс можна поділити на кілька тематичних 
блоків: королівські надання та підтвердження надань на 
земельну власність, звільнення від податків (Дод. №№ 1, 2, 5, 7, 
8, 13), підтвердження права на проведення ярмарків у маєтках 
(Дод. № 6), привілеї на право посідати уряди та ставити 
печатки на червоному воску (Дод. №№ 3, 9, 10, 12), родинні 
та внутріродинні справи (Дод. №№ 4, 11, 14). У збережених 

арк. 23-25 зв., 52-52 зв., 58-58 зв, 72-74, 77-78 зв., 89-93 зв., 97-100, 108-109, 
154-154 зв., 159-161 зв.

18 Там само, ф. 9: Зібрання рукописів різного походження, спр. 2546, 
арк. 5 зв., 6.

19 Там само, арк. 17-40.
20 Про це див.: там само, арк. 21 зв. 
21 Там само, ф. 145: Архів Яблоновських із Бурштина, частина 2, спр. 36, 

арк. 1-8.
22 Там само, ф. 209: Архів Баворовських, спр. 753, арк. 159-160 зв.

Джерела до біографії князя Костянтина Івановича Острозького 
з Кривинського архіву князів Яблоновських
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копіях іноді є вказівки на те, що за первісний взірець їм правили 
оригінали документів. Підтвердити чи спростувати ці тези 
навряд чи колись вдасться.

В силу обставин у 2 пол. ХІХ ст. Яблоновські знову перебрались 
до Плужного, де звели палац23. Серед узятих із собою речей 
мав бути й родинний архів, без якого землевласницькій родині 
ніяк. А далі була революційна завірюха. І сумнозвісний для 
Плужного 1919 р., коли бібліотеку й архів князів Яблоновських, 
на той час уже належні спорідненій родині Тишкевичів, спалили 
більшовики24. Можливо, якась дещиця з того дивом уціліла і ще 
колись потрапить нам до рук, та більша частина історії краю 
піднялась із полум’ям чи, можливо, була розграбована і пропала. 
Від «кривинських» матеріалів залишилися лише поодинокі копії, 
виписки й пам’ять про унікальне родинне зібрання.

Додаток:

Джерела до життєпису князя К. І. Острозького,
що зберігались у Кривинському архіві 

князів Яблоновських
(матеріали до реконструкції первісного комплексу) 

№ 1.
1508, вересня 6. – Смоленськ. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, виданий князеві Костянтину Івановичу Острозькому 
на право володіти с. Поворськом на Волині.

(Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Malinowski,  
A. Przezdziecki. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 387-388). 

Примітка. У нотатці від упорядників зазначено: «З давнього 
рукопису копій різних привілеїв, в архіві князів Яблоновських 
у Кривині». Згадане тут зібрання копій, швидше за все, не 
збереглося.

23 Вихованець Т. Частинка історії. Історико-краєзнавчі нариси. – Нетішин, 
2016. – С. 175-176.

24 Chwalewik E. Zbiory polskie: archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne 
zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym 
według miejscowości ułożone. – Warszawa; Kraków, 1927. – T. 2. – S. 67.
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№ 2.
1511, червня 12 («feria quinta Pentecostes»). – Берестя. – 

Привілей польського короля Сиґізмунда І, згідно з яким князеві 
Костянтину Івановичу Острозькому підтверджувалося право 
володіти маєтками Острог, Крупа, Бродів, Полонне, Дубно, Івань, 
Красилів, Здетель, Зв’ягель, Здовбиця, Турів, Чуднів, Поворсько, 
Повча, Птича тощо.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 72-73 зв. Рукопис. Копія ХІХ ст.)

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 72). Заголовок копії документа 
розпочинається фразою: «Przywileju łacińskiego oryginał...» 
(там само). Не виключено, що у Кривинському архіві князів 
Яблоновських зберігався оригінал цього документу. Первісна 
архівна підстава цієї копії, швидше за все, не збереглась.

№ 3.
1513, вересня 21. – Вільно. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, виданий князеві Костянтину Івановичу Острозькому 
на уряд віленського каштеляна.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 74. Рукопис. Копія ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 74). Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 4.
1514, квітня 8. – Луцьк. – Документ князя Костянтина 

Івановича Острозького, яким він записував своїй дружині Тетяні 
Семенівні Гольшанській 1 000 кіп литовських грошів і пожиттєве 
право володіти м. Туровом.

(Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Malinowski,  
A. Przezdziecki. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 424-425).

Джерела до біографії князя Костянтина Івановича Острозького 
з Кривинського архіву князів Яблоновських
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Примітка. У нотатці від упорядників зазначено: «З давньої 
копії архіву князів Яблоновських у Кривині». Згадана тут копія, 
швидше за все, не збереглася.

№ 5.
1517, вересня 9. – Полоцьк. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, згідно з яким князеві Костянтину Івановичу 
Острозькому підтверджувалося право на маєток Красилів та 
надавалася Кузьминська волость.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 77-78 зв. Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 77). Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 6.
1518, травня 1. – Краків. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, згідно з яким князеві Костянтину Івановичу 
Острозькому підтверджувалося право на проведення ярмарків 
у його маєтках Острозі, Полонному, Красилові, Колодному, 
Дорогобужі, Дубно, Рівному і Степані тощо.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 89-90. Рукопис. Копія ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 89). Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 7.
1518, травня 1. – Краків. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, згідно з яким князь Костянтин Іванович Острозький 
отримував маєток Котів, що належав до луцького замку, і маєток 
Разничі в Колківській волості Луцького повіту, а також три 
порожні ділянки землі в Колках.
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(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 91-91 зв. Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва 
вгорі нотатка: «z Krzewina» (арк. 91). В заголовку до копії 
документа, серед іншого, зазначається: «...z podpisem ręki 
własney Królewskiey...». Якщо (перший) копіїст не помилився, 
то у Кривинському архіві князів Яблоновських міг зберігатися 
оригінал цього надання. При цьому підозріло, що немає жодних 
зауваг про печатку чи її втрату. Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 8.
1518, травня 7. – Краків. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, згідно з яким князь Костянтин Іванович Острозький 
отримував підтвердження на право володіти всіма своїми 
маєтками. 

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 93-93 зв. Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 89). Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 9.
1522, березня 25. – Ґродно. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, виданий князеві Костянтину Івановичу Острозькому 
на право посідати уряд троцького воєводи та бути першим 
світським сенатором.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 97-97 зв. Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва 
вгорі нотатка: «z Krzewina» (арк. 97). В заголовку до копії 
документа, серед іншого, зазначається: «...z podpisem ręki 

Джерела до біографії князя Костянтина Івановича Острозького 
з Кривинського архіву князів Яблоновських
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własney Królewskiey...». Якщо (перший) копіїст не помилився, 
то у Кривинському архіві князів Яблоновських міг зберігатися 
оригінал цього надання. При цьому підозріло, що немає жодних 
зауваг про печатку чи її втрату. Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 10.
1522, березня 28. – Ґродно. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, виданий князеві Костянтину Івановичу Острозькому 
на староства брацлавське, вінницьке і звенигородське. Після 
смерті князя вони мали перейти у тримання його сина князя Іллі.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 99-99 зв. Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 99). Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 11.
1522, липня 26. – Вільно. – Документ князя Костянтина 

Івановича Острозького щодо шлюбної угоди між ним і княгинею 
Анастасією Слуцькою та її сином князем Юрієм Слуцьким у 
справі одруження з княжною Олександрою Слуцькою.

(Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Malinowski,  
A. Przezdziecki. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 425-428).

Примітка. У нотатці від упорядників зазначено: «З давньої 
копії архіву князів Яблоновських у Кривині». Згадана тут копія, 
швидше за все, не збереглася.

№ 12.
1522, серпня 17. – Вільно. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, виданий князеві Костянтину Івановичу Острозькому 
на право йому та нащадкам ставити печатки на червоному воску.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 100-100 зв. (?) Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).
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Примітка. На першій сторінці копії документа зліва 
вгорі нотатка: «z Krzewina» (арк. 100). В заголовку до копії 
документа, серед іншого, зазначається: «...z podpisem ręki 
własney Królewskiey...». Якщо (перший) копіїст не помилився, 
то у Кривинському архіві князів Яблоновських міг зберігатися 
оригінал цього надання. При цьому підозріло, що немає жодних 
зауваг про печатку чи її втрату. Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 13.
1527, серпня 7. – Краків. – Привілей польського короля 

Сиґізмунда І, згідно з яким піддані князя Костянтина Івновича 
Острозького звільнялися від сольничого податку, коли везтимуть 
«руську» сіль з Коломиї, Долини і Дрогобича через Кременець.

(ЛННБ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 91: Архів 
Радзимінських, спр. 181, ч. 5, арк. 108-109. Рукопис. Копія 
ХІХ ст.).

Примітка. На першій сторінці копії документа зліва вгорі 
нотатка: «z Krzewina» (арк. 108). Первісна архівна підстава цієї 
копії, швидше за все, не збереглась.

№ 14.
1537, грудня 20. – Краків. – Вирок польського короля 

Сиґізмунда І у справі між князем Іллею Острозьким і віленським 
каштеляном Юрієм Радзивілом щодо одруження князя Іллі з 
Анною Радзивілівною, про що було зобов’язання його батька, 
князя Костянтина Івановича Острозького.

(Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Malinowski,  
A. Przezdziecki. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 392-402).

Примітка. У нотатці від упорядників зазначено: «З давньої 
копії з архіву князів Яблоновських у Кривині». Згадана тут копія, 
швидше за все, не збереглася.

Джерела до біографії князя Костянтина Івановича Острозького 
з Кривинського архіву князів Яблоновських
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Василь ВИХОВАНЕЦЬ

Князь Костянтин Іванович Острозький 
у науковій спадщині М. С. Грушевського 

Переднє слово. Дивно, що свого часу прославлена 
сучасниками постать князя Костянтина Івановича Острозького, 
хай епізодично, але також загалом більш-менш позитивно 
відображена у творчості М. С. Грушевського, і досі не знайшла 
свого ретельного історіографічного аналізу й висвітлення. 
Як очевидно, і вся династія Острозьких, переломлена через 
світоглядну призму головного історика України-Руси, ще 
очікує своїх аналітиків. Як тут не згадати знамениту думку 
Василія Ульяновського про те, що: «Історія, а точніше історики 
розпорядилися так, що Костянтин Іванович Острозький                 
(1460 – 1530) опинився в тіні свого сина Василя Костянтина. 
Чому так?»1 – запитує він і дає розлогу відповідь. Справді, 
натомість увага М. С. Грушевського до його молодшого сина, 
князя Василя-Костянтина та історії першої Острозької академії 
певною мірою цікавить наших шановних істориків. Маємо на 
увазі хоча б статтю та енциклопедичні гасла Віталія Яремчука2. 

Маючи перед собою окремі томи з зібрання «Михайло 
Грушевський. Твори у 50 томах»3, його фундаментальні праці 

1 Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин 
Іванович Острозький. – Острог, 2009. – С. 3.

2 Яремчук В. Різні образи В.-К. Острозького в інтер’єрі однієї історичної думки 
(І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) // Національний університет «Острозька 
академія». Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 18. 
– С. 183-191; Його ж. Грушевський Михайло // Острозька академія XVI – XVII 
ст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 37-38; Його ж. Грушевський 
Михайло // Острозька академія XVI – XVII ст. Енциклопедія. – Острог, 2010. 
– С. 87-88; Його ж. Грушевський Михайло // Острозька академія: історія та 
сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 
2019. – С. 148-150.

3 Грушевський М. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань та ін. – Львів, 2007. – 
Т. 8: Історичні студії та розвідки (1906 – 1916); Львів, 2009. – Т. 9: Історичні 
студії та розвідки (1917 – 1923).
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«Історія України-Руси»4, а також видання «Ілюстрованої історії 
України»5, беремося хоча б частково визначити і зрозуміти 
ставлення історика до непересічної постаті поіменованого 
вище представника відомого Дому князів Острозьких. При 
допомозі історіографічного аналізу спробуємо побачити, який 
же портрет Костянтина Івановича створив своїми епізодичними 
згадками батько української історіографії. Штрихи цього образу 
ілюструватимемо відповідними цитатами, описами з праць 
історика. Ми ставимо за мету розрізняти описи поведінки кн. 
Костянтина в історичних реаліях від описів, які виражають візію 
М. С. Грушевського щодо даної особистості. Відразу зазначимо, 
що ці описи, на початках, очевидно, свідомо нейтральні, згодом 
інколи набирають легкого іронічного, з відтінками чи то жалю, 
чи то суму забарвлення. Дуже рідко він вживає до князя епітети 
й означення «славний», «заслужений», «герой», «захисник 
української нації і віри» тощо.

Спочатку проаналізуємо повідомлення про цього історичного 
персонажа в «Історії України-Руси» з наміром побачити й відчути 
ставлення до нього М. С. Грушевського: чи викликає він у нього 
захоплення як патріот нації, учасник боїв з ворогами теренів його 
держави, захисник православної віри? 

Перші повідомлення. Найперші епізодичні, дуже скупі й 
повністю беземоційні згадки про К. І. Острозького зустрічаємо 
в т. 4-му в аналізах переходу в 1500-му і наступних роках з 
релігійних мотивів ряду князів з Великого князівства Литовського 
(ВКЛ) до Москви. 

Перейшла ціла Чернігівщина. Однак Москва і сама в цей 
сприятливий час була не проти захопити окремі терени ВКЛ. 
Великий князь Іван ІІІ поспішив оголосити війну Литві все з тих 
же релігійних мотивів – «стояти за християнство, скільки Бог 
поможе». Відтак, було захоплено і прилучено Сіверщину. На 
черзі була Смоленщина. Литовське військо під орудою гетьмана 
Костянтина Острозького, що прийшло захищати Смоленщину від 

4 Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Київ, 1993. – Т. 4; 
Київ, 1998. – Т. 5; Київ, 1995. – Т. 6; Київ, 1995. – Т. 7.

5 Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення 
видання 1913 року. – Київ, 1990.

Князь Костянтин Іванович Острозький у науковій спадщині 
М. С. Грушевського
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московських воєвод, було вщент розгромлене6. Позиція історика 
як щодо причин цієї поразки, так і до бойових здібностей 
зверхника розбитого війська повністю відсутня (великий гетьман 
був попереджений у значній перевазі московських військ, але не 
взяв цей факт до уваги. – В. В.). 

І неможливо дізнатися зі сторінок «Історії України-Руси» 
найважливіше: у цій генеральній битві 14 липня 1500 р. кн. К. І. 
Острозький був полонений разом з багатьма іншими литовськими 
вельможами. 

Не лише літописці, а й М. С. Грушевський, очевидно, 
вирішив не згадувати про цю надзвичайно драматичну поразку 
великого гетьмана. А між тим, майже 7 років терпів він тяжку 
неволю у принизливому московському полоні і навіть присягав 
на вірність великому князю Василю ІІІ Івановичу (у полон взяв 
його батько, Іван ІІІ. – В. В.). Його повернення з Московщини 
вважалося результатом чуда. Усі за цей час втрачені уряди і навіть 
гетьманська булава були йому повернуті. Також було надано ряд 
нових привілеїв7. Полон устами короля було проголошено як 
великий подвиг бранця. Але в М. С. Грушевського про це нема 
жодного слова.

Прихильний образ князя М. Глинського vs неприхильний 
образ князя К. Острозького. Розпочалася тривала війна панів-
русинів у ВКЛ під керівництвом кн. Михайла Львовича Глинського. 
Тож далі Грушевським подаються «сухі» й одночасно незначні 
повідомлення про участь кн. К. І. Острозького у спротиві 
литвинів до цього повстання. 

 Кн. Михайло Львович Глинський, визнає історик, був яскравою 
особистістю. Він мав намір відібрати велике князівство з рук 
Литви й вернути його для України. А якби це не вдалося, то думав 
хоча б мати владу над його руськими землями. Справа Глинського 
була програна. Тим часом, Глинського патріарх нашої описово-
аналітичної історії із зрозумілих причин змальовує більш ніж 
прихильно, в тому числі спираючись на тогочасні характеристики 

6 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 279.
7 Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»… – С. 21-31. Автор 

яскраво і всесторонньо висвітлює й аналізує все історично відоме про неволю і 
повернення з неї кн. К. І. Острозького.

Василь Вихованець
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власне ворогів цього сепаратиста, польських хроністів: «Князь 
Глинський, чоловік сміливий, визначних здібностей, тілом кріпкий 
і в небезпечностях відважний». Інша думка: «Великих здібностей 
і високої вдачі чоловік». «Такі похвали ворогів щось значать!»8 – 
захоплено резюмує М. С. Грушевський. 

Тож наступні повідомлення Грушевського про 
кн. К. І. Острозького як литовського гетьмана подаються в 
контексті боротьби з кн. М. Л. Глинським. Зрозуміло, що історик, 
будучи переконаним українським патріотом, поки що не береться 
писати щось позитивне про нашого давнього князя-земляка, 
який, на противагу кн. М. Л. Глинському, захищав чужу і, за 
словами М. С. Грушевського, навіть ворожу властиво руським 
князям і панам систему у ВКЛ. Але не вдавався й до критики, 
зберігаючи дипломатичну безсторонність з огляду, очевидно, на 
певні подальші заслуги Острозького перед «руським елементом». 
Також була і ще одна, думаємо, делікатна причина не надто ганити 
князя Острозького за участь в розгромі Глинського: у 1514 р. 
Костянтин Іванович вчинив катастрофічний погром московського 
війська під Оршею. Це принесло кн. Острозькому дуже велику 
славу. Але ж військо нового великого князя московського               
Василя ІІІ знову воювало за Смоленськ з тим, щоб передати його 
сепаратисту М. Л. Глинському. В описах усіх цих суспільних і 
військових перипетій, що відбувалися у ВКЛ, внутрішні симпатії 
історика явно не на стороні великого гетьмана литовського. 

 
Князь Костянтин Острозький і його ворог – канцлер ВКЛ 

Ольбрахт Ґаштольд. В тексті підрозділу «Оцінка повстання» 
(М. Л. Глинського. – В. В.) М. С. Грушевський з болем констатує, 
що цей виступ був «остатньою конвульзією українсько-
білоруської аристократії в вел. князівстві Литовськім. Що 
се повстаннє мало національний характер, що метою його 
було – видвигнути руський елємент на перший плян, се виразно 
вказують джерела»9. 

І саме в цьому тексті, де мовиться про взаємну, почасти глуху 
ненависть між «упослідженими і приниженими» русинами-

8 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 281.
9 Там само. – С. 291.

Князь Костянтин Іванович Острозький у науковій спадщині 
М. С. Грушевського
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українцями і «литовською олігархією», знаходимо цікаву ремарку-
зноску – витяг з т. зв. меморіалу (латинською мовою) воєводи 
новгородського, пізніше – віленського, а також і канцлера ВКЛ 
Ольбрахта Ґаштольда. Не дивлячись на те, що кн. К. І. Острозький 
брав участь у придушенні повстання М. Л. Глинського, на голову 
розбив москалів під Оршею, цей Ґаштольд чомусь бачив у ньому 
запеклого суперника. М. С. Грушевський пише: «Виливаючи свою 
злобу на свого ворога кн. Конст. Острозького, він представляв 
його репрезентантом всяких злих руських прикмет: per calumniam, 
quam assuevit laborare, uti omnes fere natura suapte Rutheni facere 
sciunt... (і т. п., що загалом має такий смисл: Острозький звик діяти 
і всього досягати шляхом підступу і наклепу; це руська природа 
так робити; видимі його вроджені руські здібності до вигадування 
усіляких підлостей; він дволикий, лицемірний, зіпсований, 
притворний, непрямий… – В. В.). І щоб не було підозріння, що 
се його суб’єктивний погляд, Гаштовт наводить слова повірника 
королеви (Бони. – В. В.), біскупа камінецького  Мєдзилевського, 
як той відраджував литовським панам не давати Острозькому 
троцького воєводства…»10.  

Тож М. С. Грушевський, очевидно, мав неабияку 
історіографічну проблему: як йому представляти кн. 
К. І. Острозького в описаних вище обставинах: з одного боку – 
за хоча б наведеною характеристикою О. Ґаштольда, явний ворог 
литовсько-католицького елементу; з іншої – героїчно захищає 
його панівний устрій. І тому кн. М. Л. Глинський в згаданих 
описах виглядає патріотом, хоча і був змушений вдаватися за 
допомогою до московських великих князів Івана ІІІ і його сина 
Василя. А сказати, що і великий гетьман литовський у боротьбі 
з Глинським – патріот Руси також, Михайло Сергійович не міг. 
Ба, більше того: він стверджував, що повстання Глинського було 
останнім пароксизмом боротьби патріотичного руського елементу, 
властиво руських князів і панів, з ворожою їм системою у ВКЛ. То 
як йому було оцінити дії Острозького у цій громадянській війні?

Військовий принцип кн. К. І. Острозького – «свій – чужий»? 
Якщо великий історик вважав за краще справлятися з цією 

10 Там само. – С. 291-292.

Василь Вихованець
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проблемою мовчанням, без коментарів, то Василій Ульяновський, 
здається, ніби розгадує і вирішує ментально-життєвий парадокс 
кн. К. І. Острозького. Він пише, що великий гетьман литовський 
брав безпосередню участь в усіх акціях та воєнних виправах 
проти татар, а також проти великого князя московського. В 
обох випадках сенсом боротьби був захист державної території 
та населення. Цікаво, що принцип віри в Острозького ніби не 
діяв.  Військові виправи цього князя, вважає п. Ульяновський, 
провадилися за іншим принципом: свій – чужий. При цьому 
чужим був той, хто мав на меті загарбання якихось земель ВКЛ, 
пограбування його територій чи виведення людності в полон11. 
Отже, резюмує Василій Ульяновський, мова має йти не лише про 
політичну лояльність князя литовській владі, вірність королям і 
великим князям Олександру та Сиґізмунду І, але й про почуття 
державно-політичного патріотизму, котре перевищує релігійну 
«спорідненість» (очевидно, з Москвою. – В.В.). 

З усього видно, що М. С. Грушевський так не вважав. Бо, 
вважаємо і ми, зрештою, не так просто було історику підвести 
кн. М. Л. Глинського під тавро «чужий», хоча він і брався, як 
мінімум, розчленувати ВКЛ. 

«Залога відкупилася». Ще дві згадки подає М. С. Грушевський 
про вже немолодого князя Острозького. Вони істотно доповнюють 
загальний громадянський портрет Костянтина Івановича, що його 
короткими академічними «мазками»-штрихами «писав» історик. 
Перше повідомлення – князь зі старостами луцьким Семеном 
Гольшанським та володимирським Василем Хребтовичем і 
волинським боярством замкнулися в Рівному і безпорадно 
дивилися, як татари, а це був 1496 р., пустошили Волинську 
землю. Була спроба вдарити на татар, але бракувало сил. Ворог 
приступив і спалив місто «А залога відкупила ся від них!»12 Нашу 
увагу у цій згадці привертає поставлений М. С. Грушевським знак 
оклику: що він вкладав у цю емоцію? Думаємо, не захоплення 
цим вчинком «залоги»…

Король у два способи «закриває рота» великому 
литовському гетьману. На віленському сеймі 1522 р. король і 

11 Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»… – С. 20.
12 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 330-331.
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великий князь Сиґізмунд І просив прелатів, князів і зем’ян, щоб 
вони, на випадок його смерті, не шукали собі іншого володаря, 
себто великого князя ВКЛ, окрім його сина, Сиґізмунда-Авґуста 
(1520 р. н.). Кн. Острозький з іншими руськими магнатами, 
своїми однодумцями (опозицією. – В. В.) «на засіданню ради на 
колінах просив Жигмонта, аби відступив від свого пляну» (цей 
намір передбачав у подальшому ненависну русинам і почасти 
литвинам унію з Польщею, над чим вже невтомно трудився 
литовець Ґаштольд на прохання королеви Бони. – В. В.). Але 
король «різкою заміткою закрив йому рота»13. 

А вже згаданий Ґаштольд цей випадок використав для того, 
щоб накинути на Костянтина Івановича підозру, ніби той ішов 
дорогою Глинського і задумував собі захопити великокняжий 
стіл. Між тим, каже М. С. Грушевський, це була байка. 

Тим часом, тут же «вважали одначе потрібним зробити 
якусь приємність старому князеви, і на тім же соймі в. кн. (він 
же й король Сиґізмунд І Старий. – В. В.) надав йому троцьке 
воєводство (опорожнене з переходом Гаштовта на віленське) 
і перше місце в раді». При цьому висловив і застереження, що 
такий виняток для «схизматика» робиться «не в прецедент, а 
зовсім виїмково»14. («В прецедент» – з можливістю повторення 
подібних надань для православної шляхти. – В. В.). Що значила 
для князя ця морально принизлива  фраза Сиґізмунда І, можна 
дізнатися в М. С. Грушевського вже з подальших сторінок «Історії 
України-Руси».

Спротив унії… на колінах. План зробити з ВКЛ 
королівство. Отже, як домальовується цими повідомленнями 
портрет кн. К. І. Острозького? Першу згадку можна й не 
коментувати: безпорадність перед татарськими погромами була, 
очевидно, виправдана. Що конкретно значив знак оклику в репліці 
про «викуп залоги»? Можливо, автор вважав його не гідним 
честі достойних бранців? Яка була його ціна? А що ховалося за 
принизливим проханням на колінах руської опозиції на чолі з 
кн. Острозьким до Сиґізмунда І? Як уже подавалося вище, поляки 

13 Там само. – С. 346.
14 Там само.
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настирливо, нахабно добивалися нової унії і навіть інкорпорації 
ВКЛ в Корону Польську після порушення Яґайлового Кревського 
акту 1385 р. Цьому допустимими мірою і засобами, в тому числі 
й на колінах, противилися як руські, так і частина литовських 
магнатів. 

Дійшло до того, що вони почали добиватися в батька, аби 
його сина, малого Сиґізмунда-Авґуста коронувати на короля 
Литовського (між іншим, тою ж короною, яку папа колись 
передав для  великого князя Витовта і яку поляки перехопили. – 
В. В.). Бо тоді, мовляв, «коруна не може бути втілена в коруну»15. 

М. С. Грушевський підкреслює, що це було старе, сокровенне 
бажання литовських автономістів – зробити з ВКЛ королівство. 
І воно висловлювалося в надії, що тепер це відповідатиме 
династичним планам старої королівської пари: забезпечити 
малому синові всі шанси на корону. Але Сиґізмунд Старий 
на такий сміливий крок не одважився, розуміючи, яка буря 
здійметься у відповідь з польського боку.

Слабкість руської опозиції. Тож і перше, і друге прохання 
як руської опозиції на чолі з таки заслуженим в колах Великого 
князівства К. І. Острозьким, так і значної частини литовської 
олігархії показувало їх слабкість перед поляками. 

Символічно, що великий литовський гетьман прохання 
автономії здійснював на колінах. Чи він і його однодумці, міркує 
М. С. Грушевський, не розуміли, що ніяка корона, навіть на голові 
малолітка Сиґізмунда-Авґуста, не стане на перешкоді апетитам 
поляків врешті-решт інкорпорувати ВКЛ? 

Адже не було кому забезпечити силу князівства, яке мало в собі 
невиліковну хворобу внутрішнього національного роздвоєння 
між русинами-українцями і переважно вже окатоличеними 
литвинами. Михайло Грушевський обходиться знову без 
коментарів про значення першого різкого словесного «закриття 
рота» для К. І. Острозького і другого – наданням йому троцького 
воєводства. Хіба ж не зрозуміло значення підсолодженої і все ж 
таки гіркої пілюлі для «схизматика»? Щоб не перевантажувати 
наш аналіз зайвими документами і фактами, лиш зазначимо, 

15 Там само. – С. 347.
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що православна знать і магнати виключалися від шляхетських 
привілеїв, від урядів і від членства в раді ВКЛ. І тому надання 
кн. К. І. Острозькому троцького воєводства 1522 р. одразу 
збурило частину литовського панства, а великий князь змушений 
був видати спеціальний документ, у якому писати, що згідно т. зв. 
Городельського привілею 1413 р. він не мав права надавати цей 
уряд «схизматику». Але вчинив це винятково лише на цей раз за 
згодою (очевидно, більшості. – В. В.) ради князівства16.

У цьому, поза сумнівами, невеселому портреті К. І. Острозького 
як патріота-автономіста є лиш одна світла риса: як-не-як, але 
він з однодумцями противився унії з Короною, і за його життя 
до 1530 р. цього ганебного, принизливого об’єднання-інкорпорації 
не  сталося.

Князь В.-К. Острозький не пішов услід хоча б пасивного 
протесту батька проти унії. Тож винятково символічно, з дальнім 
прицілом, думаємо ми, виглядає надання для Костянтинового сина 
Василя-Костянтина в 1559 р. київського воєводства – найвищого 
уряду на руських землях Литви. Це виключно наша версія. 
Ми виводимо її з тих міркувань, що привілеїв короля Яґайла і 
його брата, великого князя литовського Витовта католикам, що 
одночасно були «залізними кайданами» для русинів17, ніхто не 
відміняв. Послаблення зрідка траплялися. Але скандал з наданням 
кн. К. І. Острозькому троцького воєводства – на той час уже поза 
всякими сумнівами найвідважнішому полководцю в історії ВКЛ, 
«герою античного зразка і християнських чеснот» показав, як 
насправді його цінили поляки та окатоличені литвини. Зрештою, 
«характеристика» О. Ґаштольда красномовна. Чому ж без жодних 
скандалів було надано київське воєводство для сина? 

Далі ми покажемо позицію М. С. Грушевського до наступного 
унійно-загарбницького приєднання ВКЛ до Польщі. В нашому 
дослідженні це, думаємо, проллє світло на переважну відсутність 
захоплення істориком постаттю кн. К. І. Острозького, який, при 
своїй великій славі – про неї ще буде згадано далі, міг би значно 
твердіше й активніше, а не смиренно на колінах відстоювати 

16 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 5. – С. 453.
17 Там само. – С. 452.
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автономію своєї держави. Не мається на увазі, щоб він чинив це 
збройно, але хоча б твердою незгодою.

Якщо батько не міг без скандалу отримати воєводство троцьке, 
то як син посів уряд воєводи київського? У М. С. Грушевського 
конкретна розповідь про це відсутня. Дещо знаходимо в Томаша 
Кемпи. Зрозуміло, що найменшого натяку на «дальній приціл» 
Корони дозволити надання кн. В.-К. Острозькому Київщини у цього 
автора нема. Він лиш повідомляє, що на призначення київським 
воєводою В.-К. Острозького (номінація на цю посаду наступила 
в грудні 1559 р. – В. В.) протегували великий коронний гетьман, 
краківський каштелян Ян Тарновський та воєвода віленський, 
канцлер Литовський Миколай Радзивілл «Чорний»18. Ми ставимо 
риторичне питання: чому б їм і не сприяти в цьому багатому і вже 
впливовому «схизматику», якщо в його домі розмовляли польською 
мовою?19 І нею ж він писав свої ділові листи, в той час як у ВКЛ 
українська мова офіційно ще вважалася державною.

Тим часом, зі скупої академічної інформації М. С. Грушевського 
дізнаємось, що в Корони, яка вдень і вночі жила планом інкорпорації 
ВКЛ і вірила в її досягнення, не трапилося жодних перешкод, щоб 
втягнути молодого Острозького у свою орбіту. Коли почалася 
присяга Короні на «на віки славному» Люблінському сеймі 1569 р., 
то, подає історик, найбільше відтягали з цим чотири волинські 
магнати: воєвода волинський кн. Олександр Чорторийський, 
воєвода київський кн. Василь-Костянтин Острозький, староста 
луцький, брацлавський і вінницький кн. Богдан (Богуш. – В. В.) 
Корецький та кн. Костянтин Вишневецький. Однак, іронізує 
дослідник, вистачило погрози короля: «…коли не хочуть, нехай 
собі йдуть, а я поступлю по праву!», щоб упало завзяття магнатів – 
король натякнув на екзекуцію, мовляв, забере уряди. І вони склали 
присягу. (Двоє з них, Острозький і Чорторийський, перед тим 
ще виголосили промови, в яких представили значимість своїх 
родів)20. Поляки, іронізує М. С. Грушевський, самі не сподівалися 

18 Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524/1525-1608), воєвода 
київський і маршалок землі Волинської. – Хмельницький, 2009. – С. 47-48.

19 Там само. – С. 35. 
20 Літвін Г. Київщина, Волинь і Брацлавщина у 1569 р. Між унією та 

інкорпорацією // Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та 
Брацлавщини (1569 – 1648) / Пер. з польськ. Л. Лисенко. – Київ, 2016. – С. 422.
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такого щастя: прилучення Волині і Підляшшя до Польщі не 
стрілося з жодними серйозними труднощами.

Бурхливо дебатувався план, як підійти до кн. В.-К. Острозького – 
між іншим, його в посольській палаті не було, щоб той зложив 
присягу Короні не лише як волинський магнат, але і як київський 
воєвода. Адже, підвищеними голосами твердили поляки, за 
давніми актами Київ і так належить до Корони. І ось тут 
М. С. Грушевський пише кілька слів, які підтверджують нашу 
думку про дальній приціл Польщі і її агентів у ВКЛ інкорпорувати 
Київщину: «Близшу притоку до справи прилучення Київської 
землі до Польщі дав, здається, уряд київського воєводи, що 
займав волинський магнат Константин Острозький». Думаємо, 
розуміти це просто: володіння Київщиною – достатня «притока», 
тобто причина скласти присягу. Якщо він хоче і далі зберігати 
цей уряд, то нехай з нього і присягає Короні на унію. Так на 
сеймі і говорилося: «Острозький має зложити присягу не тільки 
як волинський магнат, а й як київський воєвода, бо по актам 
Київ належить до Корони»21. З цього приводу між самими 
можновладними поляками, королем, сенаторами і загребущими 
коронними послами точилася неабияка боротьба: деякі не хотіли 
відривати Київщину від Литви і брати на себе зайвий тягар 
опіки цими землями. Тим часом, король «устами канцлера 
подав до загальної відомости, що він прилучає Київ до Корони й 
скаже київському воєводі зложити присягу з свого уряду. Заяву 
короля було прийнято з загальною утіхою, так що деякі поляки 
з радості плакали»22. Справа, нагадуємо, вирішувалась без кн.  
В.-К. Острозького. Але ніхто не сумнівався, що він не чинитиме 
жодного опору23. 

21 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 406.
22 Там само. – С. 410.  
23 За «Дневником Люблинского сейма 1569 года», яким користувався 

М. С. Грушевський, приєднанню Києва до Польщі сильно противились 
«епископ Краковский и воеводы: Краковский, Сендомирский, Брестский и 
Иновладиславский» (Дневник Люблинского сейма 1569 года. Соединение 
Великого княжества Литовского с Королевством Польским / Изд. М. Коялович. 
– Санкт-Петербург, 1869. – С. 403). Кн. В.-К. Острозький жодним чином 
не виявив своєї протестної позиції з цього приводу. І ще така деталь: якщо в 
М. С. Грушевського в переказі тих дебатів подано, що «король прилучає Київ до 
Корони й скаже (виділення наше. – В. В.) київському воєводі зложити присягу 
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Академічний стиль і тривалий спокій при поданні усіх 
цих інкорпораційних відомостей нарешті явно зраджує                                                    
М. С. Грушевському. 

Історик пише: «Привилей на прилученнє Київщини, зложений 
на взір волинського, майже однаковий. Та як і там, тільки ще з 
більшою наругою історії доводиться, що Київ здавна належав 
до Польщі… Сей вступ… характеристичний своїм повним 
легковаженням історичної правди й безпардонним натяганням 
фактів навіть навпереки націоналістичним польським хронікам, 
з котрих в иньших справах черпали свої відомости й доводи 
польські політики, що варто його тут навести в цілости, в 
оригіналі (польською мовою. – В. В.)». Ми подамо в перекладі 
хоча б кілька фраз, які, зрозуміло, тяжко вражали історика: «Зі всіх 
старих історій і літописів кожен з певністю може побачити, що 
Київ був і є головою і чільним містом Руської землі, а Руська земля 
вся з давніх часів предками нашими королями до корони Польської 
є приєднана (ремарка М. Г.: так!!), частково війнами, а частково 
через добровільне віддання у спадок по деяких ленних князях…»24. 

Справа прилучення Київа, резюмує історик, особливо в повній 
наготі виставляє голий, нічим не прикрашений егоїзм польської 
політики. 

Сейм закінчувався ще одною «жалісною сценою, де литовські 
стани, з плачем упавши на коліна перед королем, свідчили ся, що 

з свого уряду», то фактично в «Дневнику…» написано так: «то его величество 
намерен приказать (!, виділення наше. – В. В.) ему принести эту присягу в 
будущий понедельник» (Дневник... – С. 406), тобто 12 червня. Заява прозвучала 
5 червня. Але у «Дневнику…» і, зрозуміло, у Грушевського про складання 
присяги кн. Острозьким згадок нема. Про неї знаходимо в Генрика Літвіна, 
який цитує витяги з люблінських листів Миколая Нарушевича до Миколая 
Радзивила. Як подає Г. Літвін, проти приєднання Києва 5 червня ще урочисто 
виступив Ян Ходкевич (староста жмудський. – В. В.). Проте його протест не 
мав наслідків: В.-К.Острозький таки присягнув на вірність Короні (того ж 
5 або 6 червня. – В. В.) А 7 червня представники ВКЛ виступили з вимогами 
«відмінити інкорпорацію Волині та Київщини» (Літвін Г. Київщина, Волинь і 
Брацлавщина у 1569 р… – С. 425). Т. Кемпа про ці події згадує одним реченням: 
«На остаточне рішення князя у проблемі унії впливало, без сумніву, бажання 
здобути королівську похвалу і популярність серед польських сенаторів (Кемпа Т. 
Костянтин Василь Острозький… – С. 66).

24 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 411.
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уступили в чім тілько могли…»25, себто віддали полякам усі руські 
терени. Акт унії проголошено 1 липня 1569 р. Він постановляв, 
що Корона і ВКЛ, обкроєне через інкорпорацію українських 
земель, мають творити одну «річпосполиту». 

 Чи падав разом з литовськими станами на коліна, як колись 
батько, і кн. В.-К. Острозький? Поза сумнівами, що ні, бо це вже 
була б якась подоба протесту. Щодо морального стану решти 
послів від Брацлавщини й Київщини, які прибули на сейм саме 
в часі інкорпорації їх теренів, то М. С. Грушевський з гіркотою 
нотує: «Вони знесли й се, бо, як казали, чули, що у них (уже! – 
В. В.) обтято крила…»26. Знесли, але протестували, як могли. 
Київські посли, за Г. Літвіном, не спішили з присягою – тривалий 
час не брали участі у засіданнях коронної Посольської ізби27. 

В аналізованих нами текстах ніде не бачимо хоча б незначної 
вис нов кової апеляції історика до прославленого батька, 
кн. К. І. Острозь кого щодо можливого у свій час твердішого 
спротиву Короні й окатоличеним литвинам у їх приготуваннях 
до унії. Не виказує її і до сина, кн. Василя-Костянтина, який, 
при бажанні, міг би сказати вагоме «Ні!» глуму над історією 
Києва і такій же зухвалій інкорпорації Волині й Київщини –                                                                                                                             
у привілеї, що «повертав» Київське князівство Польщі, йшлося 
про його приєднання «з усіма землями та повітами»28. А між 
тим, в рядках і між ними відчуваються смуток і жаль, а почасти 
й обурення патріотичного історика Руси-України з приводу 
того факту, що князь Василь зрадив навіть і тому мінімальному 
батьковому протесту. Зате авторська позиція, сповнена 
співчуття й історич но го переживання, без жодних застережень 
на стороні тих, про кого він сказав: «Вони знесли й се…»
.                                                                                                                                                   

М. С. Грушевський про панегірик К. І. Острозькому. У 6-му 
томі «Історії України-Руси» йдеться про надання князю Чуднова 
і Звягеля. На семи (розрізнених між собою) сторінках знаходимо 
похвальне слово князю Острозькому як герою литовсько-руської 
битви. Зокрема, М. С. Грушевський аналізує короткий літопис 

25  Там само. – С. 413. 
26 Там само. – С. 411.
27 Літвін Г. Київщина, Волинь і Брацлавщина у 1569 р… – С. 426.
28 Там само.
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з Супрасльського монастиря. До нього, вважає автор, мабуть, 
пізнішою рукою прилучена дуже цікава повість про литовсько-
московську кампанію 1515 р. зі словом вдячності й великої хвали 
кн. К. І. Острозькому. Але історика не стільки цікавить образ 
князя-героя, скільки писемна манера цього панегірика. Зауважує, 
що це слово стоїть на ґрунті староруської літературної традиції, 
однак ослабленої тенденціями нового світського впливу. Також 
чимало рядків у цьому томі присвячено розповіді про монумент 
князеві у Печерській лаврі.

«Останній тріумф волинського героя». Сьомий 
том невеликими повідомленнями інформує про роль 
кн. К. І. Острозького в боротьбі з татарами загалом та розгром 
їх під Ольшаницею зокрема. Поглянемо, як це відображено в 
підрозділі «Татарські пустошення і проби оборони». Початок 
повідомляє, що величезна татарська орда на 40 тис. посунула 
на Україну і впала на Волинь, Галичину, під Мостисками стала 
кошем. Окремі загони розкинулись по Західній Україні. Потім 
відступили з награбованим добром і полоненим людом. Гетьман 
К. І. Острозький, хоч і наздогнав деякі загони, але «з своїми 
слабкими силами зачіпатися з ними таки не відваживсь»29. 
Наступні страшні навали ординців були взимку 1526 і 1527 рр. 
Пішли на Полісся, дійшли до Пінська. Страшно попустошили ці 
краї, набрали величезну здобич. Костянтин Острозький наздогнав 
їх недалеко від Києва, під с. Ольшаницею. Повністю розгромив 
ворога і відбив величезний, на 40 тис. полон бранців. 

Візія М. С. Грушевського: «Була з тої причини велика радість 
і пиха – був то останній голосний тріумф волинського героя, 
summus cum Tartaris belli gerendi imperatoris (найвидатнішого 
полководця, що провадив війни з татарами. – В. В.), як його 
величали в Польщі, але кінець кінцем потіха була дуже марна»30. 
У 1530 р. князь помер. Наслідком вістей про смерть старого 
сторожа литовських границь татари знову напали на Україну. На 
Волині їх розбив старший син покійного кн. Ілля. 

У цьому контексті подамо найповнішу – на 15 рядків, а 
все ж таки з нотками сумної іронії, характеристику слави 

29 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 7. – С. 31.
30 Там само. – С. 32.
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кн. К. І. Острозького в якості шефа української оборонної 
організації супроти татар. Однак, це не є повністю оцінка 
історика, але переказ візії власне певної частини, очевидно, 
литвинів і поляків у переказі їх хроніста. Оскільки це найширший 
похвальний текст про князя в усій творчості Михайла Сергійовича, 
наведемо його повністю. 

«У сучасників центральною фігурою тутешньої оборони й 
боротьби з Татарами аж до самої своєї смерти в 1530 р. виступає 
кн. Константин Ів. Острозький, summus cum Tartaris belli 
gerendi imperator, як його називають сучасники. З свого титулу 
винницького і браславського старости, він був офіціальним 
сторожем литовського Побожа, а як гетьман в. кн. Литовського, 
перший магнат Волини і взагалі чоловік незвичайно авторитетний 
і поважаний, він в другім і третім десятиліттю був шефом цілої 
української оборонної організації. Його останній тріумф над 
Татарами в 1528 р. був оваційно святкований: по всій Польщі 
(далі цитата з польського хроніста Ваповського. – В. В.) «кн. 
Константина до небес виносили найбільшими похвалами, і коли він 
скоро по тім приїхав до Кракова до короля Жигмонта, той прийняв 
його з найбільш вишуканими почестями, в присутности всього 
двору і коли він вїздив в город і замок, перед ним несли воєнні знаки, 
забрані від ворога в сій війні, і вели перед ним забраних в неволю 
Татар». При нім на другім пляні стояли подільські старости, 
начальники наємного війська й стражники – начальники сторожі, 
що відали обороною коронної границі. Серед них в сучасних 
джерелах на першім пляні Станислав Лянцкороньский, староста 
камінецький…»31.

Висновки. Чи згідний М. С. Грушевський з таким 
поцінуванням князя Острозького його сучасниками? Чи не вважав 
його надмірним? І хоча в царині боротьби з найстрашнішими 
ворогами України і Польщі – татарами князь справді був героєм, 
слова історика: «Була з тої причини велика радість і пиха – був 
то останній голосний тріумф волинського героя, summus cum 
Tartaris belli gerendi imperatoris, як його величали в Польщі, але 
кінець кінцем потіха була дуже марна», а також чужа цитата: 
«кн. Константина до небес виносили найбільшими похвалами» 

31 Там само. – С. 94.

Василь Вихованець



53

(виділення наше. – В. В.), незаперечно свідчать про певний 
інтелектуально-психологічний розкол в душі видатного історика 
щодо цього персонажа з Дому Острозьких. Згодом, в окремих 
статтях він трохи тепліше писатиме про нього. 

Тим часом, поступова пасивна втрата батьком і остаточно 
сином нехай ущербної незалежності своїх українських теренів 
болісно переживалася М. С. Грушевським в часі опрацювання 
цих подій і, очевидно, була причиною істотного несприйняття 
слави князя кн. К. І. Острозького. Зрештою, відзначимо, що і тих 
деяких просто тепліших фраз про литовського гетьмана в окремих 
статтях історика дуже мало. До того ж вони в контексті іншого 
змісту також надто стислі. Наприклад, в історичному дослідженні 
«Байда-Вишневецький в поезії й історії» мовиться, що панство 
литовське у ВКЛ і польське – в Короні старанно не допускало 
українців до «благодатей моральних і матеріальних». Знялася 
ціла буря, коли великий князь дав уряд троцького воєводи «такому 
незвичайно заслуженому і поважному чоловіку, як Константин 
Острозький». Далі тут же зауважує, що в період від половини ХV 
до половини XVI ст. «можемо вказати небагато українців, які 
б грали якусь визначну ролю в публічнім житті, придбали собі 
широкий розголос хоч би чисто офіціальною дорогою, службою 
державі. Князь К. І. Острозький, гетьман Великого князівства 
Литовського, герой московської війни та пограничної боротьби 
з татарами; Остафій Дашкович, другий голосний пограничник, 
гроза Орди, – і до сих двох уже нелегко дібрати третього»32.

Інша згадка. Розповідаючи про кн. В.-К. Острозького у 
статті «Острозька академія», М. С. Грушевський його батька 
характеризує як «славного гетьмана великого князя (??? 
очевидно, князівства. – В. В.) литовського, найвизначнішого з 
сучасних православних магнатів, що вважався через те головним 
опікуном своєї народності й православної віри»33. Звернімо увагу 
на слово: «вважався». Між іншим, синові в якості київського 
воєводи дає вкрай негативну характеристику: був пасивним 
свідком многозначного суспільно-політичного процесу своєї 

32 Грушевський М. Байда-Вишневецький в поезії й історії // Грушевський М. 
Твори: У 50 т. – Т. 8. – С. 90-91.

33 Грушевський М. Острозька академія // Грушевський М. Твори: У 50 т. –              
Т. 9. – С. 214.
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доби; тримався правила «моя хата з краю». Його воєводський 
замок київський «за його воєводства став гнилою руїною»34.

Нарешті, невелика замітка «Острог – осередок освіти на 
Україні». Тут читаємо: «Оці князі (Острозькі. – В. В.), потомки 
київського княжого роду, визначалися здавна тим, що міцно і вірно 
стояли при своїй українській народності. І так князь Константин 
Іванович Острозький, литовський гетьман, вважався свого часу 
головним оборонцем своєї народності і віри (помер 1530 року)»35. 
Звернімо увагу, знову та ж лексема: не був, але вважався. Це 
суттєва змістова деталь. І вона зрозуміла з огляду на поданий 
М. С. Грушевським вище історіографічний життєпис князя.

Тим часом, князь, при певних приниженнях, звинуваченнях і 
наклепах на нього «лядського елементу» у великокнязівській раді 
або ж сенаті, мав немале від королів батька й сина, і королеви-
матері пошанування36. Але наш історик про це, за винятком вище 
поданого одного рядка, майже не пише. 

У загальних висновках щодо згадок М. С. Грушевського про 
кн. К. І. Острозького в своїй основній капітальній праці «Історія 
України-Руси» можемо сказати, що створений ними портрет його 
як великого гетьмана литовського (1497 – 1500, 1507 – 1530), 
брацлавського й вінницького намісника (1497 – 1500, 1507 – 1516, 
1518 – 1530), старости луцького і маршалка Волинської землі 
(1507 – 1522), каштеляна віленського (1511 – 1522) і воєводи 
троцького (1522 – 1530) є істотно скупий і щодо емоційних 
характеристик безбарвний, швидше огірчений і сумний, аніж хоч 
якоюсь мірою похвальний. Можливо, це зумовлено академічним 
стилем авторської історіографічної манери. А можливо, й тими 
обставинами, про які ми подавали раніше: в очах видатного 
історика він, вочевидь, піднявся б значно вище, якби зайняв 
чітку позицію у ВКЛ як представник «руського елементу», «своєї 
народності і віри». Проте саме до тої позиції, яку він демонстрував 
фактично – смиренний протест, зрозуміло, зобов’язували 
величезні статки, немаловажні уряди. 

34 Там само. – С. 215. Порів.: Яремчук В. Різні образи В.-К. Острозького… – 
С. 186-187.

35 Грушевський М. Острог – осередок освіти на Україні // Грушевський М. 
Твори: У 50 т. – Т. 9. – С. 361.

36 Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»… – С. 73.
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І саме тому, думаємо, у своїй «Ілюстрованій історії України» 
М. С. Грушевський обійшовся також кількома незначними 
згадками про князя. Зокрема, у контексті опису вже відомого 
нам повстання кн. М. Л. Глинського подав наступне: «А як з 
Польщі рушив в. князь і король Жигимонт з польським військом, 
і литовське військо під начальством гетмана литовського князя 
Константина Острозького теж пристало до нього, – тоді 
Глинський не рішив ся стати против, відступив за границю до 
війська московського…»37. 

Співчутливо описано життя львівських міщан-українців, 
котрі в 1520 роках починають добиватися, аби скасовано було 
різні несправедливі заборони, що тяжіли на них. Їх не допускали 
до міських урядів, не приймали до ремісничих цехів. У місті 
їм не  можна було будуватися, окрім як тільки в малім руськім 
кварталі. Поза тим же кварталом не можна було іти з поховальною 
церковною церемонією… Відтак, «львівські українці добивалися 
скасовання сих заборон через ріжних впливових панів – між иньшим 
і через звісного волинського магната Константина Івановича 
Острозького, гетьмана литовського (котрого дуже шанували на 
дворі королівськім за його воєнні заслуги, і навіть «як виїмок» дали 
йому воєводство троцьке, оден з важнійших урядів»38.

В аналізі стосунків ВКЛ з Кримською ордою серед 
іншого йдеться, що татари під проводом Менглі-герая часто 
спустошували Київщину, Волинь, Білоруські землі. Це були 
роки 1480-ті. «Часом татар при тім громили – так славилися 
побіди над ними Мих. Глинського і ще більше Константина 
Острозького»39. Ще одна подібна оцінка військових зусиль 
великого гетьмана литовського має такий зміст:  він був 
найбільшим майстром козацької пограничної боротьби з 
татарами. В «Ілюстрованій історії України» вміщено два 
малюнки: портрет кн. К. І. Острозького, гетьмана ВКЛ і 
надгробок його в Печерськім монастирі в Києві40.

Відзначимо, що одними з перших, хто покликався на 
М. С. Грушевського у спеціальних присвячених роду Острозьких 

37 Грушевський М. Ілюстрована історія України. –  С. 164.
38 Там само. – С. 168.
39  Там само. – С. 172.
40 Там само. –  С. 177-178.

Князь Костянтин Іванович Острозький у науковій спадщині 
М. С. Грушевського
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працях, торкаючись при цьому й постаті князя Костянтина 
Івановича, були польський дослідник Казимир Левицький41 та 
український – Іван Огієнко42. 

На закінчення додамо, що сприйняття й історіографічне 
відображення М. С. Грушевським образу саме цього 
великого гетьмана литовського істотно відрізняється від 
його «широкоформатних» портретів – багатих похвальними 
історичними деталями, інколи суперечливими у висвітленні 
й оцінці одних і тих же його вчинків – створених  хоча б тими 
авторами, про яких ми тут згадали.

41 Lewicki K. Ks. Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej // Rocznik Wołyński. – 
Równe, 1934. – T. 7. – S. 22. 

42 Іларіон, митрополит. – Князь Костянтин Острозький і його культурна 
праця. – Б. м., 1992. – С. 34-35, 37, 40.
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Микола МАНЬКО

Дмитро Полянський – автор програми волинських 
церковнопарафіяльних літописів (1884 р.)

Церковно-парафіяльні літописи – важлива сторінка історії   
масо вого краєзнавчого руху на Волині другої половини                      
XIX – початку XX ст., цінне джерело матеріалів історичного 
статистичного та етнографічного характеру як для дослідників 
свого часу, так і їх наступних поколінь.

Цілком справедливо чільне місце в організації церковно-
парафіяльного літописання відводиться Волинському церковно-
археологічному давньосховищу при ньому (з 1893 p.), науковому 
керівнику цих установ Оресту Фотинському (1863-1931), та 
правлячому архієпископу Волинському і Житомирському 
Модесту (Дмитру Стрельбицькому) (1823-1902). Дійсно, саме 
в результаті систематичної науково-мето дичної і пошукової 
роботи цього житомирського церковно-історич ного осередку було 
розроблено власні методики складання історико-статистичних 
описів і ведення літописів церков та парафій краю, здійснювалося 
їх вивчення, в т. ч. з метою виявлення і збереження церковних 
старожитностей. На протязі першого десятиріччя діяль ності 
церковно-археологічного товариства і давньосховища в Житомирі 
було зібрано біля тисячі церковно-парафіяльних літописів, з 
яких до сьогодні збереглося 427. (До 1970-х pp. знаходилися в 
Державному архіві Житомирської області, пізніше були передані в 
Цен тральний державний історичний архів України в м. Києві) [1].

Однак на увагу істориків волинезнавства заслуговує також і 
діяльність попередників О. Фотинського в справі організації і 
мето дичного забезпечення церковно-парафіяльного літописання. 
На самперед це стосується педагога, богослова та краєзнавця 
Дмитра Сергійовича Полянського (поч. 1850-х pp. – липень   
1889 р.). Син священика Рязанської губернії, він закінчив місцеву 
духовну семінарію (1874 р.) і Московську духовну академію                                                        
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(1878 р.) На про тязі шести років (1878-1884 pp.) викладав 
грецьку мову У Во линській духовній семінарії в Кременці, 
брав активну участь в гро мадському і педагогічному житті 
цього відомого навчального закла ду (зокрема, був одним із 
організаторів добродійного опікунства про убогих учнів семінарії 
та каси взаємодопомоги для її співробітників) [2]. Останні роки 
життя педагог працював викладачем богословських предметів в 
Олонецькій духовній семінарії (Петроза водськ) [3].

За шість років викладацької праці на Волині Д. С. Полянський 
за лишив півтора десятка публікацій у «Волынских епархиальных 
ведомостях», що видавалися при семінарії; серед них проповіді 
і промови, богословські статті, педагогічні матеріали і хроніка 
освітнього життя [4]. Д. Полянський ретельно опрацював ряд 
справ вельми цінного архіву Волинської духовної семінарії, 
зокрема, періоду, коли вона працювала в Острозі (1796-1825). 
Результатом архівних досліджень, присвячених острозькому 
періоду історії семінарії, ста ли дві історико-краєзнавчі статті 
1881-1882 рр. [5].

Саме Д. Полянський спільно з колегою по семінарії Федором 
Ліберовським виступив ініціатором і розпочав роботу по 
підготовці статистичного опису Волинської єпархії [6], праці, 
що її пізніше за незрівнянно ширшою програмою втілив у життя               
М. Теодорович [7].

У 1884 р. Д. Полянський опублікував дві значні за обсягом 
(разом до 4 аркушів) статті методичного характеру «Церковно-
приходская летопись на Волыни» [8] и «Церковная опись» [9] 
на допомогу па рафіяльним священикам, яким розпорядженням 
духовної влади бу ло доручено вести церковно-парафіяльне 
літописання і здійснювати описи церковного майна, в т. ч. 
старожитностей, книгозбірень, архівів. Саме Д. Полянський 
запропонував більш точний і вдалий термін «церковно-
парафіяльний літопис» замість терміну «церков ний літопис», що 
використовувався до нього [10], при цьому значно розширюючи 
програму літописання і його джерельну базу. Автор з’ясовує 
науково-історичне і прикладне завдання церковно-парафіяльних 
літописів, дає бібліографічні рекомендації майбутнім літописцям 
[11], звертає особливу увагу на головні джерела їх подальшої 
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роботи: рукописи і письмові документи в бібліотеках і архівах 
церков; особисте спостереження за навколишнім життям церкви 
і парафії; усні народні перекази. При цьому даються цікаві 
практичні поради щодо їх збору та запису [12].

Розроблена Д. Полянським детальна і водночас конкретна           
про грама давала парафіяльним літописцям – священикам зрозумілу, 
викладену переважно у формі запитань, схему подальшої роботи, 
не обмежуючи при цьому ні самостійного планування з їх сторони, 
ні внесення у літопис питань, цією програмою не передбачених. 
Складається програма з двох частин. Перша з них («Церковно-
парафіяльний історико-статистичний опис») містить розділи, 
присвячені парафії (населеному пункту), парафіяльному храму, 
церковному причту, парафіянам, парафіяльним установам (школам, 
братствам і т. п.). Друга частина присвячена хронологічному 
викладу більш чи менш важливих подій в житті села, парафії, 
церкви; сюди ж мали вноситися нововиявлені матеріали з 
історії парафії, в т. ч. і фольклорні записи. Наприклад, в розділі 
ІV («Парафіяни») упорядник програми пропонує літописцю 
особливу увагу звертати  на перехід парафіян з унії в православ’я                                                                                                                     
(кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) на вплив у парафії головних подій 
громадського життя ХІХ ст. – війни 1812 р., польських повстань 
1830 і 1863 pp., визволення селян із кріпацтва [13]. Там же 
дається рекомендація записувати історичні пісні і думи дружинно-
князівських, козацьких, гайдамацьких, рекрутсько-кріпацьких 
часів, новітні пісні «про волю» (1861 p.), перекази і легенди 
про історичні події і діячів на Волині, наприклад Володимира 
Васильковича, Іпатія Потія, Лободу, Кривоноса, Колодку, Богдана 
Хмельницького, Залізняка, Ґонту [14].

Особливе значення мають рекомендації Д. Полянського щодо 
опису церковних старожитностей, бібліотек, архівів. Так, при 
описі церковної бібліотеки літописцю пропонується перш за все 
визначи ти наявність в ній пов’язаних з Волинню стародруків 
і рукописів книг, «виданих членами Острозького училища 
(Академії)», «пере кладів князя Курбського», «старих почаївських 
видань», «взагалі ви дань волинських братств», поминальних 
книг «об усопших в Господе православних князьях и дворянах», 
«суботників», «синодиків». Розглядаючи «синодики», належить, 
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по можливості, виявляти в них малюнки, згадки про рік смерті 
видатних людей і місце їх похован ня, грамоти про поминання 
полеглих на війні. Рекомендується при описі старих книг і 
рукописів обов’язково зазначити виявлені імена їх авторів і 
переписувачів, рік написання, згадки в передмовах про місцевих 
князів, записи про власників книг і замітки церковно-історичного 
змісту, зроблені на полях або чистих сторінках книги [15].

Програма передбачала також детальний опис церковного 
архіву, насамперед, особливих переписних книг з грамотами 
і самих грамот в оригіналах і копіях. Укладачам літописів 
пропонується вносити в них буквальні копії циркулярних грамот 
уніатських єпископів і мит рополитів, князівських окружних 
грамот і королівських універсалів, фундушевих записів на церкви 
(ерекцій), презент, храмобудівних і храмоосвятних грамот. 
Літопис повинен містити вичерпні відомості і про інші документи 
з церковного архіву (плани будівель і земель; контракти, договори 
і умови; метричні записи; оповідні відомості; передшлюбні 
розшуки; клірові відомості; прибутково-видаткові і будівельні 
книги [16].

Підготовлена Д. Полянським програма церковно-
парафіяльних літописів отримала схвалену оцінку громадськості 
в т. ч. і за межами Волині в санкт-петербурському журналі 
«Церковний вестник» [17]. Не втратила вона свого значення і 
після розробки О. Фотинським У 1890-х рр. нових методичних 
рекомендацій щодо організації літо писання на Волині; сам                                                                                                                 
О. Фотинський рекомендував упорядникам літописів і надалі 
широко використовувати програму свого попередника, 
відзначаючи її конкретність і доступність для простого 
сільського священика [18].

Церковно-парафіяльні літописи сприяли розвитку історико-
краєзнавчих досліджень на Волині, становленню музейної справи 
в регіоні, охороні його старожитностей, ставши водночас цінними 
свідченнями свої доби.

Микола Манько
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Олександр БОНДАРЧУК,  
Володимир БОНДАРЧУК

Сторінки історії протипожежної справи в місті Острозі

Інформаційний простір країни весни-літа цього року 
переповнений повідомленнями про пожежі, зокрема, лісові 
та про зусилля відповідних служб протистояти цій стихії.                 
Пожежі – постійний супутник людського буття. Не оминало це 
лихо і наше місто. Так в стратиграфії культурних нашарувань, які 
збереглися між фундаментами будинків поч. XX ст. зі східного 
боку нового корпусу академії (навпроти районної бібліотеки), 
чітко зафіксовані сліди багатьох пожеж козацької доби і більш 
пізніх. Згадки про пожежі є і в тогочасних хроніках. Академік 
М. Тіхоміров, а пізніше О. Бевзо опублікували так званий 
«Острозький літописець», де за 1604 рік читаємо: «Того ж року у 
Острозі пожога великая була…неможна речей рятовати, аж самі 
мусили з міста … утікати, а скрині і іноє метали у воду, бо по 
землі горіли тріски, мости аж до самої води, і млини» [4, с. 243; 
1, с. 130]. В книзі О. Бевзо описам пожеж на території Польші і 
України присвячені сторінки 37 і 38.

Чи існувала тоді хоч якась протипожежна служба сказати 
важко. Принаймні, в переліку платників податків міста в                      
1635 р. такий рід діяльності не зазначений [2, с. 77-78]. З появою 
періодичних видань згадки про різні стихійні лиха, в тому числі і 
пожежі, потрапляють і на їхні сторінки. Ось як описана, очевидно, 
найстрашніша пожежа за всю історію міста: «Пожар вспыхнул в 
час дня 4 июня в самой густонаселённой части города. К вечеру 
весь почти город пылал, представляя один общий исполинский 
костер… Дым заволок все небо и было темно, словно во время 
солнечного затмения… Тысячи народа остались без крова и 
хлеба. Нужда страшная» [3, с. 459-460]. В замітці згадується, 
до речі, що по телеграфу з  міст Ровно і Дубно були викликані 
пожежні команди, але вони запізнились.
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Цікаво було б знати, що ж це таке ця тогочасна пожежна команда. 
В коротенькій публікації відповіді на це питання ми не знаходимо. 
Але така можливість у нас з’явилася – серед матеріалів архіву 
мирового посередника і голови братства ім. князів Острозьких 
І. П. Івашкевича було виявлено кілька журналів Острозького 
зібрання міських уповноважених, гортаючи сторінки яких, ми 
змогли довідатись чимало цікавого з історії протипожежної 
справи в місті за майже 15 років.

Так, найдавніший запис датується 3 червня 1895 р.: 
розглядався циркуляр волинського губернатора від 2 грудня                                             
1894 р. про необхідність організувати на більш правильній основі 
пожежну справу, яка, за його словами, знаходилась в абсолютно 
незадовільному стані. При розрахунках він пропонував брати за 
зразок штат пожежної частини в місті Липовці, на організацію якої 
одноразово витратили на встановлення каланчі та інструменти 
3065 рублів, а постійні щорічні витрати на утримання персоналу, 
фураж для коней і ремонт обозу обходилися в 1836 рублів 
Фінансування – спочатку за рахунок субвенції з губернії, а при 
недостатньому обсязі, – дофінансування за рахунок повітових 
коштів та внесків окремих приватних осіб. Розглядалась і інша 
пропозиція губернатора – про необхідність організації в Острозі 
«вольного пожарного общества» (тобто, свого роду добровільної 
протипожежної дружини).

Збори уповноважених вважали, що утворення такого 
товариства без сумніву принесло б користь місту в боротьбі з 
пожежами, але, при незадовільному стані пожежного обозу, навіть 
зразкове товариство, на їхню думку, не принесе бажаної користі. 
Стосовно фінансування пожежного обозу зазначено, що місто не 
має ніяких коштів, а на внески приватних осіб – мала надія. Тому, 
вирішили просити у губернії допомоги: 2000 рублів на організацію 
пожежного обозу і 1836 рублів на його утримання [5].

Посилення протипожежної безпеки диктувалося і 
специфікою населеного пункту. Адже, крім власне жителів 
міста, тут перебувала велика кількість військових, для яких, за 
відсутності казарм на осінньо-зимовий період (влітку – табори), 
винаймались приміщення у острозьких домовласників, а це – 
опалення і освітлення (керосин чи свічки). До 1 вересня 1895 р. 
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в місті перебував 168 піхотний резервний острозький полк, який 
був передислокований у місто Чернігів, а в Острозі розмістились 
126 Рильський піхотний полк та три батареї 32 артилерійської 
бригади (артилеристи мали перебувати в місті 6 років). Для 
потреб військових тут існувало два «порохових погреби» (один 
на Кідрах, другий – на Новому містечку). Чисельність людності 
зростала і за рахунок ратників ополчення, а також нижніх 
чинів запасу, які прибували на навчальні збори. Так, в одному з 
документів – заяві домовласниці Ені Степман – йшлося про те, 
що в орендованих у неї приміщеннях мають розміститися 175 
ратників (при наявності у неї лише 100 ліжок) [6].

1 серпня уповноважені знову розглядали пропозиції 
губернатора стосовно фінансування пожежного обозу, оскільки 
він вважав, що утримання обозу методом підряду не є позитивним, 
а існуюче фінансування за рахунок добровільних внесків кожного 
домовласника є недостатнім. Тому, утримання обозу, на його думку, 
потребувало істотної зміни, а вирішенню фінансової проблеми 
мало сприяти введення обов’язкового спеціального податку.

Але виявилося, що не все так просто. Вводити зміни мало 
міське управління, якому необхідно було також звернутися з 
клопотаннями, як до губернського правління, так і до удільного 
відомства. Тому, постановили відкласти вирішення цієї справи до 
утворення в м. Острозі нового спрощеного управління (відповідно 
до міського положення від 1892 р.), якому мали надати право 
як складання нового штатного розпису пожежної команди, 
так і на запровадження обов’язкового податку на її утримання, 
вияснивши фінансову спроможність міста з цього питання. 
Використання до цього добровільних внесків себе не виправдало, 
оскільки вони надходили вкрай нерегулярно, і підрядники, не 
отримуючи внесків, відмовлялися від подальшого утримання 
пожежної частини. Стягнення ж цього збору примусово в 
1894 р. було відмінено указом волинського губернатора. А на 
фінансування удільним відомством не варто було розраховувати, 
тому що в 1882 р. на облаштування приміщення для пожежної 
команди (отже, вже тоді вона була чи створювалась) відомство 
асигнувало 985 рублів 31 копійку готівкою і ділянку лісу вартістю 
214 рублів 69 копійок з тим, щоб «раз і назавжди» звільнили їх від 
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участі в яких би то не було платежах на пожежну частину міста. 
Місто 9 липня 1883 року погодилось на цю пропозицію. Тому, 
зібрання уповноважених повторило своє клопотання про відпуск 
одноразової суми в 2000 рублів і по 1836 рублів в подальшому 
щорічно, а поки це буде вирішуватись, то на утримання пожежної 
команди в її теперішньому вигляді постановили запровадити 
обов’язковий податок в розмірі пів відсотка від оцінки нерухомого 
майна міста, що разом склало 1250 рублів у рік [7].

На цьому ж засіданні розглядалась пропозиція острозького 
повітового справника про висадження біля будинків 
високостовбурових швидкоростучих дерев, які мали стати захистом 
на випадок пожежі та були б корисними для жителів і в санітарному 
(а уповноважені вважали, що і в естетичному) відношеннях. Було 
вирішено зобов’язати всіх домовласників висадити восени дерева 
біля своїх будинків. А для їх збереження заборонити самовільне 
переміщення по вулицях рогатої худоби і свиней, ввівши штраф у 
30 копійок, (а за навмисне пошкодження – 3 рублі) [8].

В журналі за 15 вересня знаходимо оцінку нерухомого майна 
міста (251 650 рублів) [9].

В журналі №19 – інформація про прибутки і витрати на 
1895 р. всього доходів планувалося отримати 20 945 рублів 46 
копійок (вказано за рахунок яких джерел). А з витрат, зокрема, 
на утримання громадської пожежної команди – 1250 рублів (для 
порівняння – на опалення і освітлення «Острозького тюремного 
замку» – 1800 рублів). Між іншим, на знищення бродячих          
собак – 100 рублів [10]. 

1 листопада розглядалося питання про необхідність ремонту 
даху «порохового погребу» на Новому місті, так як він провалився 
в  трьох місцях [11].

17 грудня 1895 р. уповноважені розглянули заяву жителя 
міста Зельмана Ройтенберга про згоду взяти підряд на утримання 
пожежного обозу за 600 рублів у рік і другу заяву – його ж спільно 
з Айзіком Шейнфайном про утримання пожежного обозу зі 
своїми кіньми, а також чотирьох робітників з брандмейстером, 
за виключенням ремонту пожежного приладдя, – за 1200 рублів 
у рік (окрім цього, місто мало ще їм сплатити, так би мовити, за 
«амортизацію коней» 100 рублів в рік). Зібрання уповноважених 
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вирішило відмовити, мотивуючи відмову тим, що хоч і 600 рублів 
менше, ніж 750 рублів за попередні роки, але досвід показав, 
що місто при підрядній системі ведення пожежної справи в 
найкритичнішу хвилину завжди залишалось беж пожежного 
обозу. Тому вирішили застосувати господарський підхід і утворити 
комісію для здійснення відповідних фінансових розрахунків [12].

Оскільки із затією про утримання пожежного обозу 
господарським способом не склалося (призначена з числа 
уповноважених комісія не захотіла займатися підрахунками), 
на 1896 р. був укладений контракт з купцем Шейнфайном і 
міщанином Ройтенбергом на очистку і освітлення вулиць міста 
та утримання пожежного обозу на суму 3697 рублів. Це, а також 
вимога губернського начальства погасити борги в 18 892 рублі 
67 копійок (при запланованих прибутках в 18 014 рублів 49 
копійок і дефіциті бюджету 3196 рублів), спонукали зібрання 
уповноважених розглянути питання не лише про збільшення 
піввідсоткового податку від оцінки нерухомості, а й ввести новий 
податок з квартиронаймачів [13].

4 квітня розглядалась також заява командира 6 батареї 32 
артилерійської бригади про доцільність передачі для батареї 
міської хлібопекарні, (яка, до речі, у випадку оголошення 
мобілізації переходила до військового відомства і місто 
залишилось би без хліба), так як поруч сарай з боєкомплектом, 
а пекарня – пожежонебезпечний об’єкт [14]. Цього ж дня 
обговорювались проблеми пов’язані з міщанином Мордком 
Вербою, з яким першого березня закінчився термін контракту 
на утримання пожежного обозу, а при передачі майна новим 
підрядникам виявилося, що з чотирьох коней один неживий. 
З пояснень Верби виходило, що він звертався за ветеринарною 
допомогою, але, за словами ветлікаря, запізно. Так як нові 
підрядчики для покращення роботи мали надати шість своїх 
коней, то було вирішено трьох міських коней і шкіру четвертого 
продати. За контрактом Мордку мали сплатити 973 рублі 95 
копійок, але оскільки він погодився на половину суми при 
умові негайної видачі грошей, йому було сплачено 486 рублів 97 
копійок. Він, правда, згодом виставив фінансові претензії, які, 
однак, не були взяті до уваги [15].
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Засідання 22 травня 1896 р. було присвячене розгляду заяви 
повітового справника, який доповів, що через спустошливу пожежу 
1889 року оплату «жалування» і обмундирування 18 поліцейських 
городових у сумі 2874 рублі здійснювали з губернського бюджету, 
але з наступного року ці витрати мали бути перекладені в обов’язки 
повіту. Уповноважені вирішили звернутися з проханням залишити 
фінансування з губернії на 1897-1900 рр. [16]. Тоді ж слухали 
повідомлення підрядників Шенфайна і Ройтенберга про ремонт 
приміщення і обладнання пожежного обозу з вимогою повернути 
витрачені кошти. Підрядники заявили також, що «пожарный обоз 
совершенно негоден к действию и требует капитального ремонта». 
Уповноважені постановили справу капітального ремонту вирішити 
з торгів [17]. На цьому ж  засіданні підрядники повідомили також, 
що уже через місяць вони переконались у збитковості контракту, 
що сума підряду досить низька і не відповідає витратам, тому 
просили зменшити перелік робіт з очистки міста. Прохання їх 
було відхилено «в виду неаккуратного исполнения подрядчиками 
принятых обязательств» [18].

12 вересня 1896 р. обговорювалось звернення А. Гуманського з 
приводу того, щоб виїзд пожежної команди на пожежу оплачувався, 
за прикладом інших міст, власником, який допустив пожежу. 
Уповноважені заявили що більша частина виїздів відбувається 
внаслідок загорання сажі в будинках бідняків, в чому винуваті, 
як власники, так і сажотруси – перші, щоб зекономити кілька 
копійок не запрошують сажотрусів, а другі не хочуть робити 
це безкоштовно, – тому виникла потреба упорядкувати питання 
очистки димоходів. Звернення ж А. Гуманського залишили 
відкритим [19]. 

2 жовтня вирішувалось питання про припинення контракту 
з підрядниками Шейнфайном і Ройтенбергом в зв’язку з їх 
відмовою, через що пожежний обоз залишався без нагляду і для 
його утримання хоча б до 1 січня 1897 р. вирішили заключити 
договір з цими ж підрядниками при умові утримання ними тієї 
ж кількості коней і персоналу [20].  30 листопада розглядалось 
питання про збільшення оціночного збору з нерухомого майна до 
10% в зв’язку з проблемами з прибутковою частиною кошторису 
і боргом міста в 11 179 рублів 54 копійки [21].
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5 лютого 1896 р. надійшло два звернення повітового справника 
про те, що причиною частих пожеж можуть бути і підпали, тому він 
вважав, що існує необхідність найму нічних сторожів. Вирішення 
цього питання постановили винести на збори домовласників. В 
другому зверненні він повідомляв про часті випадки загорання 
сажі в димарях, що може спричиняти і пожежі. Причину загорянь 
вбачав у тому, що очисткою димарів займався лише Юдко Ковпат, 
який одночасно працював і брандмейстером в пожежній команді, 
що ускладнювало йому виконання функцій сажотруса, а іншим 
же сажотрусам він забороняв проводити очистку димарів. Тому 
вирішили просити міського старосту розробити відповідні 
правила для заключення контрактів з сажотрусами [22].

Наступне зібрання, де розглядалось питання, що мало 
відношення до протипожежної справи, стосувалось огляду 
куплених уповноваженим М. Горлецьким і ветеринарним лікарем 
Вощакіним 6 коней для пожежного обозу на ярмарку в місті 
Кульчиках за 656 рублів 17 копійок [23]. Зібрання 15 липня було 
присвячене вивченню скарги 17 домовласників волинському 
губернатору на неправильні дії острозького спрощеного 
управління, міського старости і його помічника стосовно витрати 
коштів на очистку і освітлення вулиць міста та утримання 
пожежного обозу [24].

Цікава інформація датована 16 липня 1898 р. – помічник 
начальника Ровенської «вольної пожежної команди» Борис 
Половецький доповів, що в зв’язку з викликом його команди на 
гасіння пожежі в м. Острозі, вони витратили на найм 4 фаетонів по 
10 рублів 40 копійок, за пару селянських коней з Ровно в Острог 
і назад – 6 рублів, на дрібні витрати 7 рублів, а всього 53 рублі. 
Уповноважені вирішили, що так як уже було на  «неотложную 
надобность» Половецькому видано 15 рублів, а також витрачено 
на телеграму і харчі 3 рублі 39 копійок, вислати ще 20 рублів, 
а разом з тим повідомити ровенського міського старосту, що 
ровенська команда складалась з одного насоса і однієї бочки і не 
могла принести ніякої суттєвої користі, а сама команда вела себе 
«крайне неблаговидно» [25].

Того ж дня був затверджений кошторис на поточний рік. 
Загальна передбачувана сума доходів – 20 244 рублі 30 копійок 

Сторінки історії протипожежної справи в місті Острозі



70

(з них податку на утримання пожежної команди – 1260 рублів 
75 копійок). Витрати на утримання персоналу команди – 400 
рублів (планувалось 726), на купівлю і утримання коней 1701 
рубль (планувалось 1250), на ремонт і утримання пожежного 
обозу – 200 рублів (планувалось 300), утримання приміщення 
100 рублів (планувалось 150) і на дрібні витрати – 50 рублів                       
(планувалось 25) [26].

В серпні завідуючий острозьким пожежним обозом 
уповноважений М. Горлецький просив звільнити його від цих 
обов’язків, оскільки працюючи на посаді судового пристава, він 
знаходився у постійних роз’їздах [27].

З журналу засідання від 17 серпня довідуємось, що під час 
гасіння пожежі в місті 25 липня у персоналу пожежної команди 
погорів одяг і пропалились чоботи, тому жителями міста були 
зібрані добровільні внески, з яких вирішили видати Ю. Ковпату  
5 рублів, іншим по 3 рублі, а на решту грошей закупити одяг [28].

1 вересня 1891 р. розглядалась заява 14 водовозів про те, що 
міська управа звільняла їх від сплати податків, оскільки вони 
погоджувались при пожежах безкоштовно доставляти воду. 
Проте, в поточному році їх зобов’язали до сплати податків, які 
вони просять відмінити. Уповноважені вирішили відхилити 
їхні клопотання, так як під час пожеж вони з’являлись досить 
неакуратно, а то й зовсім не з’являлись [29]. Того ж дня були 
розглянуті розроблені міським старостою правила по очистці 
димарів – місто було розділено на дві частини, відповідно до двох 
поліцейських частин. Вони, згідно з контрактом, передавались 
для очищення артілі чи сажотрусу. Розцінки за кожний 
димохідний канал – 3 копійки в одноповерхових, 6 копійок в 
двоповерхових і 10 копійок в триповерхових будинках. Очистка 
мала проводитись не менше одного разу в два тижні. Якщо після 
скарг власників буде доведена вина сажотрусів – штраф від 1 до 
10 рублів на користь пожежної команди, якщо ж домовласники 
відмовлятимуться від оплати – кошти стягуватимуться за 
сприяння поліції. Після триразового штрафу – позбавлення права 
на очищення. Дозволялось мати і власних сажотрусів, але при 
цьому на власників покладалась відповідальність за якість їх 
роботи [30].
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Про стан пожежної частини довідуємось із заяви до спрощеного 
управління завідуючого пожежним приладдям обозу М. Воблого: 
три «ходи» з бочками (№ 2, 3, 4) потребують заміни і «ходу» і 
бочок, два насоси підлягають ремонту, запасних рукавів немає, 
відер недостатньо, сокири і кирки потребують ремонту [31].

16 листопада 1898 р. був представлений кошторис на 1899 р. 
При цьому доходів заплановано 23 374 рублі 45 копійок. З витрат: 
на оплату персоналу пожежної команди – 456 рублів, купівлю 
і утримання коней 1172 рублі 68 копійок, ремонт і утримання 
пожежного обозу – 400 рублів, на утримання приміщення –                            
73 рублі 60 копійок, на дрібні витрати 10 рублів, на очистку 
димоходів 10 рублів і на виплати пожежним командам сусідніх 
міст на випадок їх виклику для посилення місцевої команди                 
75 рублів 28 копійок [32]. Того ж дня було вирішено виділити 90 
рублів для купівлі для пожежній команді ще одного коня, яким би 
за відповідну плату розвозили воду для жителів міста [33].

1 грудня 1898 р. житель міста Арон-Лейб Літинський 
звернувся з заявою про те, що під час пожежі влітку, коли по 
вулиці Волинській згоріло 10 будинків, він для гасіння пожежі 
доставляв воду і при цьому його віз і бочка вартістю 25 рублів 
згоріли. Це прохання про компенсацію коштів з невідомої нам 
причини було відхилене [34].

1898 рік завершився розглядом фінансових претензій бувших 
підрядників з утримання пожежного обозу А. Шейнфайна і                                                                                                                                     
З. Ройтенберга. З цього журналу засідання міських уповноважених 
ми дізнаємось, що контракт з ними був укладений з 20 жовтня 
1896 р. по 16 квітня 1898 р. [35].

20 квітня 1900 року завідуючий пожежним обозом                                          
М. Горлецький доповів, що куплена в м. Кульчиках для обозу 
пара коней за 213 рублів продана 15 березня на ярмарку в Острозі 
поміщику Маслову за 300 рублів, а замість них куплена пара 
коней за 220 рублів, і є ще 50 рублів від попереднього продажу. 
З інформації про це засідання довідуємося також, що пожежним 
обозом завідувала уже комісія з числа уповноважених. Тоді ж 
було вирішено, що підмітати вулиці навпроти своїх садиб будуть 
власники, а сміття буде вивозитись кіньми міського пожежного 
обозу, тому виникла необхідність збільшити штат коней до 
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10, а обслуги до 6, з тим щоб 4 коня і дві людини були задіяні 
для вивезення сміття, а 6 коней і 4 людини були в резерві на 
випадок пожежі, – а тому і витрати необхідно збільшити до вже 
асигнованих 1261 рублів ще на 844 рублі [36].

Протокол наступного засідання уповноважених особливо 
привернув нашу увагу. 3 травня і 14 червня 1899 р. волинський 
губернатор запропонував міському старості звільнити 
виконуючого обов’язки брандмейстера Юдку Ковпата, двох 
його синів та зятя Штромберга і замінити їх іншими. 14 жовтня 
їх звільнили, але комісія, яка завідувала обозом, без відома 
старости знову прийняла у пожежну команду Ю. Ковпата і 
сина його Шмелаву. 9 червня староста повторно їх звільнив і 
виніс це питання на обговорення уповноважених. Зібрання 
постановило: «… содержание пожарного обоза…всецело 
вверено законодателем ведению городского управления и приём 
на службу того или другого конюха…не поставлен в зависимость 
от согласия административной власти. Как видно, Ковпат и сын 
его Шмель-Аба за все время проживания в городе Остроге и 
службы их при пожарном обозе в течении более 20 лет никакими 
предосудительными поступками себя не зарекомендовали и 
кроме заслуги на поощрение за свой честный и усердный труд 
перед городом и собранием уполномоченных они порицания 
не заслужили, а сведения доставленные губернатору об их 
неблагонадёжности основаны на неверных предположениях 
и наконец – в случае доказанной их неблагонадежности 
административная власть в праве принять меры, установленные 
законом в отношении их личных прав, но не на принуждение 
городского управления принимать на услужение в пожарный 
обоз то или другое лицо неопороченое судебным приговором, 
постановило обжаловать правительствующему сенату 
распоряжение волынского губернатора об увольнении Юдка 
Ковпата  исполняющего обязанности старшего и сына его 
Шмеля-Абу младшего конюха…». Підписали уповноважені     
Н. Білошицький, Т. Опанащук, М. Горлецький, Ф. Гуманський, 
П. Гулько, Г. Кавецький, А. Ківановський, М. Клімковський,                  
Є. Маліновський, Н. Новіцький, Н. Пудловський. Були відсутні 
В. Афончиков, М. Зусман, М. Струменський. Прочитавши цей 
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текст, з’явилася думка, що коли люди залишаються людьми, то 
неважливо хто якої національності і яка за вікном імперія [37].

20 вересня 1900 р. розглядалась заява жителів міста                                        
Й. Черніцера і Х. Мусмана про те, що так як їх кам’яна баня в 
ніч з 24 на 25 серпня згоріла дотла, вони просять звільнити їх 
на поточний рік від сплати податків [38]. А 23 листопада був 
представлений кошторис на наступний рік. Сума передбачуваних 
доходів – 18 329 рублів, а з витрат – на оплату персоналу пожежної 
команди 744 рублі, на купівлю і утримання коней – 1010 рублів, 
на ремонт і утримання обозу – 300 рублів, а приміщення –                            
50 рублів і на дрібні витрати – 10 рублів [39].

Стосовно 1901 р., то інформації щодо предмету нашої 
зацікавленості небагато. Так, за 22 січня  є повідомлення про те, 
що після пожежі 1889 р. посеред базарної вулиці було дозволено 
будувати кам’яні «лавки», але при цьому розбирається замощення 
і невідомо куди дівається камінь. Тоді ж розглядалось звернення 
головного управління товариства «Голубого хреста» про умови 
страхування персоналу місцевої пожежної команди [40].

Через місяць до зібрання звернувся повітовий справник з 
заявою про те, що під час пожеж завжди не вистачає води, бочок 
і коней, а водовози і водоноси ухиляються від безкоштовної 
доставки води, а щоб примусово їх зобов’язати немає відповідного 
закону, тому просив розробити правила доставки води [41]. Такі 
правила, як бачимо з протоколу наступного засідання, були 
розроблені і складались з одного пункту – водовози зобов’язані 
були з’являтись на пожежу і доставляти воду до її припинення 
[42]. Привертає увагу інформація командирів 7 і 8 батарей 
32 артилерійської бригади про необхідність облаштування 
навісів для зберігання 6 000 пудів сіна і 1100 пудів соломи [43].                                        
З протоколу за 23 липня дізнаємося, що в Острозі було створено 
«вольне» пожежне товариство, від якого пожежний обоз прийняв 
на зберігання «багровий ход» і насос. При цьому було заявлено, 
що члени товариства допускатись до господарської участі в 
діяльності обозу не будуть [44]. Листопадове засідання розглянуло 
інформацію повітового справника, який надав список 11 водовозів 
і 4 водоносів, котрі доставляли воду для гасіння пожежі в ніч на                                                                                                                              
3 червня (першим постановили виплатити по 1 рублю, а 
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водоносам по 50 копійок) [45]. В грудні затверджувався кошторис 
доходів і видатків міста на 1902 р. Доходи мали скласти 20 007 
рублів. Витрати на протипожежну справу не дуже відрізнялись 
від видатків 1901 р. [46].

Стосовно 1904 р. є інформація лише про його другу 
половину. Так, оскільки був сформований новий склад зібрання 
уповноважених, розглядалося питання про вибори комісії по 
завідуванню пожежним обозом [47]. У вересні обговорювались 
питання пов’язані з фінансуванням будівництва «порохового 
погребу» для ратників державного ополчення [48], а в 
листопаді – скарга про те, що транспорт пожежного обозу лише 
зрідка з’являється для вивезення сміття [49]. 16 грудня був 
представлений кошторис на 1905 р. Прибуткова частина значно 
зростала (32 452 рублі 30 копійок), а витрати на протипожежну 
справу навпаки трохи зменшились (з нових статей витрат –                                                           
30 рублів на страхування). Також було прийнято рішення з 1 січня 
припинити доставку води населенню транспортом пожежної 
команди [50]. Тоді ж була розглянута скарга на коваля Тесметщера, 
який облаштував небезпечну в пожежному відношенні кузню, ще 
й до того ж використовував шкідливий для населення найнижчий 
сорт кам’яного вугілля [51].

На 1906 р. були заплановані прибутки в сумі 25 842 рублі, з 
них витрат на всю протипожежну справу – 1 900 рублів [52].

Завдяки протоколу лютневого засідання, на якому розглядалася 
заява уповноваженого Є. Маліновського про необхідність 
проведення виборки ґрунту з фронтонної сторони приміщення 
пожежної команди по вулиці Маріїнській для відведення води 
на вулицю Соборну, вдалося встановити місцезнаходження 
приміщення пожежного обозу – це кут теперішніх вулиць Князів 
Острозьких і Академічної [53]. Цікаві дані у протоколі засідання 
30 квітня 1906 року: ще в 1902 році мали бути придбані 2 пари 
коней для пожежного обозу з метою доставки води жителям міста. 
Розцінки – 3 рублі в місяць за 40 відерну бочку води в день, але 
не більше однієї бочки води в день кожному бажаючому. Вказані 
і маршрути транспортування. А от з якої причини доставка води 
кіньми пожежної команди була на цьому засіданні скасована – не 
зазначено [54].
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Журнал № 47 – про спалах захворювання на сибірську язву, від 
якої загинуло двоє коней пожежної команди, котрі могли заразитись 
при вивезенні нечистот. Інші були вакциновані і не могли 
виконувати цю функцію. Тому справу очистки міста вирішено 
було передати в підряд. Повторне щеплення коней і дезінфекція 
приміщень була здійснена ветлікарем (прізвище нерозбірливо) і 
ветфельдшером Журавовським. Тоді ж обговорювалось питання 
про можливість заміни коней пожежного обозу шляхом вигідного 
продажу – за кобилицю масті гнідої, куплену за 109 рублів, 
пропонували 150, за коня масті гнідої, купленого за 103 рублі, 
теж давали 150 рублів, а за коня масті каштанової, купленого 
за 55 рублів, пропонували 90 рублів. Однак, це рішення не було 
підтримане волинським губернатором [55].

Волинський губернатор під час відвідання міста вніс 
пропозицію про об’єднання міської «вольної» пожежної команди 
і пожежного обозу, посилаючись на протокол засідання правління 
товариства від 19 травня 1906 р. [56].

Восени вирішувалось питання про будівництво нового 
приміщення пожежної команди та ремонт існуючого, для чого 
пропонувалося взяти 3 000 рублів безвідсоткової позики з 
погашенням протягом 6 років [57].

В грудні був розглянутий проект кошторису на 1907 рік. 
Прибутки передбачалися в сумі 26 537 рублів. З видатків на 
протипожежну справу сума на утримання персоналу пожежної 
команди була затверджена без змін (948 рублів), а видатки на 
інші статті порівняно з проектованими були урізані: на купівлю і 
утримання коней до 700 (з 940), на утримання і ремонт пожежного 
обозу до 122 (з 250), на утримання приміщення до 20 (з 30), а на 
дрібні витрати було збільшено з 10 до 30 рублів [58].

Про те, в якому стані була протипожежна справа в 1907-
1909 рр. інформація відсутня, та й за 1910 р. її небагато, хоча 
збереглися журнали засідань з січня по вересень включно. Чимало 
цікавого містить протокол від 22 березня. Тоді розглядалась 
заява уповноважених В. Пашкевича і В. Веселовського про 
встановлення меж діяльності міської пожежної команди. Згідно 
з існуючими правилами, міська пожежна команда мала надавати 
допомогу тільки в межах міста. Однак, трапилось виїжджати і в 
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навколишні населені пункти, незважаючи на те, що фінансування 
проводилось тільки за рахунок коштів міста. При виїздах, зокрема, 
псувалось пожежне обладнання. Тому пропонували звернутись 
у Волинську губернську земську управу у справах земського 
господарства посприяти острозькій пожежній команді шляхом 
видачі щорічної субсидії в розмірі 200 рублів, і в такому разі 
міські пожежники зобов’язувались виїзджати для гасіння пожеж 
в містечко Межиріч, села Вельбівно, Слобідку, Розваж, а також 
на Бельмаж, Кідри, Татарську вулицю та хутір Озера. Зібрання 
уповноважених вирішило просити 500 рублів починаючи з 1908 р., 
в разі ж відмови виїзди за межі міста мали бути припинені [59].

В травні за рахунок коштів отриманих в 1909 р. від продажу 
коней, вирішили виділити 100 рублів на придбання ще одного 
коня для того, щоб пожежний обоз складався з 5 пар коней [60].

І останній з наявних документів, що стосується протипожежної 
справи, пов’язаний з необхідністю виборів завідуючого 
господарською частиною пожежного обозу у зв’язку зі смертю 
Миколи Горлецького, який до цього займав вищезгадану посаду. 
З числа уповноважених були запропоновані В. Пашкевич і 
Й. Кавецький, а міським старостою – домовласник Вацлав 
Восінський. Результати голосування нам невідомі (і не тільки 
тому, що голосування було таємним, а й тому, що про це не 
збереглися відповідні документи) [61].

А завдяки збереженим, нам вдалося простежити чимало 
подробиць пов’язаних з протипожежною справою тогочасного 
міста, зокрема, побачити яким було технічне оснащення тодішніх 
пожежників (5 пар коней в найкращі часи, 5 сорокавідерних 
бочок, кілька насосів, відра, сокири, багри) – не порівняти з 
теперішнім. Тільки некерований вогонь був таким же страшним і 
нещадним лихом, як і тепер. А для боротьби з ним потрібні були 
та ж мужність та жертовність. І наша публікація – данина пам’яті 
цим представникам вогненної професії, які протистояли стихії 
вогню більше ста років тому.

Олександр Бондарчук, Володимир Бондарчук



77

Іл. 1. Дверцята грубки замку князів Острозьких з зображенням сажотруса.

Іл. 2. Бланк журналу острозького зібрання міських уповноважених.
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Володимир МАРЧУК

Остріг на початку 1920-х

1921 р. приніс Острогу кардинальні зміни. Після підписання 
Ризької угоди в березні 1921 р. місто юридично увійшло до складу 
новоствореної Польської держави. За умовами договору Острог 
опинився на польсько-радянському прикордонні, що і мало 
безпосередній вплив на життя міста і його жителів у міжвоєнний 
період. До 1925 р. місто Острог було центром однойменного 
повіту. У ньому розташовувався цілий ряд державних установ та 
органів місцевого самоврядування. Проте прикордонний статус 
Острога змусив польську владу у 1925 р. перенести центр повіту 
на 30 кілометрів вглиб воєводства до міста Здолбунова. 

Острозький повіт – колишній повіт Волинської губернії, який                                                
9 вересня 1919 р. було включено до Волинського округу Цивільного 
уряду східних земель (Okręg Wołyński Zarząd Cywilny Ziem 
Wschodnich) [2]. 1 червня 1920 р. частина Острозького повіту була 
вилучена з юрисдикції Цивільного уряду і передана уряду Другої 
Речі Посполитої [3]. 19 лютого 1921 р. Острозький повіт увійшов 
до складу новоствореного Волинського воєводства Другої Речі 
Посполитої [4, 216-217]. Згідно з умовами Ризького мирного 
договору, територія колишнього Острозького повіту Волинської 
губернії була розділена між його підписантами. Так, у складі 
повіту залишилося лише 5 волостей, які були реорганізовані на 
гміни: міська Остріг та сільські Хорівська, Майківська, Кунівська 
(з 6 травня 1922 р. перейменовано на Новомалинську з центром 
спочатку у Новомалині, а пізніше у Межирічах), Сіянецька. 
Центром повіту було м. Острог. 

Острозький повіт розташовувався в південно-західній частині 
Волинського воєводства і межував на заході з Дубенським повітом, 
на півночі з Рівненським та на півдні з Кременецьким повітами, зі 
сходу з Радянською Україною. Площа Острозького повіту становила 
1 366 км2 і була однією з найменших на території Польської держави, 
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а також найменшим за площею повітом Волинського воєводства. У 
складі Острозького повіту нараховувалося 1 місто – Остріг, в якому, 
згідно перепису 1921 р., проживало 12 975 осіб, в тому числі 6 086 
чоловіків, 6 889 жінок [5, 46].

Етнічний склад міського населення відображають дані 
таблиці 1. Зокрема, трохи більше 94% населення міста становили 
представники трьох основних народностей, які населяли 
Волинське воєводство – українці 2 614 осіб (20,1%), поляки – 
2 012 (15,5%) та євреї – 7 646 (58,9%). Також, перепис 1921 р. 
зафіксував на території м. Остріг чисельну російську громаду – 
614 осіб (4,7%). Крім того, на території Острога проживало 30 
німців та 36 чехів.

Таблиця 1. Етнічний склад міського населення 
Острозького повіту за переписом 1921 р.

Міста
Загальна 
кількість 

мешканців 
/ %

Етнічні групи
українці поляки євреї німці інші

к-ть.
 / %

к-ть. 
/ %

к-ть. / 
%

к-ть. 
/ %

к-ть. 
/ %

Остріг 12 975 / 
100 %

2 614 /  
20,1%

2 012 / 
15,5 %

7 646 
/ 
5 8 , 9 
%

30 / 
0,2 %

672 / 5,1 %
(614 росіян, 
36 чехів, 
7 білорусів, 
6 вірмен, 
3 греки, 
3 литовці, 
1 француз, 
1 молдаван, 
1 словак) 

     
  Джерело Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej... S. 46.

Щоправда, дані статистики не відображали справжнього стану 
речей в Острозі у 1921 р. Острозький магістрат звернув на це 
увагу у листі до Головного статистичного управління у Варшаві 
від 2 жовтня 1922 р. Зокрема, острозькі урядовці вказували, 
що, приймаючи рішення про перепис, Сейм переслідував мету 
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«…в нормальних умовах…»1 встановити чисельність населення 
держави. На думку автора документа, час для проведення перепису 
на території «кресів всходніх» був не зовсім вдалим. Адже ці 
території межували з територією підрадянської України, «там, 
де політична ситуація восени 1921 р. коливалася, а населення не 
було впевненим в собі», і це, зрозуміло, не могло не вплинути 
на результат перепису. Приклад Острога підтверджує це, адже 
перепис зафіксував чисельність на рівні 13 5922 жителів, хоча, 
насправді, чисельність населення міста в той час перевищувала 
позначку у 20 тис. осіб. Магістрат пояснював цю невідповідність 
наступнимим причинами на осінь 1921 р. стосунки з «совєтами» 
були ще неврегульовані і мали войовничий характер, що 
порушувало спокій і денервувало населення, унеможливлюючи 
його спокійне проживання в Острозі, розташовоному в 
безпосередній близькості від кордону з Радянською Україною. 
«Був то перший рік, в якому більшовики не навідалися до 
міста…». Окрім того, за розпорядженням адміністрації міста, 
з Острога було виселено понад 6 000 осіб, як таких, що не 
мали відповідних документів, пізніше це розпорядження було 
скасоване. Крім того, короткий термін, який виділявся на 
підготовку до перепису, змусив місцеву владу доручити перепис 
особам, які не були знайомі з місцевими особливостями і, як 
наслідок, були пропущені не лише окремі особи, а й цілі родини. 
За рік мирного і нормального життя ситуація в місті змінилася. 
Чисельність населення збільшилася, в місті з’явилася ціла 
низка поважних торгівельних фірм, філій банків, а торгівля і 
прикордонний рух спричинили перенаселення в місті. Як показує 
статистика, в помешканнях, де в 1921 р. мешкали 1-2 родини, в 
1922 р. мешкало 4-5 родин. У зв’язку з цим, магістрат просив 
дозволу на проведення повторного перепису в м. Остріг аби 
встановити об’єктивну чисельність населення міста, де за їхніми 
підрахунками, разом з дислокованими військовими підрозділами 
та поліцією, мешкало понад 22 тис. осіб. Спростування результатів 
мало вплинути і на зміну чисельного складу повітового сеймику в 
сторону їх збільшення [1, арк. 375-376].

1 Підкреслено в тексті документа.
2 Результат перепису 12 975.
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Серед документів фонду Острозького магістрату, які 
зберігаються в Державному архіві Рівненської області, збереглася 
значна кількість документів, які дають можливість проаналізувати 
стан міста на початку 1920-х р. 

Значна частина документів містить різного роду статистичну 
інформацію, а також узагальнену інформацію про ситуацію в місті, 
яку готували посадовці магістрату для різних інституцій у Варшаві 
і яка дає уявлення про реальний стан речей в тогочасному Острозі. 

Економіка. Господарське становище міста острозькі урядовці 
оцінювали як погане. Причиною такого стану речей, на їх думку, 
стало те, що місто розташовувалося в прикордонній смузі і на нього 
поширилися певні обмеження загальнодержавного характеру. 
Існуючі в місті підприємства завжди були орієнтовані на сировину, 
яку постачали зі сходу. З появою кордону ситуація змінилася 
і тому, на їхню думку, бажано, щоб при ухваленні рішень, які 
стосуватимуться охорони кордону, на цей факт звернув увагу уряд 
і передбачив можливість торгувати з підрадянською Україною. На 
початку 1920-х років у місті функціонувало: 2 тартаки, 4 млини, 
4 фабрики мила, 1 фабрика по виробництву свічок, 3 фабрики по 
виготовленню екіпажів, 4 млини для виробництва круп, 3 фабрики 
по виробництву соків, 1 фабрика з виготовлення черепиці, 2 банки 
(«Ziemi Polskiej» і «Wschodni»), 1 позичково-кредитне товариство, 
6 гарбарень, 3 друкарні, 3 фотоательє і кілька дрібніших ремісничих 
виробництв. Кількість зайнятих у виробництвах працівників 
магістрат не подавав, щоправда при зборі інформації він такі дані 
вимагав, проте, в кінцевий звіт вони не увійшли. Інтенсифікація 
діяльності існуючих промислових закладів (тартаків, млинів і 
т.п.), як і відкриття нових, значною мірою залежала від наявності 
електричного струму в місті. Міська влада усвідомлювала, що 
вирішити питання постачання міста електрикою можливо лише 
шляхом облаштування міської електростанції, оскільки в місті 
існувала лише приватна [1, арк. 226].

Укладання миру призвело до пожвавлення торгівлі, а 
прикордонний статус міста підняв його рівень у цій царині. В 
місті було відкрито філії поважних торгівельних фірм. Станом 
на 26 квітня 1921 р. в Острозі функціонувало 20 великих, 150 
середніх і 740 дрібних торгівельних закладів [1, арк. 42]. Філії 
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новоутворених торгівельних фірм вели торгівлю в так званих 
«Галах торгових», побудованих урядом на Новому місті біля 
самого кордону. Ярмарки у місті відбувалися 15 разів на рік, проте 
не мали великого значення для місцевої торгівлі, адже торгівля 
з закордоном відбувалася в «Галах», а на ярмарок приїжджали, 
зазвичай, селяни з навколишніх сіл, які розташовувались на 
польському боці [1, арк. 42 зв.]. 

Негативний вплив на торгівлю мала відсутність розвиненої 
інфраструктури. Найближча залізнична станція знаходилася на 
віддалі 12 км від Острога. Дорога з Острога до с. Оженин була  
ґрунтовою, і тому весною та восени ставала не прохідною, що 
негативно впливало на стан торгівлі та ремесла в місті. Тому, 
протягом 1920-х років магістрат намагався реалізувати проект з 
будівництва вузькоколійної залізниці, яка б з’єднала м. Остріг з 
залізничною станцією в с. Оженин. На розгляд уряду магістратом 
було подано проект побудови залізничної станції на віддалі 3 
км від міста в с. Вельбівно під назвою «Острог» і до якої вела 
дорога Острог-Кривин. Місто мало дорожне сполучення з м-ком 
Межирічі (шоса) і ґрунтові дороги до Дубна, Здолбунова, Рівного 
і т.д. Річки, які протікали поблизу Острога не були придатними 
для сплаву. В цілому місто мало проблеми з транспортними 
комунікаціями і тому протягом усього міжвоєнного періоду 
магістрат намагався їх вирішити. Місто мало почтово-
телеграфний зв’язок з усією Польщею, телефонний зв’язок 
з сусідніми містами. Міська телефонна мережа була лише у 
державних установах [1, арк. 186-186 зв.].

Міський житловий фонд, на початку 1920-х р. перебував 
у жалюгідному стані. За часи війни деякі будинки в місті, в 
переважній більшості магазини, були пошкоджені, а окремі взагалі 
знищені. Зважаючи на те, що за роки Першої світової війни в 
місті нічого не будувалося, то це вплинуло на дефіцит помешкань. 
Частина ж мешканців не мала коштів на відбудову своїх помешкань. 
На початку 1920-х років місто мало до 30% мурованих, а решта 
дерев’яних будинків, більша частина з яких була одноповерховими 
[1, арк. 186 зв.]. Загальна кількість будівель в місті налічувала 1 362 
будинки, загальна площа земель під будівлями, вулицями, площами 
і т. п. становила 186 десятин 1430 кв. сажні [1, арк. 186]. 
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Вулиці міста були забруковані і перебували в досить хорошому 
стані, ремонту потребувала більша частина тротуарів у місті і 
їх ремонт магістрат покладав на власників. Після отримання 
кредиту від уряду в сумі 100 млн. марок робота по брукуванню 
вулиць почала вестися більш енергійно, адже місто з бюджетом в 
50 млн марок не мало можливості забрукувати вулиці і тротуари, 
вартість одного каміння для цих робіт становила понад 50 млн. 
марок [1, арк. 226 зв.].

Вулиці міста освітлювалися електрикою, проте цього було 
недостатньо. В 1913 р. місто видало концесію на постачання 
електричного струму на потреби міста на 24 роки, після чого 
електростанція мала безкоштовно перейти на користь міста. 
Проте, власники електростанції всіляко намагалися перекрутити 
укладену угоду в сторону непомірного підняття цін на електрику, 
уникання освітлення міста відповідно до умов угоди, власники 
електростанції відмовлялися виконувати розпорядження 
магістрату, що стосувалися освітлення міста, в зв’язку з цим 
магістрат виступав з ініціативою перед контролюючими 
органами передати управління електростанцією магістрату. В 
свою чергу, міські урядовці розуміли важливість електричного 
струму в  житті міста і мали намір збільшити її потужність 
шляхом модернізації, для того щоб електрика стала доступною 
для загалу [1, арк. 186 зв.].

Місто мало власну бійню і водопровідну станцію (водокачку). 
В 1921 р. на головних вулицях міста було прокладено водопровід 
і поставлено 2 водопровідні будки. Весною 1922 р. магістрат 
планував продовжити роботу в цьому напрямку, для чого вже мав 
308 труб загальною довжиною 1 232 м. [1, арк. 187] 

Санітарний стан міста. У місті була відсутня каналізація, 
проте питання про її побудову було актульним. Для потреб містян 
функціонувало 2 приватні лазні, міський прогулянковий сад, парку 
в місті не було. В Острозі працювало 2 приватні аптеки, 2 шпиталі, 
один державний, а інший приватний. Крім того, в місті працювала 
1 приватна та 2 амбулаторії при шпиталях, окрім того була окрема 
амбулаторія для школярів. Пологового будинку в місті не було. 
Шпиталі призначалися для всіх хворих. В державному було 80 
ліжок, в приватному – 33, проте наявної кількості ліжкомісць 

Остріг на початку 1920-х



86

для потреб Острога вистачало. В державному шпиталі серед 
стаціонарних хворих в 1919 р. було 166 мешканців Острога, в 1920 
р. – 167 і в 1921 р. – 159 мешканців. З поза міста в тому ж шпиталі 
лікувалися у 1919 р. 757 хворих, у 1920 р. – 590, в 1921 р. – 462. 
Амбулаторних хворих за 1919 р. – 11 989 осіб, у 1920 р. – 10 314 
осіб, у 1921 р. – 10 541. В приватному шпиталі серед стаціонарних 
хворих за 1919 р. – 240 мешканців Острога і 14 з поза міста, у 1920 
р. – 258 хворих з Острога і 47 з поза міста, у 1921 р. – 334 мешканці 
Острога і 11 з поза міста. Амбулаторних хворих у 1919 р. – 5 180 
осіб, у 1920 р. – 8 133 особи, 1921 р. – 12 168 осіб [1, арк. 187]. 

Шкільництво. Міська влада Острога виступала за 
запровадження обов’язкової початкової освіти і забезпечення 
доступу до освіти всіх без вийнятку дітей шкільного віку. В 
1919/1920 н.р. в місті функціонувало 15 шкіл (1 міська початкова, 
7 міських нижчих, 1 державна та 3 приватні середні, 3 єврейські 
нижчі та 1 столярсько-ковальська нижча школа ) де навчалося 
2 065 дітей, у 1920/1921 н. р. у місті працювало 8 шкіл (2 міських 
початкових, 2 міських нижчі, 1 державна та 3 приватні середні) 
де навчалися 1 814 дітей; у 1921/1922 н. р. діяло 9 шкіл (3 міські 
початкові, 1 міська нижча, 1 державна та 3 приватні середні і                                                                                                                                    
1 приватна єврейська нижча) де навчалися 2 129 дітей. У 1921/1922 
н. р. 1355 дітей не відвідували школу [1, арк. 187].

Освітні заклади Острога вцілому були забезпечені 
приміщеннями, частина з яких залишилася з попередніх часів. 
Так, новостворена 7-ми класна польська школа на Карпатах, 
розташовувалася в найманому приміщенні; 7-ми класна 
початкова школа на Новому місті мала 2 шкільні приміщення: 
одне було власністю міста, а друге колишньою власністю 
земства; 7-ми класна українська початкова школа в Острозі мала 
2 власних приміщення побудовані колишнім російським урядом, 
відділ цієї школи розташовувався в приміщенні колишньої 
церковно-приходської школи; початкова єврейська школа мала 
власне приміщення [1, арк. 54].

Культурно-освітні інституції. Станом на 1921 р. в місті 
функціонував міський музей, 2 приватні книгарні, приватний 
театр, клуб «Огниво», приватні курси єврейської мови для 
дорослих, які в 1919/1920 рр. відвідали 200 осіб [1, арк. 187 зв.].
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Історичні пам’ятки. Серед документів магістрату поч. 
1920-х р. збереглася інформація про стан історичних пам’яток на 
території міста, надана окружним інженером Острозького повіту 
Соколовським. Серед пам’яток, які увійшли до цього документу, 
згадується замок князів Острозьких, башти на Судовій та Красній 
горі та по вул. Татарській, колона на вул. 3-го Травня. Монастир 
та колегіум ордена єзуїтів та монастир кармелітів за  інформацією 
Соколовського були знищені повністю [1, арк. 65-65 зв.].

Суспільна благодійність. В місті функціонувало дві бурси: 
одна при державній гімназії, а інша при церковному братстві св. 
Кирила та Мефодія. Воно ж утримувало амбулаторію для бідних. 
У 1919 р. його послугами скористалися 2 685 осіб, у 1920 р. – 
2 566 осіб, у 1921 р. – 3 036 осіб. Комітет допомоги дітям видавав 
щомісячно сніданки, в середньому для 2 000-2 500 дітей, окрім 
того, видавав взуття та одяг. Американський комітет допомоги мав 
відділ в Острозі і надавав допомогу як біженцям, так і місцевому 
малозабезпеченому населенню. Рада суспільної опіки мала в 
місті власну їдальню, в якій щоденно отримували до 60 обідів 
біженці та міська біднота. В грудні 1921 р. було відкрито пункт 
для репатріантів, який надавав безкоштовні обіди і лікарську 
допомогу цій категорії населення [1, арк. 187 зв.].

Магістрат отримав в своє розпорядження частину рухомого і 
нерухомого майна з попередніх часів від різних інституцій, які 
діяли в місті. Так, від Острозького повітового земства з часів 
Російської імперії, в спадок магістрату Острога дістався арештний 
дім з забудовою та лазня на Мокрій Волі. Арештний дім був 
переданий магістратові для організації там арешту, з цією метою 
магістрат проводив там ремонт. Лазня була в дуже поганому стані 
і вимагала негайного ремонту [1, арк. 53 ]. 

Окрім того, магістрат Острога володів наступними об’єктами 
нерухомості на території міста: 1) будинок магістрату;                                                                                              
2) будиночок на Кідрах; 3) бійня на Новому місті; 4) 2 водопровідні 
будки; 5) 2 мурованих будинки; 6) дерев’яний будинок;                                                                                                                     
7) дерев’яний льох [1, арк. 53]. Острозький магістрат також 
розраховував і на майно повітового земства, яке в 1915 р. було 
вивезене в евакуацію до м. Курськ. З відповідними переліками 
вони зверталися до Головного ліквідаційного управління                          

Остріг на початку 1920-х



88

[1, арк. 252]. Щоправда, сам перелік серед магістратських 
документів не зберігся.

Майном у місті і за його межами володіли і релігійні конфесії. 
Римо-католицька парафія володіла в місті 89 десятинами землі, в 
тому числі орного поля 51 десятина, лісу 17 десятин, під кладовищем 
5 десятин, під костельним цвинтарем, дитинцем і будовами 6 
десятин, неужитків 9 десятин, під дорогами 1 десятина. Крім 
того, плебанія острозької римо-католицької парафії складалася з 
трьох будинків № 4, 9, 29 і хати, будинку і господарських споруд у 
костельному фільварку «Oziora» [1, арк. 53-53 зв.].

Парафія православного собору в Острозі володіла 127 
десятинами 858 кв. сажнями землі, в тому числі орного поля 105 
десятин 1236 кв. сажнів, луки 11 десятин 1776 кв. сажнів, садиба 
і цвинтар – 10 десятин і 246 кв. сажнів. Також у власності парафії 
було 5 церковних будинків, де мешкала церковна прислуга                                                                                                                               
[1, арк. 53 зв.].

Православна парафія на Новому місті володіла 35 десятинами 
землі, в тому числі 10 десятинами орної землі, 22 десятинами лук, 
1 десятиною під садибою і цвинтарем. Також парафія володіла               
5 будинками для церковної прислуги і школи [1, арк. 53 зв.].

Братство ім. святих Кирила і Мефодія володіло 760 десятинами 
1411 кв. сажнями землі, в тому числі під забудовами і дитинцем 
школи ім. графа Блудова 7 десятин 1000 кв. сажнів, три садиби                  
3 десятини 445 сажнів, на Бельмажі садок 2 десятини 350 сажнів, 
городньої землі 12 десятин 1437 кв. сажнів, на вул. Татарській орної 
землі 124 десятини 1024 кв. сажнів, ферма «Монастирьок» орної 
землі 72 десятини 558 кв. сажнів, лісу в Стрелякові 10 десятин 
1270 кв. сажнів, луків в м-ку Кунів 6 десятин 1680 кв. сажнів, 
ферма «Міклаши» різної землі 308 десятин 1440 кв. сажнів, в                                                                  
м. Шумську різної землі 212 десятин 1807 кв. сажнів. Крім того, у 
власності братства знаходилися 2 водні млини в Куневі і Шумську, 
приміщення школи і мурована церква та 10 будинків [1, арк. 53 зв.].

Іудейська релігійна громада не володіла землею, а мала у 
власності 2 синагоги на вул. Великій Шкільній та Красногірській. 
Божниці на вул. Малій Шкільній, вул. Татарська, ім. Рабі Йойни, 
ім. Рабі Йося, ім. Рабі Юзефа, товариства кравців, товариства 
шевців, товариства мулярів, на вул. Вельбівненській і Торговій,    
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3 божниці на Новому місті, божниця на вул. Удільній, 2 божниці 
на вул. Шкільній [1, арк. 53 зв.].

Отже, в 1921 р. остаточно вирішилася доля Острога, який 
опинився у складі відродженої Польської держави. Прикордонний 
статус міста впливав на усі без винятку сфери життя, і якщо в першій 
половині 1920-х рр. цей вплив був не таким помітним, то з другої 
половини він був досить відчутним. Значною мірою прикордонний 
статус міста гальмував його розвиток у міжвоєнний період.

Джерела та література
1. Державний архів Рівненської області. Ф. 239. Оп. 1. Спр. 1.
2. Dziennik Urzędowy Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Warszawa, 1919. 

№ 17. poz. 153
3. Dziennik Urzędowy Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Warszawa, 1920. 

№ 42. poz. 1058.
4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 1921. № 16. poz. 93. 
5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na 

podstawie Pierwszego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. Województwo 
Wołyńskie. Warszawa, 1923.  T. IX. 84 s.

ДОДАТОК 1
WYKAZ

instytucji państwowych, spółecznych, komunalnych i prywatnych 
przedsiębiorstw znajdujących się w m. Ostrogu

I. INSTYTUCJE PAŃSTWOWE                 NAZWA ULIC
1. Starostwo                                                      Kasowa
2. Inspektorat Skarbowy                    Dubieńska
3. Kasa Skarbowa                                 Kasowa
4. Nadleśnictwo Ostrogskie                  Soborowa
5. Inspektorat akcyzowy                       Dubieńska
6. Policja Państwowa                           3-go Maja
7. Komora Celna                                          Nowe Miasto  Gregorzewska
7a. Poczta i telegraf                                 
8. Gimnazjum Państwowy                  M. Krasnogórska
9. Sąd Pokoju                                        Dubieńska
10. Notarjusz                                         Dubieńska

II. INSTYTUCJE KOMUNALNE
1. Magistrat                                           3-go Maja

Остріг на початку 1920-х
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III. INSTYTUCJE SPÓŁECZNE
1. Szpital Powiatowy                             Szpitalna
2. Szpital izraelicki                              Tatarska
3. Ochronka dla dzieci                          Dubieńska
4. Wydziały K-tu Polsk. Amer.             3-go Maja
5. Gimnazjum męzskie                                      
6. Gimnazjum żeńskie                           Dubieńska
7. Żeńska szkola im. Hr. Błudowa
IV INSTYTUCJE PRYWATNE
1. Przedsiębiorstwa handlowo-przemysłowe
1. Centrala Agentur handlowych          3-go Maja
2. T-wo «Sława”                                   Dubieńska
3. Kieleckie T-wo handlowe                 Dubieńska
4. T-wo «Rekord»                                   Dubieńska
5. Handlowo-transportowe T-wo «Warsawa»  Dubieńska
6. T-wo Polkopodol                                          Tatarska
7. Hurtownia Rolników Wołyńskich   Dubieńska
2. Fabryki
1. Cegielnia Likichmachera                 M. Krasnogórska
2. Cegielnia Nisengolca                      M. Krasnogórska
3. Browar Bielmaż                               Bielmaż
4. Tartak braci Zusman                        Wielbowieńska
5. Tartak Bir-Brigora                            Nowe Miasto Gregorzewska
6. Tkalnia Goldsztejna                        Sr. Jarmarkowa
7. Farbarnia Fiszbojna                          Handlowa
8. Farbarnia Weltmana                         Dubieńska
9. Młyn braci Zusman                          Wielbowieńska
10. Młyn Musman                                 Nowe Miasto Gregorzewska
11. Młyn Bir-Brigor                               Nowe Miasto Gregorzewska
3. Kooperatywy
1. Związek Kooperatywów                  Nowe Miasto Gregorzewska
2. Kooperatywa bywych urządników 
    rosyjskich                                                     Soborowa
3. Związek Chrześćjański                                Dubieńska
4. Banki
1. Bank Wschodni                                            3-go Maja
2. Bank Lubelski                                              Dubieńska
3. Bank Kredytowy                                          Dubieńska
4. T-wo Wzajemnego Kredytu  Dubieńska
5. T-wo Pożyczkowo-Oszczędnościow Dubieńska
5. Księgarni, drukarni
1. Księgarnia polska   Dubieńska
2. Księgarnia Karpenszpana  Dubieńska
3. Drukarnia Zolotowskiego  Dubieńska
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4. Drukarnia Ekonomja   Dubieńska
5. Drukarnia Szejnerberga  Dubieńska
6. Hoteli, restauracje
1. Hotel Europejski   Dubieńska
2. Hotel Warszawski   Dubieńska
3. Hotel Petersburgski   Dubieńska
4. Hotel Francuzki   Dubieńska
5. Restauracja Ule Fridrich  Wielbowieńska
6. Restauracja Ule Halbert                                Handlowa
7. Restauracja Awergun                                    Wielbowieńska
8. Restauracja Fester   Handlowa
9. Restauracja Guberblit                                   Handlowa
10. Restauracja Szulc   Tatarska
11. Restauracja Finkiel   Handlowa
12. Restauracja Gerszenhor n  Nowe Miasto
13. Restauracja Finkielsztejn  Nowe Miasto
14. Restauracja Gawryluk   Handlowa
15. Cukiernia Potackiej   Dubieńska
16. Cukiernia Charczenko  Dubieńska
17. Cukiernia Rejtsztejn   Dubieńska
18. Kino teatr  Dubieńska
7. Lekarze, adwokaty i dr.
1. Lekarz p. Paslawski   Kasowa
2. Lekarz Chraniewicz   3-go Maja
3. Lekarz Gromyko   W. Krasnogórska
4. Lekarz Zasławski   Dubieńska
5. Lekarz Tabacznik   Dubieńska
6. Lekarz Sotirow   Kasowa
7. Lekarz Titow    Dubieńska
8. Lekarz Kopyt   3-go Maja
9. Lekarz Janczewski   Szpitalna
10. Lekarz I. Katowicz   W. Krasnogórska
11. Lekarz B. Katowicz                                    W. Krasnogórska
12. Lekarz Dydżul   3-go Maja
13. Adwokat p. Seliwanow  W. Krasnogórska
14. Adwokat p. Prokopowicz  W. Krasnogórska
15. Adwokat p. Wajsgłuz   W. Krasnogórska
16. Apteka Szrajera                                          Dubieńska
17. Apteka Zołtowskiego   Dubieńska
18. Skład apteczny Grejnims  Dubieńska
19. Skład apteczny Bergera  Dubieńska
20. Elektrownia Klaurfajna, 
      Wajsa i Szpilberga   Nowe Miasto
Державний архів Рівненської області Ф. 239. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 249-250 зв.
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Богдан ШЛЯХОВ

Історико-контекстуальний аналіз 
публікації В. Пьотровського

«Музей князів Острозьких в Острозі Волинському»

У квітні 1925 року вийшов друком восьмий номер 
ілюстрованого двотижневика «Przegląd Lubelsko-Kresowy» 
(Огляд Люблінсько-Кресовий). Це періодичне видання 
друкувалось в Любліні під редакцією Францішека Гловінського 
(Franciszka Głowińskiego). В журналі публікувались статті, 
присвячені культурному, соціальному та економічному життю 
Люблінського, Волинського та Поліського воєводств. Саме у 
восьмому номері розміщено нарис Вєньчислава Пьотровського 
(Wieńczysława Piotrowskiego) під назвою «Музей князів 
Острозьких в волинському Острозі» [1].

Вєньчислав Пьотровський – непересічна особа того часу, 
мандрівник, журналіст, письменник, автор багатьох статей в 
польських періодичних виданнях. Про певний авантюризм 
Пьотровського свідчить той факт, що за своє життя він встиг 
пожити в Туреччині, повернутися до Польщі, емігрувати до 
Бразилії, повернутися до Європи та повоювати на полях Першої 
світової війни. Окрім того, у 1918-1919 роках перебував у 
Маньчжурії, де працював з місцевою польською громадою, а 
на початку 1921 року переїхав до Токіо, де став редактором 
двотижневика «Ехо Далекого Сходу», який видавався для 
польської громади. Влітку 1922 року повернувся до Польщі, у 
1924 році – перебував на Поліссі та Волині, звідки відправляв 
свої статті до «Dnia Polskiego» та «Dziennika Poznanskiego» [3]. 
Особливу увагу Вєньчислав Пьотровський звернув на місто 
Острог. Про нього написав цікаву публікацію «Музей князів 
Острозьких в волинському Острозі» [1], яка до сьогодні не 
використовувалася дослідниками. Відтак, у цій науковій статті 
здійснено спробу короткого аналізу вищезгаданої публікації.
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Опис Острога із його історією та князів Острозьких подано 
дуже поетично. З тексту стає зрозуміло, що автору було відомо 
про важливість міста та князів Острозьких в історії Речі 
Посполитої. Автор писав про князів Костянтина, Василя та 
Януша, які «незважаючи на те, що були послідовниками східного 
обряду, залишалися вірними Республіці, служили Їй, славили Її 
і не раз ставали до оборони, маючи значне становище, впливи і 
повагу в Державі» [1]. Згадував княжну Гальшку, називаючи 
її божевільною. Однак, описуючи її біографію, допустився 
помилки, оскільки нареченим – викрадачем Гальшки назвав не 
князя Дмитра Сангушка, який за підтримки Василя-Костянтина 
Острозького 1553 року одружився з 14-тирічною Гальшкою, а 
котрогось із князів Сапігів. Можливо, мав на увазі одного з синів 
Івана Богдановича Сапіги (Сапіги – потужний магнатський рід 
у Великому Князівстві Литовському, котрі, однак, на той час не 
мали князівського титулу).

Зробивши короткий екскурс в історію та описавши замок 
князів Острозьких, автор зазначив, що у Вежі Мурованій 
розташувався музей. У статті В. Пьотровський вказав, що 
реставрація вежі відбувалася у 1912-1913 роках, «коштом 
князя Сангушка, графів Потоцьких з Антонін, та інших краян. 
Імператор Микола II видав для цієї мети зі своєї скарбниці 6000 
рублів» [1]. Автор статті позитивно відгукнувся про діяльність 
Михайла Тучемського, назвавши його діяльність по збору 
експонатів до музею «гідним похвали завзяттям» [1]. Автор 
зауважив, що саме Тучемському вдалося врятувати велику 
кількість пам’яток, таких як-от гродські книги, стародруки 
та рукописи, що мали цінність для православного населення 
Острога та околиць. Попри це, він «також приймав до музею 
пам’ятки зі старих польських садиб» [1], котрі таким чином 
уникли знищення під час революційних подій. 

Михайло Андрійович Тучемський (1872-1945) – відомий 
церковно-громадський діяч, краєзнавець і музейник Волині, один 
із яскравих представників плеяди діячів вітчизняної культури 
із середовища волинського священства XIX – поч. XX століть 
[4]. Михайло Тучемський був одним з ініціаторів створення 
Братства імені Князів Острозьких, його провідним діячем, 

Історико-контекстуальний аналіз публікації В. Пьотровського
«Музей князів Острозьких в Острозі Волинському»
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автором кількох науково-популярних видань, присвячених 
історії князів Острозьких та міста Острога княжої доби. Як 
делегат від духовенства і мирян Острозького повіту, він брав 
участь у роботі Всеукраїнського Православного церковного 
Собору 1918 році в Києві [8].

Враховуючи роль Михайла Тучемського в діяльності 
Братства, ще більш дивним виглядає факт, що далі в статті 
Вєньчислав Пьотровський негативно відгукнувся про діяльність 
цієї організації. Ключем до розуміння такої обставини може 
бути той факт, що з середини 1920-х років (після прийняття 
Тучемським польського громадянства у 1924 році) він залучався 
до керівництва Автокефальної Православної Церкви в Польщі 
та її Волинсько-Кременецької єпархії; до вищих церковно-
адміністративних посад. Окрім того, став кафедральним 
протоієреєм єпархіального центру – м. Кременця, членом 
Волинської Духовної Консисторії [8].

Братство імені князів Острозьких – громадська релігійно-
просвітницька і науково-краєзнавча організація в Острозі, 
заснована у 1909 році місцевою інтелігенцією [7]. Головними 
завданнями для себе Братство визначало збереження, вивчення 
і популяризацію пам’яток доби князів Острозьких. Амбітним 
завданням, яке перед собою поставила ця організація, була 
реставрація Вежі Мурованої на Замковій горі, що їм згодом і 
вдалося здійснити. Зусиллями Братства, за підтримки Київського 
товариства охорони пам’яток старовини та імператорської 
Археологічної комісії, у 1912-1913 роках на народні пожертви було 
відреставровано Вежу Муровану XIV століття на Замковій горі 
в Острозі (архітектори-реставратори – академік П. Покришкін, 
В. Леонтович). У її приміщенні 11 (24) серпня 1916 року для 
відвідувачів було відкрито історичний музей Братства [7].

Відкрити музей раніше завадила Перша світова війна. Тоді, 
замість музею, у Вежі Мурованій розташовувався військовий 
госпіталь місцевого комітету Червоного хреста для поранених 
солдатів російської армії. Не в доброму ключі для музею 
розвивались події і в подальшому. У 1917 році, в умовах 
революційних потрясінь, які охопили Російську імперію, 
розпочалася Українська революція 1917-1921 років. У постійній 
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боротьбі, яка відбувалася на теренах України, місто Острог 
зазнавало неодноразової зміни державної влади. Так, лише 
Радянська влада, на чолі з більшовицьким повітовим ревкомом, 
встановлювалася у місті тричі (січень 1918 року, 1 травня 1919 
року, 3 липня 1920 року). Двічі місто займали польські війська         
(14 серпня 1919 року і в другій половині вересня 1920 року). Лише 
з кінця 1917 року по квітень 1919 року (з невеликою перервою) 
влада в Острозі належала представникам Української Народної 
Республіки (Центральної Ради та Директорії) та Української 
держави (Гетьманату), але й те за австро-німецької військово-
окупаційної присутності протягом майже усього 1918 року [9].

Очевидно, що зміна влади супроводжувалася запеклими 
боями за місто, як, наприклад, наприкінці квітня 1919 року.             
В битві за Острог брали участь частини Червоного Козацтва 
та 1-ї Української Радянської дивізії з військами Української 
Народної Республіки. Влітку 1919 року відбулося селянське 
повстання в селі Кунів із невдалою спробою захопити місто 
Острог, а у 1920 році відбулося вибиття польських військ з 
Острога червоноармійцями 1-ї Кінної Армії. Під час цих подій 
місто зазнавало непоправних втрат. Очевидно, що певних 
руйнувань зазнала і Вежа Мурована. 

За підсумками Польсько-Радянської війни, після підписання 
Ризького мирного договору 1921 року, місто Острог стало 
прикордонним містом новоутвореної Другої Речі Посполитої. 
У міжвоєнне двадцятиліття Братство імені князів Острозьких 
було усунуте від керівництва історичним музеєм і, під іменем 
Свято-Федорівського братства, зайнялося виключно храмовими 
справами Богоявленського собору [10]. Збиральницька робота 
Братства поклала початок формуванню багатьох колекцій 
Державного історико-культурного заповідника міста Острога, 
зокрема, нумізматики, сфрагістики, рукописів, стародруків та 
інших [5].

Стаття Пьотровського є важливим джерелом для розуміння 
того, як відбувалося становлення музейної справи в Острозі 
після описаних вище подій.  В публікації нам стає відомо, що 
в серпні 1921 року розпорядженням «Волинського воєводи 
Кшаковського» (Ян Кшаковський – Волинський воєвода з                                    
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14 березня 1921 року по 7 липня 1921 року) «музей було 
закрито і опломбовано через погане господарювання і викриття 
зловживань».У цей час керівником музею був Йосип Новицький, 
котрого автор статті називає «археологом росіянином» [1]. Варто 
зазначити, що Йосип Новицький не порозумівся з польською 
владою, і, з часом, пішов з Острозького музею. Натомість згодом 
він відкрив власний музей. 

Із статті нам стає відомо, що 1921 року, за наказом того ж таки 
волинського Воєводи, Острозький староста «Noel» (автор не 
називає його по імені) збирає «коло жителів (поляків) Острога» 
[1], щоб представити їм проект нового музею, «як об’єкту 
історії культури Польщі на Кресах» [1]. Бачимо цікаву деталь: 
діяльність Братства князів Острозьких автор у статті назвав 
«однією зі сторінок русифікаційної політики російських царів» 
[1]. Натомість не вбачав нічого негативного у відкритті музею 
як інституції, котра пропагує історію культури Польщі на цих 
теренах і, при цьому, залучає виключно поляків (на, що автор сам 
вказав). В цій ситуації проявилися подвійні стандарти автора. 
Так, Пьотровський частково легітимізував державну політику           
II Речі Посполитої на нещодавно приєднаних землях. 

Завдяки цій публікації нам стали відомі імена людей, 
котрих було обрано в наглядову раду при музеї: ксьондза 
Тадеуша Хабіха (Tadeusz Habich), каноніка Й. Пташинського 
(J. Ptaszynski), Станіслава Грушинького (Stanisław Gruszyński), 
доктор Пьотра Паславського (Piotr Pasławski), підполковника 
Іллю Святополк-Завадського (Eljasz Swiatopełk-Zawadski), 
професора Добровольського (Dobrowolski), мецената Адама 
Мрувчиньського (Adam Mrówczyński), Миколая Гомулицького 
(Gomulicki Mikołaj) і Пящиньського (Piaszczyński). На жаль, ми 
не можемо встановити імена, прізвища та рід занять усіх членів 
ради, оскільки автор їх не вказав. Однак, дана публікація може 
посприяти цьому в майбутньому при виявленні додаткових 
джерел.

Завданням наглядової ради «було приведення музею і 
пам’яток, що в ньому знаходились, у належний стан, та їх 
інвентаризація» [1]. Далі нам стає відомо, що музей було 
передано у державну власність і фінансуватися він мав містом. 
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Куратором музею був обраний підполковник Ілля Святополк-
Завадський, і, як подає нам В. Пьотровський, куратор поселився 
в замку. Цікаво, що автор згадує своє відвідування замкової гори 
пізно вночі: він потрапив всередину замку, де, за його словами, 
«подружжя Завадських оселилися в тиші і спокої високих кімнат 
вежі» [1]. Тут ми чітко можемо розуміти, що мова йде саме про 
Вежу Муровану.

Важливою є інформація про внутрішні і зовнішні реставраційні 
роботи, котрі розпочалися у травні 1922 року. Автор зазначив, 
що приміщення були занедбані: «Поляки отримали в спадок 
після російського господарювання руїни» [1]. В статті наведено 
перелік поруйнувань, з якого ми дізнаємося, що горище, швидше 
за все, протікало, груби були зруйновані, вибиті вікна, сходи 
перебували в аварійному стані «так, що на них було небезпечно 
заходити» [1]. Знову ж таки, ми бачимо певне суб’єктивне 
ставлення Пьотровського до попередньої адміністрації музею, 
оскільки автор статті не врахував пережитих Вежею Мурованою 
воєнних років і постійної зміни керівництва, що не могло не 
позначитись на стані споруди. В статті зазначається, що витрати 
на реставрацію музею взяв на себе магістрат міста Острога, 
виділивши значну суму в 10000 польських марок. Реставраційні 
роботи виконувались під керівництвом Т. Хербіха (T. Herbicha) і 
куратора Завадського (Zawadzkiego). Із тексту стало відомо, що 
при реставраційних роботах залучався особовий склад 19  полку 
уланів Волинських, котрих на такі роботи направляли командир 
полку,  полковник Брохвіч-Левинський (Brochwicz-Lewiński) та 
майор Ян Шкута (Jan Szkuta).

Як стає відомо зі статті, «7 серпня 1922 року музей було 
урочисто відкрито для відвідувачів» [1]. З часом, із коштів які 
платили відвідувачі, було проведено електричне освітлення 
та закуплено рами для портретів князів Острозьких. Автор 
зазначив, що у 1920 році музей відвідав Волинський воєвода                                           
Ст. Сроковський (St. Srokowski). В цьому твердженні є 
фактологічна помилка, оскільки Сроковський очолював 
Волинське воєводство з 1 лютого 1923 року по 29 серпня 1924 
рік, і, швидше за все, автор записував цю інформацію зі слів 
самого Сроковського, коли той вже перебував у статусі Воєводи.
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Цікавою для дослідників є інформація про відвідування 
Острога та замку Юзефом Пілсудським – першим головою 
відновленої польської держави. Як відомо, маршал Польщі 
прибув до Острога 6 серпня 1924 року задля урочистого вручення 
штандарту 19-му полку уланів Волиньких, яке відбулося в перший 
день його приїзду. Загалом, Пілсудський пробув в Острозі три 
дні; відвідав костел Успіня Діви Марії, Богоявленський собор та 
єврейську синагогу, а також побував у музеї, у Вежі Мурованій. 

Пьотровський згадавє й інших відомих людей, що відвідали 
у ті дні Острог. Серед них генерал Владислав Сікорський, який 
у післявоєнний час обіймав найвищі посади у збройних силах і 
уряді країни, а у 1924 році займав посаду міністра військових 
справ. Цікавим є факт, про який зазначає Пьотровський, – 
генерал у книзі відгуків написав «просте лаконічне, а так багато 
значуще військове «Острог наш» [1]. Підтверджень цим словам 
знайти не вдалося, оскільки в книзі відгуків, яка зберігається у 
фондах ОДІКЗ, даного запису знайти не вдалося [6]. Також, серед 
візитерів з Варшави був Зигмунд Хубнер – з 21 березня 1924 
року по 17 листопада 1924 рік, він був міністром внутрішніх 
справ уряду Владислава Грабського. Острог відвідав і майбутній 
Воєвода Волинський – Болеслав Ольшевський (воєвода з 29 
серпня 1924 року по 4 лютого 1925 року). Описуючи відвідини 
замку князів Острозьких Юзефом Пілсудським, автор поетично 
оповів, як Маршал «поклав долоню на одну з гармат, ряд котрих 
дулами звернені на схід, ніби символізують пильність оборонців 
нашого останнього східного рубежу» [1]. Швидше за все, йшлося 
про три гармати, що, ймовірно, у вересні 1920 року були передані 
до музею князем Каролем Довгелло з Новомалинського замку 
[11]. Де зараз перебувають дані гармати, на жаль, не відомо. 

Завершується стаття поетичним описом прогулянки автора 
Острогом серпневої ночі та його відвідин Острозького замку. 
Звідти дізнаємося, що на третьому поверсі експонувалися 
невідомі автору портрети «воєводин та каштелянок» [1], а по 
кутках «виднілися білі і сірі фігури святих з  відбитими руками і 
головами, що вціліли в руїнах єзуїтського костелу» [1]; на столах 
були представлені «таємничі книги» [1]. Ймовірно, йдеться про 
колекцію стародруків, зібраних Братством князів Острозьких.
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Ця публікація містить цікаву інформацію про історію Острога 
міжвоєнного періоду,  і, водночас, є цінним джерелом до історії 
становлення музею в Острозі. Стаття допомагає зрозуміти 
подієвий контекст часу в який була написана – 20-30 роки ХХ 
століття – період відновлення Другої Речі Посполитої, в кордонах 
якої опинилися українські землі, зокрема і місто Острог. У тексті 
детально описано процес реставрації та відкриття музею в 
Острозі на поч. 1920-х років. Проте, варто зважати на очевидний 
суб’єктивізм автора, його оціночні судження і певні фактологічні 
помилки. Попри те, публікація В. Пьотровського є цікавим 
доповненням до історії діяльності одного з найстаріших музеїв 
України.

З оригіналом статті можна ознайомитись  на сайті Цифрової 
бібліотеки Університету Марії Кюрі-Склодовської (місто Люблін) 
за посиланням [2]. Переклад статті подаємо зі збереженням 
стилістики автора.

Музей князів Острозьких в волинському Острозі
По нашій країні розкидані перлини і коштовності давньої 

культури і цивілізації наших предків – пам’ятки архітектури, 
повз які проходить сучасне  стрімке і бурхливе життя.  А втім, віки 
минувші мали б бути для нас взірцем, основою виховання майбутніх 
поколінь. Шедеври наших предків є виміром народного генію, котрий, 
прагнучи до вищих щаблів людської цивілізації, залишив по собі 
монументальні пам’ятки – етапи своєї індивідуальної і расової 
потужної творчості.

Наші східні воєводства, в тому числі і Волинь, багаті на 
чудові пам’ятки. Значна їх кількість ще не досліджена польським 
краєзнавством. У нас, поки що, немає можливості всебічно 
вичерпно опрацювати історіографічні праці про східні землі. 
Варто зібрати історичні матеріали і всі можливі нариси, нотатки, 
описи і згадки, розпорешені в періодичних і спеціальних виданнях, 
об’єднати і видати друком, в ім’я слави і знань про вітчизну.

Проте, перш ніж здійсниться це побожне бажання, перш ніж  хтось 
приступить до цієї мозолистої праці, варто привітати появу такого 
корисного видання для кресів, яким є «Przegląd Lubelsko-Kresowy» 
(«Огляд люблінсько-кресовий») в Любліні і використати гостинно 
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відкриті обійми цього часопису, не заважаючи на  нефаховість 
пера, аби нагадати польському читачеві про те, що ще збереглося 
зі справ прадідів, про те, які ще залишились пам’ятки після них, 
в якому вони стані і що з ними зробило, або має намір зробити 
сьогоднішнє покоління.

Одна з багатьох давніх пам’яток нашої світлої                                 
минувшини – одна з вражаючих дотепер старих споруд, овіяних 
давньою славою, будівля з похмурими і грізними мурами, об які 
розбивались монгольська і козацька чернь – старий замок «князів 
на Острозі». Зокрема, його потужні вежі, що  залишились з руїн 
колишнього замку тих великих вельмож, котрі, не зважаючи на 
те, що були послідовниками східного обряду, залишалися вірними 
Республіці, служили Їй, славили Її і не раз ставали до оборони, маючи 
значне становище, впливи і повагу в Державі.

Сьогодні та давня пишність ще розходиться гучною луною 
історичних згадок і має для нас моральне значення, через порівняння 
цих минулих часів, коли жили Костянтин, Василь та Януш князі 
Острозькі з сьогоднішньою Найяснішою Республікою, де всі 
віросповідання і всі тісно пов’язані народи рівні в її кордонах, де 
всім надала справедливі і рівні права, бажаючи взамін лиш бути її 
лояльними громадянами.

Замок в Острозі стоїть на пагорбі в мальовничій місцевості. Біля 
підніжжя  його округлих башт простираються зелені луки, посеред 
яких, звивається блакитна Вілія і розходиться на два рукава, а в 
подальшому впадає у поважнішу Горинь. В багатьох місцях ці ріки 
розмежовують землі Республіки від Совєцької Росії. З балюстради 
гордовитої вежі, просторий краєвид сягає аж до лісу, що лежить 
темною плямою за кордоном.

Потужні стіни і контрфорси, зведені з сірих гранітних валунів 
величним розмахом людської праці, впираються в схил пагорба. 
На цих стінах залишився ще старий тиньк, не затерли його ані 
віки, ані багатолітні впливи атмосферних змін.

Сьогодні ці мури двох башт, що лишились, створюють 
неймовірне, потужне враження. Стоять вони, як охоронці давньої 
і сьогоднішньої Республіки – захисники Її кордонів.

На цих циклопічих фасадах з валунів, на котрих час виписав 
свідчення кількох віків існування, в кімнатах однієї з веж, звідки 
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князь Сапіга викрав молоду, нещасливу Гальшку, і в котрих вона 
в майбутньому перебувала божевільною, там, де ще сьогодні, 
забобонні люди з тривогою оповідають, що привид княжни 
зявляється в понурих кімнатах в осінні ночі розташувався музей 
князів Острозьких. Там зберігаються колекції, що стосуються 
переважно історії замку і його околиць.

Музей знаходиться в частині давнього замку князів 
Острозьких, в південній башті,  відреставрованій в 1912-1913 
роках, коштом князя Сангушка, графів Потоцьких з Антонін, та 
інших краян. Імператор Микола II видав для цієї мети зі своєї 
скарбниці 6000 рублів.

Музей створений з приватних збірок, зокрема стараннями 
отця Михайла Тучемського – вікарія  православного Собору в 
Острозі. Перед вибухом європейської війни і під час неї отець 
Тучемський із гідним похвали завзяттям зібрав з різних джерел 
у Острозькому повіті і сусідніх – Кременецькому, Дубенському 
і Рівненському – предмети абсолютної історичної цінності, що, 
переважно, стосуються історії церкви і околичних монастирів. 
Це гродскькі книги, стародруки, рукописи, метрики з монастирів 
в Дермані, Межирічі і інших. Під час більшовицьких грабунків 
забирав до музею все, що мало будь-яку історичну цінність 
і що потрапляло під руки. Також приймав до музею пам’ятки 
зі старих польських садиб, котрі таким чином уникали рук 
грабуючої червоної голоти.

Музей був під керівництвом православного братства 
Святого Федора в Острозі, історія якого є однією зі сторінок 
русифікаційної політики російських царів.

В 1921 році, в серпні, розпорядженням Волинського воєводи  
Кшаковського музей було закрито і опломбовано через погане 
господарювання і викриття зловживань. Куратором музею тоді 
був археолог росіянин Йосип Новицький.

Того ж року, розпорядженням Волинського воєводи, 
острозький староста Noel, зібравши коло жителів (поляків) міста 
Острога, представив їм проєкт повторного відкриття музею, як 
об’єкту історії культури Польщі на Кресах.

З цією метою, зібрання обрало наглядову раду, що складалася 
з присутніх на нараді осіб: Тадеуша Хабіха (Tadeusza Habicha), 
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ксьондза, каноніка Й. Пташинського (J. Ptaszynskiego), 
Станіслава Грушинького, (Stanisława Gruszyńskiego), доктора 
Пьотра Паславського (Piotra Pasławskiego), підполковника Ілію 
Святополка-Завадського (Eljasza Swiatopełk-Zawadskiego), 
професора Добровольского (Dobrowolskiego), мецената Адама 
Мрувчиньського (Adama Mrówczyńskiego), Миколая Гомулицького 
(Gomulickiego Mikołaja) і Пящиньського (Piaszczyńskiego). 
Завданням ради було приведення музею і пам’яток, що в ньому 
знаходились, у належний стан, та їх інвентаризація.

Музей передано у державну власність, опікуватись ним 
зобовязали місто. Куратором став підполковник Ілля Святополк-
Завадський (E. Swiatopelk-Zawadzki), котрий оселився в замку.

У 1922 році в травні розпочались внутрішні і зовнішні 
реставраційні роботи приміщень, що були занедбані, і в 
яких розміщувалися музейні колекції. Поляки отримали в 
спадок після російського господарювання руїни. З даху вода 
потоками  летіла до зали, груби були знищені, вікна вибиті, 
сходи понівечені, так, що на них було небезпечно заходити, зі 
стін попадав тиньк… Витрати на реставрацію музею взяв на 
себе  магістрат міста Острога, значну на ті часи суму – 10000 
mk. (польських марок). Роботи виконувались під керівництвом 
професора Т. Хербіха    (T. Herbicha) і куратора Завадського 
(Zawadzkiego).

В день 7 серпня 1922 року музей було урочисто відкрито 
для відвідувачів. Відновленню музею  великою мірою сприяв 
командир 19-го полку уланів Волинських полковник Брохвіч-
Левинський (Brochwicz-Lewiński) та майор Ян Шкута (Jan Szkuta), 
призначаючи рядових для допомоги при упорядкуванні музею.

З часом з фонду, котрий утворився з оплати, що брались у 
відвідувачів, в залах було проведено електричне освітлення і 
закуплено рами для старовинних портретів князів Острозьких і 
інших магнатів давньої Республіки.

У 1920 році музей відвідав Волинський воєвода                                                  
Ст. Сроковський (St. Srokowski), а у 1924 році гості з Варшави.  
Воєнний міністр генерал Сікорський (Sikorski), у книзі відгуків 
написав  просте лаконічне, а так багато значуще військове 
«Острог наш».

Богдан Шляхов



103

Також відвідали Острог міністр внутрішніх справ Хубнер 
(Hubner), воєвода генерал К. Ольшевський  (K. Olszewski) і 
Перший Маршалек Польщі, Творець Легіонів Ю. Пілсудський 
(J. Piłsudski), котрий, оглядаючи Острог з балюстради старого 
замку, довго вдивлявся у напрямку кордонів земель неприятеля.

Безсумнівно думав про могутність Найяснішої Республіки, 
поклав долоню на одну з гармат, ряд котрих дулами звернені на 
схід, ніби символізують пильність оборонців нашого останнього 
східного рубежу.

Незвичні враження отримує турист, коли відвідає музей замку 
князів Острозьких в літню місячну ніч. Такі незабутні враження 
залишились в моїй пам’яті, коли, прогулюючись в оточенні 
кількох пань, мимоволі опинились на замковому і водночас 
церквному подвір’ї.

Місяць вповні освітлював білі стіни величезного собору, а 
з вікон сірої вежі, де знаходився музей, сяяло м’яке золотаве 
світло. Темні монументальні мури вежі, ніби ламались, кидаючи 
понуру тінь. Замок виглядав грізніше і потужніше, ніж вдень, 
осяяний із заходу містичним світлом місяця. Заломи світла 
видовищно окреслювали фасад і потужні контрфорси бастіону.

На нас війнуло від тих мурів якимось забобонним ляком. 
Здавалось, ніби у високих вікнах башти побачимо постать 
божевільної княжни Гальшки Острозької. Крикнула сіра сова, 
чи може застогнали відкриті всередині замку двері…

Частина товариства чимдуж покинула терен замку. 
Залишились удвох. Тихо, зосереджено вбираючи чари літньої 
ночі, ми піднімалися по широких сходах до музею. Коли ми 
зупинились на найвищій сходинці, перед нами відкрився залитий 
таємничим світлом чудовий вид.

Далекий, далекий краєвид розпливався в просторі у світлі 
сріблястого містичного місяця. Біля підніжжя замку жовтими 
вогниками світилися вікна приземлених людських садиб, ніби 
безладно розкидані безліч світлячків. А збоку – величні контури 
вежі. Уся ця картина вражала романтичністю і незвичним настроєм. 
Тло для чудової казки про викрадену княжну, для лицарської 
середньовічної балади. Ми довго зачаровано стояли, спершись на 
кам’яне перило. Раптом, скрипнули заржавілі криві завіси дверей 
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вежі. Луна пролетіла старим замком. Ми здригнулися. Перед нами 
на порозі з’явилася постать. Здавалося, що зійшла вона зі старих 
портретів. Білі довгі вуса, рогативка на голові, суворе обличчя.

Ця постать, на тлі замку і казкової серпневої ночі, була 
незрівнянна. Така незвичайна зустріч рідко може відбутися в 
сьогоднішньому, такому далекому від попередніх віків часі. На 
хвилину ми відчули, ніби повернулись в стародавнє минуле і 
на яву бачимо пережиту історію Народу, і котрийсь з предків 
з’явився перед нами.

Проте, постать ця була цілком реальна, це був куратор музею 
підполковник Завадський (Zawadzki).

Дійсно, гарною ідеєю наглядової ради музею було запросити 
його на посаду опікуна пам’ятки.

Подружжя Завадських оселилося в тиші і спокої високих 
кімнат вежі. І що ви думаєте? – те, що старожили розповідають 
про відвідини княжною Острозькою замкової гори в осінні               
ночі – цілком серйозно.

Полковник супроводив нас всередину. В музейну залу через 
великі вікна проникало ясне місячне світло. В тому світлі 
вималювувалися образи зі старих картин, портретів, на котрих 
каштелянки і воєводини в розкішних сукнях здавались живими. 
В кутках виднілися білі і сірі фігури святих з  відбитими руками 
і головами, що вціліли в руїнах єзуїтського костелу. Похмурі тіні  
дивно падали на підлогу і ніби хотіли виповзти з кутків, де  старі 
шати і вбрання мали понурий вигляд і, страшно діючи на нерви, 
набували обрисів видінь. На столах лежали таємничі книги, 
освітлені місячним сяйвом, ніби зачаровані фоліанти алхіміків 
чи аскетів. Замкнутий тут померлий світ,  здавалося, живе своїм 
таємничим життям для нас незвичним, але реальним. Цей світ, 
мовчазний і загадковий, дивився на нас очима минулого.

Навколо панувало мовчання, яке ми, завмерши, не могли 
перервати. Полковник відкрив двері на замкову веранду. Бронзові 
гармати, націливши свої дула, стояли там, оперті на балюстраду. 
І знову перед нами розгорнувся широкий, таємничий і далекий 
горизонт. А з долу долинав шелест життя.

Пролунали одиничні постріли карабінів, це промовляв своєю 
звичайною мовою кордон.
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Попрощавшись з полковником, ми покинули замок.
Воістину, є в Польщі краєвиди і рідкісні речі, варті, щоб їх 

побачити. Дійсно, дуже часто 
«Свого не знаючи, 
Самі не відаємо 
того, що маємо».

Острог на Волині.
Листопад 1924 рік.
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Віталій БОНДАРЧУК

Рахунки за струм дому Коломацької – 
джерело до економічної історії м. Острог 1930-х рр. 

Євгенія Іллінічна Коломацька (1884-1972) більшу частину 
життя провела у м. Острог. Вона жила з власних саду і городу, 
була бібліотекарем у місцевому «Російському благодійному 
товаристві». А ще володіла досить великим будинком на тоді вул. 
Чацького. Саме до нього постачався струм, за який Коломацька 
щомісяця отримувала рахунки. Їх вона потім ретельно зберігала. 
І саме вони стали предметом цього дослідження. 

Актуальність. Дослідження дає можливість на основі 
опрацювання комплексу джерел отримати наукові дані, що 
заповнять відсутні і доповнять вже відомі деталі з економічної, 
а також соціальної історії м. Острог міжвоєнного періоду. 
Слід додати, що ця тема має не лише наукову, а й соціальну 
затребуваність. Адже ціни на комунальні послуги викликають 
інтерес суспільства і політичні спекуляції. Тому показ їх 
величини і змін у минулому дозволить як мінімум збільшити 
інформованість зацікавлених у цьому питанні, а в майбутньому і 
провести порівняльні наукові дослідження. 

Рівень розробки. Озвучена вище проблема раніше не ставала 
прямим предметом вивчення. Варто відзначити, що подібний за 
масштабом і зі схожої тематики, щоправда з іншими часовими 
рамками, предмет дослідження присутній у праці Миколи 
Близняка [8]. По соціально-економічній історії Волині в т. ч. 
міжвоєнного періоду робили публікації Володимир Марчук [9],  
Олександр Романчук [10], Ольга Руй [11]. 

Вигляд комплексу. Документи комплексу надруковані на жовтого 
кольору папері. У нього є декілька розмірів: 16х19, 15х15, 15,5х14, 
15х9 см. Бланки мали відривні «корінці», один з них (січень 1934 
р.) не відірвали [5]. Бланки рахунків надруковані чорною фарбою. 
Інформація платнику в бланк вписувалася вручну – графітним 
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олівцем. У рахунку за квітень 1935 р. використано і олівець 
червоного кольору. В рахунку від 2 травня 1932 р. його № вже 
надрукований, а не вписаний.   Використовувалися також штампи 
(Іл. 3). Отримання коштів підтверджували такі з написом «Oficer 
administracyjny 19 p. ul. Wołynskich» («Адміністративний офіцер                                                                                                                                          
19 полку Волинських уланів») [див. напр. 6]. В рахунку за 
червень 1935 р. використано штамп «OPŁACONO» («Оплачено») 
та штампом поставлено ім’я особи, що прийняла оплату – «Jan 
Gruszazyński» (Ян Ґрушажиньскі) [4]. В окремих рахунках 
(березень і квітень 1934 р.) їх номер також проставлено штампом. 
Умовно бланки діляться на дві групи (Іл. 1). В першій, яка 
датується 1930-1933 рр., вказано організацію, що постачала                                                                                                                   
Є. Коломацькій струм – «Elektrownia i stacja pomp. 19 pułku 
Ułanów Wołyńskich» (Електро- та насосна станція 19 полку 
Волинських уланів). На бланках другої групи (1934-1935 рр.) 
згадка цієї організації відсутня. Взаємозв’язок цієї ознаки з 
місцем друку бланків відсутній. Тому бланки без вказівки місця 
чи (і) організації, яка їх друкувала, і з позначенням таких є і серед 
тих де станція згадана, і де не згадана. Щодо місця друку, то 
використали дві типографії: це друкарня Зовотовскєго в Острозі 

Іл. 1. Зразки двох типів бланків рахунків, що надсилалися Є. Коломацькій.

Рахунки за струм дому Коломацької – 
джерело до економічної історії м. Острог 1930-х рр.
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(Ostróg n/H, druk. El. Zołotowskiego) і Головна військова друкарня 
(Główna Drukarnia Wojskowa). На звороті бланків друкованих 
військовими є повідомлення з назвою «Важливо для абонентів» 
(Ważne dla odbiorców) [див. напр. 7] у якому їх ставлять до відома 
про окремі аспекти стосунків з постачальником струму і води. 
Зазначено, що у разі прострочення платежу надання послуги 
буде припинено без попередження. При поновленні такої 
постачальник має право накласти штраф. Про виїзд або зайняття 
приміщення іншою особою абонент має повідомити письмово 
інакше буде платити за все те, що спожив новий жилець. Він же 
відповідальний за пошкодження лічильника та несе витрати за 
відновлювальні роботи вказані у приписах для абонента. 

На лицьовій же стороні бланків надруковано низку граф для 
заповнення, що і в сучасних інвойсах (рахунках-фактурах). Це 
дата, номер рахунку, адресат, місяць і рік за які надано послугу,  
кількість спожитої послуги, ціна за одиницю спожитого, сума до 
сплати з вказівкою злотих і грошей цифрами і прописом, підпис 
особи, що отримала кошти.    

Іл. 2. Відповідь командира 19 полку Волинських уланів на звернення                
Є. Коломацької.

Віталій Бондарчук
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Склад комплексу.  Весь комплекс рахунків охоплює період з 
жовтня 1930 по серпень 1935 рр., тобто 59 місяців. Він складається 
з 58 аркушів. Вони, очевидно адресатом, розділені на 6 частин, 
кожну вона скріпила булавкою. 56 рахунків виставлено за 58 
місяців постачання струму (у 2 рахунках записано платежі за                                                                                                                               
2 місяці – червень і липень та вересень і жовтень 1932 р.). Також 
було, на друкарській машинці, продубльовано рахунок за серпень 
1933 р., а до рахунку за квітень того ж року додано «Повідомлення» 
(Zawiadomienie) з тією ж, що і в рахунку інформацією. 

Крім рахунків під час дослідження було використано два 
документи: переписку Є. Коломацької з командиром 19 полку 
Волинських уланів [1] (Іл. 2) і повідомлення [2] від цього ж полку 
про наявність у неї заборгованості оплати за спожитий струм з 
вимогою її ліквідувати. Воно по датах співпадає з найбільш пізнім 
наявним рахунком. Це наштовхує на песимістичне припущення 
про припинення постачання струму. Результати опрацювання 
документів подано нижче.     

Інформація комплексу. Насамперед варто зазначити, що під 
час роботи з досліджуваним комплексом джерел слід враховувати 
зміну у лютому 1934 р. методики нарахування оплати за струм – 
для цього почали використовувати показники встановленого 
лічильника. Перед цим місячну суму до сплати визначали на 
основі, напевне, обрахунків квот струму і кількості мешканців 

Іл. 3. Колаж штампів, що є на різних примірниках досліджуваних рахунків.

Рахунки за струм дому Коломацької – 
джерело до економічної історії м. Острог 1930-х рр.
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будинку. Ця зміна була відображена у загальній таблиці за 
результатами опрацювання комплексу рахунків. Там же подано 
низку даних, отриманих у результаті синтезу інформації звідти ж. 

Таблиця 1. Зведені результати опрацювання рахунків 
за струм дому Коломацької

№ 
п/п

№ і дата 
рахунк. 

(або крайній 
термін оплати)

Платіж 
за період, 
місяць, рік

Показник
 кBт год

Ціна, 
злт за 
кВт  
год

Сума до 
сплати, 

злт.

Дод. 
опл., 
злт.

Всього,
 злт.

1. 137, 1930.XI.4 Жовт.’30 4,5 0,6 2,7 – 2,7
2. 159, 1930.XII.1 Листоп. ’30 9 0,6 5,4 – 5,4
3. 179, 1931.I.2 Груд.’30 12 0,6 7,2 – 7,2
4. 180, 1931.II.3 Січ.’31 11 0,6 6,6 – 6,6
5. 206, 1931.III.4 Лют.’31 9 0,59 5,31 – 5,31
6. 229, 1931.III.31 Берез.’31 9 0,59 5,31 – 5,31
7. 20, 1931.V.1 Квіт.’31. 7 0,59 4,13 – 4,13
8. 43, 1931.VI.3 Трав.’31 5 0,59 2,95 – 2,95
9. 69, 1931.VII.1 Черв.’31 4 0,59 2,36 – 2,36
10. 100, 1931.VIII.1 Лип.’31 5 0,59 2,95 – 2,95
11. 130, 1931.IX.1 Серп.’31 6 0,59 3,54 – 3,54
12. 160, 1931.X.3 Верес.’31 4 0,6 2,4 – 2,4
13. 184, 1931.XI.3 Жовт.’31 10 0,6 6,0 – 6,0
14. 212, 1931.XII.1 Листоп. ’31 12 0,6 7,2 – 7,2
15. 238,1931.XII.31 Груд.’31 13 0,6 7,8 – 7,8
16. 273, 1932.II.1 Січ.’32 12 0,6 7,2 – 7,2
17. 301, 1932.III.1 Лют.’32 10 0,6 6,0 – 6,0
18. 336, 1932.IV.1 Берез.’32 9 0,6 5,4 – 5,4
19. 12, 1932.V.2 Квіт. ’32 7 0,6 4,2 – 4,2
20. 41, 1932.VI.2 Трав.’32 5 0,6 3,0 – 3,0
21. 73, 1932.VIII.2 Черв.’32 1 0,6 0,6 – 0,6
22. 73, 1932.VIII.2 Лип.’32 4 0,6 2,4 – 2,4
23. 96, 1932.IX.1 Серп.’32 6 0,6 3,6 – 3,6
24. 123, 1932.XI.2 Верес.’32 8 0,6 4,8 – 4,8
25. 123, 1932.XI.2 Жовт.’32 5 0,6 3,0 – 3,0
26. 148, 1932.XII.1 Листоп. ’32 11 0,6 6,6 – 6,6
27. 173, 1933.I2 Груд.’32 12 0,6 7,2 – 7,2
28. 201, 1933.II.1 Січ.’33 20 0,6 12,0 – 12,0

Віталій Бондарчук
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29. 242, 1933.III.9 Лют.’33 11,13 0,5 5,56 – 5,56
30. 272, 1933.III.31 Берез.’33 16 0,5 8,0 – 8,0
31. 299, 1933.V.5 Квіт.’33 11 0,5 5,5 – 5,5
32. 30, 1933.VI.1 Трав.’33 8 0,5 4,0 – 4,0
33. 61, 1933.VII.3 Черв.’33 8 0,5 4,0 – 4,0
34. 94, 1933.VIII.2 Лип.’33 13 0,5 6,5 – 6,5
35. 121,1933.IX.8 Серп.’33 12,5 0,5 6,25 – 6,25
36. 154, 1933.X.3 Верес.’33 24 0,5 12,0 – 12,0
37. 191, 1933.XI.7 Жовт.’33 26 0,5 13,0 – 13,0
38. 234, 1933.XII.5 Листоп. ’33 30 0,5 15,0 – 15,0
39. ??, 1934.I.? Груд.’33 28 0,5 14,0 – 14,0
40. 44, 1934.?.? Січ.’34 24 0,5 12,0 – 12,0
41. 101, 1934.?.? Лют.’34 20 0,5 10,0 1,5 11,5
42. 31, 1934.?.? Берез.’34 5,8 0,5 2,9 1,5 4,4
43. 68, 1934.V.9 Квіт.’34 4 0,5 2,0 2,0
44. 119, 1934.VI.10 Трав.’34 2,35 0,48 1,13 1,5 2,63
45. 165,1934.VII.10 Черв.’34 3 0,48 1,44 1,5 2,94
46. 208, 1934.VIII.8 Лип.’34 1 0,48 0,48 1,5 1,98
47. 266, 1934.IX.9 Серп.’34 3 0,48 1,44 1,5 2,94
48. 274, 1934.X.6 Верес.’34 2 0,48 0,96 1,5 2,46
49. 308, 1934.XI.7 Жовт.’34 5 0,48 2,4 1,5 3,9
50. 380, 1934.XII.7 Листоп. ’34 7 0,48 3,36 1,5 4,86
51. 398, 1935.I.7 Груд.’34 1 0,48 0,48 1,5 1,98
52. 66, 1935.II.6 Січ.’35 5 0,48 2,4 1,5 3,9
53. 66, 1935.III.7 Лют.’35 5 0,48 2,4 1,5 3,9
54. 66, 1935.IV.7 Берез.’35 5 0,48 2,4 1,5 3,9
55. 8, 1935.V.6 Квіт.’35 3 0,6 1,8 1,5 3,3
56. 4, 1935.VI.6 Трав.’35 2 0,6 1,2 1,5 2,7
57. 4, 1935.?.? Черв.’35 3 0,6 1,8 1,5 3,3
58. 55, 1935.VIII.1 Лип.’35 2 0,6 1,2 1,5 2,7

Сума 521,28 283,45 25,5 308,95
[3]

Результати аналізу отриманих даних. Придатними до аналізу, 
такими, що мають дослідницький потенціал є 4 типи інформації: 
1) встановлена ціна за кВт/год струму; 2) кількість спожитого 
струму помісячно; 3) сума до сплати за спожитий струм;                               
4) додаткові нарахування. Аналіз інформації з рахунків дозволив 
встановити низку особливостей і закономірностей економічного 
аспекту життя Є. Коломацької. До першої такої слід віднести 

Рахунки за струм дому Коломацької – 
джерело до економічної історії м. Острог 1930-х рр.
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підсумкові показники. За жовтень 1930 – липень 1935 рр. вона 
спожила трохи більше 521 кВт год струму. Безпосередньо за нього 
вона сплатила 283 злотих і 45 грошей. Але після встановлення, 
у лютому 1934 р., лічильника Є. Коломацька доплачувала по 1,5 
злотих щомісячно. Згідно наявними рахунками, сума цієї доплати 
становила 25,5 злотих. Тому загальна сума витрат зросла до 
308,95 злотих. 

Ще однією закономірністю, яку можна вивести з наявних 
даних є взаємозалежність пори року та довжини світлового дня 
і кількості спожитого струму. Для достовірності автор вивчаючи 
цей критерій взяв місячні періоди, що повторювалися рівну 
кількість разів і до встановлення лічильника. Тому було опущено 
період з жовтня по грудень 1930 р. і з січня  1934 по серпень 
1935 рр. Результати обрахунку за цим критерієм представлено у 
таблиці нижче. 

Таблиця 2. Підрахунок місячної кількості спожитого струму 
у домі Коломацької в 1931-1933 рр.

Місяць Рік 1931, кВт год Рік 1932, кВт год Рік 1933, кВт год

Січень 11 12 20

Лютий 9 10 11,13

Березень 9 9 16

Квітень 7 7 11

Травень 5 5 8

Червень 4 1 8

Липень 5 4 13

Серпень 6 6 12,5

Вересень 4 8 24

Жовтень 10 5 26

Листопад 12 11 30

Грудень 13 12 28

Віталій Бондарчук
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Помітно, що помісячне споживання у 1931-1932 рр. практично 
однакове, у 1933 р. воно зросло, подекуди вдвічі.   

Сукупне, за три роки, споживання по місяцям за цей же період 
представлено у вигляді графіка. Діаграма демонструє чітку, за 
винятком лютого, залежність кількості спожитого струму від 
місяця року.

Графік 1. Залежність к-сті спожитого струму 
від місяця року.

Ще одним показником який можна вивести з наявної інформації, 
є зміна (чи її відсутність) оплати за струм після встановлення у 
будинку Є. Коломацької лічильника.  Як і в попередніх випадках 
варто взяти два однакових часових відтинки. Це будуть період з 
лютого по серпень 1933 р. та аналогічний у 1934 р. Ефект від 
встановлення лічильника у вигляді зниження суми до сплати,  
добре помітно.

Графік 2. Зміна помісячної оплати без і з встановленим 
лічильником струму.

Заслуговує на увагу і такий параметр як зміна ціни за струм. 
У досліджуваному комплексі зафіксовано п’ять змін ціни за 
кВт/год струму за 5 років – як зменшення, так і збільшення.                                      

Рахунки за струм дому Коломацької – 
джерело до економічної історії м. Острог 1930-х рр.
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До встановлення лічильника вона коливалася від 0,5 до 0,6 злотих 
за 1 кВт/год. Через деякий час після встановлення була надовго 
зафіксована на рівні 0,48 злотих за кВт/год. 

Крім комплексу рахунків інформативним для предмету 
дослідження є переписка Є. Коломацької з командиром                                 
19 полку Волинських уланів, майором Романьскі (Romański). 
Вона висвітлює ще один аспект економічної історії м. Острог – 
оренду житла. Є. Коломацька у листі скаржиться на вахмістра 
Людвіга Славіньського (Ludwik Sławiński). Вона твердить, 
що орендувавши у неї частину будинку – кухню, кімнату, а ще  
дровітню, він не заплатив повністю за все літо і частково за 
травень і квітень 1932 р. – всього 85 злотих. Також власниця дому 
скаржиться, що квартирант залишив по собі три розбиті шиби 
і не залишив рахунків за струм. Командир полку відповів, що 
вахмістр визнав тільки 60 злотих боргу, які зобов’язався сплатити 
у розстрочку протягом 3 місяців. Шиби, за його словами, відпали 
самі, бо не були закріплені [1]. Показово, що співставлення 
кількості спожитого світла у періоди відсутності (жовтень 1931 – 
серед. квітня 1932 рр.) і присутності (жовтень 1930 – вересень 
1931, сер. квітня 1932 р. – серпень 1932 р.) квартиранта з 
дружиною помітних змін не демонструє. Для чистоти даних було 
обрано однакові часові періоди. Результати порівняння доступні 
у таблиці нижче. Бачимо, що кількість спожитого струму однією                                                                                                                    
Є. Коломацькою навіть трохи більша ніж її разом з квартирантами. 

Віталій Бондарчук



115

Таблиця 3. Порівняння кількості спожитого струму 
у домі Коломацької при і без квартирантів.

Місяць квартиранти присутні, кВт год квартиранти відсутні, кВт год

жовтень 4,5 10

листопад 9 12

грудень 12 13

січень 11 12

лютий 9 10

березень 9 9

квітень 7 7

 
Висновок. Інформації отриманої в результаті наукового 

опрацювання вказаного комплексу джерел очевидно не достатньо 
для  формування цілісного і неупередженого бачення системи 
електропостачання в Острозі 1930-х рр. Цьому перешкоджає  
відсутність у досліджених джерелах даних про метод 
нарахування оплати за струм до встановлення лічильника, а також 
вузька інформаційна наповненість досліджуваних рахунків. 
Одночасно отриманих числових даних достатньо для того, щоб 
стверджувати  про економність і енергоощадність Є. Коломацької. 
Причинами цього були, як низькі її доходи, так і сувора політика 
струмопостачальної компанії щодо боржників. Також можна 
стверджувати про ручний, без автоматизації, режим роботи 19 
полку Волинських уланів зі споживачами стуму. Висновком-
гіпотезою є використання Є. Коломацькою струму виключно для 
освітлення свого будинку, а не його обігріву. 

Джерела і література
1. Лист від 3.10.1932 р. Є. Коломацької до командира 19 полку Волинських 

уланів і відповідь командира на нього. 1 арк. Архів автора.
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Андрій  БРИЖУК, 
Тетяна  ЛОБОДОВСЬКА 

Інтерв’ю Лізи Давидович Мурик 
як джерело з історії Голокосту на Острожчині

Усноісторичні свідчення займають важливе місце в комплексі 
джерел до вивчення історії. Значення інтерв’ю, як джерела до 
вивчення проблемних питань історії, визначається наявністю в 
ній багатого фактологічного матеріалу, інтерпретацій, вражень, 
спостережень та роздумів інтерв’юйованих осіб про описувані 
події. Усноісторичні матеріали часто виступають багатим 
джерелом до вивчення повсякденного життя, побуту, локальних 
політик та взаємодією етнічних, соціальних, релігійних груп.

Інтерв’ю виступає багатофункціональним джерелом з точки 
зору теорії інформації. Оскільки першоджерелом є особистість, 
це зумовлює багатовимірність усних свідчень. Респонденту 
притаманні соціальні та поведінкові патерни з набором 
мотиваційних елементів. Джерелу характерна фактологічність 
матеріалу, емоційність, іманентність етнокультурних 
особливостей. 

Описи свідків однієї з найжахливіших трагедій в історії 
людства – Голокост євреїв є цінним джерелом для дослідників 
регіональної історії. У науковому обігу наявні спогади Йосифа 
Галицького [1], Василя Вальдмана [2] про знищення єврейського 
населення Острога, спогади Федора Інтергойза [4], а також 
жителів села Оженин Острозького району про переховування 
євреїв в роки Другої світової війни [3].

До цього переліку додаємо інтерв’ю Лізи Давидович Мурик. 
Інтерв’ю були записані на аудіо або відео, останні писалися на 
відеокасети формату Betacam SP або VHS (JVC). У цифрову епоху 
були переведені на цифрові носії та презентовані в електронному 
каталозі на сайті музею. За своїми характеристиками та за 
підходом до записів інтерв’ю з колекції Меморіального музею 



118

Голокосту в США (USHMM) належать до напівструктурованих 
інтерв’ю. Музей є офіційним меморіалом Сполучених Штатів, 
який присвячений трагедії єврейського народу. USHMM 
передбачає документування, вивчення та інтерпретацію історії 
Голокосту. Місією музею є надання допомоги громадянам світу 
протистояти ненависті, запобігти геноциду, сприяти зміцненню 
людської гідності та зміцненню демократії [5].

Колекції USHMM містять більше 49 мільйонів сторінок 
архівних документів, 80 тис. історичних фотографій, 200 тис. 
зареєстрованих осіб, що вижили, 1000 годин архівних кадрів, 84 
тис. позицій у бібліотеці і 10 тис. усноісторичних свідчень [6].                                                                                                                           
У цій статті проведено огляд лише колекції усної історії USHMM, 
що містить інтерв’ю з жертвами Голокосту, особами, які звільняли 
з концтаборів ув’язнених, рятувальниками, працівниками 
допомоги, колишніми військовополоненими та людьми різного 
соціального й етнічного походження, які були нацистами, 
колаборантами або свідками подій Голокосту. Інтерв’ю розпочали 
записувати в 1989 р. як проєкт відділу усної історії Меморіального 
музею Голокосту США, що працював із свідками подій Голокосту, 
незалежно від походження чи участі в подіях.

Ліза Давидович Мурик народилася 5 листопада 1925 року в 
Острозі. У інтерв’ю вона описує свою сім’ю, згадує відвідання 
державної школи до початку війни в 1939 р., німецьку окупацію 
Польщі та необхідність терпіти примусові роботи. Міститься 
опис примусової роботи будівництва залізничної станції та 
опис сховку у підвалі, щоб переховуватися від гітлерівців, 
коли забирали євреїв у гетто. В 1942 р. Ліза з сім’єю втікає в 
сільську місцевість, де місцева жителька надала їм притулок, 
переховувалися шістнадцять місяців у сховку, зробленому в сараї. 
Після вигнання нацистів у 1944 р., Ліза повертається до Острога, 
а потім вирушає до Лодзі, де під час перебування познайомилася 
зі своїм майбутнім чоловіком, біженцем із Радянського Союзу. 
Наприкінці інтерв’ю описано виїзд до Німеччини, де вона 
та її майбутній чоловік провели час у німецьких таборах для 
переміщених осіб, та еміграцію в 1949 р. до США.

Далі подаємо переклад інтерв’ю українською мовою. Оригінал 
доступний за посиланням [7].

Андрій  Брижук, Тетяна  Лободовська
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Інтерв’ю з усної історії Лізи Давидович Мурик від 30.05.1989.
І – інтерв’юер
ЛД – Ліза Давидович Мурик
І: Скажіть, будь ласка, своє ім’я, де Ви народилися і що 

пам’ятаєте про своє місто та сім’ю з дитинства?
ЛД: Я народилася 5 листопада 1925 року, в Острозі, у Польщі.
І: Гаразд, перше, що Вам потрібно сказати нам – це Ваше ім’я.
ЛД: О, моє ім’я Ліза Мурик, а народилася я 5 листопада 1925 

року, в Острозі, у Польщі. Я прожила у цьому місті все своє життя, 
поки не почалася війна. Жила з моєю родиною, моїм батьком, 
матір’ю та двома сестрами.

І: А як щодо бізнесу, який мала Ваша сім’я?
ЛД: Вони мали продовольчий бізнес. Оптовий і роздрібний 

бізнес.
І: Великий?
ЛД: Не такий уже й великий, скажімо, середній. Мій батько і 

мати працювали разом.
І: А як щодо школи?
ЛД: Я відвідувала середню школу. Якраз у цей час почалася 

війна.
І: Це була єврейська школа?
ЛД: Ні, це була державна школа. У 1939 році прийшли росіяни, 

і ми недовго ходили в російську школу, поки німці не витіснили 
росіян і не окупували територію. І це було все.

І: Якою була ваша єврейська громада?
ЛД: У нас була велика громада, тисячі євреїв.
І: Чи були синагоги?
ЛД: Так, було досить багато синагог: у нас була головна 

синагога і у нас були маленькі синагоги.
І: Ваша родина відвідувала богослужіння?
ЛД: Так.
І: Розкажіть про свята? Яке ваше улюблене свято?
ЛД: Будь-яке свято було улюбленим. Ханука була 

найулюбленішою, ми ж не отримували подарунків, так як заведено 
тут... у дітей у Сполучених Штатах. Ми отримували гроші. Це 
був гель («золото» на ідиш) на Хануку. Це були єдині подарунки, 
та це було дуже приємно. Кожне свято було приємним. Наступав 

Інтерв’ю Лізи Давидович Мурик 
як джерело з історії Голокосту на Острожчині
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Рош га-Шана і доводилося одягати новий одяг і йти до синагоги і 
це було дуже приємно.

І: Ви ходили з родиною до синагоги?
ЛД: Так, на кожне свято. Бізнес у святкові дні не працював і всі 

ходили до синагоги.
І: Чи приходили до Вас в гості родичі?
ЛД: Так, у нас було кілька родичів у місті. Більша частина 

родини моєї матері була в Росії, жила в Росії. Сім’я мого батька 
жила далеко, у Польщі.

І: Як щодо друзів? Що Ви пам’ятаєте про своїх друзів?
ЛД: У мене було досить багато друзів, дуже добрих, близьких 

друзів. Справа в тому, що коли я була на сході, в гостях у Ізраїлі, 
я познайомилася з одним із своїх друзів в Ізраїлі. Це сталося 
випадково, я пішла до родичів мого чоловіка на вечерю і там 
зустріла знайому зі свого міста. Я сказала: «О, це ж моя подруга 
з середньої школи». Вона подзвонила їй і ми зустрілися. Ми не 
впізнали одне одного, бо минуло стільки років… це була дуже 
цікава зустріч.

І: Яким було Ваше повсякденне життя?
ЛД: Ну, коли я була дитиною, ми вставали вранці, снідали, 

йшли до школи і поверталися додому, виконували домашню 
роботу, потім гралися і це було все. У нас не було телевізорів і 
подібних речей.

І: Ви жили в приватному будинку чи в квартирі?
ЛД: В приватному будинку. Наш магазин був поруч з будинком. 

Власне, магазин був попереду, а будинок – за ним.
І: У Вас були друзі не євреї, євреї?
ЛД: Так.
І: Чи пам’ятаєте Ви про випадки чи прояви антисемітизму до 

війни?
ЛД: Ні, нічого подібного.
І: Розкажіть про людей, яких Ви знали. Хто з них виділяється 

у Вашій пам’яті?
ЛД: Скажу Вам правду, я не пам’ятаю імен. Це дуже важко.
І: А хто ким був? Рабин? Чи можете Ви розповісти мені про 

рабина?
ЛД: Зараз я вже мало що пам’ятаю.

Андрій  Брижук, Тетяна  Лободовська
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І: Розкажіть про один із найщасливіших спогадів Вашого 
дитинства?

ЛД: Ну, у мене були хороші батьки. Вони ставилися до мене 
дуже добре, у нас було звичайне життя, ми жили щасливо, вся 
родина була дуже близькою.

І: Ви були найстаршою дитиною?
ЛД: Я була найстаршою. Так.
І: У Вас було дві молодші сестри?
ЛД: Дві молодші сестри.
І: Вас всього було троє?
ЛД: Так, всього троє. Потім, після війни, моя мама усиновила 

хлопчика. Я називала його «братом», а він мене «сестрою».
І: Розкажіть про те, як змінилося Ваше життя, коли почалася 

війна?
ЛД: Спочатку, коли німці прийшли до нашого рідного міста, 

вони нас пустили на деякий час у свої будинки, все було так, ніби 
нічого не сталося. Потім одного літнього ранку, рано вранці, вони 
стукали у всі двері і змушували всіх виходити з будинків, а хто 
не виходив, то тих розстрілювали прямо в будинках. Тож, вони 
вивели нас усіх на вулиці і змусили марширувати кудись, а поруч 
з нами йшли люди (це були не євреї) з лопатами. Тепер ми не 
могли зрозуміти, що відбувається, адже ніхто нічого не сказав, 
і тоді ми побачили німецьких солдатів, що йдуть, і змушують 
нас марширувати. А наше місто було розділене річкою на дві 
частини: нове місто і старе місто. Тож ми пройшли по мосту на 
вихід із міста, вийшли на околицю міста, у чисте поле, а там уже 
стояли німці з кулеметами навколо, і ми потрапили в оточення. 
І вони сказали нам сісти й чекати. Ми сиділи там і нічого не 
могли зрозуміти, а ті люди з лопатами, ймовірно, пішли копати 
рови вже, щоб нас відразу там і розстрілювати. Ми не знали, що 
відбувається. Тому що це було вперше. Отже, вони сказали нам, 
що жінки, діти та чоловіки повинні розділитися. Вони почали 
розділяти всіх, та був один приємний солдат, він підійшов і 
сказав, що жінки з дітьми будуть жити. Це все, що він сказав. 
І ми ще не знали, що він мав на увазі. Тож всі, хто мав трьох-
чотирьох дітей, почали ділитися з людьми, які не мали дітей. 
Спочатку кудись вирушила колона чоловіків, ніхто не знав, куди 
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їх ведуть і що з ними робитимуть. Потім, десь через 20 хвилин 
вони сказали всім жінкам: «Шикуйтеся і рухайтеся в напрямку 
міста». Як тільки ми дійшли до півдороги, вони сказали нам 
бігти. І всі почали розбігатися по будинках. Будь-чий будинок, 
просто забігали всередину, розумієте. І одразу після того, як ми 
зайшли до будинків, почули стрілянину і зрозуміли, що щось 
відбувається. І ніхто не знав, де наші всі чоловіки аж до пізнього 
вечора, коли вони повернулися. Вони змусили їх працювати, 
важко працювати, а потім відпустили. Це було перше, що вони 
зробили. Одразу після цього вони створили юденрат – установу, 
де всім потрібно було зареєструватися, щоб потім працювати. 
Вони прийшли і сказали, що усі мають працювати, і всі почали 
працювати (навіть молодь та маленькі діти). Нам довелося 
спочатку носити зірку Давида на руці, таку стрічку. Та для них 
ця система ідентифікації виявилася не дуже зручною, тому що 
відразу вони не могли сказати, єврей ви чи ні, тому що та стрічка 
на правій руці була мало помітна. Тому вони сказали нам носити 
жовте коло ззаду на спині та спереду. А мені не дозволяли 
працювати, я щодня ходила на роботу, працювала завжди у різних 
місцях. Одного разу мене взяли на роботу на залізничну станцію 
разом з іншими дівчатами. Треба було носити невеликі бомби. А 
німці з СС стояли з батогами, і якщо ти не завантажила у потяг 
певної кількості бомб, тебе били. Це були погані часи. Потім, 
через кілька місяців, вони організували гетто. Вони розділили 
всю територію на секції, і всіх євреїв звезли в одну частину 
міста. Розселяли нас по 2-3 сім’ї в будинку. Там були ворота, і 
всі повинні були входити та виходити тільки через них. А потім, 
одного разу вони приїхали вантажівкою, щоб мобілізувати всю 
молодь. Вони ніколи не приїжджали вантажівкою до гетто. Вони 
завжди приходили в юденрат, і тоді ми повинні приходити туди, а 
потім вже їхати на роботу. Тож, побачивши вантажівку, я сказала 
собі: «Не їду». Чомусь у мене було відчуття, що щось буде не так. 
Тому я сказала «Ні, я не йду». Моя мати не наполягала на тому, 
щоб я йшла. Вона каже: «Ти не хочеш їхати, чи не так?!» Я сиділа 
в тому місці, де колись була наша крамниця перед будинком, там 
німці все розвалили. Тож я сиділа і бачила ту вантажівку, вони 
саджали людей стільки, скільки могли. Вони змушували людей 
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просто ставати один біля одного, і я вже тоді знала, що щось не 
так, і ті люди ніколи не повернуться. Пізніше ми з’ясували, що 
їх вивезли в ліс і розстріляли. А життя тривало далі, я й далі 
працювала у різних місцях. Одного разу вони взяли групу дівчат і 
трьох чоловіків до школи, до гімназії, щоб підготувати школу для 
солдатів, які повинні були прийти в місто. Треба було накладати 
солому на підлогу і прибирати. Чоловіки рубали дрова, щоб 
розпалити вогонь, а один німець спостерігав за нами. Вони ніколи 
не залишали нас на самоті. Отже, коли ми закінчили, то запитали, 
чи ми вільні? Він сказав: «Ні, ви повинні залишитися і чекати 
солдатів». Тоді я сказала: «Ні, щось станеться, коли солдати 
зайдуть». Тому я сказала дівчатам: «Треба бігти». Вони кажуть: 
«Як ми можемо втекти, солдати ж тут» Я сказала: «Я відверну 
їхню увагу». Я вийшла на вулицю і сказала чоловікам вийти на 
хвилину, щоб виграти трохи часу. І поки він був там, ми вибігли і 
ми забігли до кабінету, до юденрату, і ми розповіли чоловіку, що 
там сидів, що сталося. Він сховав нас в іншу кімнату, він зачинив 
двері і поставив попереду книжкову шафу.

Оскільки він боявся, що німець може повернутися, і він був 
певен, що так і буде. Він прийшов шукати нас, а наш помічник 
сказав, що не бачив нас, будівля велика і, мовляв, ми можемо 
переховуватися десь у будинку. Він пішов, а коли стемніло, ми 
вийшли і пішли додому. І саме так тривало досить довго. А потім 
вони знову нас організували, і вони відвезли нас до залізничної 
станції, й у них там була велика комора, і нам довелося залишатися 
там цілий тиждень, щоб працювати. Чоловіки, старші люди та 
дівчата, не важливо, якого віку були люди. Там була жінка – не 
єврейка, яка готувала їжу, якщо це можна так назвати, тож одного 
разу, коли вони давали нам їжу, вона сказала мені: «Ви знаєте, 
коли ви закінчите тут працювати, вони підірвуть будівлю разом з 
усіма вами. Я можу допомогти вам вибратися звідси, якщо хочете. 
Розкажіть усім, що відбувається». Тож того вечора я сказала їм, що 
ми повинні втікати, бо завтра може бути вже кінець. Мене ніхто 
не хотів слухати, всі вони говорили: «Ах, ти просто так думаєш». 
Ніхто не вірив, що щось справді станеться. Тому я сказала тій 
жінці, що готова втекти. Тож вона принесла мені довгу спідницю, 
як для літньої жінки, а також купила мені хустку. Я одягнула всі 
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ті речі і вона мене звідти вивела. І я почала йти, додому було, 
можливо, 30 або 40 кілометрів. Дорога зайняла у мене цілий день, 
а коли я прийшла до будинку і постукала у двері, – моя мати була 
здивована, побачивши мене: бо вона не очікувала, що я повернуся 
так рано. Вона запитала мене, що сталося, і я відповіла, що ми 
отримали невтішні новини. Вони закінчать роботу в п’ятницю і 
я впевнена, що в п’ятницю вночі ця будівля буде підірвана. Один 
чоловік також втік перед тим, як будівлю мали підірвати, і він 
прийшов додому та розповів, що сталося.

І: Усіх решту вбили?
ЛД: Решту просто вбили. Розумієте, навіть перед тим, 

як відправляти людей у табори, вони позбувалися від нас 
максимально. І це тривало до 1942 року. До того часу люди 
стали трохи розумніші і зрозуміли, що відбувається. Тож усі 
влаштовували сховища у підвалах, всюди, де знаходили собі 
місце. Як і в будинку, в якому я жила, ми зробили укриття під 
сходами, невеликий отвір. Там, насправді, не могло розміститися 
багато людей. Одного ранку, коли ми прокинулися, ми побачили 
вантажівки прямо перед ворітьми на вулиці, багато німців, і ми 
зрозуміли, що щось відбудеться. Тож ми залізли до укриття і 
чули, як хтось тупоче в нашому будинку, щось чи когось шукає, 
було дуже страшно в той день. Ми сиділи тихо, у нас там не було 
їжі, ми були не настільки готові. Через кілька днів зламалася 
водогінна труба, наш сховок почав наповнюватися водою, рівень 
води підвищувався, майже досяг шиї, тому нам довелося вийти. 
Ми більше не могли залишитися у схованці. Ми вийшли вночі, 
зайшли в будинок, переодяглися. Ми ні про що не думали, просто 
знали, що нам потрібно вийти. А прямо через дорогу від гетто 
жили наші друзі – не євреї і мама сказала, що вони можуть нам 
допомогти. Тож ми бігли від нашого будинку, ми озирнулися, 
нікого не було, ми перебігли через вулицю. А моя мати постукала 
у задні двері, чоловік відчинив, але він сказав, що якщо ми не 
підемо самі, то він покличе німців. Він не хотів нас бачити і 
взагалі зробив вигляд, що не знав нас. Нам не було куди втікати, 
а у сусідньому будинку був ще один наш знайомий, який нас 
знав. Моя мати пішла туди і він сказав, що може прихистити нас 
всього на одну ніч, а протягом дня нам доведеться втекти. Цей 
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будинок був саме біля головної дороги, тому він насправді не мав 
де утримувати нас. Тож, у нього була велика копиця сіна посеред 
двору. Будь-хто міг проштрикнути сіно і знайти нас, та ми  однак 
поповзли туди. Він приніс нам трохи їжі, ми сиділи там весь 
наступний день, а ввечері приніс нам одяг, щоб ми не були схожі 
на євреїв, і ми вирушили. Куди ми йшли, ми самі не знали. Моя 
мати знала, що на околиці міста живе жінка, можливо, вона нам 
допоможе. Тож ми підійшли до її будинку. Коли ми дісталися до 
неї, почули німецькі голоси в будинку. Тож ми вже нічого не могли 
зробити, у неї був маленький сарайчик, в якому вона тримала 
свиню. Ми забралися туди, сиділи там і чекали, поки німці 
підуть. Коли німці пішли, моя мати постукала у двері, але жінка 
сказала, що їй дуже шкода та вона не може нас прихистити. У неї 
немає місця, а її дочка близько спілкується з тими німцями. Вона 
сказала: «Ви можете залишитися сьогодні на ніч, якщо хочете, а 
завтра вам треба йти». Тож ми залишилися на ніч і наступного 
ранку, на світанку, моя мама встала, переодягнулася, а мене 
залишила там у будинку, і вона пішла шукати інше місце. Увесь 
день її не було, а ввечері вона прийшла і сказала, що знайшла нам 
місце. Вона не знала тієї жінки, а та не знала її. Вона була дуже 
приємною жінкою, вірила в Бога. Вона сказала, що Бог послав 
нас до неї, і вона має нам допомогти. Ми пішли до неї наступного 
ранку, але вона спочатку сховала нас у сараї. Вона знала, що ми 
не можемо там залишитися, тому що будь-хто, хто прийде на 
поле працювати (а її чоловік був лісником), а всі мали невеличкі 
ділянки землі і працювали на тому полі. Вона боялася, якщо хтось 
прийде працювати на поле, то може помітити нас. Тому ми були 
там деякий час. А в Європі, роблять такий глибокий рів, велику 
яму, ховають картоплю туди і зберігають так протягом зими. У 
неї там була картопля. Тому вона вийняла її звідти. Вона поклала 
трохи соломи, а зверху поклала кілька дощок. Вона поставила 
жердинку в середину, щоб утримати її вертикально, то зверху 
наклала цілу купу гарбуз. А вона просто зробила невелику дірку, 
щоб ми могли залізти туди. І ми зайшли туди, це було восени. 
Ми залізли туди і сиділи там 16 місяців у тій маленькій норі, в 
тому маленькому місці. Ми навіть не могли витягнути ноги. А 
вона приносила нам їжу раз на день. У нас була одна картоплина 
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для кожного з нас на день, літра води в день. Вона сама не мала 
багато харчів. Вона була рада годувати нас тим, що мала, і ми були 
щасливі отримати хоча б це, поки ми  були в безпеці. А в деякі 
дні, коли було тихо, вона забирала кілька гарбузів, щоб ми могли 
подихати свіжим повітрям. Одного разу вона забрала гарбузи, а 
ми сиділи і розмовляли між собою. Раптом під’їхав автомобіль і 
скинув гарбузи назад на нашу схованку, наверх. Тому я сказала 
батькові: «Ах, я збираюся відкрити шлях для повітря. Я знову 
відсуну гарбузи». Він сказав: «Ні, навіть не думай». І одразу ж 
повз нашу схованку пройшли два німці. Схоже, люди у тому 
автомобілі щось підозрювали, знали, що ми десь є у полях. Ми 
досить довго сиділи навіть не рухаючись. А та жінка теж знала, 
що відбувається, бо вони ловили євреїв усюди, а якщо знаходили 
в будинку не євреїв, то і їх вбивали. Та їй було все одно, вона 
просто хотіла нас врятувати. У неї було троє дітей, а одній 
маленькій дитині, хлопчику, було 4 роки. Він інколи ходив по 
полю, діставав моркву з землі і приносив її нам, кидав. Він казав: 
«Німці не доживуть, щоб убити вас». Він був дуже приємною 
маленькою дитиною. І ми були там, і тоді одного разу, як вона 
це помітила, вона подумала, що хтось нас побачив. Був зимовий 
час. Було вже холодно. Вона сказала, що ми повинні звідти йти. 
Ми вийшли звідти і пішли у ліс. По льоду, а в нас майже не було 
одягу. Ми всю ніч були майже голі на тому льоду. Усі, коли я 
їм розповідаю історію про лід і ту ніч, вони мені не вірять, і я 
не захворіла на пневмонію чи щось таке. Схоже, мій організм 
був вже настільки сильними, що просто на це не реагував. Ми 
пробули у лісі цілий день та наступного ранку ми повернулися 
назад до схованки і пробули там аж до 1944 року. У 1944 році 
вона сама ходила до міста і приносила нам газети, щоб ми 
могли їй читати, бо вона не вміла читати і писати. Тож вечорами 
вона приносила свічку і газету, а мій батько читав їй новини. І 
ми просили її поїхати в місто і подивися, що відбувається, що 
говорять люди. Отож, тоді, у 44-му році вона прийшла назад і 
сказала, що люди говорять, що росіяни повертаються. Тож це 
була гарна новина, це означало, що німці вже відступали. Одного 
разу вона прийшла і каже: «Німці ще є, але були бомбардування 
і німці по трохи відходять, а росіяни відвойовують територію».
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Тож мої батьки вийшли, а нас з сестрами залишили в тій норі, 
бо не були впевнені, що це точно так і скільки це триватиме. Вони 
поїхали до міста, а ми сиділи там. Мої сестри тяжко переживали 
цю розлуку, були засмучені. Та жінка теж не знала, де були наші 
батьки. Так через пару днів впав великий сніг і вони повернулися. 
Вони повернулися і нас не змогли знайти, тому що сніг накрив 
землю товстим шаром. Вони знали, де це місце, але укриття було 
важко знайти. А ми всередині чули, що хтось ходить і шукає 
нас, ми боялися щось сказати, бо ми не знали насправді, хто це. 
Тож я тоді сказала своїм сестрам: «Я думаю, хтось прийшов за 
нами. Просто не плачте і не шуміть». І в ту мить я почула голос 
мами, вона говорила по-єврейськи: «Діти, ми тут». О, коли я це 
почула, то була на сьомому небі від щастя! Вони приїхали возом з 
кіньми, з якимись речами та одягом. Вони скинули одяг і витягли 
нас звідти. Ми навіть не могли встати, такі слабкі ми були. І 
нас посадили на віз. І лікар, гінеколог (жінка-лікар), взяла нас 
до свого дому. А моя молодша сестра навряд чи могла ходити. 
Інший лікар прийняв її у себе і вона залишалася у нього деякий 
час, щоб стати на ноги. І нам справді було важко знову стати 
на ноги, тому що яку б їжу ми не їли, вона не затримувалася в 
організмі, тому що ми відвикли вже від всього цього. Було багато 
людей, які приходили і приносили нам їжу й інші речі. І тоді ми 
почали шукати власний будинок. Нашого будинку вже не було. 
Тоді ми знайшли ще один порожній будинок і переїхали туди. І ми 
залишилися там ненадовго. А потім, восени, моя мама усиновила 
хлопчика, який залишився сиротою. Те, як вона його усиновила, 
та господиня мала його і мала з собою ще одну дівчинку. І він 
прийшов до нашого дому, бо знав моїх батьків. Він підійшов і 
попросив, щоб ми його взяли до себе. Моя мати відразу сказала: 
«Чудово. Ти будеш мій». І нам було важко з ним, тому що він так 
звик до інших людей, що не дуже хотів залишатися з нами. Але 
через деякий час він все-таки звик. А потім звідти ми поїхали 
до іншого міста і жили там деякий час. А звідти ми поїхали до 
Німеччини, до табору для переміщених осіб в Берліні. І ми там 
були деякий час, а звідти ми вирушили до іншого табору Ді-Пі в 
Ешвеге. І звідти ми вже вилетіли до Сполучених Штатів; у 1949 
році ми переїхали сюди.
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І: Повертаючись до часу у схованці, у норі…Ви коли-небудь 
взагалі виходили? Ви могли ставати там на ноги? Ви насправді 
просто сиділи?

ЛД: Сиділи або лежали. І це було все, там якраз було чотири 
стіни.

І: Скільки ж людей у вас там було?
ЛД: П’ятеро. Моя мати, батько і троє нас: я і мої сестри.
І: А як щодо санітарних умов?
ЛД: У нас був горщик. Розумієте, ми не їли багато, тому 

випорожнюватися особливо не було чим.
І: Скільки Вам років тоді було?
ЛД: Ну, у 42-му році мені було майже 17 років.
І: Ви всі були дівчатками-підлітками?
ЛД: Я була дівчиною-підлітком. Мої сестри ... в той час одній 

з них було 8 років, а іншій – 15 років.
І: Дірка була вкрита снігом. Як вам вдавалося дихати?
ЛД: У нас була дірка, яку ми постійно розчищали, невеличка. 

Розумієте, взимку та жінка забирала гарбузи, бо гарбузи не могли 
лежати там взимку. Тому вона клала коров’ячий гній зверху. І ми 
трохи відкривали отвір, і ось так ми отримували повітря. Одягу у 
нас практично теж не було.

І: Як ви проводили час протягом дня?
ЛД: Ми просто лежали там, говорили і дивилися один на 

одного,  це було все.
І: Чи намагалися Ви навчити своїх сестер чомусь, що вам 

запам’яталося зі школи?
ЛД: Ми про це не думали. Ми просто там лежали і, немов 

чекали чогось. Щось станеться. Ми не знали, хто збирається туди 
прийти (у поле), хто і що буде робити, розумієте. Час просто собі 
йшов. Та жінка ходила одного разу до синагоги, щоб здалеку 
побачити її. Синагогу обстріляли. У мене є картина тієї синагоги.

І: Ви покажете мені? Це головна синагога?
ЛД: Це головна синагога. Ми заховалися там до приходу німців 

та ми почули, що росіяни прийшли першими. А потім, коли німці 
почали наближатися до нашого міста і почали бомбити, то нам 
довелося втікати і ми наткнулися на цю синагогу. Там ми пробули 
недовго. Потім ми побігли в інше місце, щоб сховатися.
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І: Ви пам’ятаєте добре той період, коли переховувалися у полі, 
в тій норі? Це здається мені майже неймовірним!

ЛД: Коли я розповідаю про це, ця нора немов стоїть у мене 
перед очима: її вигляд, солома та жердина. Тому що ця жінка звикла 
ходити і просити їжу, а вона отримувала хліб. Вона приносила їх 
хліб. І вона приносила нам трохи хліба. І так, що ми робили, у нас 
була картопля і трохи хліба, тож ми взяли хліб, підв’язали його 
мотузкою і повісили на ту жердину, щоб зберегти на потім. Ми не 
хотіли його їсти, берегли на випадок, якщо згодом зголодніємо. 
І я пам’ятаю, як він висів вгорі прямо наді мною, ми лежали і 
дивилися на ту жердину і той хліб. Ми не хотіли його торкатися, 
бо не знали, що буде далі. Можливо, та жінка не зможе прийти 
завтра з їжею, ми просто тримали його підвішеним і дивилися на 
нього день і ніч.

І: А ґрунт, напевно, сильно промерзав у зимовий час.
ЛД: Звичайно.
І: Як Ви думаєте, що в цей час підтримувало Вашу родину, що 

не дало здатися?
ЛД: Я не знаю, правду Вам кажу. Можливо, на це просто була 

Божа воля.
І: Ваші батьки говорили з Вами про необхідність вижити?
ЛД: Ну, моя мама казала: «Ми зробимо це». Це все, що 

вона говорила нам увесь час: «Не хвилюйтеся, ми зможемо це 
зробити». І, звичайно, ми це зробили.

І: У Вас було відчуття, що час минає? Ви кажете, що просиділи 
там 16 місяців, але коли ви в такій темній дірі?

ЛД: Ми не знали, коли був день, а коли ніч. Ми знали що 
наступав новий день, коли та жінка відкривала дірку, та ми не 
знали, який то день. Ми не знали, чи це свято чи ні. Одного разу та 
жінка пішла до синагоги. Я не знаю чому вона пішла до синагоги, 
але там вона знайшла кілька молитовників і принесла їх нам. І 
саме так ми знали, коли було свято...Чесно кажучи, ми нічого не 
знали. Ми не знали, який місяць чи день, нічого не знали.

І: А як же гігієна, Ви милися якимось чином?
ЛД: Нічого. Ми просто брали трохи води на пальці вранці, щоб 

змочити обличчя і все, тому що ми не хотіли використовувати 
багато води, щоб вистачило пити для всіх.
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І: Чи хтось із вас хворів у цей період?
ЛД: Ні. Це неймовірно, справді неймовірно, що ми не 

захворіли. Ми були цілий день під снігом, я маю на увазі всю ніч, 
і на льоду сиділи та лежали та ніхто з нас не захворів. Ми сиділи 
там просто, наче в шафі. Це дуже страшне відчуття: просто сидіти 
там і чекати хвилини, коли щось станеться.

І: Чи було таке, що та жінка, яка про вас піклувалася, не 
з’явилася?

ЛД: Ні, ніколи.
І: Вона приходила щодня?
ЛД: Щодня. Вона приходила рано вранці, оскільки вона 

боялася, що вдень її хтось побачить.
І: Чи була одна людина, яка більше відповідала за підтримку 

вашого морального духу?
ЛД: Моя мати. Ми могли поїхати до Росії, бо росіяни першими 

були в нашому місті. І всі працювали б на росіян. І того дня, коли 
німці окупували наше місто, люди з місцевої влади пропонували 
з ними поїхати в Росію, мовляв, вони дають фуру, коней, потрібно 
лише взяти речі та йти з ними. А моя мама каже: «Ні. Що б не 
сталося, я залишаюся у себе вдома. Я не виїжджатиму». І ми 
залишилися. Дуже багато людей виїхало, але дуже багато й 
залишилося. Та не багато вижило. Всього кілька людей.

І: Ті, хто пішов чи ті, хто залишився?
ЛД: Ті, хто пішов, деякі з них вижили. А ці, що залишилися, 

теж не всі вижили, лише декілька. Їх можна було порахувати на 
пальцях, хто вижив.

І: Розкажіть про свою матір. Яка вона була людина?
ЛД: Вона була дуже хорошою людиною. Вона була дуже 

відкритою до всіх. 
Хто хотів їсти та пити, вона завжди ділилася тим, що ми мали.      

І цей мій брат, він багато пережив. Він був сам із Росії. Я забула назву 
міста, в якому він народився. Він народився 14 жовтня 1929 року в 
місті… не пам’ятаю, у Польщі. І він був біля могили батьків, коли 
німці його забрали, щоб вивезти. Він розмовляв, доки вони сиділи 
в очікуванні. А коли німець обернувся, він побіг. Він утік і почав 
бродити з міста до міста, благаючи про їжу, ходити до господарів, 
працювати за їжу. І нарешті зустрів одного господаря і той взяв 
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його, він утримував його, дав йому роботу. І цей господар знав моїх 
батьків. Тож коли дізнався, що ми повернулися, він одного разу 
прийшов сам і сказав, що має двох єврейських дітей. Одного з них 
він хотів би віддати. Тож моя мама сказала йому, що не проти взяти 
навіть двох. Він відповів: «Як можна взяти двох? У тебе вже ж є 
троє». Вона сказала: «Це неважливо. Просто приведіть мені дітей». 
Тож він прийшов наступного дня і привів їх. Маленькій дівчині 
було, можливо, 4-5 років, вона була дуже красивою. А хлопцеві 
було близько 13-ти. І він сказав, що одну дитину він не віддасть 
лише з однієї причини. Оскільки він взяв її у віці 6 місяців, у нього 
було багато проблем з німцями. Тому що люди говорили, що він 
прихистив дівчинку-єврейку, а він хотів довести німцям, що вона 
не єврейка. Взяли аналізи крові та ще якісь аналізи. Він сказав, 
що зробив багато, щоб її не забрали і не вбили, що він не хоче 
відмовлятися від неї. Вона підросте і, коли буде добре розуміти 
все, він розповість їй, хто вона. Нехай сама вирішить потім, чим 
хоче займатися. І якщо вона захоче бути єврейкою, він відпустить 
її до США, от так він розповідав. Тому ми сказали: «Чудово». Ми 
ж не могли змусити його ні до чого. А підліток залишився з нами, 
хоч, насправді, не хотів цього. Він настільки звик до того селянина, 
що захотів повернутися назад. А ще у нас з сестрами було одне 
ліжко, на якому ми всі спали. Таким чином, у нас не було місця 
для нього. Тож ми спали на підлозі, а йому поступилися ліжком, 
щоб спостерігати за ним. Тому що ми не хотіли, щоб він втікав 
від нас. Вже пізніше він звик до нас і відчував себе одним з нас. І 
моя мама була дуже рада мати ще й сина, а він був дуже вдячний 
моїй матері. Якби не ми, казав він, то не знав що з ним сталося б у 
житті. Пізніше, коли ми поїхали до Німеччини, він знайшов дядька 
в Чикаго, він взяв його до себе, у США. 

Він там прожив рік, а я жила у Вашингтоні, мої ж батьки 
поїхали до Нью-Йорка разом з іншими моїми сестрами. Тоді він 
мені написав і сказав, що хотів би приїхати в гості, а я відповіла: 
«Чудово». А коли він приїхав, йому тут дуже сподобалося. Так він 
залишив свого дядька, адже там не був щасливим. І він залишався 
з нами, доки не одружився. Зараз він одружений, у нього четверо 
дітей. Його діти ставляться до мене так, немов я їх рідна тітка. І 
так само я їх люблю, як справжня тітка, ми дуже близькі.
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І: Це була звичайна річ, можливо, серед людей, які пережили 
війну? Чи приймали вони таких людей?

ЛД: Ну, у нашому місті ми були єдиними, хто взяв ще одну 
дитину. Можливо, в інших містах теж була така практика, ви ж 
знаєте, було також дуже багато дітей, які залишалися сиротами.

І: Чи знаєте ви ім’я жінки, яка переховувала Вашу сім’ю?
ЛД: Її звали Рофіна, здається. Це все, що я пам’ятаю. Її образ 

і зараз в мене стоїть перед очима: вона була дуже високою, 
дуже приємною жінкою. Тож після того, як ми потрапили до 
Сполучених Штатів, моя мама дуже допомогла їй. Вона надіслала 
багато посилок. Вона підтримувала зв’язок із нею, доки та не 
померла.

І: Ви коли-небудь бачили її знову, після війни?
ЛД: Ні, тому що ми поїхали до Німеччини. Та ми не змогли так 

легко потрапити до таборів для переміщених осіб до Німеччини. 
Перетинати кордон доводилося переважно вночі. Вони спіймали 
нас одного разу і відправили назад. В той час я вже була заміжня. 
Ми  постійно рухалися далі й далі, були спочатку в Берліні – у 
таборі Ді-Пі, там народилася моя старша дочка, в Шлахтензе, 
а вже звідти ми поїхали до Ешвеге. Тоді представники ХІАС 
допомогли нам домовитися...стало відомо, що у США у мого 
чоловіка є родичі, у Вашингтоні. І ось так ми першими переїхали. 
Я, мій чоловік і моя дочка переїхали до Сполучених Штатів у 
1949 році, згодом мої батьки також переїхали до Нью-Йорка.

І: Чи можете Ви розповісти більше про те, як познайомилися зі 
своїм чоловіком, як це все сталося?

ЛД: У моєї матері була невелика крамниця, чим ми заробляти 
на життя. За приміщення тоді не потрібно було платити, бо 
крамниці були порожні. Ви просто брали приміщення крамниці 
і ремонтували його, далі могли розвивати свій маленький бізнес. 
Одного разу він зайшов до крамниці, а там був ще хтось, хто 
його знав і представив мені. Так ми познайомилися, а згодом 
одружилися.

І: Чи він також був біженцем?
ЛД: Так, він був у Росії. Він був з іншого міста, йому довелося 

багато пережити в Росії, а потім, після війни, він повернувся 
до Польщі. Він прийшов шукати сім’ю, знайшов свого брата.                      
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Їх залишилося всього двоє. Вони обоє втекли і вижили. А решті 
родини так не пощастило, більше нікого не залишилося.

І: Що змусило Вас відправитися до Німеччини?
ЛД: Люди говорили, що в Німеччині є табори Ді-Пі, а звідти 

вже можна було потрапити до США. До того ж, наша земля 
вже не належала Польщі, це вже була Росія, бо росіяни на ній 
залишилися. Отже, ніхто не хотів залишатися під владою Росії, усі 
намагалися виїхати звідти. Таким чином ми спочатку вирушили 
до табору переселенців, а там представники ХІАС допомагали 
шукати родичів, якщо у когось вони були, а саме можливо було 
потрапити до Сполучених Штатів. У багатьох людей не було 
родичів в Америці та ХІАС допомагав владнати ці питання також.

І: Якими були умови на той час, коли закінчилася війна?
ЛД: Ви маєте на увазі, коли ми вперше вийшли?
І: Так.
ЛД: Довкола все було просто жахливе, тому що все бомбили. 

Багато місць були знищені вщент і їжі не вистачало. А згодом 
потроху все налагодилося. У мене з собою є знімок моєї родини: 
це мій брат з моєю сестрою та хлопчик, якого усиновила моя мати. 
А на цій світлині матір, батько, я, мій чоловік та дві мої сестри.

І: Чудово, зараз камера на них сфокусується. Коли ці знімки 
були зроблені, після війни?

ЛД: Після війни.
І: Спочатку Ви повернулися до свого рідного міста?
ЛД: Так, а потім звідти поїхали потягом, але не пасажирським, 

а вантажним.
І: Покажіть ще раз фото з братом?
ЛД: Ще раз?
І: Так, оператор хоче зняти це фото крупним планом.
ЛД: Ось так?
І: Добре, Ви казали, що переїжджали не звичайним потягом. 

Яким він був?
ЛД: Вантажним.
І: Вантажним потягом?
ЛД: У нас був багаж, його складали на низ, а сідали просто 

поверх нього. Саме так довелося їхати.
І: Вам довелося платити за житло по приїзді?
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ЛД: Ні, ми не платили. Там теж були квартири, а в одній 
квартирі ми жили, напевне, по чотири сім’ї. Апартаменти були 
дуже великими, у них було багато кімнат. Тож, у всіх була спальня 
і вітальня. Правда вітальня була порожньою, в ній не було меблів, 
званих вітальнею. Саме там я одружилася, в тій кімнаті. Ми всі 
жили як одна родина.

І: Чи були ці люди Вам знайомі заздалегідь, чи ви були 
незнайомі?

ЛД: Тільки одну пару ми знали, моя мама знала. Решта 
приходили і запитували: «У вас ще є місце?» А моя мама 
відповідала: «Так, у нас є кімната». Ще до війни вона завжди 
була доброю до людей і завжди приймала з відкритою душею. 
І вона часто годувала людей. Знаєте, після війни не було багато 
їжі, тому ми були задоволені тим, що мали в той момент. Я 
думаю, що саме за її доброту, Бог нам і зберіг життя. На цій 
світлині пам’ятник Варшавському повстанню та мій чоловік з 
друзями біля нього.

І: Це було після війни?
ЛД: Так, пам’ятник встановили після війни.
І: Ви знаєте, хто поставив пам’ятник?
ЛД: Ні. Коли ми просто гуляли вулицею, мій чоловік та його 

друзі кажуть: «Давайте сфотографуємося біля пам’ятника». Саме 
тоді було зроблене це фото.

І: Я хотіла би повернутися до того моменту, коли Ви працювали 
з німцями, коли завантажували бомби у вантажівку.

ЛД: О, так. Вони знаходили величезну бомбу, яка, ймовірно, не 
вибухнула під час війни. Вантажили її, брали з собою кількох дівчат 
і їхали на околиці міста. Ми всі думали, що ж з цією бомбою буде 
далі і навіщо ми їдемо. Що ще вони могли думати? Німці брали 
бомбу, вони самі, чоловіки, клали її посередині, наказували всім 
відступити і підривали бомбу. І ми всі були настільки шоковані, 
коли нам сказали повернутися до вантажівки. Ми повернулися до 
міста, та було таке враження, що ми просто не могли рухатися. 
Одні допомагали іншим залазити на ту вантажівка, а коли ми 
приїхали назад до міста, в гетто, всі повиходили, наче вони чекали 
якихось новин, а, побачивши нас, всі плакали. Вони не могли 
повірити, що ми живі, тому що пам’ятали, що сталося з людьми, 
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яких німці вантажівкою вивезли раніше. Тому вони просто не 
вірили, що ми повернулися живими.

І: Ніхто Вам ніколи нічого не говорив і нічого не пояснював?
ЛД: Ні, нічого. Вони просто заганяли нас на вантажівку й 

їхали.
І: Що Ви думали в той момент, коли їхали у вантажівці?
ЛД: Ми думали, що будемо щось робити. Ми не очікували, 

що вони будуть нас вбивати. Вони часто відвозили людей в інше 
місто або на різні роботи. Ніхто, насправді, не очікував вбивств.

І: Хто керував вами? Це були місцеві люди чи німці?
ЛД: Ні, ні. Євреї працювали в цьому юденраті, вони керували. 

Німці лише приходили до них і контролювали.
І: А що було з Вашими молодшими сестрами? Вони теж 

працювали?
ЛД: Ні, працювала лише я.
І: Їм дозволили залишатися вдома?
ЛД: Так, вони завжди були в будинку.
І: Ваші мати та батько працювали?
ЛД: Так, усі йшли власними шляхами. Ніхто не знав, хто 

повернеться ввечері до будинку, а хто ні. Ніхто цього не знав.
І: А як Ви отримували їжу?
ЛД: Їжі практично не було і, що б ми не отримували, цього 

мало бути достатньою. Лише так ми і виживали, усі боялися 
скаржитися, тому що не знали, що буде далі. Тому щоб нам не 
давали (а давали дуже мало), ми тому були раді.

І: Вони вам видавали їжу? Ви стояли в чергах, щоб отримати 
її?

ЛД: Нам доводилося стояти в чергах. Вони давали їжу на кожен 
день. Кожного дня ви повинні були отримувати їжу на кожного 
члена сім’ї, іноді давали на кілька днів одразу.

І: Розкажіть про те, коли Ви приїхали до США. Пропоную 
зупинитися на цьому, тому що у нас закінчується магнітофонна 
стрічка для запису.

Інтерв’ю Лізи Давидович Мурик 
як джерело з історії Голокосту на Острожчині
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Валентина ДОБРОЧИНСЬКА, 
Віталій ПІВОВАРЧУК 

Організація та функціонування професійних шкіл 
у Рівному під час нацистської окупації (1941-1944 рр.)

З нападом Німеччини на СРСР, у червні–липні 1941 р. 
територію Рівненщини окупували нацистські війська й 
запровадили тут «новий порядок» в усіх сферах, у тому числі 
й освіті. Для розуміння організації й управління системою 
освіти на рівні німецького керівництва і органів місцевого 
самоврядування, ми простежили адміністративну субординацію 
у рейхскомісаріаті «Україна». На підпорядкованих нацистами 
теренах запроваджувалося нове адміністративно-територіальне 
розмежування і владні інституції. Із 17 липня 1941 р. почало 
діяти цивільне управління окупованими областями СРСР 
«Міністерство окупованих східних областей» під керівництвом 
А. Розенберга. 20 серпня 1941 р. західноукраїнське місто Рівне, 
за наказом А. Гітлера, стало центром рейхскомісаріату «Україна» 
з очільником Е. Кохом, підзвітним рейхсміністру А. Розенбергу. 

Принципові розбіжності у поміркованих поглядах                                      
А. Розенберга і радикальних – Е. Коха щодо управління в Україні 
позначилися й на освітній політиці. Зокрема, рейхсміністр 
виступав за надання місцевому населенню обмеженої системи 
національної освіти, яка б сприяла посиленню їх національної 
свідомості, щоб у такий спосіб протидіяти в поширенні й 
остаточному знищенні більшовизму. Проте, рейхскомісар України 
реалізував власну політику, що порушувала субординацію 
підлеглості вищому керівництву й була спрямована на обмеження 
освіти для місцевого населення. На його думку, навіть трирічна 
початкова школа даватиме «надто високий освітянський рівень»1, 

1 Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті 
«Україна» (1941-1944) у світлі німецьких документів / Переклад з німецької 
мови. К.: Наук. думка, 2008. С. 63, 85.
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бо головне завдання населення окупованих територій полягало в 
обслуговуванні німецької економіки. Ця теза присутня у багатьох 
виступах Е. Коха, зокрема й нараді 20 серпня 1942 р. у Рівному, де 
він цинічно озвучив плани щодо українців: «Немає ніякої вільної 
України. Мета нашої роботи – українці працюють для Німеччини. 
Україна повинна давати те, чого не вистачає Німеччині. Це 
завдання потрібно виконувати, незважаючи на втрати. …Потрібно 
силоміць правити цим народом, щоб нам це допомогло виграти 
війну. Нам треба забезпечити необхідні для панування території 
та продукти харчування»2.

Рейхскомісаріат поділявся на шість генеральних округів. 
Рівне увійшло до генерального округу «Волинь-Поділля» 
(іноді німці використовували назву Брест-Литовськ)3 на чолі з 
комісаром обергрупенфюрером Г. Шене. Наступною нижчою 
ланкою німецької адміністрації був гебітскомісаріат (гебіт, тобто 
район), який у своїй структурі мав шкільний відділ. У Рівному 
гебітскомісаріат очолював В. Беєр. Йому підпорядковувалися 
органи місцевого управління – окружні, районні та міські управи, 
керівниками яких були українці. Окружним шкільним інспектором 
був О. Бусел (випускник 1930 р. Рівненської української приватної 
гімназії)4. Нагляд за роботою шкіл належав до компетенції 
районного комісара (гебітскомісара), якому підпорядковувалися 
шкільні інспектори, а вказівки від генерал-комісарів надходили 
через районних комісарів до місцевих шкільних інспекторів5.

До української допоміжної адміністрації увійшли представники 
колишньої опозиції, котрі після короткотривалого жорстокого 
радянського режиму вірили у визволення і йшли на співпрацю 
з новою владою. Рівненську міську управу очолив бургомістр 
П. Бульба. У складі цієї установи місцевого самоврядування 

2 Єржабкова Б. Шкільна справа… С. 36-37.
3 Левченко, Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади 

в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр. /                                                                                                                                             
Ю. І. Левченко; за наук. ред. К. П. Двірної. – К.: Вид-во НПУ імені                                                              
М. П. Драгоманова, 2017. С. 96, 98, 99, 124.

4 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-52. Оп. 6. Спр. 3. Арк. 13.
5 Олійник Ю. В., Завальнюк О. М. Нацистський окупаційний режим в 

генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941-1944). Хмельницький: Поліграфіст-2. 
2012. С. 40, 241.
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був і відділ народної освіти на чолі з О. Ковальським, який 
опікувався шкільництвом після ліквідації радянської освітньої 
системи. Міська управа фінансувала шкільну освіту: виплачувала 
заробітну плату вчителям і технічному персоналу, проводила 
ремонтні роботи  та надавала дотації.

Упродовж перших місяців нового 1941/42 навчального року 
Рівненський міський освітній відділ за відсутності німецьких 
освітніх директив налагодив роботу професійних навчальних 
закладів, керуючись власними розпорядженнями на початковому 
етапі окупації. До фахових шкіл нижчого рівня приймали учнів, 
що закінчили 4–5 класів початкової школи6, тоді як до середніх, 
обов’язковою умовою для вступу була семирічна освіта. 
Навчання у професійних школах відбувалося на платній основі, 
але в більшості випадків, дітей із незаможних сімей звільняли від 
оплати, а подеколи на їх утримання виділяли стипендію. 

На початку вересня у Рівному працювало чотири професійні 
школи, з яких дві середні – торговельна і технічна, музична 
та нижчого рівня – промислова. Українські урядовці доклали 
чималих зусиль для своєчасного відкриття ще п’ятого навчального                    
закладу – жіночої школи домашнього господарства7. Слухачками 
першого року навчання стали 30 учениць 15-річного віку, що 
закінчили 5-7 класів початкової школи. Проте, через відсутність 
приміщення, навчальний процес розпочався дещо пізніше –                 
10 листопада 1941 р. Для жіночої школи відвели напівзруйновану 
військовими діями будівлю, відремонтовану спільними зусиллями 
місцевої управи, педагогічного й учнівського колективу. В цьому 
ж будинку окремі кімнати облаштували під гуртожиток для дівчат 
із навколишніх сіл. 

Цикл навчальних предметів у трирічній школі нижчого 
рівня забезпечував підготовку жінок для професійного ведення 
домашнього господарства. Для учениць викладали чотири 
загальноосвітні дисципліни – релігію, українську та німецьку 
мови, арифметику, а решта навчального часу відводилась 
для теоретичних і практичних занять із куховарства, прання, 

6 Хроніка // Волинь. 1941. 14 верес.
7 Як є у Рівному? Інтерв’ю з бургомістром міста Рівного п. П. Бульбою // 

Волинь. 1941. 26 жовт.
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Рівному під час нацистської окупації (1941-1944 рр.)
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прасування, шиття, рукоділля, городництва, руханки, листування, 
гігієни та співу. Завершення першого навчального року в школі 
відзначили урочистостями на чолі з директоркою Варварів8. 

Найбільшими середніми професійними школами були 
торговельна та технічна. У першій, враховуючи потребу 
в працівниках торговельної сфери, готували фахівців для 
сільської кооперації та бухгалтерів. Зважаючи на те, що школа 
працювала у перші місяці окупації, то мета її діяльності у 
тогочасних документах значилася як «розвиток господарської 
діяльності у вільній Україні по шляху європейської культури»9. 
До першого класу торговельної школи у 1941 р. прийняли 43 
особи з щомісячною оплатою 50 крб, а вже в наступному році 
тут навчалося 238 учнів10. Перевірки інспекторами навчального 
закладу вимагали належної успішності знань при підготовці 
професійних кадрів. Не атестованих учнів залишали на повторний 
курс навчання. 

Освітня програма торговельної школи поєднувала теоретичну 
та практичну підготовку в такому співвідношенні: загальноосвітні 
предмети – 35,6 %, політехнічні – 11,9 %, фахові – 43,6 %, 
виробниче навчання – 8,9 % 11. Навчання відбувалося українською 
мовою, але на вивчення німецької мови відводилося втричі більше 
годин. Перелік навчальних предметів подано в таблиці 1. 

На початку лютого 1942 р. у школі працювало 17 учителів12, 
серед яких відомі рівненські педагоги – Надія та Роман Іщуки, 
Сергій Апошанський, Йозеф Панек, Євгенія Голенкіна та ін. 13. 
Очолював заклад А. Шумовський. У вересні 1943 р. педагогічний 
колектив зменшився до 6 осіб14. 

8 Хроніка // Волинь. 1941. 26 жовт.; Школа домашнього господарства в 
Рівному // Волинь. 1942. 23 лип.

9 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-73. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 14.
10 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33, Оп. 7. Спр. 14. Арк. 
11 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 7.
12 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 8. 
13 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 7, 15. 
14 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 7. Спр. 237. Арк. 9. 
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Освітня програма середньої торговельної школи

І. Загальноосвітні дисципліни Години
1. Українська мова 160

2. Німецька мова 448
3. Математика 536
4. Історія України 80
5. Економічна географія 144
6. Інші дисципліни 224

Всього: 1592
ІІ. Політехнічні
1. Фізика 90
2. Хімія 372
3. Креслення 72

Всього: 534
ІІІ. Фахові дисципліни
1. Бухгалтерія 714
2. Купецька арифметика 160
3. Торгівля, діловодство і кореспонденція 144
4. Техніка торгівлі 288
5. Історія кооперації 72
6. Статистика 80
7. Крамознавство 294
8. Організація промисл.-практ. навиків 72
9. Торговельне право 72

Всього: 1896
IV. Виробнича практика 4200

Навчальних годин разом: 8222

Джерело: Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 7.
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У середній трирічній технічній школі готували спеціалістів 
у трьох відділеннях: землемірному, шляхово-мостовому та 
меліораційному. На перший курс приймали учнів після закінчення 
п’яти класів гімназії або семи класів десятирічки з одноразовим 
внеском 10 крб і щомісячною платнею – 40 крб. У 1942 р. технічну 
освіту в школі здобувало 140 учнів15. У новому навчальному році 
передбачалося відкриття ще двох відділень: будівельного та 
електромеханічного16. 

Професійна школа нижчого рівня – промислова – готувала 
кваліфікованих працівників для трикотажної галузі. У цьому 
закладі навчали техніки виготовлення трикотажу й спеціальних 
навиків для роботи з технічним обладнанням. Окрім професійних 
знань і практичних умінь, учні вивчали загальноосвітні                  
предмети – українську мову, математику, історію України та 
географію17. У фаховій школі навчалося 65 учнів, котрі щомісяця 
сплачували за навчання 30 крб18.

Відомо, що на Рівненщині працювало дві музичні школи – 
Дубні та Рівному. В останній навчалося 70 учнів із найвищою 
платнею серед усіх місцевих фахових шкіл – 80 крб. Однак, через 
матеріальну скруту, 25 незаможних учнів звільнили від оплати19. 
Через відсутність окремих навчальних будівель, вступники 
подавали документи в приміщенні «Просвіти» на вулиці 
Грінченка, 6920.

Наприкінці 1941 р. очільник рівненського окружного 
санітарного відділу М. Василів створив школу медичних 
сестер та акушерок. До відкриття закладу причетна й відома 
громадська діячка Х. Кононенко, одна з керівниць волинського 
Червоного Хреста та «Суспільної опіки відділу охорони 
народного здоров’я»21. Директор закладу М. Василів опікувався 
відкриттям стоматологічного відділення, позаяк у Рівному не 

15 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 7. Спр. 14. Арк. 3, 5, 11, 12, 14. 
16 Середня технічна школа в Рівному // Волинь. 1942. 1 лют.
17 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 35. Арк. 4. 
18 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 7. Спр. 14. Арк. 11. 
19 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33, Оп. 7. Спр. 14. Арк. 3, 5, 11, 12, 14.
20 Музична школа // Львівські вісті. 1942. 17 жовт.
21 Самчук У. На коні вороному: Спомини і враження.  Вінніпег: Видання  

товариства «Волинь».1990. С. 70.
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було жодного українця-дантиста22, проте, ці плани не вдалося 
реалізувати. Навчальна програма з підготовки медичного 
середнього персоналу була розрахована на 2,5 роки. Учениці 
впродовж першого року вивчали загальноосвітні дисципліни, 
й лише з другого курсу опановували фахові23. Слухачкам 
видавали спеціальне посвідчення (aysweis), що підтверджувало 
їх учнівський статус й сприяло уникненню примусових робіт. 
Вступний внесок 10 крб і щомісячну платню за навчання 40 грн 
сплачували на рахунок окружного Українського банку в Рівному. 
Численні заяви про скрутне матеріальне становище 25% учениць 
засвідчують, що керівництво міської управи піклувалося про них: 
звільняло від оплати та надавало стипендії. Через це, отримані 
кошти за навчання від решти учениць, не покривали комунальних 
витрат і  міська управа для школи виділяла дотації24. 

Серйозною проблемою у період окупації була нестача 
шкільних будівель. Із 29 грудня 1941 р. школа медичних сестер 
та акушерок розміщувалася в одному приміщенні з математично-
природничою гімназією імені гетьмана Івана Мазепи на вулиці 
Кляшторна, 35. Перебування в одному будинку двох навчальних 
закладів змушувало розпочинати навчання у другу зміну о 14 
год. На початку 1942 р. у двох класах було 36 учениць25, а вже у 
наступному  році, середню медичну освіту здобувало 59 учениць 
із яких за національним складом 50 українок, шість польок, одна 
росіянка та дві чешки з різних сіл і містечок26. Педагогічний 
корпус складався із восьми викладачів: Володимира Яновського, 
Опанаса Висоцького, Опанаса Підмайстровича, Антона 
Ярошевського, Юхима Ковальського, Миколи Фесюка, Василя 
Гажія та лікаря Н. Сагайка27. 

Перший випуск медичних сестер відбувся 15 січня 1943 р. 
Свідоцтва про закінчення школи й призначення на роботу в села 
Рівненщини отримали 15 дівчат. Із цієї нагоди в приміщенні 

22 Хроніка // Волинь. 1941. 28 грудня.
23 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1 а, 3а.
24 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2, 18; Ф. Р-74.                

Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1 а.
25 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1, 20, 31, 79, 133.
26 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 26.
27 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 2, 3, 8.
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окружного відділу рівненської «Просвіти» відбулися урочистості, 
де наставники закликали випускниць  долучитися до «фізичного 
й духовного оздоровлення» українського народу28. 

Для решти професійних шкіл також не вистачало приміщень, 
і тому адреси вказують, що торговельна й технічна школи 
розміщувалися в одному будинку на вулиці Дорошенка, 35. 
Пізніше, медична й електротехнічна школа перебували в будинку 
на вулиці Могили, 11. Згодом, остання перебралася у будівлю 
міської управи (вул. Німецька, 46). Окремі будинки зайняли 
промислова школа (вул. Лисенка, 2) та жіноча школа домашнього 
господарства (вул. Іванни, 17)29. Ще однією  проблемою  була 
нестача шкільного приладдя та документації. Приміром, 
відсутність нових журналів успішності намагалися вирішити 
через повторне використання радянських журналів, у яких 
викреслювали такі предмети, як російська мова, Конституція 
СРСР і УРСР30. 

Тижневе педагогічне навантаження учителів фахових шкіл 
було меншим, на відміну від початкових шкіл і становило 24-28 
год для чоловіків і 22-26 год для жінок. Окремо передбачалася 
доплата за знання німецької мови від 5 до 25 % й віковий ценз. 
Так, учителям від 25-29 років доплачували 10%; 30-34 років –                                       
20 %; 35-39 років – 30 %; 40-44 роки – 40 %, 45 і більше – 50 %31. 
Заробітна платня учителям нараховувалася фінансовим відділом 
міської управи. Приміром, у медичній школі щомісяця  директор 
отримував 600 крб, секретар – 400 крб, викладач у середньому 
залежно від категорії від 434 крб, а сторож – 392 крб32. Одначе, 
цього не вистачало для утримання родин, і тому соціальним 
забезпеченням опікувалась адміністрація закладу,  звертаючись 
до міської управи про виділення учителям молока і дров у 
осінньо-зимовий період33. 

28 Закінчення курсу сестер-акушерок у Рівному // Українець (Берлін). 1943. 10 лют. 
29 Оголошення // Волинь. 1942. 21 трав.
30 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-73. Оп. 1.  Спр. 5. Арк. 1.
31 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-52. Оп. 6. Спр. 5. Арк. 1, 6, 25.
32 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 2.
33 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-75. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 13.
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Кадрові потреби для професійних технічних шкіл стали 
відчутними після фізичного знищення нацистами євреїв, бо саме 
вони складали більшість рівненських інженерів. Уже в січні                
1942 р. набирали учителів із поміж українців для «вишколення 
кадрів фахових робітників»34. Відсутність українських 
спеціалістів намагалися заповнити підготовкою нових, і тому з 
газетних шпальт лунали закликали до молоді зламати стереотип 
«селянської нації» і вступати до професійних шкіл35.

Крім стаціонарного здобуття фахової освіти у Рівному 
відкривали короткотермінові курси. Так, на початку 1942 р. 
завідувач міського шкільного відділу О. Ковальський звертався 
до окружного відділу при гебітскомісаріаті про надання дозволу 
громадській організації «Жіноча служба Україні» на організацію 
двох 6-тижневих навчальних кооперативно-бухгалтерських 
курсів і керівників дитячих садків у Рівному, а також «Просвіті» 
на проведення 8-тижневих курсів із підготовки вихователів для 
сільських дитячих садків36. 

Шкільний відділ Рівненської міської управи в цьому році 
організував фармацевтичну школу, яка розпочала роботу 3 вересня 
із 53 учнями. Після першого триместру навчання передбачалася 
3-місячна практика в рівненських аптеках37. Директор школи               
О. Андрощук опікувалася ремонтом приміщення і обладнанням 
хімічної лабораторії38. У фармацевтичній школі працювали 
висококваліфіковані педагоги: Євген Левитський (Київський 
університет), Бронислав Кобилянський (Віденський університет) 
Юрій Майстренко (Київський університет), Йосип Панек 
(Київський університет), Роман Іщук (Київський університет), 
Сергій Апошанський (Санкт-Петербурзький університет)39. 
Проте, розпочатий навчальний процес відразу ж призупинили 
через розпорядження гебітскомісара від 5 листопада 1942 р. про 
закриття шкіл40. 

34 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-52. Оп. 6. Спр. 3. Арк. 1. 
35 Пундик Ю. За фахову освіту // Волинь. 1942. 6 верес.
36 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 13.
37 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-75. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 8, 12, 17.
38 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-75. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1.
39 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-75. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1, 3, 5, 6.
40 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-75. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1, 22.
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У 1942/43 навчальному році в Рівному згідно документів 
значилося дев’ять шкіл: середні торговельна і технічна, 
промислова (нижча фахова), музична, домового господарства, 
медична, трикотажна майстерня та електротехнічна41, де 
працювало 99 учителів разом із технічним персоналом42. 

Отже, для підготовки фахівців для господарських потреб у 
Рівному в період окупації функціонувала мережа професійних 
закладів: середні школи, ремісничі училища, курси та майстерні. 
Нацистська влада, керуючись власною стратегічною метою 
вбачала підготовку кваліфікованих спеціалістів на окупованих 
територіях, як  нове джерело поповнення ресурсу робітників, 
котрі б працювали в інтересах рейху.

41 Держархів Рівненської обл. Ф.Р-33. Оп. 7. Спр. 19. Арк. 1, 12.
42 Держархів Рівненської обл. Ф. Р-33. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 23.
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Андрій БРИЖУК

Спогади Івана Бізюка 
як джерело до історії Острожчини ХХ ст. 

Усноісторичні джерела посідають вагоме місце в комплексі 
джерел до вивчення історії. Наявність багатого фактологічного 
матеріалу, інтерпретацій, вражень, спостережень та роздумів 
інтерв’юйованих осіб про описувані події – головні риси 
усноісторичного джерела. Такі матеріали часто виступають 
багатим джерелом до вивчення повсякденного життя, побуту, 
місцевих політик та взаємодією етнічних, соціальних, 
релігійних груп. Першоджерелом є особистість, це зумовлює 
багатовимірність усних свідчень. Разом з тим, використання такого 
джерела для історичного дослідження вимагає застосування 
методики критичного аналізу, наприклад, співставлення з іншими 
джерелами, що стосуються певного періоду. 

Найбагатшою, за представленням усноісторичних джерел, є 
історія Другої світової війни. Опис початку війни відображений 
в спогаді Юзефа Пентковського [5]. Описи свідків Голокосту 
євреїв представлені в науковому обігу рядом спогадів: Йосипа 
Галицького [1], Василя Вальдмана [2] про знищення єврейського 
населення Острога, спогади Федора Інтергойза [4], а також 
жителів села Оженин Острозького району про переховування 
євреїв [3].

Іван Бізюк народився в селі Волосківці 8 червня 1938 року. 
У інтерв’ю описано життя родини під час війни. Перші спогади 
та дорослішання припадає на воєнний і повоєнний час. Іван 
Тимофійович оповідає про процес колективізації, повоєнний 
побут, навчання в школі та службу в армії. Особливої уваги 
заслуговує свідчення про перший приїзд до Острога в часи 
нацистської окупації. Відображено в інтерв’ю побут та медицину 
на Острожчині в повоєнні роки. Наявні свідчення про роботу в 
сфері будівництва. В розмові надана оцінка радянської влади, 
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відображена політична апатія та ставлення до історичних 
потрясінь, наприклад, – Чорнобильської катастрофи.

Інтерв’ю було записане в аудіоформаті 24 травня 2020 р. в 
Острозькому замку. Стенограма інтерв’ю публікується вперше.

Ми будемо починати. Для початку назвіться, як Вас звати 
повністю.

Бізюк Іван Тимофійович.
Коли народилися?
8 іюня 1938 року.
Де зараз проживаєте?
Острог. Кривоноса, 19.
Мене звати Андрій, я буду проводити з Вами це інтерв’ю. 

Скажіть, будь ласка, як звали Ваших батьків.
Мати – Бізюк Оксана Тивтіфївна.
І Бізюк Тимофій Степанович – батько.
Обоє мєсни – волосковськи. Я з Волосковець, з села.
Вони були обоє з села?
Так вони там жили.
А ви в Острог коли приїхали?
Я живу в Острозі з 1973 року.
Про Вашу родину в Волосківцях. Вони мали господарство?
Ну канєшно мали. Люди мали господарство і так само вони.
Батько мій не мав коли хазяйнувати бо в 1939 році  началась 

польсько-німецька війна. Він пійшов на фронт. Дві неділі 
повоювали, де й попав в плєн. 6 літ в Германії в плєну. В 1945-
тому прийшов, попав в другий плєн – в колгосп.

А мама Ваша залишилася з Вами, з сім’єю? Скільки у вас 
було братів?

У мене не було братів. Не було коли стараться братів. Мені 
було рік, як батько пішов на фронт…

Коли батько був у полоні, то як Ваша сім’я жила?
Мати жила коло свого батька і я з матір›ю коло їх. Тоді ше була 

своя земля, ще треба було працювати. 
Коли прийшли совєти, чи організовували вони колгоспи, 

чи Ви мали свою землю?
В нас колгоспів не було до 1949-го. У нас колгоспи начались 

послє войни.
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А Ваше дорослішання… Перші свідомі спогади, це 
пов’язано з війною?

Я все пам›ятаю, тут розказати, то ціла історія. Таке було время, 
шо треба було пам’ятать, бо каждий день були люди в страху. Як 
не одні, то другі мордували людей.  

Волосківці ж частково в лісах. Там були партизани?
Були всі. Всі вони одінакові, хто носить оружиє. Прийдуть 

ночою, збудять… Бо ми жили на хуторі… Побудять – «Давай 
їсти!». Всім треба було давати їсти. Одні виходять… То бандерівці 
йдуть дорогою, то ці, що шукали бандерівців ідуть городом… Ті 
тих не зачіпають, ті тих не зачіпають. Ті відходять, ті приходять, 
кажуть: «Давав совєтам їсти, давай і нам».  Отаке було.

Чи з Вашої родини хтось ішов в ліс?
Добровольно не йшли. Але таке время було, якщо прийшли 

тобі сказали, а ти не пішов, то будеш там. У нас був рів такий, то 
будеш там в тому рову. То мусиш іти.

Село залишилося цілим?
Село було цілим до… За німців. Вже німці були. Бо коло нас 

йде … жилєзна дорога, то там стояла охрана. Мадяри стояли. 
Вони охороняли жилєзну дорогу. У нас, в Кривині… Одного 
разу приходять три солдати, три мадяри… А мій хресний-батько 
вмів шити костюми. Ну шив костюми все. Хтось їм підсказав. Ну 
молоді хлопці. Солдатьска форма вона шиється на всіх. Молодий 
солдат каже: «Переший шинель, зроби так шоб я був на людину 
похожий». Ну шо зробиш? Не зробиш хіба? Мусиш. Він йому 
зробив ту шинель. Той пішов. Він показався хлопцям. Через день 
знов приходять… То він так їм перешив на нашому переєзді, 
на Бадівському переєзді перешив… Але побачили наші хлопці, 
засіли в житі… Вони йшли чотири чи п’ять чоловік ввечері. 

Вони засіли в житі… Пикнув з автомата – вони попадали. 
Вискочили – оружиє забрали, пішли. А один ранений був, ті 
побиті, а один ранений. Той ранений ползком-ползком півтора 
кілометра до переєзда. Він заповз туди, дав знать шо таке діло. На 
другий ранок дивимося – вже село горить. Вони спалили пів села. 
Йшли до нас, але якийсь офіцер вибіг, крикнув, вони вернулись. 
Так село згоріло, не може не половина, але ж згоріло. Так зробили 
на зло, то і вони зробили. Кого будеш винуватить?
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Як Вашого хресного звали?
Микола.
Ви сказали, що він був швець, то це в нього була професія 

чи він просто вмів?
Мій дід, а його батько послав його вчитися до кравця. Той він 

так уже научився.
То він вчився десь у місті, в Острозі?
Ні не в городі, прямо по селах були такі шевці. Те й він так 

вивчився. Бо треба було. То не було так, як тепер: пішов в магазин 
костюми вісять… Колись же такого не було. Може й було в городі, 
але такої не було заведенції в селі, не було його за що купляти. 
Понімаєте? Де ж ті гроші брати? Своє хазяйство, якщо якийсь 
надлишок був, чи зерна чи шо, – чоловік продав те й мав якісь 
гроші….  

А всі члени Вашої сім’ї працювали на землі?
На землі! Всі.
Мали освіту?
Ніхто ніде не вчився. Таке время було, що ніхто не учився. 

Чотири класи кончив, аби вмів розписатись, да й тильки усього. 
Ну може в таких хазяйствах хто багатше, мудріше живе, може де 
й вчилися... Може чийсь син і вчився, не без того. Но наша симня 
не вчилась ніде.

Пам’ятаєте, коли німці прийшли?
Це було якраз в жнива… Істребітєль німецький… Люди на 

полі, бо хоч і війна треба хліб і перекинуть, і висушить, і все… 
Люди на полі, а він прилетить, істребітєль, перехилиться через 
борт, вищирить зуби, сміється… Пулємьотом  дасть очередь по 
воздусі. Перехилиться і сміється. А люди падають під межи, 
бо ж ніхто не знає куди стріляє. А він пошуткує, посміється да 
й полетів. Але вбити, нікого не вбив. Він по людях не стріляв. 
Одного разу застрочив пулімьот, а ми на дворі були, я малий 
граюся там. Я як зара помню. Прилетів самольот, дав очерідь… 
А ми шо? На дворі була баба і мати, і я грався. Ми в погриб. 
Сховались в погриб, проходить минут 10 в погрибі, чуємо: 
«Гага-гав-га...». По дворі таж гуси гельгочуть. Баба виходить з   
погриба, – німці на дворі. Мати виходить з погриба і я вилажу. 
В мене ще така тачанка була… У них така танкетка. невеличкий 
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такий панцерник. Вони прийшли на двір. Рукави закачані, в 
пилюці всі. Каже до матері: «Дай води». А криниця стоїть збоку. 
Мати пішла до криниці, викрутила, бо в нас двадцять кругів  
глибина. Викрутила відро води, поставила, пішла до хати взяла 
кружку, каже до нього: «На!». А він: «Нє, напийсь!», каже.  Взяла 
мати, зачерпнула води, напилась, дає йому кружку. Типір він бере 
кружку, зачерпнув, напивсь, їдну кружку, другу… Вода в нас 
така джерельна, добра була. Як вип’їш, то аж в лобу закрутить, 
така холодна була. І смашна вода! Випив ту воду, їден-другий, 
і начали митися, вмились, вийняли бритви, побрились. А коло 
криниці такий горідець [....] Там стояло 15 вуликів пасіки і коло 
криниці полуниці, вони якраз вже були червоні. Вони росли 
рядочками, мати положила старої простої соломи, житньої, по 
цих рядочках і вони так розложились на цю солому… Лежать 
такі червоні! Німець показує чи можна? Мати каже йди, бери. 
Пішов, акуратно походив по цій соломі, нарвав цих ягод, з’їли 
ці ягоди і каже: «Данкешон». Подякував матері і поїхали. От 
стільки я німців бачив…

І ще раз бачив, то в гражданській формі. Приходив  до хати і до 
баби каже: «Яйка-яйка...», збирав данину. Для армії. От стільки я 
їх бачив.

Пасіка чия була?
Дідова. Він був пасічник. В діда було 100 пнів. А послє, за 

совєтів вже було пару для себе.
Була окупація, приходили по яйця. Чи вимагали якісь інші 

податки?
За податки я вам не скажу. Я ще тоді цим не інтересувався. Те 

що я бачив, те, що я запам’ятав, то те я вам кажу.  
А коли фронт рухався назад, коли совєти знову прийшли, 

пам’ятаєте?
Як вони начали німців гнати? Я вийшов на двір, в нас на дорозі 

лежав такий дуб, може з метр в діаметрі. В діда було колись кусок 
ліса… То я на тому дубі щодня грався, човгав по ньому. Я вийшов 
на той дуб сів, сиджу та дивлюся по городі – один в білих штанах 
побіг, та й другий. Їх десь захватили сонних, то вони втікали. Це 
вони почали перти німця назад. А туди на Новоград-Волинський 
чути гуде світ, понімаєте? Фронт іде тудою, на Ровно. А в нас ще 
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тут тихо. Але послє, через день чи через два, мати рано встає, 
вдосвіта виходить на дорогу, дивиться шнурок якийсь по дорозі. 
Каже: «Якусь проволовку по дорозі тягнуть». А дядько каже: «То 
провод, то вже фронт буде йти сюдою». Вони протягнули связь 
і пішли. Рано розвидняється – начинають іти. І пішки йдуть, і 
возами коні тягнуть, і йшли-йшли-йшли, пів дня йшли…  Вони 
розтовкли дорогу, бо земля була не замерзла, а вони в битих 
валянках, в гразі… Два дні йшли. На третій день заходять до хати  
і каже: «У вас буде стоять штаб в хаті». Була в нас хата розділяна 
на двоє, була кухня і комната велика. Стояв стіл, лавки до порога. 
Вони зайшли в хату, на столі ставлять радіостанцію, все своє 
оборудуваніє…  Нас у кухню загнали. Вони місяць в нас стояли. 
А в другої жінки, через хату, стояла бочка двісті літрова і труба. 
Стріха з хати, хата була соломою крита, не знаю, як ту хату не 
спалили. Там солдатів годували, хто глядів цей штаб. І так вони 
місяць стояли. А я плачу часом за батьком. А єврей, був офіцер 
у штабі, каже: «Нє плач, Ваня, нє плач». Виймає сумку з такої 
кожи юштової, жовтої, дає мені і каже: «На, ми освободім, прийде 
папа, пошйот тібє сапогі». Так вони місяць стояли. Він пошле 
солдат, ті наб’ють курей по людях. До матері каже: «Бери, готуй 
кушать». Мати бере горшка такого великого, картоплю на такі 
крижалочки наріже: і так шар картоплі, шар м’яса, шар картоплі, 
шар м’яса. Наложила цього горшка, взяла тіста, намазала зверху. 
А палилося в печі в каждій хаті. Засоває цього горшка в піч, він 
стоїть… Проходить може з пів години кричить: «Виймай». Мати 
каже: «Да що ж виймати, воно саме розпарилось». «Виймай! Бо 
щас будет приказ уходить». Вийняла, а він гризе, як собака. А як 
вибірались, то було чотири часа, вдосвіта. Забрались і поїхали. Як 
розвиднилось, ми вийшли на вулицю, ті всі вулики перекинуті. Ще 
їм меду захотілось. Оце такі були освободітєлі. Я вам розказував 
за німців і розказував за їх. Я не тягну не за тими не за іншими. 
Але то був «завоєватєль», каже до матері: «Можна йти в ягоди?». 
А цей місяць в хаті сидів, а потім перекинув всю пасіку і поїхав.

Ваш батько був у полоні. Як він повернувся?
Прийшов батько з неволі. На другий чи на третій день. Вночі 

попід хатою гуп-гуп! Баба каже: «Тиміш, вже йде нечиста сила, 
шо робить? Як будуть стукать, – одкривать чи ні?». Батько каже: 
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«Раз просять, треба одкривать. Не одкриєте ви, вони одкриють 
самі». Постукали, заходять, то наші хлопці. В двері зайшли, на 
лаву сіли 12 чоловік. Їден вінтовку поставив, інший автомата 
кинув, той те, той се… Положили купу желіза цього, а сами по 
цій лавці розсілись, геть за стіл. А ми в ліжку, мати під грубою, 
я посередині, а батько з краю. Батько лежить, руки заложив за 
голову. Вони сіли, розсілись. – «Світи лампу!» Баба засвітила 
лампу. – «Давай їсти!». Пішла баба, принесла в гладишечці, в такій 
череп’яній, молока кислого. І хліб, самі пекли такий великий. 
Положила цю буханку хліба, ножа і дає кружки. А він каже: 
«Шо ти даєш молоко, а сала в тебе нема?». А батько як лежав 
тако, і був такий гострий. Батько каже: «А що, тобі молоко в ніс 
коле? А гуми німецької ти не пробував?». Як батько так сказав, 
він як скочив. Гвинтівку свою схватив і на двір. Вони всі вийшли 
на двір, поставали, і два часа вони та гергали. Це треба було 
автоматом поперек ліжка провести і все, нас би не було. Але був 
один сільський між ними, свій, з села. І то він з ними спорив. І так 
вони поспорили-поспорили, забрались і пішли. І більш ми їх не 
бачили. Бо то вже началося друге життя. Вже почалися колгоспи 
ці зав’язуватися. Більше рускіх в село приїжджали. 

То ці озброєні хто були?
Бандери були. Наши. 
Батько повернувся з полону, радянська влада мала до 

нього питання?
Як кончилась война з Германією, йому сказали: «Збирайтеся 

всі в гурт і йдіть в другий город». Батько був в одного господаря, 
другі в другого… Направили їх 70 кілометрів пішки. В якесь 
учереждєніє прийшли. Їх закликали по одному. Такий здоровий 
зал. Сидить офіцерня: і польський офіцер, й німецькі офіцери, 
і всіх націй. Потому шо в Германії в плєну були всі нації. Так 
і були офіцери туди представленні. Він підходить. Питає: «Якої 
національності?»             

 – Українець. 
 – Де служив? 
 – В польській армії!
 – Який полк? 
Каже батько, яка часть. Той откриває книжку, шукає чи то 
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правильно. Так перепустили їх всіх. Кажуть до їх: «Сядайте на 
поїзд, як їсти захочете, заходьте в ресторан, вам там дадуть поїсти 
і буде вас поїзд вести кого куди». Ну, так батько переїхав через 
Германію, – все харашо. Переїхав через Польщу, – все харашо. Як 
уже в Львові висадивсь. Каже тут, ця кацапня наша всяка, і наші, 
і рускі, і які хоч солдати стріляють з пістолетів, понапивались, 
пристають одне до другого… до бійки доходить. А  батько йшов з 
Германії так: чемоданчик у нього був невеликий, костюм один на 
себе, один в чемодан, бо магазини були розбиті, бери що хоч. І взяв 
дві бритви, опасних. І взяв машинку, цю що підстригать волосся, 
таку нульовочку. Оце, що він  з Германії заслужив за шість років… 
Як він побачив, що такий разврат, пристають, лізуть щоб битися. 
Ну п’яні, як п’яні. Батько думає: «Як пристануть в туалеті, то що я 
буду? Взяв одну бритву вийняв з чемодана, взяв в карман. Як буде 
приставать, шо невтєрпьож, то махну по горлянці. Те й тільки 
всього». Він так і зробив. Але нічого не случилось, він приїхав. 
Сів на поїзд. Уже з Львова приїхав в Здолбунів. А від нашого села 
хлопці такі молоді, батька знали. Батько вийшов з поїзда, КГБ 
його зразу загребло і туда… А хлопці переказали – вже ми знаєм, 
що батько йде з плєну додому. А забрали його туди… Що вони 
його там питали? То ясно шо… Вони одне питають. Потремали 
його троє суток там. Випустили, батько приїжджає в шість часов, 
йшла електричка. Робочі їхали з роботи і батько з ними приїхав. 
Йде додому, на хутор. Несе цього чемодана, тако, на рукаві жекета 
повісив. Йде дорогою. Мати мене за руку, йдем встрічати. Він з 
матерою поцілувавсь, а я від матері одирвавсь і в жито… А він 
до мене: «Сину, чого ти?». Я кажу: «Знаю, що ти мій батька, але 
я тебе боюсь».  Він мене поцілював. Прийшли додому ввечері. А 
на другу ніч, оце я вам розказував як вони прийшли.

Коли колективізація почалася, забрали у Вас землю?
А послі, вже в 1949 році почали мучити за ці колгоспи. А люди, 

каждий привик до свого, кажен має худобу, кажен має кусок цеї 
землі, в кого більше, в кого менше. Але ми бачили як це, як люди 
живуть. Бо ми ж були під Польщею, а границя йшла по Вілії, по 
цій річці, і через Вельбівне, тудою за Бадівкою… Кілометр од 
нашого села вона йшла. То ми бачили як з того боку вони живуть 
«заможно». Ми знали що то таке «колгосп». То люди… ніхто не 
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хоче. А ще свої, ця команда вночі приходить. Запишешся – будеш 
там у рову. І от кого слухать? Цей угрожає, той заставляє. Але 
почали настоювать, то люди почали здаваться. Той записавсь, 
той записавсь… Дай так записалися в колхоз. А в другого мого 
діда, дідового брата, була здоровезна клуня, бо в нього було 10 
гектарів орної землі. Зробили в цій клуні конюшню, поробили 
жолоба, позабирали од людей коні, їх поставили там. Ну рано 
хазяїн встав, нема коня, дай крутиться, щось йому робиться… 
Бере в’язочку сіна дай несе цьому коньові, той же кінь голодний 
стоїть. Приніс, сьогодні нагодував, завтра нагодував, дай так, 
поки одвикли од цього всього. А вийшли орать, то їден за другим 
орали, один скородить, дай так уже сіяли, так почали хазяйнувать. 
А вже послє появився якийсь трактор в колгоспі, да вже і кіньми і 
тракторами. Так потім привикли і по всьому. 

А Ви в цей час в школу пішли, так?
В 49-му я пішов в первий клас. В своє село. 
У Вас восьмирічка була?
Чотири роки. У вісім років начинали ходить у школу. А послє 

пішов у Могиляни, там вже 10 класів була школа. Я кончив 
4 класи в Волосковцях. Пішов в Могиляни в 5-й. У вересні 
походив дві неділі і заболів. Заболів мені живіт. Сьодні болить, 
завтра болить, послєзавтра болить. Я не хочу йти в школу. А 
мати думає, що я притвораюся: «Іди, халєра б на тебе! Йди, я 
знаю шо ти придуруєшся». Я пішов. Ще день-два. Бачать, шо я 
слабий – завезли до фельдшера. А він такий доктор був, як і я. 
Він в царській армії десь коло врача був, подавав то термометра, 
то те, то те… Дай бачив, що ця таблєтка од голови, ця од того, ця 
од того. Научився, став дохтором.  Повіз мене батько туди, він 
подивився, каже: «Він простудився». Дає мені якійсь таблєтки. 
П›ю я ті таблетки, – однаково мені. Везе другий раз. Він каже 
ше шось там. Знов дає… Добувся я до тих пір, що в мене живіт 
став як барабан, і червоний як совєтский прапор, таке запалення. 
Але ж почула учителька, а в нас учителька була з Острога – Дарія 
Василівна Ткаченко. Вона учила мене до четвертого класу. Почула, 
що я слабий, тай каже до батька: «Везіть його в Остріг, у нього 
майбуть апендицит». А в тому Острозі тоже нікого нема, бо то ж 
після войни. Був тільки такий старий дєд Петренко – терапевт і 
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прислали молодого студента – хірурга Вєльського. Батько мене 
садить у віз і 10 кілометрів тарабанить мене по дорозі в Остріг. 
Привіз, тей Петренко подивись і каже: «Ой, гвалт! Ви запустили 
дитину, у нього апендицит». Це було діло у суботу. Але каже: 
«Везіть його додому назад, бо немає хірурга, і ложіть холодний 
компрес». Везе мене батько назад, мати рушника намочить, на 
живіт положить, він висохне, знов мочить. І так  цю температуру 
витягує. Привіз мене батько у четвер, привозить, вже є Вєльський. 
Вєльський глянув, з ходу мене в больницю, і шо вони там робили 
я не знаю. В п’ятницю рано, він прийшов на роботу раньше, чим 
мав прийти. Положили мене на стіл холодний, прив’язали руки, 
дали укола – наркоза. – «Лічи!». Я лічу, не знаю скільки я там 
налічив. І всьо, бачу капут мені – засинаю. Заснув… Зробили 
операцію. Операція йшла три часа. А я дуже боявся операції. 
Коло мене лежав дядько, такий молодий чоловік років тридцять. 
А врач наді мною сидить, я під наркозом сплю, як він побачив, шо 
я вийшов з наркоза, то він встав і пішов. А я питаю цього дядька 
чи мене різали. Бо я дуже боявся, шоб не різали. А він каже, шо 
нє. Як я одияло підимаю, а шось таке тяжке на мені лежить, тонна 
на мені лежить. Як я подимаю, то лежить кусок льоду, охлаждає, 
знаєте. І вся ця перев’язка червона… Так з вересня місяця я лежав 
три місяці в больниці. Завтра Різдво, а сьогодні мене батько привіз 
додому. І так воно в мене було, зажило, я почав бігати, в школу 
в Могиляни. Як призвався в армію – грижа в мене – на другу 
операцію. Отака житуха…

Люди добровільно в колгоспи записувалися?
Ну шо ж, люди не хотіли, а вони лякали. Помордує-помордує – 

«Записуйся!», такий був Дурнєв, з Острога приїжджав. Посадить 
і кулаком об стіл в «Бога і Христа – Запісуйсь!». Цей не пишеться, 
бо ночою прийдуть другі, будуть казати: «Нашо записався?». 
Але мордували-мордували, дай мусіли записатись. Якщо  не 
записується, то він тебе лякає, зачиняє в подвал. Там була дядькова 
хата, був сільсовєт там, але його вивезли в Сибір.

Ваш дядько?
Ні, чоловік жив. Там був подвал. То зачинять в подвал, поседить, 

іншого допитує. Потім того виймає з подвала, того саджає. Так 
мордували, так лякали. Але ж зробили своє діло. Тай всьо.
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Вас на лікування батько привіз в Острог, це був ваш 
перший візит у місто?

Раніше я не болів, тай не їздив.
А на базар чи в інших справах?
До фотографа! Батько попросив фотографію з мене, з матері… 

Ну в їден прекрасний день дід запрягає коні, вимощує воза, 
застиляється віз, сядає дядько мій, сядає мати, сядає материна 
сестра і я. Їдем в Остріг сфотографіруватися. Їдем з Волосковець 
лугом, попід Курганами, по цьому лузі. Як зараз все бачу: луг 
м’який, той віз грає. Приїхали в річку, озьдо, на Татарській, цей 
переход там і зараз є, як до больниці йти, там є криниця над 
дорогою, і направо на луг, до річки. Той переїзд, як колись я його 
пам’ятаю, то і зараз він таку форму має. Сьогодні там не їздять, 
там хіба хто сіно возить. Але він є такий як був, як я його пам’ятаю. 
Приїхали в річку, коні зайшли в річку, напилися води, а вода 
глибока, аж ноги в воді на возі стоять, я тако схилився, дивлюсь 
риба плеває – і така, і більша. Вода така чистенька… Напилися 
коні води, виїжджати ми… А сидить… Тако загороджено лісою, 
лозою, загороджений пліт. І сидить баба така кучерява, красива. 
А дід у мене такий шуткар був, каже: «Іван, ти бачив жидівку? 
Дивись ондо сидить жидівка!». Сміється дід. Ну виїхали ми і 
поїхали сфотографірувались.

Це в окупації було? Це ательє якесь було?
А тут же в Острозі зараз стоїть 22-й дом, там жив фотограф. А 

назад, з правої сторони, там жив другий фотограф, Пашкевич, чи 
як він називався? То ми в Пашкевича фотографірувалися.

Є та фотографія?
Є.
Ви казали, що коли повернулися з лікарні, то було Різдво, 

церкву в селі закривали чи вона була?
Церква є. Церква у нас була стара. А в 1909 році поставили 

другу церкву, дід розказував, більшу. А ту дерев’яну продали 
в Здолбунів. Там, де в Здолбунові райком, вулиця Шевченка на 
базар іде, там стояла церква. Потім її зняли бо поставили дома 
п’ятиетажного.

Весь радянський час церква була, був священик?
Не було, була закрита якийсь час. Но я не пам’ятаю, в якому 
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то році була закрита. Довго була закрита. Нічого в ній не було, 
нічого в ній не робили, не складів, так як вони любили робити.

В армію коли пішли? Де служили?
В 1957 році. Служив в Омську.
Які війська?
Связь.
Служба була два роки?
Три.
Проводжали вас? Робили вечорину?
Ну, так як обично в селі заведяно. Як іде в армію, то робиться 

вечоринка. Збираються друзья, родственікі. Так на Україні 
заведено в нас.

Вже мали тоді наречену?
Я вже кончив 10 класів, зи мною ходила дівчина з мого села. 

Ми з школьної скам’ї любилися…
Чекала вас з армії?
Да. 
А коли одружилися? До чи після?
В 1959 році я женився. В 1960-у народився син. Дай таке…
Де працювали, в колгоспі?
Я не працював в колгоспі. Не хотіли давать паспорта…. 

Паспорта треба було мать! Не хотіли давать паспорта, то був в 
Острозі Чернов - начальник миліції. І був Пугач такий з ним, 
помошнік. А по сусідству коло мене дівчина жила і робила на 
хлібозаводі в Острозі. І була на квартирі там. І до неї той Пугач 
«пидскакав». І вона його питає: «Як зробить паспорта?». Він каже: 
«Подожди, Чернов піде в отпуск, я заступлю, дай якось зробим». 
Дай він зробив мені паспорта. Та я пішов на проізводство. Робив 
в Здолбунові і вона робила в Здолбунові. Ми робили на стройці. 
Построїли пів Здолбунова. Всі дома… Ну приймав участіє. Всі 
п’ятиетажки ми построїли, було таке строїтєльне  управлєніє 
двадцять перве – СУ-21. Робив на цій сторойці. Строїв цементний 
завод. Приймав участь, не довго, але ж був там. А послє 
Здолбунова перейшли ми…. Вже став Остріг одстраюватися... 
СУ-21 перейменували на ПМК-63 в 1970 році. І начало це ПМК 
строїть Остріг. Оцей 22-й дом, на Мануїльського дом. Всі дома, 
які в Острозі є, ми строїли. І начали потом лікарню строїть. 
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Лікарню начали з фундаменту, було чисте поле, як ми прийшли 
туди. В’юга, вітер… так ми работали… І заробляли. 600 рублів 
тими грішми. Ще до Брежнєва. 600-700 рублів.  Це 70 рублів, як 
перевести вже на Брежнівські гроші. Вони ж зразу були 1000, а 
послє стала сотня. Так ми работали.

А дружина Ваша ким працювала?
Малярем-штукатуром. Зи мною больницю строїла. 
Ви для цього здобували освіту?
Я кончив 10 класів в Могилянах.
А якесь училище?
Більш нікуди я не йшов. Кончив школу, – забрали в армію. А з 

армії вже прийшов, то вже друге.
А як в Острозі будувалися, то там перед тим будинки всякі 

були….
Ну ті зносились. Та такі були розвалюхи. Знаєте? Що недобите 

було.. Бо Остріг же був під бомбьожкою.... То шо було недобите, 
його ремонтірували, дай жили люди. Хто в підвалі, хто де, кому 
де попало, там жив. То послє, як начало те строїтись, то начали 
валить ті розвалюхи. 

А там, по колишній Леніна, зараз – Незалежності, були 
магазини, перукарня?

Були, була там чайна і як ви кажете – перукарня, і хозяйственний 
магазін був, під райкомом, наліво.  Де люди жили, а де государство 
забрало, дай зробило магазіни. Така була житуха.

А коли Ви переїхали з Здолбунова сюди, то Вам де житло 
дали?

То я в Здолбунові не жив.
Ви з села добиралися?
Я з села ходив до станції 5 кілометрів. Це я в 5 часов вставав 

з жінкою. 5 кілометрів в Могиляни. Пригородний поїзд. Далі –
Здолбунов. Вискочив…., а назад – поїзд в 6:10. Як запізнився на 
той поїзд, то слідуючий в десять. В Могилянах в десять, поки 
дочухраїш додому, – одинадцять часов. З’їв кусок хліба, тей 
заснув. А 5 годин знову… Отак ми работали, отак ми строїли 
комунізм. Нам казали, шо ми строїм комунізм…

Ви були партійний? Комсомол чи партія?
Нє. І там не був, і там не був.
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Заставляли чи ні?
Заставляли. Жінку даже оставляли послє уроків. На ніч 

оставляли в школі, в Могилянах. Щоб підписала заяву. А вона не 
підписала…

В Острог коли переїхали, де жили?
А в Остріг приїхав як було в мене троє дітей. Два сина і дочка. 

Як родились діти, то я робив вже в Острозі постоянно. Їздив. 
Виходили на сошу… Автобус ходив. Я помалу-помалу копійку 
якусь. 1700 рублів тими старими совєтскими грішми. Я купив 
стару хатину. Вона була непотрібна для життя. Але думаю, – буду 
робить, буду строїться. Потом вивіз 5 тисяч кирпіча. Поставив 
времянку. Там ми сім років жили. А хату я вже строїв помалу. 
Построїв, тей нема коли жити. Таке життя.

Загалом, як пам’ятаєте радянську владу?
Спочатку було погано, а як дожилися до Брежнєва, то для 

простого селянина можна було жити. Хоч пить? Пий скільки 
хочеш! Вони научили пить людей. Хоч красти? Кради скільки 
хочеш. Якщо маєш широкі плечи. Були люди, шо носили. Мав 
здоров’я, – носи. Носив, годував бички, та ложив гроши на 
книжку. А вони кажуть: «Носи-носи, дурню, тільки ложи гроші на 
книжку». Він ті гроші носив на книжку. А прийшло одне прерасне 
время, вони взяли да од нас гроши забрали… Тей заплатили за те, 
шо ми вкрали в їх. 

Чи пам’ятаєте, як Брежнєв помер, як Черненко… як 
мінялися вожді до Горбачова?

Я цього вам не скажу. Я цим не інтересувався…
Тут в Острозі ходили до церкви?
Я не дуже часто ходжу до церкви. Як співають «Христос 

народився» і як – Пасха. Бо не було коли… Щодня перетомлений 
да ще своя стройка. 

Дітей хрестили?
А як же? Хрестив!
Таємно?
Ні, то ще в селі було. Вінчався я в Мощаниці, бо наша була 

закрита. А дітей хрестив у Волосківцях.
Чи пам’ятаєте 1986 рік, як сталася аварія в Чорнобилі?
Пам’ятаю. Вони хтіли затерти, щоб ніхто не знав. Я сиджу 

Андрій Брижук
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з жінкою на дворі, тако під хатою. Поставив крісло, сиджу в 
холодку. І шось мене мучить. То гараче мені робиться, то холодно 
мені... Шо ж то таке? Таке, мо заходить якась болєзнь. Як на 
третій день, типіро об’являють, шо Чорнобиль зірвався. 

А після почалися рухи зелених, почався Народний рух, як 
ви до того ставилися?

Я в ці фокуси не влазив і я цим не інтересувався. Мені не було 
коли цим займатися. Я хату своїми руками…

Може ще щось хочете сказати, що я не питав?
Я можу балакать дуже довго. До ранку… Те що мої дитячі очі 

бачили, то я не годжу ни німця, ни совєта… То що мої очі бачили, 
те я розказую. Хіба вони хороші? Ті, що оружиє носять, то вони 
всі «хороши»...

Дякуємо вам за розмову.

Література
1. Галицкий Иосиф Бенционович // http://iremember.ru/memoirs/partizani/ 

galitskiy-iosifbentsionovich/
2. Гон М. Голокост на Рівненщині. Документи та матеріали / М. Гон. – 

Дніпропетровськ: Центр «Ткума»; Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 120 с.
3. Журик С. Спогади оженинців про переховування євреїв у роки Великої 

Вітчизняної війни /Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – 
С. 180-184.

4. Смирнов А. Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту 
на Острожчині // Острозький науковий збірник. – Острог, 2016. – С. 279-286.

5. Pętkowski Józef. 17 września 1939 roku słońce zgasło nad Horyniem – 
wspomnienia lwowskiego kadeta. Wydano nakładem autora. – Drukarnia Ojców 
Franciszkanów w Niepokalanowie, 1998.

Спогади Івана Бізюка як джерело до історії Острожчини ХХ ст. 

http://iremember.ru/memoirs/partizani/


162

Ярослава БОНДАРЧУК

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)

У острозькому Богоявленському соборі, 
Свято-Воскресенській церкві та Свято-
Троїцькій церкві Межиріцького монастиря 
стоять подібні Голгофи. Їх намалював у 
1920-ті роки місцевий художник, вчитель 
малювання та креслення Флор Юхимович 
Гудов. Завжди розважливий, спокійний 
інтелігентний, справжній нащадок срібного 
віку вітчизняної культури, він користувався 
величезним авторитетом серед жителів 
нашого міста. Проте нині майже не 
залишилось острожан, які пам’ятають про 
нього. Мета нашої статті розповісти про 

цього чудового художника, адже пам’ять про таких людей повинна 
не стиратися плином часу, а передаватися іншим поколінням.

У нащадків художника зберігається виписка з Метричної 
книги Миколаївської церкви села Гудове Путивльського повіту 
Курської губернії. З цього документа дізнаємось, що 19 серпня 
1881 р. у селянина Гудова Юхима сина Архипа та його жінки 
Єфросинії дочки Микити народився син, який був охрещений в 
Миколаївській церкві і наречений іменем Флор, на честь мученика 
Флора, пам’ять про якого православна церква відзначає 18 (31) 
серпня. Обряд хрещення виконав священик Іван Проскурін. 
Хресними батьками стали житель того ж села Федір син Стефана 
Бірінков та козачка села Зазірок Анна дочка Степана Любинець 
[1]. Нині село Гудове належить до Глухівського району Сумської 
області, розташоване майже на кордоні з Курською областю. В 
селі залишились розвалини Миколаївської церкви, в якій більше 
як 100 років тому хрестили Флора Гудова.  За переказами, храм 
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збудували італійці в 1808 році. У 1941 р. церква була закрита 
«безбожною владою», у 2007 р. впав купол церкви (рис.1)

Як і всі сільські діти, Флор навчався в церковно-приходській 
школі, вже з дитинства виявляючи неабиякі здібності до малювання. 
У 1901 році він вступив вчитися на живописне відділення 
Київського художнього училища, яке було відкрито у вересні того ж 
року стараннями викладачів Київської рисувальної школи Миколи 
Мурашка: В. Менка, М. Пимоненка, І. Селезньова, В. Орловського, 
академіка Петербурзької академії мистецтв Х. Платонова і академіка 
архітектури В. Ніколаєва. Збереглася фотографія 1905 року, на якій 
Флор Юхимович разом із своїми однокурсниками перший зліва в 
середньому ряду. Він один не дивиться на фотографа, а щось записує 
чи замальовує в блокнот (рис. 2).

У художньому училищі зберігались кращі традиції Київської 
рисувальної школи: вільна творча атмосфера, демократичність, 
доступність освіти для обдарованої молоді різних громадських 
станів. Училище надавало курс шестирічної середньої освіти 
разом з фаховим навчанням на трьох відділеннях: живописному, 

Рис.1. Миколаївська церква в с. Гудове Глухівського району Сумської обл.

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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скульптурному та архітектурному. Випускники училища здавали 
випускні іспити в Петербурзькій академії мистецтв. Після цього 
вони отримували звання вчителя малювання та креслення або 
могли продовжити навчання в академії. Як згадує художник 
К. Д. Трохименко, який навчався в училищі в 1902-1910 рр,, 
тобто, майже одночасно з Флором Гудовим, програма художніх 
предметів, яку затверджувала Петербурзька академія мистецтв, 
базувалась до останнього натурного класу на малюванні 
античних зразків, спочатку фігур, орнаментів, далі – масок, голів, 
гіпсових копій античних скульптур. У старших класах малювали 
з натури фарбами натюрморти, портрети, фігури. В училищі 
поширювались ідеї модних художніх течій (імпресіонізму, 
авангардизму), але найбільший вплив на формування молодих 
художників мали реалістичні основи мистецтва, які стверджували 
реальність буття як найвищий прояв краси світу. Окрім малювання 
і живопису, в училищі викладались спеціальні дисципліни, 
такі як історія мистецтв, анатомія, перспектива, методика 
малювання і креслення. Загальноосвітні предмети викладали 

Рис. 2. Ф. Ю. Гудов (другий зліва в нижньому ряду) серед однокурсників. 

Ярослава Бондарчук
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досвідчені педагоги, географію – Кистяковський, фізику – доцент 
Політехнічного інституту – Кукуласко, історію – професор                                                                                                               
М. В. Довнар-Запальський. Всі вони були вимогливі і давали 
глибокі знання, вишколюючи хлопців, які прийшли здобувати 
середню освіту після церковно-приходських шкіл [2].    

Не менш важливе значення для становлення молодих 
художників мали київські музеї. Якраз у цей час відкрився 
Художньо-промисловий музей, в якому було багато зразків 
українського народного мистецтва і щороку відбувались виставки 
«Товариства пересувних виставок», де можна було побачити 
картини Рєпіна, Сурикова та багатьох інших великих митців. Крім 
того, студенти ходили в Музей західноукраїнського мистецтва       
І. Ханенка, музей ікон в Духовній академії, в Кирилівську церкву, 
де потрясали своєю містичністю розписи Врубеля, у Троїцьку 
церкву Києво-Печерської лаври, яку розписував Верещагін, у 
Володимирський собор, в якому дивували монументальні ікони                                                                                                                           
В. Васнєцова та М. Нестерова, тому що не були іконами в 
звичайному розумінні, а реалістичними образами з Біблії та 
історії Київської Русі. Навчання не тільки в училищі, але й у 
великих живописців минулого й сучасників, твори яких можна 
було бачити в музеях і церквах, сформували з талановитого юнака 
з села Гудове справжнього митця і професійного художника.          

Серед педагогів училища особливою любов’ю учнів 
користувались М. Пимоненко, Г. Дядченко та І. Селезньов. Кожний 
з них відкривався для студентів найбільш значимими гранями 
свого таланту. М. Пимоненко розкрив чарівну поетичність 
українського села, красу народних звичаїв і обрядів. Як пам’ять про 
цього великого художника в сім’ї Флора Юхимовича зберігається 
створена ним чудова копія з картини Пимоненка «Побачення». 
Г. Дядченко особливо вражав студентів своїми глибоко 
проникливими акварельними ескізами на біблійні теми. У нього, 
як і в церковних живописців, які розписували київські храми, 
Флор Гудов навчався живопису біблійних образів і сюжетів, що 
згодом знадобилось в Острозі, коли він писав ікони та розписував 
«Голгофи» для місцевих і навколишніх церков. Іван Селезньов 
був особливо сильним в історичному та портретному жанрах. 
Йому Флор Гудов завдячує своїй майстерності портретиста. 

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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До студентських робіт художника 
належить Портрет невідомої, на якому 
профільне зображення гарної молодої 
жінки. У цій роботі художник застосовує 
прийом, до якого часто звертались 
живописці ХІХ ст. Ніби портретована 
сидить в темній кімнаті. Вся її постать 
занурена в морок. ЇЇ волосся та чорна 
сукня майже зливаються з темним 
тлом. Висвітлюється лише обличчя 
з класично правильними рисами і 
ніжним рум’янцем на щоках, на якому 
й зосереджується увага глядача (рис. 3). 

Одним з кращих є портрет селянина, 
який, очевидно, був екзаменаційною 

роботою молодого художника. Портрет написаний в кращих 
традиціях реалізму. Віртуозність пензля, майстерно передані 
світлові та тонові рефлекси, тонкі градації фарб високо оцінили 
Микола Пимоненко і професори Петербурзької академії мистецтв 
(рис.4). 

Як і всі студенти Київського 
художнього училища випускні іспити 
Флор Гудов здавав у Петербурзькій 
академії мистецтв. У його послужному 
формулярі сказано, що після закінчення 
курсу в Київському художньому 
училищі 13 квітня 1907 р. Ф. Ю. 
Гудов здав екзамен при Петербурзькій 
художній академії і отримав свідоцтво 
на право вчителя малювання і 
креслення за №1011. 1 серпня 1907 р. 
він був призначений Київським учбовим 
округом на посаду вчителя малювання і 
креслення в Острозькому двокласному 
міському училищі. 6 серпня 1913 р. двокласне училище було 
реорганізовано у Вищу початкову 4-класну школу [3], 1 червня 
1920 р. – в 7-класну загальноосвітню школу [4].

Рис. 3. Портрет невідомої. 
1900-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 4. Портрет селянина. 
1900-ті рр. Полотно, олія.

Ярослава Бондарчук
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Зберігся автопортрет Флора 
Юхимовича Гудова 1907 р. На ньому 
молодий вродливий чоловік з типовою 
зовнішністю інтелігента початку ХХ ст. 
Темно-русе густе хвилясте волосся, 
правильні риси обличчя, коротка 
борідка, уважний, проникливий погляд 
сіро-голубих очей. Таким приїхав Фрол 
Юхимович до нашого міста, в якому 
прожив до кінця свого життя. Починався 
новий період його біографії. Очевидно з 
цього приводу і був намальований цей 
автопортрет (рис. 5).

22 липня 1909 р. Флор Юхимович 
взяв шлюб з дочкою псаломщика-диякона Свято-Троїцької церкви       
с. Сербинівка (Старокостянтиніський район Житомирської обл.) 
Марією Петрівною Война. Як свідчить запис в метричній книзі 
Свято-Троїцької церкви, обряд вінчання звершив священик Йосиф 
Богурський. Поручителями від нареченого були: псаломщик 
с. Столпова Яків Васильович 
Абрамович та міщанин Федір 
Шведов, а від нареченої – диякон 
Іов Варницький і вчитель церковної 
школи Никанор Война [5]. Шлюбна 
світлина молодят була зроблена в 
Острозі в фотоательє І. Г. Прейса, 
нагородженого в Парижі золотою 
медаллю (рис. 6).

У подружжя народилось четверо 
дітей, у 1910 р. – Олена, в 1912 р. 
– Тамара, в 1914 р. – Ігор, в 1916 – 
Георгій. Збереглася світлина сім`ї 
художника (рис. 7). Спочатку родина 
Гудових разом з мамою Флора 
Юхимовича  жила на квартирі, а в 
1914 р. переїхала у власний будинок 
на вулиці Древлянській (рис. 8). 

Рис. 5. Автопортрет. 1907 р. 
Полотно, олія. 

Рис. 6. Шлюбна фотографія 
Флора Гудова та Марії Война. 

Острог. 1909 р.

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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Рис. 8. Дім Ф. Ю. Гудова в Острозі.

Рис. 7. Сімя Гудових: 
Георгій, Флор Юхимович, Тамара, Олена, Ігор, Марія Петрівна.

Ярослава Бондарчук
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Рис. 10. Флор Юхимович з колегами-вчителями.

Рис. 9. Флор Юхимович з ученицями 4 класу. 

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)



170

Дім  був збудований на ділянці землі площею 0, 2731 га, 
яку Флор Юхимович орендував у Кирило-Мефодіївського 
братства з 1910 р., сплачуючи за користування землею 18 рублів.                                   
29 вересня 1931 року Здолбунівська комісія з питань виборчого 
права під головуванням земського комісара Тадеуша Вербродта 
постановила визнати Флора Гудова власником цієї ділянки при 
умові її викупу за 1374 злотих, сплачених в депозит суду. Зі 
сходу ділянка Гудова межувала із землею Миколи Бичковського, 
з півдня – Давида Бичковського, із заходу – Даненковича,                                                               
з півночі – з вулицею Древлянська [6].   

Працюючи в жіночому училищі, Флор Юхимович відразу 
завоював симпатії колег та учениць. Про це свідчать фотографії, 
подаровані йому на згадку (рис. 9, 10). Хоча головною була 
викладацька робота, все ж художник знаходив час, щоб малювати 
для себе і своєї сім’ї. Насамперед, він створив портрети членів 
своєї родини. У фондах Острозького краєзнавчого музею 
зберігається портрет старого чоловіка з густою короткою сивою 
бородою та правильними гарними рисами обличчя (КН 30228, 
V-Х 3306). Оскільки на ньому чорний підрясник, а на голові 
скуф’я – шапка, яку зазвичай носять духовні особи, є підстави 
припустити, що це можливо, портрет, тестя художника – диякона 
Свято-Троїцької церкви с. Сербинівка Петра Войни (рис. 11).   

Для портрету кожного члена родини художник підшуковував 
свої особливості композиції і колориту, які найбільше відповідали 
характеру портретованої особи. Мама – Єфросинія Микитівна 
Гудова – скромна селянка, зображена на фоні світлої стіни, вона в 
зеленій хустинці та в простому платті, поверх якого накинута біла 
безрукавка (рис. 12). 

Дружина – Марія Петрівна Война (1.6.1890-17.02.1964), 
зображена на темному, майже чорному тлі, на якому чітко 
вимальовується профіль її обличчя, пишне каштанове волосся, 
укладене в гарну зачіску. Темно-синє плаття зі стоячим 
комірцем і вигнута спинка стільця поступово занурюються у 
темряву тла. (рис. 13).  

Старша донька – Олена, яка була справжньою красунею, 
зображена в кріслі з гітарою в руках, ніби вона щойно 
закінчила грати. Гармонія музики відповідає гармонійній красі 

Ярослава Бондарчук



171

класично правильних рис її вродливого обличчя. Довге біле 
намисто контрастує з синім кольором сукні і поєднується з 
білими візерунками на ньому (рис. 14). Молодша дочка Флора 
Юхимовича – Тамара, подібна на свою сестру гарненька 
дівчинка зображена в білій сукні з книгою в руках. Уважний 
замислений погляд передає серйозність характеру дитини                                                                                      
(рис. 15). Старшого сина Ігора художник портретував двічі. На 
одному портреті Ігор – гімназист. Чорний колір його костюма 
майже зливається з темним тлом, на якому висвітлюється обличчя 
хлопця. На іншому портреті, виконаному олівцем, Ігор вже юнак, 
можливо, студент. Дитяча чистота і безпосередність змінюються 
мужністю, виваженістю, впевненістю (рис. 16, 17). Молодший 
син художника Георгій – хлопчик років десяти, сидить на стільці, 
старанно позує, ніби вдивляючись у щось цікаве перед собою. 
Довільне, зручне положення його рук, переплетених одна за одну,  
характерне для розкутих, енергійних, розважливих та впевнених 
у собі дітей (рис. 18). Пройшло біля 100 років відтоді, як Флор 
Юхимович намалював портрети своїх дітей. Нині вони дбайливо 
зберігаються сім’ями внуків художника в Острозі, Львові, Києві 
та в польському м. Лапи (портрет Георгія).

В родинах нащадків Флора Юхимовича є ще чимало портретів 
різних людей – молодих хлопців, сивобородих дідусів, жінок. 
Всі вони цікавили художника своєю зовнішністю і характером. 
Своєрідна галерея типових образів 1920-30-х років, створена 
Флором Юхимовичем Гудовим, характеризує його як прекрасного 
портретиста.

Початок трудової діяльності Ф. Ю. Гудова в Острозі припадає на 
час активної роботи Братства імені князів Острозьких, заснованого 
священиком Михайлом Тучемським в 1909 р. з метою врятування 
від руйнації головної історичної пам’ятки міста – замку князів 
Острозьких та відкриття в приміщенні замку історичного музею. 
Це була провідна ідея, якою жили острозькі інтелігенти. Флор 
Юхимович не міг залишатися осторонь і також зробив свій внесок 
у збір експонатів для майбутнього музею. Адже доля визначила 
йому працювати не в звичайному повітовому містечку, а в місті 
з великою славною історією. Кирило-Мефодіївське братство, яке 
опікувалось школою, де працював Гудов, тісно співпрацювало 
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Рис. 11. Портрет невідомого 
(Петра Войни?). 1900-ті рр. 

Полотно, олія. 

Рис. 12. Портрет матері художника 
Єфросинії Микитівни Гудової. 

1900-ті рр. Полотно, олія

Рис. 13. Портрет дружини 
Марії Петрівни Война. 

1900-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 14. Портрет старшої дочки 
Олени. 1920-ті рр. 

Полотно, олія. 
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Рис.15. Портрет молодшої дочки 
Тамари. 1920-ті рр. 

Полотно, олія.

Рис.18. Портрет сина Георгія. 
1920-ті рр. 

Полотно, олія.

Рис.16. Портрет сина Ігора. 
1920-ті рр. Полотно, олія.

Рис.17. Портрет сина Ігора. 
1930-ті рр. Папір, олівець.
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з Братством імені князів Острозьких. У каталозі «Братства ім. 
князів Острозьких» під №9 згадується «Портрет князя Федора 
Острозького, написаний за 5 рублів золотом учителем братства 
Гудовим в 1915 р.» (26,5х16,5 вершків, тобто 117х73 см) та 
під №48 «Портрет Олександра Острозького авторства Гудова                                                                                                                                           
 1915 р.» (24х19,5 вершків, тобто 105,6х85,8 см) [7, 8, с. 92]. Можливо, 
що це той самий портрет Олександра, який нині розміщений в 
експозиції краєзнавчого музею. Невеликі розбіжності в розмірах 
цього портрету (102х77 см) з портретом, записаним у каталозі, 
можна пояснити неточністю замірів, а також тим, що портрет був 
заміряний у рамі або був перетягнутий на інший підрамник або тим, 
що портрет був заміряний у вершках, які приблизно співвідносяться 
з сантиметрами (1 вершок дорівнює близько 4, 4 см). Як свідчить 
напис під зображенням князя, портрет був подарований Кирило-
Мефодіївському Братству Олександром Івановичем Тарновським, 
можливо, у зв’язку зі святкуванням 50-річчя Братства в 1915 році. 
Кирило-Мефодіївське братство, в свою чергу, через деякий час 
могло подарувати цей портрет Братству імені князів Острозьких як 
експонат для майбутнього музею. Малюючи цей портрет, художник 
копіював портрет Олександра, який висів у Острозькому костелі 
біля портрету дочки Олександра, фундаторки храму – Анни-Алоїзи 
Ходкевич. Тому на скопійованому портреті Олександра художник 
залишив напис, який був на оригіналі: «Alexander dux in Ostrog 
Palatinus Volhinia Parens Fundatricis» («Олександр князь в Острозі 
Воєвода волинський, батько фундаторки») (рис. 19).

Що стосується портрету Федора Острозького, то, швидше за 
все, це портрет-ікона, яка була передана з краєзнавчого музею 
до Богоявленського собору після повернення його православній 
громаді в 1991 році. Про те, що це був музейний експонат, 
свідчить музейний номер ОКМ КН 5472, IV – Р 1369. Нині цей 
портрет розміщений з лівої сторони солеї біля іконостасу. Його 
розміри 120х75 см майже збігаються з розмірами портрету Федора 
Острозького (117х73 см), який згадується в каталозі Братства                                                                          
ім. князів Острозьких як робота Ф. Ю. Гудова (рис. 22). Малюючи 
князя Федора, молодий художник міг спиратися на два твори із 
зображенням святого. Один із них – це монументальне барокове 
полотно XVIII ст. розміром більше двох метрів, яке знаходилось 
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на той час в Богоявленському храмі, куди в свою чергу могло 
потрапити з Параскево-П’ятницької церкви після того, як вона 
згоріла при пожежі Острога 4 червня 1889 року (рис. 20). Інший 
твір, який міг використати Ф. Ю. Гудов, це портрет-ікона, створена 
з перемальованого портрета Януша Острозького настоятелем 
Свято-Троїцької церкви Костянтином Йосиповичем Червінським 
після того, як храм повернули православним у 1866 році                                                                                                                              
[9, с. 134] (рис. 21). 

Всі три твори подібні між собою за своїми композиційними 
схемами, характерними для парадних портретів. Князь Федір 
Острозький стоїть біля столу, тримаючи в руках книгу і чотки. 
На столі Розп’яття і князівська корона. За постаттю преподобного 
видно інтер’єр кімнати або церкви з вікном або іконою і тяжкі 
темно-зелені завіси з золотою бахромою та китицями (яких 
аж ніяк не могло бути в скромній келії монаха). Порівнюючи 
ці твори, потрібно зазначити, що зображення, створене Ф. Ю. 
Гудовим, більше всього подібне до ікони. За Федором зображено 
інтер’єр церкви, видно частину іконостасу та ікону «Богородиця 
Одигітрія». Чітко виділено жовто-золотим кольором Розп’яття і 
німб навколо голови Преподобного. Цікавою деталлю всіх трьох 
зображень є те, що на Федорі, крім чорної ряси монаха, надіта 
єпитрахиль, яку носили ієромонахи, Це свідчить, що у XVIII, 
ХІХ та на початку ХХ ст.ст. на Волині поширюється уявлення про 
Федора Острозького як не про простого інока, а ієрея, який, як 
священик, мав право звершувати богослужіння і таїнства. 

Богоявленський собор був відкритий після перебудови 1886-
1891 рр. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стіни собору 
розписувала артіль художників, які де в чому повторювали 
розписи Володимирського собору в Києві, використовуючи 
копії-шаблони зображень святих. Очевидно, що по приїзді до 
Острога для собору та інших місцевих церков працював Флор 
Юхимович Гудов. В Богоявленському соборі, острозькій Свято-
Воскресенській церкві та Свято-Троїцькому храмі в с. Межиріч 
стоять подібні Голгофи (рис. 23). З покоління в покоління 
острожани передають, що їх намалював Ф. Ю. Гудов. 

Можливо, що в цей час ним були створені копії ікон з 
Володимирського собору. Проте, не скований канонічними 
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Рис. 20. Портрет-ікона Преподобного 
Федора Острозького. Др. пол. XVIII ст. 

Полотно, олія. 

Рис. 21. Червінський К. Й. (?). 
Портрет-ікона Преподобного Федора 

Острозького. Др. пол. ХІХ ст. 
Полотно, олія. 

Свято-Троїцький монастир в с. Межиріч.

Рис. 22. Гудов Ф. Ю. (?) 
Портрет-ікона Преподобного Федора 

Острозького. 1915 р. 
Полотно, олія. 

Острозький Богоявленський собор.

Рис. 19. Гудов Ф. Ю. (?). 
Портрет князя Олександра 

Острозького. 1915 р. Полотно олія. 
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правилами церковного розпису, в кожну свою роботу художник 
вніс щось своє, цікаві відмінності від оригіналів. Якщо Богородиця 
в розписі Віктора Васнєцова зображена, як того вимагав канон, 
на золотому тлі, що символізував божественний світ, в оточенні 
шестикрилих серафимів (рис. 24), то на іконі Флора Юхимовича 
Богородиця зображена на тлі земного пейзажу, показаного з 
висоти пташиного польоту. Вона йде не по небу, як у Васнєцова, 
а  по землі, пригортаючи до себе своє дитя і разом з тим віддаючи 
його людям. А за нею видно поля, ріки, величезний простір, який 
на обрії зливається з небом. Богородиця ніби підноситься над 
ним. Її постать виглядає ще більш монументальною, ніж в розписі 
собору. Водночас художник зробив образ Богородиці більш 
земним і близьким людям, не втрачаючи при цьому його містичної 
духовності, яка особливо виявляється в образі маленького Христа, 
в жесті його простертих до людей рук (рис. 25).   

Свята княгиня Ольга скопійована Ф. Ю. Гудовим з образу, 
створеного Михайлом Нестеровим у Володимирському соборі, 
(рис. 26). Образи цього художника відзначались особливою 
поетичністю і ліризмом, на відміну від більш стриманих в своїх 
почуттях суворих образів Васнєцова. Флор Юхимович надав 
образу Ольги ще більше ніжності тим, що ще більше висвітлив її 
одяг, який став майже білим, а плащ зробив яскраво синім, як очі 
княгині і як квіти біля її ніг. Образ Ольги, створений ним, не стільки 
трагічний, скільки ліричний, сповнений тихого умиротворення 
і співчуття. Елегійному стану княгині відповідають світлі, 
ніжні, неяскраві, приглушені тони пейзажу. Ольга стоїть на 
квітучому березі річки. Вдалині смуга лісу та світле сіро-голубе 
небо. Півкругле завершення Ф. Ю. Гудов замінив прямокутним 
форматом полотна, перетворивши фактично ікону на картину із 
зображенням княгині (рис. 27).    

Ікона «Хрещення Ісуса Христа», на перший погляд, здається 
абсолютно точною копією роботи М. Нестерова. Христос стоїть 
біля берега, покірно схиливши голову і схрестивши руки на 
грудях. Іоанн Хреститель, ступивши крок до Христа, правою 
рукою ллє на Нього воду, а в іншій тримає хрест. На голову Христа 
опускається, ледь помітний, майже нематеріальний промінь з неба. 
Кам’янистий берег Йордану, порослий кущами, далекі пагорби. 

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)



178

І все ж можна помітити суттєві відмінності як в композиції, 
так і в колориті обох творів. Робота Нестерова написана більш 
насиченими яскравими фарбами, чого вимагав монументальний 
живопис, розрахований на те, що його бачать в основному з великої 
відстані. Контурні лінії постатей та вбрання Ісуса Христа та Іоанна 
Хрестителя прокреслено чітко, навіть різко (рис. 28). Робота Гудова 
написана в неяскравій приглушеній гамі зеленкуватих та голубо-
бузкових тонів. Такий живописний прийом віддаляє зображене 
дійство від глядача, який ніби бачить сцену Хрещення здалеку. 
Предмети, огорнуті атмосферою, втрачають чіткість контурів.                                                                        
Ф. Ю. Гудов збільшує глибину композиції. Задній план за постатями 
Ісуса Христа та Іоанна Хрестителя займає в нього не половину 
роботи, як у Нестерова, а дві треті частини. Величезна рівнина, 
завершена на обрії пасмом гір, огорнута туманом, сповнена тиші й 
умиротворення. Ніби вся природа завмерла в спогляданні великого 
таїнства Хрещення Христа (рис. 29). 

В сім’ї онуки художника Наталії Василівни Пасічник 
зберігається ікона «Успіня Богородиці» (рис. 30). Подібні композиції 
на цей апокрифічний сюжет є в багатьох церквах. Згідно апокрифу, 
в день Успіня до Богородиці зібрались всі апостоли, яких з далеких 
країв принесли ангели. З’явився Христос і взяв на руки душу матері 
у вигляді сповитої дитини. Флор Юхимович зобразив той момент, 
коли апостоли оточили ложе Марії, прощаючись з нею. А Христос 
простягає до неї руки, готуючись прийняти її душу. На відміну від 
апостолів, постаті яких написані насиченими темними кольорами, 
постать Христа, зображена світлими прозорими тонами, здається 
безплотною, її нижня частина розчиняється в повітрі. Здається, 
що Христос возноситься над ложем, ще мить і він з душею матері 
вознесеться на небо.

Чимало випускників Київського художнього училища, 
обираючи професію вчителя малювання, не проявили себе як 
живописці, адже викладацька робота потребувала багато сил 
і часу, майже не залишаючи їх для  творчості. Цього не можна 
сказати про Флора Юхимовича. Малювати ікони, портрети, 
пейзажі спонукала сама творчо-дійова атмосфера, яка панувала в 
Острозі на той час. Ця атмосфера активної праці була пов’язана 
спочатку з діяльністю Кирило-Мефодіївського братства, а згодом 
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Рис. 23. Голгофи в Свято-Троїцькому 
монастирі в с. Межірічі та в 

Богоявленському соборі в Острозі.

Рис. 30. Успіння Богородиці.
1920-ті – 30-ті рр. 

Полотно, олія.

Рис. 24. Васнєцов В. 
Богородиця з немовлям. 

Розпис у Володимирському соборі. 

Рис. 25. Гудов. Ф. Ю. 
Богородиця з немовлям. 

1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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Рис. 26. Нестеров М.
Св. Ольга. 

Розпис у Володимирському соборі.

Рис. 27. Гудов Ф. Ю. 
Св. Ольга. 

1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 29. Гудов Ф. Ю. 
Хрещення Ісуса Христа. 

1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія. 

Рис. 28. Нестеров М. 
Хрещення Ісуса Христа. 

Розпис у Володимирському соборі.
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Братства князів Острозьких, з відбудовою старовинних пам’яток: 
монастиря капуцинів, Богоявленського собору, замку князів 
Острозьких, що розворушувало та сколихувало життя невеликого 
повітового міста, згуртовувало інтелігенцію до активної роботи. 
На той час вже побачила світ перша книга, присвячена історії 
Острога «Dzije davnejshe miasta Оstroga» (1905 р.) краєзнавця 
Станіслава Кардашевича. З Петербургу нерідко приїжджали 
члени педагогічної ради училища імені графа Д. М. Блудова – 
Микола Петрович Биков, доктор медицини, академік Георгій 
Єрмолайович Рейн, академік архітектури Петро Петрович 
Покришкін. В Острозі працювало кілька художників: М. Цвікевич 
(завідувач мистецької колекції Братства ім. князів Острозьких),           
А. Тучемський (син священика М. Тучемського). На початку                                                                       
1900-х років ще міг бути живий вчитель малювання Острозької 
гімназії Яків Сваричевський, який в 1885 р. зробив копії з портретів 
К.-В. Острозького та його дружини Софії. Після закінчення 
Московського Строганівського училища технічного малювання 
в 1888 р. в Острог приїхав Василь Костянтинович Авер’янов 
(1867-1924) і працював вчителем малювання і чистописання в 
Острозькій чоловічій гімназії та жіночому училищі ім. Блудова. 24 
серпня 1916 р. відкрився музей, який в 1918 р. очолив випускник 
Московського університету Йосиф Владиславович Новицький. 
Атмосфера міста сприяла творчості Флора Юхимовича, 
виявляючи різні грані його таланту: іконописця, портретиста, 
пейзажиста, педагога.  

Крім ікон, Флор Юхимович намалював кілька копій з картин 
побутового жанру. Найкращою з них є копія з картини улюбленого 
вчителя Ф. Ю. Гудова – Миколи Пимоненко «Побачення»            
(1908 р.) (рис. 31).

У колекції нащадків художника є ще дві картини на тему 
зустрічі молодих людей. На одній з них зображена вродлива 
дівчина яка стоїть на березі річки і тримає ягня, а на другому березі 
на неї задивляється рибалка інтелігентного вигляду. Біля нього під 
деревом хлопчик читає книгу. Судячи із вбрання дівчини, це копія 
з картини якогось західноєвропейського автора, ім’я якого нам 
невідоме. Тому ми умовно назвали цю роботу «Зустріч на березі 
річки» (рис. 32).

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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На іншій картині, яка є копією з роботи товариша Флора 
Юхимовича по київському художньому училищу, зображена 
зустріч юнака та дівчини, що відбувається в Давньому Римі: до 
молодого художника, який старанно розписує амфору, прийшла 
дівчина і зупинилася, спостерігаючи за його роботою. За нею, 
у відкритому проході видно зелений схил, дерево, далі – голубе 
море і ясне небо.

Флора Юхимовича приваблювали прості побутові сценки 
в стилі малих голландців XVII ст. або жанру бодегонес, в яких 
розкриваються щирі відносини простих людей. На одній з таких 
робіт зображено подружжя літніх людей, які розважаються 
музикою. Старий чоловік грає на інструменті, схожому на флейту, 
а його жінка тримає перед ним ноти.  

Ф. Ю. Гудов зробив кілька копій картин на дитячі сюжети, 
очевидно, призначаючи їх для своїх власних дітей. Їх спільною 
рисою є та, що на всіх картинах діти турбуються про своїх друзів: 
випускають з клітки пташку, хочуть врятувати цуценят, які попали 
в діжку, заколихують ляльку у своєму власному ліжку (рис. 33-36). 
Приклади безкорисних дій маленьких героїв з добрими серцями 
були одними з найбільш ефективних методів виховання. 

 У своєму домі на шафах і буфетах Флор Юхимович малював 
чудові квіти, перетворюючи меблі на твори мистецтва. Для дітей 
він намалював живописні килимки-картини, для дівчат – пейзажі, 
а для хлопців – копії з картин Віктора Васнєцова «Богатирі» та 
«Витязь на роздоріжжі». Одним з найулюбленіших казкових 
образів був створений Віктором Васнєцовим зворушливий образ 
Альонушки. Контрастом до нього є образ красуні в блакитному 
платті, яка стоїть на березі річки в картинній позі, притулившись 
спиною до білого коня.          

У мистецькій спадщині Флора Юхимовича є кілька пейзажів, 
написаних, очевидно, з листівок. Його приваблювали романтичні 
краєвиди, можливо, тому що найбільше відповідали характеру 
художника. Це побачення в місячну ніч юнака та дівчини, 
які пливуть в човні по річці, оповитий очаруванням давнини 
старовинний замок на скелястому березі (рис. 37), казковий 
зимовий краєвид, в якому художник зумів передати найтонші 
рефлекси різних кольорів на білому снігу (рис. 38), бурхливе 
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Рис. 31. Побачення. Копія. 1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 32. Зустріч на березі річки. Копія з картини невідомого художника. 1924 р.

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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Рис. 33. Діти годують цуценят. 
Копія з картини невідомого 

австрійського художника. 1920-ті рр. 
Полотно, олія. 

Рис. 34. Діти, які випустили пташку. 
Копія з картини невідомого художника. 

1908 р. 
Полотно, олія.

Рис. 35. Дівчинка колише ляльку. 
Копія з картини невідомого 

художника. 1920-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 36. Дівчинка з лялькою. 
Копія з картини невідомого художника.  

1934 р. Полотно, олія. 
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море із затонулим кораблем і двома човнами, з яких врятовані 
люди спостерігають за райдугою, що передвіщає кінець бурі і дає 
надію на спасіння. Дорога, прокладена саньми на снігу, яка веде в 
сутінки лісової хащі (рис. 39).  

Флор Юхимович не лише копіював пейзажі великих художників, 
але й писав з натури на пленері старенькі напіврозвалені хатки, 
башти Межиріцького монастиря, вид Замкової гори в Острозі з 
замком князів Острозьких, круглою баштою та Богоявленським 
собором (рис. 40). Збереглося кілька натюрмортів Флора 
Юхимовича, зокрема, із зображенням соковитих кавунів та 
червоної квітки мальви в прозорому келих.

Отже, Флор Юхимович залишив чималу художню спадщину, 
особливо, якщо ще врахувати його постійну завантаженість 
педагогічною роботою, яка була для нього головною і якій він 
віддавав найбільше часу. Флор Юхимович любив повторювати, 
що всі діти однакові, що всіх можна навчити малювати, що 
немає дітей безталанних, треба тільки вміти розкрити здібності 
в кожній дитині. На одній з фотографій Флор Юхимович 
зображений зі своїми учнями, які тримають в руках альбоми для 
малювання.

До цього часу в домі художника зберігаються дитячі малюнки. 
Він не тільки вчив дітей малювати, але й виховував їх своєю 
чесністю, добропорядністю, врівноваженістю. Тому користувався 
величезним авторитетом не лише в дітей, але в дорослих жителів 
Острога. Говорили, що в дім Гудових завжди приємно заходити, 
тому що там, незважаючи на постійний запах фарб, була відчутна 
атмосфера доброзичливості, дружелюбності та творчості. Про 
авторитет Флора Юхимовича свідчить те, що саме його обрали 
делегатом від Острога на Народні збори Західної України, які 
відбулись у Львові 26-28 жовтня 1939 р. і ухвалили возз’єднання 
Західної України з УРСР. У післявоєнні та п’ятдесяті роки, коли 
художнику було сімдесят, йому було складно тримати пензлі 
і палітру через тремор рук, у цей період він майже припинив 
художню діяльність. 

Помер Флор Юхимович 13 червня 1955 року, залишивши 
по собі добру, світлу пам’ять. Був похований на кладовищі, що 
знаходиться в м. Острог, на вулиці Татарській.

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
(19.VII.1881 – 13.VI.1955)
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Рис. 38. Зимовий краєвид. 1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 37. Старовинний замок. 1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.
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Рис. 39. Дорога в лісі 1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.

Рис. 40. Замкова гора в Острозі. 1920-ті – 30-ті рр. Полотно, олія.

Острозький художник Флор Юхимович Гудов
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По-різному склалися долі дітей, онуків та правнуків 
художника. Старша донька Олена (1910-1990) стала медсестрою-
акушеркою. Вийшла заміж за ветеринарного лікаря Василя 
Миколайовича Пасічника який закінчив університет в м. Брно, 
вільно говорив польською, чеською та німецькою мовами, був 
висококваліфікованим фахівцем, до війни працював в м. Млава, 
а в післявоєнний час – в Дрогобичі. Їх дочка Наталія Василівна 
Пасічник – фізик, працює в науково-дослідному інституті, її дочка 
Тетяна Володимирівна Тарасова – лікар, кандидат медичних наук, 
онука Ірина Володимирівна Тарасова – графічний дизайнер. 

Молодша донька художника Тамара (1912-1943) вийшла 
заміж за сина фармацевта і власника аптеки Вацлава 
Жолтовського – Владислава, який в 1928 р. закінчив Інститут 
ручних робіт у Варшаві і працював вчителем в Острозькій 
гімназії, був чудовим акварелістом і графіком. У 1930-ті роки 
створив серію ліногравюр, а також акварельних пейзажів 

Флор Юхимович з дружиною та внучками.
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із зображеннями пам’яток архітектури Острога, які були 
надруковані як серія листівок. У 1943 р. сім’я Жолтовських 
виїхала до Варшави і оселилася в будинку, який належав сестрі 
Владислава – Ядвізі Тюніній. У тому ж році Тамара померла 
в м. Ченстохова від зобної хвороби, похована на російському 
кладовищі. Племінники Владислава Жолтовського – Костянтин 
і Володимир Тюніни стали відомими художниками. Старший 
син Флора Юхимовича – Ігор (13.10.1914-13.04.2003) став 
інженером-будівельником, працював на будівництві залізних 
доріг у Львові. Був одружений з Вірою Михайлівною 
Рихлицькою, дочкою священика, який працював секретарем 
у відомого хірурга і архієпископа Луки Войно-Ясенецького. 
Старша дочка Ігоря – Аріадна – фізик, після закінчення 
Львівського університету працювала в науково-дослідному 
інституті. Молодша дочка Ірина – інженер, працювала в 
конструкторському бюро. Її син Андрій – механік, дочка Ольга 
закінчила художнє училище, де отримала спеціальність майстра 
з вітражів. Молодший син художника Георгій (24.04.1916-
26.07.2001) був спеціалістом в залізничній галузі, працював в 
польському містечку Лапи Білостоцького повіту Підляського 
воєводства. Його старша дочка Ганна Георгіївна, як і батько, 
була працівником залізничної галузі, проживала в тому ж м. 
Лапи, померла 31 липня 2009 р. Молодша дочка Марія Георгіївна 
після закінчення будівельного технікуму працювала за фахом, 
проживає нині в США, в пригороді Нью-Йорка.  

Автор статті висловлює щиру подяку Наталії Василівні 
Пасічник, Ірині Володимирівні Тарасовій, Аріадні Ігорівні Гудовій, 
Ірині Ігорівні Кисельовій, Марії Георгіївні Дзебак за надані копії 
документів, спогади, фотографії сім’ї художника та його робіт. 
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Нетішинська валюта минулого століття

Чверть століття тому, у червні 1995 р., в Акціонерному 
товаристві «УБ ХАЕС» ввели в обіг талони багаторазового 
використання, більше відомі у Нетішині та за його межами як 
«балачучки» – від прізвища заступника голови правління цього 
підприємства з економічних питань Петра Костянтиновича 
Балачука. 

Поштовхом для прийняття рішення став наказ по АТ «УБ 
ХАЕС» № 197, у якому, зокрема, йшлося: «У зв’язку із затримкою 
оплати замовниками за виконані будівельно-монтажні роботи та 
за відсутністю надходження коштів на розрахунковий рахунок на 
підставі закону України «Про працю» і колективного договору:

1. Компенсувати витрати на обіди у розмірі 50 тис. крб. за 
відпрацьований людино-день.

2. Відшкодування на часткову компенсацію проводити через 
видачу талонів АТ «УБ ХАЕС».

3. При бажанні працівників отримати заробітну плату в 
натуральному виразі, керівникам підрозділів забезпечити видачу 
талонів АТ «УБ ХАЕС» під товари і продукти харчування.

4. Головному бухгалтеру Нечепорук Г. М., заступнику 
начальника по кадрам Степанюку О. В. забезпечити підрозділи 
АТ «УБ ХАЕС» талонами.

5. Начальникам УКСМ Галамазі Б. М., ЕКРО Потопі В. О., 
торгівлі Трачуку Л. Л., зав. магазином «Діалог» Златковській Л. Х., 
забезпечити отоварювання продуктів на талони в закріплених 
торгівельних точках.

6. Заступнику начальника по кадрах Степанюку О. В. вирішити 
питання із ЖКП міськвиконкому і ЖКП Дирекції ХАЕС про 
оплату талонами АТ «УБ ХАЕС» за житло, комунальні послуги 
і утримання дітей у дитсадках по взаєморозрахунку за виконані 
будівельні роботи по міськвиконкому».
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Це був вимушений крок через фінансову нестабільність у 
державі. Розрахунки за виконані роботи проводились не гривнями, 
а заліком, тобто бартером, через нестачу обігових коштів. Саме 
П. Балачук став ініціатором введення такої форми розрахунків у 
торговельних закладах товариства. Звичайно, на ринку та в інших 
магазинах міста за такі «гроші» щось придбати було неможливо. 
Але необхідно визнати, що такий розрахунок мав як негативну, 
так і позитивну функцію. «Балачучки» виконали свою рятівну 
функцію у скрутних фінансово-економічних умовах того часу.

Про перипетії на валютному ринку Нетішина писала газета 
«Правда України» за 14 червня 1996 р. у матеріалі під назвою 
«Кілограм «балачучок» за півкіла купонів». Ця стаття свого часу 
була передрукована у книзі «Нетішин. Хронологія сучасності      
(1977-2007)». «Приблизно такий курс діє сьогодні на валютному 
ринку Нетішина. І в цьому практично нема перебільшення. У 
мінялів в будь-який момент можна виміняти карбованець на місцеву 
валюту. А не так давно у місті енергобудівельників і атомників її 
стало аж дві. Першими – рік тому – практично всі працівники АТ 
«УБ ХАЕС» та структурних підрозділів управління будівництва 
стали отримувати заробітну плату в місцевій валюті. Талони, які 
дають право на купівлю товарів у визначених магазинах міста, 
досить швидко охрестили «балачучками» за прізвищем одного із 
замів начальника будівництва з економічних питань. Ця валюта, 
як і годится грошовій одиниці, має декілька номіналів – 100, 200 
та 500 тисяч. Є навіть і розмінна «монета» – номіналом 50 тисяч, 
яка за зовнішнім виглядом нагадує тролейбусний талон. Свій 
персональний крок до ринку за відсутністю нормальних грошей 
зробили і керівники Хмельницької АЕС. Вони випустили в обіг 
на валюту місцевого покрою – чекові книжки. Отож, торгівля 
Нетішина одна з перших в Україні стала працювати з чеками за 
західними зразками. Відтак, навіть купуючи сірники або буханець 
хліба доводиться заповнювати чекову книжку.

Але на відміну від західних розрахунків за допомогою чекової 
книжки, наші ще приносять і неприємності: так, номінальна 
вартість купленого повинна бути на суму не менше 300 тисяч 
карбованців. Крім того, чеки атомної та талони будівельників 
приймають не всі магазини. Кожен вимагає свою валюту.

Віктор Войковський
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Кажуть, що у «балачучок» більше переваг та довіри. Але й це 
не робить цю валюту популярною. Причина досить проста: ціни 
в магазинах набагато вищі ринкових. Якщо кілограм цукру на 
ринку можна купити за 75-80 тис. крб., то в магазині – 176 тисяч. 
Виникли гострі проблеми і з купівлею ліків: в аптеках ні талони, 
ні чеки не приймають.

До речі, для багатьох жителів Нетішин став практично 
невиїзним. Адже квитки можна купити лише за карбованці. В 
цій ситуації досить швидко зорієнтувалися міняли. Вам можуть 
обміняти місцеву валюту на карбованці два до одного.

Натуральний обмін сьогодні діє на багатьох підприємствах, де 
зарплату видають товарами власного виробництва. Що ж можна 
запропонувати атомникам та енергобудівникам? Ось і народилась 
у Нетішині своя валюта, про яку ми так довго мріяли. Народилась, 
але досить у непривабливій формі.

Більшість жителів у відчаї. Але подітись нікуди – промислова 
й соціальна інфраструктури міста атомників досить специфічні, 
між мирним атомом та будівництвом енергоблоків вибирати 
особливо нема з чого» [4, с. 150].

Як згадує заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС» 
Олександр Степанюк: «Введення в обіг талонів потребувало 
значних зусиль. Зокрема, потрібно було знайти друкарню, яка 
погодилася б друкувати талони. Для цього передувало багато 
клопотів щодо надання дозволів на друк цих талонів. Погодження 
дизайну, вибір паперу, розміру та ще інших нюансів [5]».

Бланки талонів були замовлені та віддруковані у 
Старокостянтинівській друкарні як бланки суворої звітності 
з друкарською нумерацією. На підставі накладної друкарні 
голова правління АТ «УБ ХАЕС» О. Селіхов створив комісію, 
яка займалася оприбуткуванням талонів у касу підприємства із 
зазначенням їх нумерації, кількості та номінальної вартості. На 
кожному талоні ставалася печатка АТ «УБ ХАЕС» з підписами 
голови правління О. Селіхова, заступника голови правління 
П. Балачука та головного бухгалтера Г. Нечипорук.

В додатку до наказу «Про облік талонів на матеріальні цінності» 
було сказано, що всі операції по обігу талонів здійснюються на 
основі оформлених документів.

Нетішинська валюта минулого століття
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Надходження талонів до каси і їх видачу оформляють 
прибутковими і видатковими касовими ордерами, які 
оформляються відповідно до встановленого порядку ведення 
касових операцій в народному господарстві України.

Всі надходження і видача талонів за прибутковими і 
видатковими ордерами облікуються в книзі, яка пронумерована, 
прошнурована та скріплена печаткою з підписами керівника та 
головного бухгалтера.

Контроль за правильним веденням касової книги покладався 
на головного бухгалтера розрахункового відділу Федорчук О. М.

Пошкоджені талони вилучалися з обігу на підставі акту, який 
затверджувався керівником підприємства.

Для прийому, видачі і тимчасового зберігання талонів 
на матеріальні цінності потрібно було виділити спеціально 
обладнане й ізольоване приміщення.

Наказом керівника мала бути створена робоча група для видачі 
і прийняття талонів.

Не секрет, що з введенням в обіг талонів АТ «УБ ХАЕС» у 
їх отримувачів виникало багато проблем. Адже реалізація за 
талонами обмежувалася лише кількома торговими закладами. Та, 
поступово, розрахунок талонами за різні послуги розширювався. 
Зокрема, здійснювався відпуск медикаментів та перев’язувальних 
матеріалів у міській аптеці як за карбованці, так і за талони             
[2, c. 1]. Також було вирішено проблеми з рядом міських об’єктів 
соціально-культурного призначення. 

Перевірити ноу-хау приїжджала навіть комісія з Національного 
банку України. Два тижні перевіряли, чи немає порушень. Все 
минулось [3, c. 12].

«1995 рік був для керівництва АТ «УБ ХАЕС» та працівників, 
можна сказати, критичним, – наголошує О. Степанюк. – Нестача 
обігових коштів, відсутність замовлень на будівельно-монтажні 
роботи гальмували роботу нашого акціонерного товариства. 
Економічна криза в державі не давала можливості добудовувати 
другий енергоблок після зняття мораторію у 1993 році. Але попри 
всі негаразди, колектив Управління будівництва не сидів, склавши 
руки. 15 вересня було здано в експлуатацію середню школу 
№ 4 – головний будівельний об’єкт року, побудоване тепличне 
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господарство площею 2 га. Велися роботи зі спорудження 
навчально-тренувального центру ХАЕС, адміністративного 
приміщення міліції, пологового відділення СМСЧ, на відкритому 
розподільчому пристрої 750 кВ, енергоблоці № 2, об’єктах 
цивільної оборони, адміністративно-побутовому приміщенні 
очисних споруд, у житловому секторі. Будувались мости, дороги, 
житлові будинки, інші об’єкти інфраструктури міста. Відкрило 
свої двері кафе-бар «12 стільців» при магазині «Діалог» АТ «УБ 
ХАЕС». Це якоюсь мірою пом’якшувало ситуацію й давало 
можливість «триматися на плаву» [5]. 

Талони були в обігу майже протягом чотирьох років. Але у 
1997-98 р. вони поступово почали виводитися з обігу у зв’язку 
з уведенням в Україні національної валюти гривні (1996 р.) та 
поліпшенням соціально-економічного стану в державі.

Лише у другій половині 2001 року ВАТ «УБ ХАЕС» повністю 
відмовилося від талонів. Тодішній віце-прем’єр-міністр України 
Юлія Тимошенко заборонила проведення залікових та бартерних 
розрахунків. «Балачучки» вилучались з обігу і спалювались.

І насамкінець. Напередодні Дня сміху в газеті 
«Энергостроитель» від 29 березня 1996 року була опублікована 
інформація такого змісту: «До уваги власників талоні АТ «УБ 
ХАЕС». Нарешті Національний банк України видав давно 
очікуваний офіційний дозвіл на розміщення додаткових захисних 
символів на талони АТ «УБ ХАЕС».

Необхідність такого кроку зумовлена зростанням випадків 
підробки існуючих купюр.

Талони нового зразка, які вводяться в обіг з 1.04.96 року, 
відрізняються від попередніх насамперед розміщенням портрета 
одного із засновників в лівій частині знаків вартістю 100, 200 
і 500-тисяч карбованців. Передбачені й інші електромагнітні 
ступені захисту, невидимі для неозброєного ока.

Талони старого зразка протягом місяця залишаються в обігу і 
обов’язкові для приймання всіма відповідними точками.

Паралельно буде проводитися обмін талонів старого зразка 
на нові. Його здійснюватимуть відповідні фінансові служби при 
наявності ліцензії на проведення операції з цінними паперами. 
Обмін проводитиметься протягом квітня у співвідношенні 1:1, 
пізніше 1:2 на користь нових купюр.

Нетішинська валюта минулого століття



196

(Інформація надана офіційним представником Національного 
банку України в м. Нетішині» [1, c. 2]).

Нині талони, про які йшла мова в нашій статті, можна побачити 
в експозиції Нетішинського міського краєзнавчого музею.
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Оксана КОНОНЮК

Нетішин, що пішов. 
Епізод 2: історія нетішинських кінотеатрів

Доля невеликого та малопримітного поліського села Нетішин 
докорінно змінилась у кінці 70-х років минулого століття , коли 
було розпочато будівництво промислового гіганта – Хмельницької 
атомної електростанції.

За тодішньою традицією будівництво відразу набуло статусу 
«всесоюзного». І потягнулись на новобудову представники 
(здебільшого, молоді) різних професій. У кожного була своя 
мотивація: хто хотів великих грошей, хто – швидкого житла, а 
дехто був просто романтиком. Якби там не було, населення 
селища з кожним роком збільшувалось. До прикладу, якщо у 
1980 році його чисельність складала близько  двох з половиною 
тисяч мешканців, то вже у 1982 році – 4 700 осіб (Микола 
Панасюк, Галина Фурманчук Нетішин хронологія сучасності 
(1977-2007) [1]. Тож питання облаштування дозвілля стояло 
особливо гостро. У ті роки дуже  популярними (не дивлячись 
на ідеологічне спрямування) були кінотеатри. Перший кінотеатр 
(правда, у статусі тимчасового) у Нетішині з’явився у 1982 році. 
Про це, зокрема, згадують автори  книги «Нетішин. Хронологія 
сучасності» М. Панасюк та Г. Фурманчук (с. 57): «У суботу                          
18 вересня відбулося урочисте відкриття кінотеатру «Ровесник» 
на 300 місць» [2].  Своєрідний звіт про діяльність цього кінотеатру 
поміщено у газеті «Энергостроитель» №34, 23 серпня 1985 
року. Матеріал «Наш «Ровесник» (до Дня радянського кіно) за 
підписом К. Анрейчук. Подаю у перекладі: «Кіно у нашому місті 
користується великою популярністю і тому колективу кінотеатру 
«Ровесник» доводиться працювати на «повну потужність». Ще до 
1 травня кінотеатр виконав  п’ятирічний план, а на сьогоднішній 
день дав понадпланового доходу 11 тис. 698 крб.
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Про популярність «Ровесника» можна  робити висновки за 
такими цифрами – відразу після відкриття кінотеатру, у жовтні 
1982 року, коли будівельники, які скучили за кіно, готові були йти 
на будь-який сеанс, в кінотеатрі побувало 16 тис. 328 чол.; а у 
липні цього року на сеансах «Ровесника» були присутні 22 тис. 
240 кіноглядачів. І це, не дивлячись на те, що влітку відвідуваність 
кінотеатрів падає. Колектив кінотеатру не забуває і про маленьких 
глядачів. Тут організовуються тематичні покази фільмів для 
школярів, тижні дитячого кіно. У літні місяці проводяться покази 
для дітей, які відпочивають у піонерському таборі (до слова, у 
числі таких глядачів була свого часу і я – авт.).

Серед кращих працівників кінотеатру особливо слід відзначити 
головного інженера А. Паламарчук, кіномеханіка М. Мощенкову, 
касира Л. Соловей.

Мешканці Нетішина люблять кіно, і колектив кінотеатру 
старається, щоб відвідувачі «Ровесника» могли побачити все 
найкраще, що створює радянський і світовий кінематограф   
(Энергостроитель, №34, 23 августа 1985 г.) [3].

До слова сказати, саме на шпальтах «Енергобудівника»  
регулярно друкувались анонси-реклами нових фільмів. Зараз 
радше вони нагадують уривки із шкільних творів. Тоді ж вони 
творились цілком у дусі того часу. 

У кінці того ж 1985 року, «під ялинку», було здано в 
експлуатацію приміщення нового кінотеатру «Юність» на 600 
місць (кількість проживаючих у місті становила 17 тис. осіб). У 
приміщенні ж кінотеатру «Ровесник» отримав тимчасову прописку 
кінотеатр «Пшиязнь» («Дружба»). Про що ми дізнаємось із того 
ж таки «Енергобудівника» (№19, 6 травня 1988 року): «Кіно для 
всіх» (подаю у перекладі): «Товариство польсько-радянської 
дружби за підтримки партійного комітету ПОРП будівництва 
ПНР на Хмельницькій АЕС організувало в кінотеатрі «Пшиязнь»  
(«Дружба») перегляд кінострічок польських режисерів. На 
нього запрошені  польські, радянські будівельники, працівники 
культурних і виховних установ. У програмі травня відомі 
польські фільми різних років «Алло, Еспаньйолка!», «Закон 
є закон», «Гон» (Автор замітки: Т. Ломаченко)» [4]. Польські 
будівельники перебували в Нетішині 10 років, до січня 1991 року. 
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Щойно збудована будівля кінотеатру «Юність» (80-ті).

Відкритя кінотеатру «Юність».

Нетішин, що пішов. Епізод 2: історія нетішинських кінотеатрів
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До речі, територія, де жили поляки і де був розташований перший 
кінотеатр,  і досі у місті називається польською. 

У січні того ж таки 1991 року було організовано роботу 
інформаційного центру Хмельницької АЕС, відкриття якого 
відбулося 25 січня у приміщенні… колишнього кінотеатру 
«Ровесник», пізніше – «Дружба». Інформаційний центр перебував 
у названому приміщенні до початку 2000-х.  Зараз на цьому місці 
височіє новий житловий будинок.

Що ж до «Юності», то там, швидше за все, продовжив 
роботу колектив, який працював у «Ровеснику». Ось у 
«Енергобудівнику» за №10 від 6 березня 1987 року, який був 
присвячений Міжнародному жіночому дню, зустрічаємо замітку, 
присвячену кіномеханіку Мощенковій: «Людмила Іванівна 
Мощенкова приїхала на будівництво ХАЕС давно. На початках 
працювала зварювальником, а як тільки відкрився перший у 
місті кінотеатр «Ровесник», стала працювати за своєю основною 
спеціальністю – кіномеханіком.

Сьогодні Л. І. Мощенкова – старший кіномеханік кінотеатру 
«Юність». У святкові і вихідні дні ми ідем до кінотеатру відпочити, 
розслабитися. Для кінопрацівників ці дні – найнапруженіші 
і найважчі. За роки роботи Л. І. Мощенкова продемонструвала 
більш як п’ятсот кінострічок. Можливо і завтра, 8 Березня, у неї 
буде робочий день» (переклад – авт.) [5].  Вірогідно, так воно і 
сталося, тому що у цьому ж числі зустрічаємо анонс святкового 
вечора у «Юності» із концертною програмою, «Нумо, дівчата» та 
переглядом художнього фільму.

Своєрідний звіт про роботу кінотеатру знаходимо у 
публікації дитектора кінотеатру Н. Мацькової «Наш праздник» 
(«Енергобудівник», №35, 26 серпня 1988 року). Упустимо 
обов’язково-ідеологічний вступ.

«З перших днів функціонування кінотеатру «Юність» його 
колектив успішно справляється із плановими завданнями. Так, 
виконуючи завдання п’ятирічки, колектив працює вже в рахунок 
січня 1989 року.

Наша професія не відноситься до легких, так як смак і 
характери у людей різні. Але завжди доброзичливими та 
ввічливими залишаються на своєму посту касири Р. А. Арнаутова, 
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В. Д. Денисюк, Л. В. Соловей, контролери М. А. Цмокалюк,                                
Г. В. Полошенко, В. В. Кучер.

Кіноапаратура та обладнання знаходяться під постійним 
наглядом старшого інженера А. З. Паламарчука та інженера                    
С. М. Ніколюка, що дозволяє виявляти і вчасно усувати будь-які 
неполадки. Велику допомогу в цьому надає бригада кіномеханіків 
С. Т. Свецький, Н. І. Манькова, Л. І. Мощенкова, О. В. Новак.

В такий день не можна не сказати про тих, хто своєю працею 
допомагає культурно обслужити мешканців і гостей міста, 
забезпечуючи чистоту та затишок у кінотеатрі. З любов’ю 
ставляться до своєї роботи прибиральниці Н. М. Рабчук,                                  
М. С. Яковишина, А. В. Скакун.

Звичайно, є у нас і свої проблеми, які  належить вирішити у 
найближчий час. Необхідно покращити міські рекламні стенди. 
Сподіваємося також, що колектив Хмельницької АЕС надасть нам 
допомогу у придбанні  м’яких меблів для фойє. Аби приміщення 
кінотеатру було не тільки корисним, але і виглядало красиво» [6].

Проте. Глядачі не завжди залишались задоволені рівнем роботи 
працівників кінотеатру. Так, у 2 числі від 8 січня 1988 року того 
ж таки «Енергобудівника» поміщена замітка «Кінонепорядки» 
за підписом В. Квача. «Важко, інколи неможливо переоцінити  
значення кіно як мистецтва у вихованні і дорослих, і покоління, 
що підростає. Мова йде про формування смаків, характерів, 
культури. Гадається, що хто-хто, а колектив культпрацівників 
повинен в першу чергу думати про це.

Схоже, що працівники кінотеатру «Юність» не хочуть себе 
обтяжувати турботою нормально обслуговувати відвідувачів.

У той день все почалося ще до початку сеансу. Працювала 
лише одна каса, а людей зібралося дуже багато. Постраждало 
вітринне скло, на щастя, обійшлося без травм.

Фільм йшов, що називається «ривками», в загальному –                                                                                                                                 
60 хвилин. За що ми платимо гроші і за що їх отримують 
працівники кінотеатру» [7]. Ось таке кіно.

Проте, десь до середини 90-х кінотеатр у Нетішині залишався 
улюбленим місцем відпочинку містян. Інформаційну підтримку 
традиційно здійснювала газета «Енергобудівник», регулярно 
друкуючи на своїх шпальтах анонси нових фільмів та розклади 
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сеансів у кінотеатрах. Окрім кінопоказів влаштовувались у 
«Юності» і тематичні вечори. До слова, відома зустріч нетішинців 
із В’ячеславом Чорноволом у ході його передвиборчого туру 
відбулася 18 жовтня 1991 року саме у кінотеатрі. Ще одна зустріч 
відбулася тут же у 1994 році. Пізніше (у 2003 році) на фасаді 
кінотеатру відкрито меморіальну дошку, присвячену Чорноволу 
(скульптор: Сергій Чумаков).  

Під час підготовки матеріалу вдалося поспілкуватися із Ніною 
Миколаївною Мацьковою, колишнім незмінним директором 
кінотеатру «Юність» [8]. У  Нетішин  приїхала зовсім юною 
дівчиною після закінчення Львівського кіно-технікуму. Трудову 
діяльність розпочала у кінотеатрі «Ровесник» на посаді 
кіномеханіка. Знайшла тут свою долю, одружилася, паралельно 
навчалася заочно спочатку у Ленінградському інституті 
кіноінжерів, потім перевелася у Львів. Закінчила, щоправда, 
вже економічний факультет. З моменту відкриття «Юності» 
працювала на посаді директора. Колектив нараховував більш як                                                                                                                                
20 працівників («кістяк» колективу перейшов із «Ровесника»). Сам 
кінотеатр входив у стуктуру Славутської кіносітки. У 1993 році  
переведений до Хмельницького облкінопрокату. Самі ж фільми 
доставлялись із Шепетівської контори кінопрокату. Новий заклад 
був оснащений на той момент прекрасною німецькою апаратурою. 
Кінотеатр у місті користувався неабиякою популярністю. 
Практично щоденно відбувалилося шість кіносеансів: три 
дитячих – об 11.00, 13.00, 15.00 та три дорослих – о 17.00, 19.00 
та 21.00. Вартість квитків була дуже доступною: 40-50 копійок.  
Завжди чекали нових фільмів. Зранку, після першого перегляду, 
між працівниками відбувалось обговорення-який фільм, гра 
акторів чи сподобався глядачам.  

За словами Ніни Миколаївни, колектив був дуже дружнім, 
щиро переймались і роботою, і долями один одного. Ходили у 
походи, їздили на екскурсії. У кінотеатрі завжди панувала святкова 
атмосфера. Про той період у неї залишилися найтепліші спогади.

Великою популярністю серед нетішинців користувались 
зустрічі з акторами. Таких було декілька. Бачили наші земляки 
і Олександра Іванова (Кузнєчика), і Богдана Ступку, і багатьох 
інших відомих артистів. Під час таких зустрічей, а відбувалися 
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вони перед прем’єрами фільмів, глядачі в порушення 
інструкцій вишиковувались в проходах. Безкоштовні кіносеанси 
практикувались у день виборів. Декілька разів фойє кінотеатру 
перетворювали у виборчу дільницю. Тоді ж відбувалися концерти 
(виступи Любові і Віктора Анісімових, тріо Мареничів та ін.).  

У 90-ті наступив період тотального безгрошів’я. Кіно 
занепадало. Декілька років виручала кіновікторина, яку 
проводили перед сеансами. Займала вона, в залежності від віку 
глядача, 20-30 хвилин. Призи напередодні просили у спонсорів. 
Проте, це був недовгий порятунок. Змінилась і якість репертуару, 
все частіше закуповували дешеві неякісні закордонні фільми. 
Багато хто придбав відеомагнітофони, тож перегляди відбувались 
вдома. Утримувати велике приміщення було з кожним роком 
важче.  Відтак, у кінці 1999 року кінотеатр «Юність» був закритий. 
Приміщення було передано Центру соціальних служб для молоді. 
Після його ліквідації у 2016 році приміщення кінотеатру було 
передано Будинку дитячої творчості. Зараз там відбувається 
реконструкція. 

Сьогодні можна спостерігати відновлення інтересу до кіно 
та кінотеатрів. Хоча працюють вони зараз у новому форматі, 
використовуючи сучасні технічні засоби. Нетішинські ж 
«Ровесник» та «Юність» вже відійшли в історію. Як би там не 
було, довгий час були вони невід’ємною частиною дозвілля наших 
земляків та сторінкою життя нашого міста. 
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Оксана ІВАНЕЦЬ

Популяризація народного розпису 
Нетішинським міським краєзнавчим музеєм

Українці здавна розмальовували свої оселі, а також прикрашали 
речі домашнього вжитку розписом (полиці, скрині, дерев’яний 
посуд, іграшки) [11, с. 420-421]. Згодом розпис, «відокремившись 
від стіни (настінного розпису)», перетворився на станковий 
декоративний розпис, що має самостійне художнє значення 
[8, с. 246]. В окремих куточках України з часом сформувались 
свої осередки того чи іншого виду розпису, як от: Петриківка, 
Опішне, Косів, Яворів та ін. 

Розпис у галузі декоративно-прикладного мистецтва – це 
сюжетні та орнаментовані зображення, що наносяться на 
предмети пензлем або за допомогою інших інструментів 
(аерограф, розприскувач тощо) [9, с. 158].

В наш час мистецтво народного розпису переживає певне 
відродження, оновлення. Популярними стають виставки картин, 
керамічних, дерев’яних виробів, народної іграшки, майстер-
класи (зокрема, так звана арт-терапія), а також розповсюдження 
сувенірів, предметів декоративно-ужиткового мистецтва, іграшок 
тощо, оздоблених в певному стилі розпису.

Впродовж багатьох років у стінах Нетішинського міського 
краєзнавчого музею та мистецької галереї «Арт-ПЛАСТ», яка як 
підрозділ музею донедавна функціонувала в Нетішині, неодноразово 
проводились виставки творів, що репрезентували різні види 
народного розпису: петриківський, самчиківський, яворівський. 
Барвисті твори, неймовірні композиції  перетворювали виставкові 
зали на творчий простір, який неначе переносив відвідувачів 
в інший світ – ліричний, героїчний, казковий. Пригадаємо, які 
саме виставки, проведені Нетішинським музеєм, представляли 
народний розпис відвідувачам. 
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Самчиківський розпис – вид українського декоративно-
прикладного мистецтва, переважно сюжетний, виконується 
великим зубчастим малюнком, схожим на гобеленовий [18].

Ініціаторами відродження й популяризації розпису свого 
часу стали творчі люди з Самчиків на Хмельниччині, які 
вирішили відроджувати й розвивати місцеві культурні традиції – 
Олександр Пажимський, Борис Шнайдер, Геннадій Раковський, 
Михайло Юзвук та інші. Завдяки їх старанням, на основі 
місцевих традиційних розписів, орнаментів, виник так званий 
«самчиківський розпис». Поштовхом стало відкриття краєзнавчого 
музею у м. Старокостянтинові у 60-х роках ХХ ст., коли були 
зібрані різні декоративні предмети місцевих старожитностей. 
Згодом митці організували дитячу художню школу традиційного 
декоративно-прикладного мистецтва, де дотепер навчають цьому 
розпису дітей [8, с. 246].

Самчиківський розпис у процесі розвитку став дедалі більше 
популярним. Роботи самчиківських майстрів побували на 
виставках в Києві, Луцьку, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі, 
Житомирі, Краматорську, Херсоні та в інших містах України. 
Картини, декоративні тарелі, кахлі, створені в самчиківському 
стилі, є й у приватних колекціях шанувальників мистецтва з 
багатьох країн. Митців запрошують на виставки, конкурси, 
фестивалі, а також для проведення майстер-класів у різних 
містах України.

Кілька разів побачити ці неповторні твори «наживо» мали 
змогу й нетішинці, завдяки виставковій діяльності Нетішинського 
краєзнавчого музею. Так, упродовж квітня 2004 року в мистецькій 
галереї «Арт-ПЛАСТ» проходила виставка «Сонцецвіт 
самчиківського розпису» [1, с. 11; 10]. Оглянули її більше півтори 
сотні відвідувачів, переважно діти [4, с. 114]. Відгуки окремих 
відвідувачів виставки – з «Книги відгуків мистецької галереї                                                                                                                        
«Арт-ПЛАСТ»: «Вражена чарівністю композицій, поєднанням 
кольорів. Кожна картина випромінює духовне тепло, красу авторів, 
спонукає до творчості. Дякую за творчість, за натхнення, за 
чудовий весняний настрій. 31.03.2004 р. /підпис/» [6, арк. 78]; 
«Віримо, що промінь сонця, який запалила ця виставка в наших 
душах, ще довго нас зігріватиме, а уява буде квітнути розписами 
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дивних умільців із звичайного українського села. Божого 
натхнення вам! 30.03.2004 р. З повагою А. Єльява, Т. Войтович» 
[6, арк. 78 зв.].

В 2008 році у стінах галереї відбувалась ювілейна персональна 
виставка творів одного з ініціаторів та основоположників 
відродження «самчиківки» – Олександра Пажимського,  
заслуженого майстра народної творчості України, на той                           
час – директора Державного історико-культурного заповідника 
«Самчики» [12, с. 7]. Серед робіт привертали увагу постаті козацьких 
гетьманів у декоративному «самчиківському» обрамленні в формі 
гербового картуша. Невипадково місцева журналістка, історик за 
освітою Леся Ліщенко залишила у «Книзі відгуків» такі слова: 
«Самчиківські мальовки» – яскравий самобутній символ душі 
українського народу. Варто один раз побачити виставку, ніж сто 
разів почути про неї. 23.04.2008 р.» [6, арк. 118 зв.]. На виставці 
побувало близько сотні відвідувачів [4, с. 138].

Ще одна виставка, «Самчиківський дивосвіт», проходила у 
весняно-літній період 2020 року у стінах виставково-лекційної 
зали Нетішинського музею. Самчиківське різнобарв’я представили 
п’ятеро митців: О. Пажимський, В. Раковський, М. Юзвук, 
С. Касьянов, О. Полупан. Екскурсія виставкою стала своєрідною 
арт-терапією для вихованців місцевого реабілітаційного центру, 
котрі мали змогу ще й розфарбувати на власний смак розмальовку 
в стилі «самчиківки». З метою популяризації «самчиківської» 
виставки місцева телестудія «Лотел» зняла відеосюжет.

Між іншим, у «Книзі відгуків» цієї виставки ми натрапили на 
такі слова: «…Дивлячись на представлені в експозиції розписи, 
такі яскраві, барвисті, душевні, теплі, ще раз переконуюсь в 
тому, яку величезну силу має мистецтво – силу перетворювати 
світ на краще. Тим паче, народне мистецтво, яке має глибоке 
коріння в колективній пам’яті людей, а відтак має величезний 
потенціал їх об’єднувати і згуртовувати… З повагою, вдячна 
відвідувачка Олена К. м. Харків, Харківська обласна бібліотека 
для юнацтва  13-17 жовтня 2015».

В наш час самчиківським орнаментом розписано низку будівель 
у селі Самчики. Завдяки діяльності UAMAZE та фінансуванню 
від Українського Культурного Фонду, в 2018 році село Самчики 
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перетворилося на арт-об’єкт. Художники-волонтери з Києва 
та Хмельницької області розмалювали фасади 10 об’єктів у 
Самчиках, де працювали впродовж тижня. Розписом зацікавились 
відомі майстри та художники, люди з різних куточків України. 
Основним прийомам розпису навчають на різних майстер-класах. 
Окрім цього, з метою його популяризації видали плакати, календарі 
та листівки, створили декоративні тарілі в самчиківському стилі.

Наказом Міністерства культури  України від 4 липня 2019 року 
№ 510 самчиківський розпис включено до Національного переліку 
елементів нематеріальної культурної спадщини України [17].

Петриківський розпис називають візитівкою України в 
мистецькій галузі. Відомий ще з XVIII століття,  він і донині не 
втрачає популярності. У грудні 2013 року ЮНЕСКО включила 
петриківський розпис до Списку нематеріальної культурної 
спадщини людства [15]. 

Петриківський розпис або «петриківка» – українське 
декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалось 
у с. Петриківка Дніпропетровської області. Відомо, що у XVIII 
столітті на петриківських ярмарках продавались речі, розмальовані 
самобутнім рослинним орнаментом, однак у сучасному розумінні 
цей напрям сформувався наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століття [3, с. 113; 16].

Завдяки діяльності фонду «Україна – Франція» у 
Нетішині побували твори петриківських майстрів. Впродовж 
квітня-травня 2012 року виставку, яка проходила в галереї                                                                                                                       
«Арт-ПЛАСТ», відвідало більше чотирьохсот дітей і 
більше п’ятдесяти дорослих [4, с. 165]. Виставка (як і інші, 
що організовуються музеєм) супроводжувалась цікавою, 
пізнавальною екскурсією.

Зазначимо, що для ряду талановитих майстрів декоративний 
розпис став постійним видом діяльності. Зокрема, для відомих 
«петриківчанок» Тетяни Пати, Надії Білокінь, Ганни Собачко та 
ін. [7, с. 129]. Деякі митці виробили свій власний «авторський» 
стиль розпису, наприклад Ганна Самарська [2, с. 12]. 

В Нетішині свого часу побували твори трьох майстринь 
народного розпису – М. Тимченко, П. Хоми й Т. Гордової.                                    
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У 2005 році спільна виставка їхніх творів із фондів Хмельницького 
обласного художнього музею проходила в мистецькій галереї 
«Арт-ПЛАСТ». У кожної з цих художниць свій авторський 
стиль, але в М. Тимченко переважає «петриківка». Понад триста 
п’ятдесят відвідувачів змогли помилуватися рукотворною красою 
цих майстринь [4, с. 118-119].     

Яворівський – своєрідний напрямок народного розпису, що 
походить із Яворівщини Львівської області. Яворівський розпис 
на дереві – український народний художній промисел. Виник у 
XVIII столітті на Львівщині, коли місто Яворів було центром збуту 
розмальованих виробів з дерева. Тут сформувались як своєрідна 
народна школа виготовлення та специфічний розпис яворівських 
скринь і дитячих іграшок – «забавок» [3, с. 363].   

«Яворівська забавка» – іграшки, що майструються з дерева 
та прикрашаються традиційним яворівським розписом – 
«вербівкою». Всі малюнки (квіти й листочки) виконуються у 
вигляді вербових гілок. Застосовують також зображення кола, 
цяточки, так звані «ружі». Для розпису застосовувалися чотири 
основні кольори: зелений, червоний, синій та жовтий [3, с. 364]. 
Користувалися популярністю іграшкові коники, візочки, метелики, 
пташки; іграшкові меблі (столи, скрині, стільці, лави-ліжка – 
бамбетлі); іграшкові музичні інструменти (скрипки, сопілки, 
свищики, тріскачки й ін.) [19].   

До речі, яворівський розпис свого часу потрапив у Книгу 
рекордів України. У 2016 році було зафіксовано найдовший 
«яворівський розпис» (понад 154 м), зроблений молодими 
ентузіастами на металевій огорожі колишнього заводу «Явір» [14].   

Нетішинці познайомились із яворівською іграшкою у 
2017 році, коли у залі «Ткацтво» Нетішинського музею було 
розгорнуто неповторну виставку творів подружжя Семена 
Тлустого й Галини Шумило-Тлустої – «Колиска дитинства» 
(проєкт «Художники та майстри Хмельниччини»). Хоча вони 
проживають у м. Хмельницькому, проте виготовляють й активно 
пропагують саме яворівський розпис. Цікаво, що їх власною 
«родзинкою» стало додавання рожевої фарби, якою обводять 
бічні контури своїх виробів. На відкритті виставки пані Галина 
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продемонструвала елемент майстер-класу з декоративного 
розпису [5, с. 7; 13, с. 8]. 

Виставка виявилась надзвичайно захоплюючою. Впродовж 
майже трьох місяців роботи її відвідало близько 800 (!) 
відвідувачів, звісно, в основному – діти [4, с. 194].

Про цінність народного розпису, необхідність його плекати 
й популяризувати, напевне, повторювати зайве. Завершити 
хочеться словами однієї із вдячних відвідувачок виставки 
«Самчиківський дивосвіт», адресованих майстрам: «…Ви 
створили не просто малюнки, А вкраїнської сутності цвіт! 
О. М. Прудка,  Старокостянтинівська зош І-ІІІ ступенів №8»      
(з «Книги відгуків» виставки).

Тож, наше завдання – берегти цей цвіт, популяризувати, 
долучати до нього юне покоління українців! 
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Андрій БРИЖУК 

Вікна історій: 
презентація історії міста Острог у ХХ ст.

У 2020 р. громадська організація «Братство ім. кн. Острозьких» 
реалізувала проєкт фото-аудіо інтервенція в міський простір 
«Вікна історій» [11]. Проєкт став одним з переможців конкурсу 
міні-гранту від проєкту ReHERIT, який реалізувався за підтримки 
Європейського Союзу. ReHERIT «Спільна відповідальність за 
спільну спадщину» – це проєкт переосмислення, актуалізації та 
розвитку потенціалу матеріальної та нематеріальної культурної 
спадщини в Україні. Команда проєкту хотіла зробити так, щоб 
люди розуміли важливість культурної спадщини для економічного, 
туристичного, культурного та освітнього розвитку українських міст. 
Адже культурна спадщина – це джерело для розвитку громад міст, 
містечок і селищ України. ReHERIT реалізувався за фінансового 
сприяння Європейського Союзу з 2018 по 2020 рік [10].

Громадська організація «Братство ім. кн. Острозьких» є 
представлена членами з різних культурних інституцій міста. Тому 
насамперед виконує об’єднуючу функцію та реалізує проєкти, 
що потребують консолідації зусиль. Так, у 2014 р. членами 
організації був започаткований новий формат екскурсій містом – 
«Нічна екскурсія містом», що користується попитом всі ці роки. 
Організація таких прогулянок містом, з метою популяризації 
його історії, стала першим кроком у налагодженні співпраці між 
громадською організацією та місцевою владою [5]. Згодом, у 
2018 р. громадська організація стала партнером під час реалізації 
проєкту «Створення арт-простору «Культурний барбакан» [6] та 
займалася залученням волонтерів для толок. 

Також одним з пріоритетних напрямків діяльності «Братства 
імені князів Острозьких» є збереження культурної спадщини міста. 
В ситуаціях з порушеннями пам’яткоохоронного законодавства в 
Острозі, члени організації неодноразово зверталися у відповідні 
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органи з офіційними запитами, що сприяло вирішенню 
конфліктних ситуацій та збереженню спадщини міста.

В цьому фарватері діяльності організації постала мапа ініціативи 
«Вікна історій» – поширення знань про локальну полікультурну 
історію міста першої половини ХХ ст., шляхом створення п’яти 
«вікон історій», що за допомогою аудіо-формату розкажуть особисті 
історії різних національних меншин, періодів, які переживало 
місто. «Вікна історій» – це фото-аудіо інтервенція в міський 
простір Острога, яка за допомогою сенситивного підходу (емоційні 
особисті спогади, історії людей, що є близькими острожанам) 
розповідає про трагічні періоди життя полікультурного міста                                                                                                                      
ХХ ст. Ціль проєкту – стимулювання почуття приналежності членів 
громади Острога до їх спільного культурного простору, шляхом 
підвищення рівня знань про локальну історію [5]. 

Проєкт ставив перед собою такі завдання:
•	 створити інсталяції «Вікна історій», що привертатимуть 

увагу мешканців та зацікавлять локальною історією;
•	 провести комунікаційну кампанію для залучення ширшої 

аудиторії через ЗМІ та соціальні мережі;
•	 підвищити рівень знань про локальну історію, повернувши 

пам’ять про трагічні події з життя міста;
•	 популяризувати культурну спадщину ХХ ст. з метою її 

збереження. 
Значна частина мешканців міста не відчувають особистої 

прив›язки до міста, наслідком чого є нерозуміння важливості 
збереження залишків архітектурного ансамблю ХХ ст., акцентує 
на останньому серія відео «Фотоісторія міста Острога», 
опублікованих в мережі [8]. Розмови про фотографії міста та 
історії, які розповідаються Анатолієм Хеленюком, викликали 
значний інтерес серед острожан в мережі. У роликах використано 
матеріали відео-архіву документального фільму «Острог в тіні 
історії» (зйомки 2016 р.).

Проєкт працює з проблемою низького рівня знань про спільну 
локальну історію ХХ ст. мешканцями Острога. Причинами такої 
ситуації є відсутність особистої (родинної) прив’язки до місцевої 
історії – після Другої світової війни змінилося 80% населення 
міста.  Над цим працювала медіа-частина проєкту. В міській газеті 

Вікна історій: презентація історії міста Острог у ХХ ст.
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«Замкова гора» та інформаційному партнері – «Горинь. інфо» були 
опубліковані родинні історії острожан: Бондарчуків [4], Сікорських 
[9], Хмаруків [12], Шевчуків [14] та Крушинських [13].

Також проєкт працював з такими проблемами: 
•	 втрата архітектурного ансамблю шляхом побудови 

типових радянських будівель (одне із «вікон історії» розповідає 
спогади очевидців, як ці зміни відбулися); 

•	 концентрація уваги міфу міста на періоді ХVI ст., що 
руйнує цілісний послідовний хід історії розвитку міста (немає 
єдиного повного видання про історію міста від його заснування 
до сьогодення, проєкт покликаний розпочати обговорення 
необхідності таких матеріалів);

•	 необхідність відновлення пам’яті про події минулого, 
особливо трагічні (на початку ХХ ст. Острог був єврейським 
містечком, в радянський період пам’ять про це була стерта).

Поєднання старих фото, розміщених в публічному просторі 
міста – замурованих вікнах будинків, з історіями свідків подій, що 
були виконані в аудіо-форматі, забезпечує вирішення описаних 
проблем. Спогади були представлені у мобільному додатку за 
допомогою платформи izi.travel (мобільного додатку та сайту 
аудіогідів). Свій голос українською та англійською віднайшли:

•	 Анастасія Пашковська. Спогад оповідає про довоєнне 
життя міста. Містить згадки про пам’ятки міста та про польську 
військову частину 19 полку уланів волинських [2].

•	 Юзеф Пентковський. Спогад «17 вересня 1939-го сонце 
згасло над Горинню» описує один день з життя польського 
військового [3].

•	 Яніна Бжозовська. Описано життя міста в часи першого 
становлення радянської влади та репресії [11]. 

•	 Юрій Ступницький. Спогад описує становлення 
радянської та нацистську окупацію.

•	 Юрій Шумовський. Описано місто у 1943 р. під час 
експедиції автора до Острозького музею.

•	 Йосип Галицький. Озвучено свідчення автора про 
Голокост.

•	 Іван Бізюк. Свідчення про післявоєнне життя міста.
•	 Анатолій Хеленюк. Описує зміни міського простору та 

архітектурні втрати міста в радянський період.

Андрій Брижук
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Проєкт сприяє формуванню цілісної історії міста в його 
мешканців через розташування в публічному просторі та 
використання сенситивних елементів (особисті історії, близькість 
до родинних історій). Зацікавленість цільової аудиторії цією темою 
підтверджує надзвичайна популярність матеріалів з старими 
фотографіями міста. Такі публікації стають поштовхом для 
обговорень та обміну спогадами.   Реалізований проєкт контрастує 
з пасивністю у культурному житті та споживацьким підходом до 
ресурсів міста. «Вікна історій» через особисті (родинні) історії 
доступно та близько розповідає етапи із життя міста в ХХ столітті.
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